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II

(Πράξεις, γιά τήν Ισχύ των όποιων δέν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Ιουνίου 1982

γιά τά μέτρα πού προορίζονται νά διευκολύνουν τήν πραγματική Ασκηση της έλευθερίας
έγκαταστάσεως καί της έλεύθερης παροχής υπηρεσιών γιά τίς μή μισθωτές δραστηριότητες
τών άπασχολουμένων σέ όρισμένες βοηθητικές ύπηρεσίες τών μεταφορών καί τών πρακτόρων
ταξιδιών (όμάδα 718 ΔΤΓΒ), καθώς καί τών έναποθηκευτών (όμάδα 720 ΔΊΤΒ)
(82/470/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 49, 57 καί 66
τήν πρόταση της Επιτροπής ί1),

τή γνώμη του Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου (2),
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Επιτρο
πής (3),
Εκτιμώντας:

δτι, κατ' έφαρμογή τής συνθήκης, απαγορεύεται, μετά
τή λήξη τής μεταβατικής περιόδου, κάθε διακριτική
μεταχείριση μέ βάση τήν ιθαγένεια σέ θέματα
έγκαταστάσεως καί παροχής ύπηρεσιών' δτι ή κατ'
αύτόν τόν τρόπο ύλοποιούμενη άρχή τής ίσης μεταχειρί
σεως μέ τούς ήμεδαπούς έφαρμόζεται, κυρίως, στό δικαί
ωμα συμμετοχής σέ έπαγγελματικές όργανώσεις, κατά
τό μέτρο πού οι έπαγγελματικές δραστηριότητες τοϋ
ένδιαφερομένου συνεπάγονται τήν άσκηση του δικαιώ
ματος αύτοϋ'

δτι, έξάλλου, τό άρθρο 57 τής συνθήκης προβλέπει δτι,
γιά τή διευκόλυνση τής άναλήψεως καί άσκήσεως τών
(») ΕΕ άριθ . 73 τής 23 . 4. 1966 , σ . 1099/66.
(2) ΕΕ άριθ. 201 τής 5 . 11 . 1966, σ . 3475/66.
(3) ΕΕ άριθ. 17 τής 28 . 1 . 1967 , σ . 284/67 .

μή μισθωτών δραστηριοτήτων, εκδίδονται όδηγίες γιά
τήν άμοιβαία άναγνώριση τών διπλωμάτων, πιστοποιη
τικών καί άλλων τίτλων σπουδών, καθώς καί γιά τό
συντονισμό τών νομοθετικών, κανονιστικών καί διοικη
τικών διατάξεων τών Κρατών μελών'

δτι, πάντως, έλλείψει άμοιβαίας άναγνωρίσεως τών δι
πλωμάτων ή άμεσου συντονισμού, φαίνεται σκόπιμο νά
διευκολυνθεί ή πραγματοποίηση του δικαιώματος έγκα
ταστάσεως καί τής έλεύθερης παροχής ύπηρεσιών γιά
τίς δραστηριότητες πού περιλαμβάνονται στίς όμάδες
718 ΔΤΤΒ καί 720 ΔΤΤΒ μέ τήν έγκριση μέτρων πού
άποσκοποΟν, κυρίως, στήν άποτροπή τών ύπερβολικών
δυσχερειών γιά τούς ύπηκόους τών Κρατών μελών, στά
όποια ή πρόσβαση στίς δραστηριότητες αύτές δέν έξαρ
τάται άπό δρους'

δτι, γιά νά άντιμετωπιστεΐ ή δυσχέρεια αύτή τά μέτρα
πρέπει νά συνίστανται, κατά κύριο λόγο, στήν άποδοχή
ώς έπαρκοΰς προϋποθέσεως γιά τήν πρόσβαση στίς έν
λόγω δραστηριότητες, οί όποιες πάντως δέν περιλαμβά
νουν αύτή καθ' έαυτή τή δραστηριότητα μεταφοράς στά
Κράτη μέλη ύποδοχής στά όποια ύπάρχει ρύθμιση γιά
τίς δραστηριότητες αύτές, τής πραγματικής άσκήσεως
τών δραστηριοτήτων στή χώρα προελεύσεως γιά μιά
εύλογη καί άρκετά πρόσφατη χρονική περίοδο, έφόσον
δέν άπαιτεΐται προηγούμενη κατάρτιση πού νά έγγυάται
δτι ό δικαιούχος διαθέτει Ισοδύναμες έπαγγελματικές
γνώσεις μέ αύτές πού άπαιτούνται άπό τούς ύπηκόους
τοϋ Κράτουσυς μέλους ύποδοχής'
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δτι ή πρακτική άσκηση καί, ένδεχομένως, ή έπαγγελμα
τική κατάρτιση πρέπει νά έχουν πραγματοποιηθεί στόν
ίδιο κλάδο με έκεϊνον γιά τόν όποιο θέλει νά έγκαταστα
θεΐ ό δικαιούχος στό Κράτος μέλος υποδοχής, δταν αύτό

2. Ή παρούσα όδηγία έφαρμόζεται έπίσης καί γιά ύπη

έπιβάλλει αυτόν τόν δρο στους ύπηκόους του'

έργαζομένων έντός τής Κοινότητος, επιθυμούν νά άσκή
σουν ώς μισθωτοί τίς δραστηριότητες πού άναφέρονται

κόους των Κρατών μελών οί όποιοι, δυνάμει τοΰ κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ . 1612/68 τοΰ Συμβουλίου της 15 'Ο
κτωβρίου 1968 περί της έλεύθερης κυκλοφορίας των

στό άρθρο 2 της παρούσας όδηγίας.
δτι, σύμφωνα μέ τίς γενικές αρχές της συνθήκης πού
θεσπίζουν τήν ισότητα άμοιβής καί σύμφωνα μέ τή
σχετική νομολογία τοΰ Δικαστηρίου , ή έλευθερία παρο

χής υπηρεσιών ασκείται σέ κάθε Κράτος μέλος υπό
δρους οί όποιοι είναι ίδιοι μέ τούς όρους πού έπιβάλλει
τό Κράτος αύτό , μέ τούς νόμους καί κανονισμούς του ,
στούς ύπηκόους του γιά τήν ίδια δραστηριότητα' ότι,
κατά τή θέσπιση τών μέτρων πού άπαιτοΰνται γιά τήν
συμμόρφωση πρός τήν παρούσα όδηγία, έναπόκειται
στά Κράτη μέλη νά διασφαλίζουν μεταξύ τών ύπηκόων
τους καί τών ύπηκόων τών άλλων Κρατών μελών τήν
ισοτιμία τών δρων γιά τήν άσκηση τών δραστηριοτήτων
αύτών, ιδίως δσον άφορα τίς συνθήκες έκμεταλλεύσεως
καί τίς άπαιτούμενες χρηματικές έγγυήσεις'

δτι, κατά τό μέτρο πού τά Κράτη μέλη εξαρτούν καί γιά
τούς μισθωτούς τήν άνάληψη ή άσκηση τών δραστηριο
τήτων πού άπαριθμοϋνται στήν παρούσα όδηγία άπό τήν

κατοχή έπαγγελματικών γνώσεων καί ικανοτήτων, ή
όδηγία αυτή πρέπει νά έφαρμοσθεΐ έπίσης καί γι' αύτή
τήν κατηγορία προσώπων, ώστε νά καταργηθεί ένα
έμπόδιο στήν έλεύθερη κυκλοφορία τών έργαζομένων
καί νά όλοκληρωθοΰν κατ' αύτόν τόν τρόπο τά μέτρα
πού έχουν ληφθεί στό πλαίσιο τού κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ. 1612/68 του Συμβουλίου τής 15ης 'Οκτωβρίου 1968
περί τής έλεύθερης κυκλοφορίας τών έργαζομένων έντός
τής Κοινότητος (Π'

Αρθρο 2

Ή παρούσα όδηγία έφαρμόζεται γιά τίς δραστηριότητες
πού παρατίθενται στό παράρτημα I τοΰ Γενικού Προ
γράμματος γιά τήν κατάργηση τών περιορισμών τής

έλευθερίας έγκαταστάσεως, όμάδες 718 ΔΤΤΒ καί 720
ΔΤΤΒ .

Οί δραστηριότητες αυτές συνίστανται ιδίως:

A. α) στή διενέργεια διαμεσολαβητικών πράξεων με
ταξύ τών άσκούντων έπιχειρήσεις παντός είδους
μεταφορών καί τών άτόμων πού άποστέλλουν ή
δέχονται άποστολές έμπορευμάτων, καθώς καί
στήν πραγματοποίηση διαφόρων συναφών εργα
σιών :

αα) μέ τή σύναψη συμβάσεων μέ τούς έπιχειρη
ματίες μεταφορών γιά λογαριασμό τών έντο
λέων τους,

ββ) μέ τήν έπιλογή τοΰ είδους τής μεταφοράς,
τής έπιχειρήσεως καί τοΰ δρομολογίου, πού
θεωροΰνται συμφερότεροι γιά τόν έντολέα,
γγ)

δτι είναι σκόπιμο, γιά τόν ίδιο λόγο, νά έφαρμοστοΰν
καί στούς μισθωτούς οί διατάξεις πού άφοροΰν τήν
άπόδειξη φερεγγυότητας καί τήν μή πτώχευση ,

μέ τήν προετοιμασία τής μεταφοράς άπό τε
χνική άποψη (π . χ . συσκευασία άπαραίτητη
γιά τή μεταφορά), μέ τήν πραγματοποίηση
διαφόρων δευτερευουσών έργασιών κατά τή
διάρκεια τής μεταφοράς (π . χ . μέ τήν έξα
σφάλιση τοΰ άνεφοδιασμοΰ σέ πάγο τών
ψυκτικών βαγονιών),

δδ)

μέ τή διεκπεραίωση τών διατυπώσεων πού
συνδέονται μέ τή μεταφορά, δπως ή σύνταξη
τής φορτωτικής' μέ τό συνδυασμό ή τό δια
χορισμό τών άποστολών,

εε)

μέ τό συντονισμό τών διαφόρων φάσεων
μιας μεταφοράς, έξασφαλίζοντας τή διαμε
τακόμιση , τήν έπαναποστολή , τή μεταφόρ
τωση καί τίς διάφορες τερματικές έργασί

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1
1 . Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, που καθορίζονται
στήν παρούσα όδηγία , δσον άφορα τήν εγκατάσταση
έντός τής έπικράτειάς τους φυσικών προσώπων καί
έταιρειών πού άναφέρονται στόν τίτλο I τών Γενικών
Προγραμμάτων (2), καθώς καί δσον άφορα τήν παροχή
ύπηρεσιών άπό αύτά τά πρόσωπα καί τίς έταιρεΐες, πού
στό έξης καλούνται «δικαιούχοι», στόν τομέα τών δρα
στηριοτήτων πού άναφέρονται στό άρθρο 2.

0 ) ΕΕ άριθ . L 257 τής 19. 10. 1968 , σ . 2 .
(2) ΕΕ άριθ . 2 τής 15 . 1 . 1962, σ . 32/62 καί 36/62.

ες ,

στ)

μέ τήν παροχή φορτίου στούς μεταφορείς καί
μεταφορικών δυνατοτήτων στά άτομα πού

άποστέλλουν ή δέχονται άποστολές έμπο
ρευμάτων'

β) στόν ύπολογισμό τών μεταφορικών έξόδων, καί
τόν έλεγχο τοΰ λογαριασμοΰ τών έξόδων'

γ) στή μίσθωση βαγονιών ή άμαξών σιδηροδρόμου
γιά τή μεταφορά άτόμων ή έμπορευμάτων'
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δ) στήν πραγματοποίηση όρισμένων διαβημάτων
μόνιμου ή εύκαιριακοΰ χαρακτήρα, έξ όνόματος
καί γιά λογαριασμό έφοπλιστή ή θαλάσσιου μετα
φορέα (πρός τίς λιμενικές άρχές, τίς έπιχειρήσεις
άνεφοδιασμού τοΟ πλοίου, κλπ .)'
ε) στή μεσολάβηση γιά τήν άγορά, τήν πώληση ή τή
ναύλωση πλοίων'

'Αριθ . L 213 /3

Affréteur routier

Wegbevrachter
Affréteur fluvial
Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter
Affréteur maritime

Scheepsbevrachter
Agent maritime
Scheepsagent
Courtier de navires

α) στήν οργάνωση , παρουσίαση καί πώληση ,
κατ' άποκοπή ή μέ προμήθεια, των μεμονωμένων
ή συνδυασμένων τμημάτων ένός ταξιδιού ή μιας
διαμονής (μεταφορά, παροχή στέγης, τροφή ,
έκδρομές κλπ .), άνεξαρτήτως της αιτίας της
μετακινήσεως'

B.

β) στήν προετοιμασία, τή διαπραγμάτευση καί τή
σύναψη των συμβάσεων γιά τή μεταφορά μετα
ναστών'

Γ. α) στήν παραλαβή κάθε είδους αντικειμένου ή έμπο
ρεύματος γιά άποθήκευση , γιά λογαριασμό τοϋ
καταθέτη , ύπό τελωνειακό ή μή καθεστώς, σέ
άποθήκες, γενικές άποθήκες, χώρους άποθηκεύ
σεως έπίπλων, ψυκτικούς θαλάμους άποθηκεύ
σεως, σιρούς, κλπ ."
β) στή χορήγηση πρός τόν καταθέτη άποδείξεως ή
όποία περιγράφει τό άντικείμενο ή τό έμπόρευμα
πού έγινε δεκτό πρός άποθήκευση'
γ) στήν παροχή έκτάσεων, τροφής καί χώρων γιά
τήν πώληση ζώων πού έχουν δοθεί γιά προσωρινή
φύλαξη , είτε πρίν άπό τήν πώληση , ή είτε κατά τή
μετακόμιση πρός ή άπό τήν άγορά'
Δ . a) στή διενέργεια του έλέγχου ή της τεχνικής πρα
γματογνωμοσύνης των αύτοκινήτων'

Scheepsmakelaar

B. Agent de voyages
Reisagent
Agent d'émigration
Emigratieagent
C. Entrepositaire
Depothouder
D. Expert en automobiles
Deskundige inzake auto's
Peseur — mesureur — jaugeur juré
Beëdigde wegers, meters en ijkers
Γερμανία

A. Spediteur
Abfertigungsspediteur
Güterkraftverkehrsvermittler
Schiffsmakler

Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahn
waggons

B. Reisebürounternehmer

Auswanderungsagent
C. Lagerhalter
D. Kraftfahrzeugsachverstândiger
Wåger
Δανία

β) στή μέτρηση , ζύγιση , όγκομετρική έκτίμηση των
έμπορευμάτων.

A. Speditør
Skibsagent
B. Rejsebureau

*Αρθρο 3

Γιά τίς δραστηριότητες πού άναφέρονται στό άρθρο 2, ol
συνήθεις χαρακτηρισμοί πού χρησιμοποιούνται αύτή τή
στιγμή στά Κράτη μέλη είναι, ένδεικτικά, οί άκόλου

C. Opbevaring
D. Vejer og måler
Bilinspektør og bilassistent
Γαλλία

θοι:

A. Commissionnaire de transport
Βέλγιο
A. Commissionnaire de transport
Vervoercommissionair

Courtier de transport

Courtier de fret routier

Dépositaire de colis
Courtier de fret de navigation intérieure
Agent maritime
Agent cosignataire de navires

Vervoermakelaar

Commissionnaire-expéditeur au transport
Commissionair-expediteur bij het vervoer
Commissionnaire affréteur
Commissionair-bevrachter
Commissionnaire-affréteur routier

Commissionair-wegbevrachter

B. Agent de voyage
C. Entrepositaire
Exploitant de magasin général
D. Expert en automobiles
Peseur — mesureur juré

'Αριθ . L 213/4
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'Ελλάδα

C. Entrepositaire

A. Πράκτορας μεταφορών
Ναυτικός πράκτορας
Έφοδιαστής πλοίων
Ναυλομεσίτης έπαγγελματικών τουριστικών
πλοίων καί πλοιαρίων
Ναυλομεσίτες πλοίων

D. Expert en automobiles

B. Πράκτορας γιά έπιβατικά άκτοπλοϊκά πλοία
Τουριστικά γραφεία :
■ 1) Γενικού τουρισμού
2) Εσωτερικού τουρισμού
3) Tour operator
Πράκτορες μεταναστεύσεως καί αντιπρόσωποι τους

Γ. Γενικές άποθηκες

Peseur

Κατω Χώρες

A. Expediteur
Bevrachter

Scheepsmakelaar
Scheepsagent
Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens

B. Reisbureaubedrijf
Reisagentschap
Emigratieagent

Δ . Πραγματογνώμονες έπί τροχαίων άτυχημάτων

C. Douane-entrepot (publiek, particulier, fictief)
Gewone opslagplaatsen

Ιρλανδία

D. Technische inspectie van motorrijtuigen

A. Forwardmg agent
Shipping and forwarding agent
Shipbroker
Freight agent
Shipping agent
Air freight agent
Road haulage broker
B. Travel agent
Tour operator
Air broker

Air travel organizer
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Meter, wagen en ijken

Ηνωμένο Βασίλειο
A. Freight forwarder
Shipbroker
Air cargo agent
Shipping and forwarding agent
B. Tour operator
Travel agent
Air broker

Air travel organizer

C. Bonder

Warehousekeeper
Market or lairage operator
D. Motor vehicle examiner

Ιταλία

A. Spedizioniere (commissionario)

C. Storekeeper
Livestock dealer

Market or lairage operator
Warehousekeeper
Wharfinger
D. Motor vehicle examiner

Master porter

Cargo superintendent

Mediatore

Agente marittimo raccomandatario
Mediatore marittimo

B. Agente di viaggio e turismo
Mandatario di vettore di emigrante

C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprietà
privata
Esercenti magazzini generali
Esercenti depositi franchi
D. Stimatore e pesatore pubblico

Λουξεμβούργο
A. Commissionnaire de transport
Commissionnaire expéditeur au transport

B. Agent de voyage
Agent d'émigration

Άρθρο 4

1 . "Οταν Κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τούς
ύπηκόους του, γιά τήν άνάληψη μιας άπό τις δραστηριό
τητες πού άναφέρονται στό άρθρο 2, άπόδειξη έντιμότη
τας καί άπόδειξη περί μή κηρύξεως σέ πτώχευση ή μία
μόνο άπό τίς δύο αύτές άποδείξεις, δέχεται ώς έπαρκή
άπόδειξη , γιά τούς ύπηκόους τών άλλων Κρατών μελών,
τήν προσαγωγή άποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ,
έλλείψει αύτού, ένός ισότιμου πιστοποιητικού έκδοθέ
ντος άπό μία άρμόδια δικαστική ή διοικητική άρχή της
χώρας προελεύσεως ή καταγωγής, άπό τό όποιο
προκύπτει δτι καλύπτονται οί άπαιτήσεις αύτές.
2. "Οταν Κράτος μέλος άπαιτεΐ άπό τούς υπηκόους
του, γιά τήν άνάληψη μιας άπό τίς δραστηριότητες πού
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άναφέρονται στό άρθρο 2 σημείο B, ορισμένες προϋπο
θέσεις έντιμότητας, γιά τίς όποιες δέν άποτελεϊ άπόδειξη
τό πιστοποιητικό πού άναφέρεται στήν παράγραφο 1 , τό
Κράτος αύτό δέχεται ώς έπαρκή άπόδειξη, γιά τούς
ύπηκόους των άλλων Κρατών μελών, βεβαίωση άρμό
διας δικαστικής ή διοικητικής άρχής τής χώρας προε
λεύσεως ή καταγωγής, ή όποία πιστοποιεί δτι καλύπτο
νται οι προϋποθέσεις αύτές. Ή βεβαίωση αύτή πρέπει νά
άναφέρεται σέ συγκεκριμένα γεγονότα πού λαμβάνονται
ύπόψη στή χώρα ύποδοχής.

3 . Οταν τό έγγραφο πού άναφέρεται στήν παράγραφο
1 , ή ή βεβαίωση πού άναφέρεται στήν παράγραφο 2, δέν
έκδίδεται άπό τή χώρα προελεύσεως ή καταγωγής, δσον
άφορα είτε τήν έντιμότητα είτε τήν μή πτώχευση , μπορεί
νά άντικατασταθεΐ άπό ένορκη δήλωση — ή , στίς χώρες
δπου δέν Ισχύει ό δρκος, μέ ύπέύθυνη δήλωση πού
γίνεται άπό τόν ένδιαφερόμενσ ένώπιον άρμόδιας δικα
στικής ή διοικητικής άρχής ή , ένδεχομένως, ένός
συμβολαιογράφου τής χώρας προελεύσεως ή καταγω
γής. Ή άρχή αύτή , ή ό συμβολαιογράφος, έκδίδει βεβαί
ωση πού πιστοποιεί αύτή τήν ένορκη ή τήν έπίσημη
δήλωση . Ή δήλωση μή πτωχεύσεως μπορεί, έπίσης, νά
γίνεται ένώπιον άρμόδιου έπαγγελματικοΟ όργανισμοϋ
της ίδιας αύτής χώρας.
Παρά τά άνωτέρω, τό Κράτος μέλος ύποδοχής μπορεί
έπίσης νά λάβει ύπόψη συγκεκριμένα γεγονότα πού είναι
σέ θέση νά γνωρίζει έξ ΐδίων μέσων.
4. "Οταν, στό Κράτος μέλος ύποδοχής, πρέπει νά άπο
δειχθεϊ ή οίκονομική έπιφάνεια, τό Κράτος μέλος αύτό
θεωρεί τά πιστοποιητικά πού έκδίδονται άπό τίς τρά
πεζες άλλων Κρατών μελών ώς Ισότιμα μέ τά πιστοποι
ητικά πού έκδίδονται στήν έπικράτειά του.
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Άρθρο 6

1 . "Οταν, σέ Κράτος μέλος, ή άνάληψη ή άσκηση μιας
άπό τίς δραστηριότητες πού άναφέρονται στό άρθρο 2
σημείο A ύπό α, β ή δ έξαρτάται άπό τήν κατοχή
γενικών, έμπορικών ή έπαγγελματικών γνώσεων καί
Ικανοτήτων, τό Κράτος μέλος αύτό άναγνωρίζει, ώς
έπαρκή άπόδειξη αύτών τών γνώσεων καί τών Ικανοτή
των, τήν πραγματική άσκηση τής έν λόγω δραστηριότη
τας σέ άλλο Κράτος μέλος:

α) είτε έπί πέντε συνεχή έτη ύπό τήν Ιδιότητα άνεξάρτη
του έπαγγελματία ή ύπό τήν ιδιότητα διευθυντή έπι
χειρήσεως'
β) είτε

— έπί δύο συνεχή έτη ύπό τήν Ιδιότητα άνεξάρτητου
έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως, έφόσον ό
δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει, γιά τήν έν λόγω
δραστηριότητα, προηγούμενη τριετή τουλάχιστον
κατάρτιση , ή όποία βεβαιώνεται μέ πιστοποιητικό
άναγνωρισμένο άπό τό Κράτος μέλος ή κρίνεται
άπόλυτα Ικανοποιητική άπό έναν άρμόδιο έπαγ
γελματικό όργανισμό, ή
— έπί τρία συνεχή έτη ύπό τήν ιδιότητα άνεξάρτητου

έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως, έφόσον
ό δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει, γιά τήν έν λόγω
δραστηριότητα, προηγούμενη διετή τουλάχιστον
κατάρτιση , ή όποία βεβαιώνεται μέ πιστοποιητικό
άναγνωρισμένο άπό τό Κράτος μέλος ή κρίνεται
άπόλυτα ικανοποιητική άπό έναν άρμόδιο έπαγ
γελματικό όργανισμό'

γ) εϊτε έπί δύο συνεχή έτη ύπό τήν Ιδιότητα άνεξάρτητου
έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως, έφόσον ό
δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει δτι άσκησε ώς ύπάλ
ληλος τήν έν λόγω δραστηριότητα έπί τρία τουλάχι
στον έτη'

5 . Τά έγγραφα πού έκδίδονται σύμφωνα μέ τίς παρα
γράφους 1 , 2, 3 καί 4 δέν είναι δυνατόν νά ύποβληθοϋν
μετά πάροδο τριών μηνών άπό τήν ήμερομηνία έκδό
σεώς τους.

6. Τά Κράτη μέλη όρίζουν, έντός τής προθεσμίας πού
προβλέπεται άπό τό άρθρο 8, τίς άρχές καί όργανισμούς

πού είναι άρμόδιοι γιά την έκδοση τών έγγράφων πού
άναφέρονται στό παρόν άρθρο καί ένημερώνουν άμέσως
σχετικά τά άλλα Κράτη μέλη καί τήν Επιτροπή .

Αρθρο 5

Τά Κράτη μέλη , στά όποια ή άνάληψη καί ή άσκηση
μιας άπό τίς δραστηριότητες πού άναφέρονται στό
άρθρο 2 είναι δυνατή μόνον έφόσον πληρούνται όρισμέ
νοι δροι ειδικεύσεως, μεριμνούν γιά τήν ένημέρωση τοΟ
δικαιούχου ό όποιος ύποβάλλει τή σχετική αίτηση , σχε
τικά μέ τή ρύθμιση, στήν όποία ύπόκειται ή δραστηριό
τητα πού προτίθεται νά άσκήσει, πρίν έγκατασταθεΐ ή
πρίν άρχίσει νά άσκεϊ προσωρινά δραστηριότητα .

δ) εϊτε έπί τρία συνεχή έτη ύπό τήν Ιδιότητα τοϋ ύπαλλή
λου, έφόσον ό δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει δτι
παρακολούθησε γιά τήν έν λόγω δραστηριότητα
προηγούμενη έπιμόρφωση τουλάχιστον δύο έτών, ή
όποία βεβαιώνεται μέ πιστοποιητικό άναγνωρισμένο
άπό τό Κράτος ή πού θεωρείται άπόλυτα Ικανοποιη
τική άπό έναν άρμόδιο έπαγγελματικό όργανισμό.

2. Οταν, σέ ένα Κράτος μέλος, ή άνάληψη ή ή άσκηση
μιας άπό τίς δραστηριότητες πού άναφέρονται στό
άρθρο 2 σημείο A ύπό γ ή ε, σημείο B ύπό β, σημεία Γ ή
Δ, έξαρτάται άπό τήν κατοχή γενικών, έμπορικών ή
έπαγγελματικών γνώσεων καί Ικανοτήτων, τό Κράτος
μέλος αύτό άναγνωρίζει ώς έπαρκή άπόδειξη αύτών τών
γνώσεων καί τών ικανοτήτων τήν πραγματική άσκηση
τής έν λόγω δραστηριότητας σέ άλλο Κράτος μέλος:

α) είτε έπί τρία συνεχή έτη ύπό τήν Ιδιότητα άνεξάρτη
του έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως'

β) είτε έπί δύο συνεχή έτη ύπό τήν Ιδιότητα άνεξάρτητου
έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως, έφόσον ό

'Αριθ . L 213 /6

21 . 7 . 82

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

δικαιούχος άποδεικνύει, γιά τήν έν λόγω δραστηριό
τητα, προηγούμενη κατάρτιση , ή όποία βεβαιώνεται
μέ πιστοποιητικό άναγνωρισμένο άπό τό Κράτος ή
κρίνεται ώς άπόλυτα Ικανοποιητική άπό έναν άρμό
διο έπαγγελματικό όργανισμό'

γιά την έν λόγω δραστηριότητα, προηγούμενη
κατάρτιση τουλάχιστον τριών έτών πού βεβαιώ
νεται άπό πιστοποιητικό άναγνωρισμένο άπό τό
Κράτος ή τού κρίνεται ώς άπόλυτα ικανοποιητική
άπό έναν άρμόδιο έπαγγελματικό όργανισμό,
εϊτε

γ) είτε έπί δύο συνεχή έτη ύπό ίδιότητα άνεξάρτητου
έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως, έφόσον ό
δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει δτι άσκησε τήν έν
λόγω δραστηριότητα ώς ύπάλληλος έπί τρία τουλά
χιστον έτη '

δ) είτε έπί τρία συνεχή έτη ώς ύπάλληλος, δταν ό
δικαιούχος άποδεικνύει γιά τήν έν λόγω δραστηριό
τητα προηγούμενη κατάρτιση , ή όποία βεβαιώνεται
μέ πιστοποιητικό άναγνωρισμένο άπό τό Κράτος ή
πού κρίνεται άπόλυτα ικανοποιητική άπό έναν άρμό
διο έπαγγελματικό όργανισμό .

3 . "Οταν, σ' ένα Κράτος μέλος, ή άνάληψη καί άσκηση
των δραστηριοτήτων πού άναφέρονται στό άρθρο 2
σημείο B ύπό α έξαρτάται άπό τήν κατοχή γενικών
έμπορικών ή έπαγγελματικών γνώσεων καί Ικανοτήτων,
τό Κράτος μέλος αύτό άναγνωρίζει ώς έπαρκή άπόδειξη
αύτών τών γνώσεων καί τών Ικανοτήτων τήν πραγματι
κή άσκηση της έν λόγω δραστηριότητας σ 5 ένα άλλο
Κράτος μέλος:

α) είτε έπί έξι συνεχή έτη ύπό τήν ιδιότητα άνεξάρτητου
έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως"

— έπί έξη συνεχή έτη ύπό τήν ίδιότητα τοϋ ύπαλλή
λου, δταν ό δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει, γιά
τήν έν λόγω δραστηριότητα, προηγούμενη κατάρ
τιση πού βεβαιώνεται άπό πιστοποιητικό άναγνω
ρισμένο άπό τό Κράτος μέλος ή πού κρίνεται
άπόλυτα Ικανοποιητική άπό άρμόδιο έπαγγελμα
τικό όργανισμό .

4. Τό Κράτος μέλος ύποδοχής μπορεί νά άπαιτήσει άπό
τούς υπηκόους τών άλλων Κρατών μελών, έφόσον τό
άπαιτεϊ άπό τούς υπηκόους του, ή έν λόγω δραστηριότη
τα νά έχει άσκηθεΐ καί ή έπαγγελματική κατάρτιση νά
έχει πραγματοποιηθεί στόν κλάδο στόν όποιο ό δικαιού
χος ζητά νά άπασχοληθει στό Κράτος μέλος ύποδοχής.

5 . Στις περιπτώσεις πού άναφέρονται στήν παράγραφο
1 περιπτώσεις α καί γ, στήν παράγραφο 2 περιπτώσεις α
καί γ καί στήν παράγραφο 3 περιπτώσως α καί γ, ή έν
λόγω δραστηριότητα δέν πρέπει νά έχει παύσει περισσό

τερο άπό δέκα έτη κατά τήν ήμερομηνία ύποβολής της
αΐτήσέως, σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 παράγραφος 3 .
Εντούτοις, έφόσον σ' ένα Κράτος μέλος όρίζεται μικρό
τερη προθεσμία γιά τούς ύπηκόους του, ή προθεσμία
μπορεί έπίσης νά έφαρμοστεϊ στούς δικαιούχους.

β) είτε

— έπί τρία συνεχή έτη υπό τήν Ιδιότητα άνεξάρτητου
έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως, δταν ό
δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει, γιά τήν έν λόγω
δραστηριότητα, προηγούμενη κατάρτιση τουλά
χιστον τριών έτών, ή όποία βεβαιώνεται άπό πι
στοποιητικό άναγνωρισμένο άπό τό Κράτος ή πού
κρίνεται άπόλυτα ικανοποιητική άπό έναν άρμό
διο έπαγγελματικό όργανισμό, είτε

— έπί τέσσερα συνεχή έτη ύπό τήν ιδιότητα άνεξάρ
τητου έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως,
δταν ό δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει, γιά τήν έν
λόγω δραστηριότητα, προηγούμενη κατάρτιση

*Αρθρο 7

1 . Θεωρείται δτι άσκεϊ δραστηριότητα διευθυντή έπιχει
ρήσεως, μέ τήν έννοια του άρθρου 6 παράγραφοι 1 καί 2,
κάθε πρόσωπο πού έχει άσκήσει σέ κατάστημα τοϋ
άντίστοιχου έπαγγελματικοϋ κλάδου:

α) είτε τά καθήκοντα προϊσταμένου έπιχειρήσεως ή
προϊσταμένου ύποκαταστήματος'

τουλάχιστον δύο έτών πού βεβαιώνεται άπό πι
στοποιητικό άναγνωρισμένο άπό τό Κράτος ή
πού κρίνεται ώς άπόλυτα ικανοποιητική άπό έναν
άρμόδιο έπαγγελματικό όργανισμό'

β) είτε τά καθήκοντα βοηθού τού έπιχειρηματία ή τού
προϊσταμένου έπιχειρήσεως, άν τά καθήκοντα αύτά
συνεπάγονται εύθύνη άντίστοιχη μέ τήν ευθύνη τού
άντιπροσωπευόμενου έπιχειρηματία ή τού προϊστα
μένου έπιχειρήσεως'

γ) . είτε έπί τρία συνεχή έτη ύπό τήν ίδιότητα άνεξάρτη
του έπαγγελματία ή διευθυντή έπιχειρήσεως όταν ό
δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει δτι άσκησε ώς ύπάλ
ληλος τήν έν λόγω δραστηριότητα έπί τουλάχιστον

γ) είτε τά καθήκοντα άνώτερου στελέχους μέ έμπορικά
καθήκοντα, πού είναι ύπεύθυνο τουλάχιστον γιά έναν
τομέα τής έπιχειρήσεως.

πέντε έτη '

δ) ειτε

— έπί πέντε συνεχή έτη ύπό τήν ίδιότητα του υπαλ
λήλου, δταν ό δικαιούχος μπορεί νά άποδείξει,

2. Θεωρείται δτι άσκεϊ δραστηριότητα διευθυντή έπιχει
ρήσεως, μέ τήν έννοια τού άρθρου 6 παράγραφος 3 , κάθε
άτομο πού άσκησε σέ κατάστημα του άντίστοιχου έπαγ
γελματικοϋ κλάδου:
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α) είτε τά καθήκοντα προϊσταμένου επιχειρήσεως"

β) είτε τά καθήκοντα άναπληρωτή του έπιχειρηματία ή
του προϊσταμένου έπιχειρήσεως ή τοϋ προϊσταμένου
ύποκαταστήματος, άν τά καθήκοντα αύτά συνεπά
γονται εύθύνη άντίστοιχη μέ τήν εύθύνη του άντι
προσωπευόμενου έπιχειρηματία ή τοΰ προϊσταμένου
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Άρθρο 8
Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τά αναγκαία μέτρα γιά νά
συμμορφωθούν πρός τήν παρούσα όδηγία σέ προθεσμία
δεκαοκτώ μηνών άπό τήν κοινοποίησή της καί ένημερώ

νουν άμέσως σχετικά τήν Επιτροπή .

έπιχειρήσεως'

γ) είτε τά καθήκοντα άνώτερου στελέχους έπιφορτισμέ
νου μέ έμπορικής φύσεως άρμοδιότητες καί ύπευθύ
νου τουλάχιστον ένός τμήματος της έπιχειρήσεως.
3 . Ή άπόδειξη δτι πληρούνται οί δροι πού όρίζονται
άπό τό άρθρο 6 προκύπτει άπό βεβαίωση πού έκδίδεται
άπό τήν άρμόδια άρχή ή όργανισμό του Κράτους μέλους
καταγωγής ή προελεύσεως, τήν όποια ό ένδιαφερόμενος
πρέπει νά ύποβάλει πρός ύποστήριξη της αιτήσεώς του
γιά άδεια άσκήσεως της ή τών έν λόγω δραστηριοτήτων
στό Κράτος μέλος ύποδοχης.

Άρθρο 9

Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στήν Επιτροπή τό κείμε
νο τών βασικών διατάξεων έσωτερικοϋ δικαίου πού
έκδίδουν στόν τομέα πού διέπεται άπό τήν παρούσα
όδηγία .
Αρθρο 10

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

"Εγινε στο Βρυξέλλες, στίς 29 'Ιουνίου 1982.

4. Τά Κράτη μέλη όρίζουν, μέσα στήν προθεσμία πού
προβλέπεται στό άρθρο 8 , τις άρμόδιες άρχές καί όργα
νισμούς γιά τήν έκδοση τών βεβαιώσεων της παραγρά
φου 3 , καί ένημερώνουν άμέσως σχετικά τά άλλα Κράτη
μέλη καί τήν Επιτροπή .

Γιά τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος
P. de KEERSMAEKER
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής 'Ιουνίου 1982

σχετικά μέ όρισμένα προϊόντα τά όποιο χρησιμοποιούνται στή διατροφή τών ζώων
(82/47 1 /ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 43 καί 100,

δτι, επειδή αύτά τά προϊόντα υποκαταστάσεως παρά
γονται σύμφωνα μέ τίς νέες τεχνικές παρασκευής, πρέ
πει νά ρυθμιστεί ή διάθεση αύτών ώς ζωοτροφές ή ώς
συστατικά ζωοτροφών στήν Κοινότητα, όρίζοντας γιά
κάθε μία άπό τίς σχετικές όμάδες ποιά προϊόντα έπιτρέ
πονται καί μέ ποιούς δρους τά έπιτρεπόμενα προϊόντα
πρέπει νά χρησιμοποιούνται'

τήν πρόταση τής Επιτροπής 0),

τή γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Επιτρο
πής (3),
Εκτιμώντας:

δτι είναι άναγκαΐο, πρίν άπό τήν έγγραφή προϊόντος σέ
μία άπό τίς σχετικές όμάδες, νά έξασφαλίζεται δτι
διαθέτει τά έπιδιωκόμενα θρεπτικά συστατικά' δτι πρέ
πει έπίσης νά έπαληθεύεται δτι, κατά τή σωστή χρήση
τους, τά προϊόντα αύτά δέν έχουν δυσμενή έπίδραση
στήν ύγεία του άνθρώπου ή των ζώων ή τό περιβάλλον
καί δέν βλάπτουν τόν καταναλωτή , άλλοιώνοντας τά
χαρακτηριστικά τών ζωικών προϊόντων'

δτι ή ζωική παραγωγή κατέχει πολύ σημαντική θέση στή
γεωργία τής Κοινότητος καί δτι τά ικανοποιητικά άπο
τελέσματα έξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος άπό τή χρη
σιμοποίηση καταλλήλων καί καλής ποιότητας ζωοτρο
φών'

δτι μία ρύθμιση στόν τομέα των ζωοτροφών εϊναι ούσιώ
δης παράγων γιά τήν αύξηση τής γεωργικής παραγωγι
κότητας'

δτι ή κατανάλωση τών πρωτεϊνών τών ζωοτροφών δέν
έπαυσε νά αυξάνεται στήν Κοινότητα λόγω τών συνεχώς
αύξανομένων άναγκών τής κτηνοτροφίας της'
δτι ή αύξηση αύτή τής ζητήσεως συνοδεύτηκε, κατά τά
τελευταία χρόνια , άπό αισθητή πτώση τής προσφοράς
στήν παγκόσμια άγορά τών πρωτεϊνικών ζωοτροφών'

δτι ή έλλειψη αύτή όδήγησε τή βιομηχανία ζωοτροφών
στήν άναζήτηση προϊόντων υποκαταστάσεως τά όποια
έγγυώνται τήν έξασφάλιση τού έφοδιασμού της'
δτι, στό μέτρο πού τά Κράτη μέλη διαθέτουν ήδη όρισμέ
νες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις
σχετικά μέ τά προϊόντα αύτά , ol διατάξεις αύτές άπο
κλίνουν άπό τίς ούσιώδεις άρχές" δτι άπό τό γεγονός
αυτό έχουν άμεση έπίπτωση στή θέσπιση καί τή λει
τουργία τής κοινής άγοράς καί δτι πρέπει νά έναρμονι
σθούν'

C ) ΕΕ άριθ. C 197 τής 18 . 8 . 1977 , σ . 3 .
(2) ΕΕ άριθ . C 63 τής 13 . 3 . 1978 , σ . 53 .
(3) ΕΕ άριθ. C 84 τής 8. 4. 1978 , σ . 4.

δτι, γιά νά έξασφαλίζεται η τήρηση τών θεμελιωδών

άρχών πού έπιβάλλονται γιά τήν άδεια , πρέπει, δσον
άφορα τά προϊόντα τά όποια άνήκουν σέ όρισμένες
όμάδες, νά ύποβάλλεται έπισήμως φάκελος άπό τό
Κράτος μέλος' καί δτι, γιά νά διευκολύνεται ή έξέταση
τών έν λόγω ούσιών, οί φάκελοι αύτοί πρέπει νά συντάσ
σονται σύμφωνα μέ τίς κοινές κατευθυντήριες γραμμές
πού πρέπει νά θεσπίσει τό Συμβούλιο τό άργότερο κατά
τήν ήμερομηνία έφαρμογής τής όδηγίας αύτής'
δτι πρέπει νά έπιτραπεΐ προσωρινά στά Κράτη μέλη νά
διατηρούν, μέχρι νά ληφθεί γιά τό θέμα αύτό κοινοτική
άπόφαση , τίς έθνικές άδειες πού έχουν παράσχει δσον
άφορα τά προϊόντα τά όποια τώρα δέν άναφέρονται στό
παράρτημα τής όδηγίας αύτής ή δσον άφορα όρισμένα
προϊόντα τά όποια άνταποκρίνονται, σέ όρισμένες
περιπτώσεις, σέ άλλους δρους' δτι πάντως, στήν περί
πτωση τών προϊόντων τά όποια παράγονται άπό ζύμες
τού γένους «Candida» καί καλλιεργούνται σέ η-άλκάνια ,
πρέπει νά ληφθεί κοινοτική άπόφαση μέσα σέ προθεσμία
δύο έτών άπό τήν κοινοποίηση τής όδηγίας αύτής'

δτι, λόγω τής άμεσης συμβολής τους σέ πρωτεΐνες, οί μή
πρωτεϊνικές άζωτούχες ένώσεις πρέπει νά ύπόκεινται
στίς διατάξεις τής όδηγίας αύτής' καί δτι πρέπει νά
τροποποιηθεί, κατά συνέπεια, ή όδηγία 70/524/ΕΟΚ τού
Συμβουλίου τής 23ης Νοεμβρίου 1970 περί τών προσθέ
των ύλών στή διατροφή τών ζώων (4), ή όποία ρυθμίζει

(4) ΕΕ άριθ . L 270 τής 14 . 12. 1970, σ . 1 .
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προσωρινά τή χρησιμοποίηση τών προϊόντων τής ομά
δας αύτής, σέ δτι άφορα τά παραρτήματα'

να μέ επείγουσα κοινοτική διαδικασία καί βάσει των
δικαιολογητικών έγγραφων'

δτι ή θρεπτική άξία τών έν λόγω προϊόντων καί τό έάν
είναι άβλαβή έξαρτώνται σέ μεγάλο βαθμό άπό τά
χαρακτηριστικά συνθέσεως, τούς δρους χρησιμοποιή
σεως ή τίς μεθόδους παρασκευής τών προϊόντων' ότι
άπό τό γεγονός αύτό κρίνεται άπαραίτητο νά προβλε
φθούν, σέ όρισμένες περιπτώσεις, ύποχρεώσεις γιά
σημειούμενες ένδείξεις γιά νά προστατεύεται ό χρησιμο
ποιών άπό άπάτες, καί νά χρησιμοποιεί δσον τό δυνατόν
καλύτερα τά προϊόντα πού τίθενται στή διάθεσή του'

δτι, γιά τή διευκόλυνση της έφαρμογής της όδηγίας
αύτής, πρέπει νά έφαρμόζεται διαδικασία στενής συνερ
γασίας μεταξύ τών Κρατών μελών καί της Επιτροπής
τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων στά πλαίσια τής Μόνιμης
Επιτροπής γιά τίς Ζωοτροφές, πού Ιδρύθηκε άπό τήν
άπόφαση 70/372/ΕΟΚ ί1 ),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

δτι πρέπει νά μήν έφαρμόζονται οί κοινοτικοί κανόνες
στά έν λόγω προϊόντα καί τίς ζωοτροφές οί όποιες
περιέχουν προϊόντα προοριζόμενα γιά εξαγωγή στίς τρί
τες χώρες, οί όποιες έχουν γενικά διαφορετικές ρυθμί
σεις'

δτι γιά νά έξασφαλισθέΐ, κατά τή διάθεση τών προϊ
όντων αυτών ή τών ζωοτροφών οί όποιες περιέχουν τά
προϊόντα αύτά, ή τήρηση τών διατάξεων τής όδηγίας
αύτής τά Κράτη μέλη πρέπει νά προβλέψουν κατάλλη
λους έλέγχους'
στι άν άνταποκρίνονται στούς δρους αύτούς τά προϊ
όντα, ή οί ζωοτροφές οί όποιες περιέχουν τά προϊόντα
αύτά, μπορούν νά ύπόκεινται μόνο στούς περιορισμούς
έμπορίας πού προβλέπονται στην όδηγία αύτή'

δτι είναι άπαραίτητη κατάλληλη κοινοτική διαδικασία,
άφενός γιά τήν προσαρμογή τών διατάξεων του παραρ
τήματος καί τών κατευθυντηρίων γραμμών πού όρίζο
νται γιά τήν υποβολή τών σχετικών φακέλων γιά ορι
σμένα προϊόντα καί, άφετέρου, γιά τή θέσπιση , ενδεχο
μένως, κριτηρίων συνθέσως καί καθαρότητας, καθώς
καί φυσικοχημικών καί βιολογικών Ιδιοτήτων τών προϊ
όντων αύτών σέ συνάρτηση μέ τήν έξέλιξη τών

Αρθρο 1

1 . Ή οδηγία αυτή άφορα τά προϊόντα πού παρα
σκευάζονται μέ όρισμένες τεχνικές διεργασίες, λόγω τής
άμεσης ή τής έμμεσης συμβολής τους σέ πρωτεΐνες, καί
διατίθενται μέσα στην Κοινότητα ώς ζωοτροφές ή ένσω
ματωμένα σέ ζωοτροφές .
2. Ή όδηγία αύτή έφαρμόζεται χωρίς νά θίγει τίς κοινο
τικές διατάξεις πού άφοροϋν:
α) τίς πρόσθετες ΰλες στή διατροφή τών ζώων'
β) τόν καθορισμό μέγιστου όρίου περιεκτικότητας τών
ζωοτροφών σέ ανεπιθύμητες ούσίες καί προϊόντα'
γ) τόν καθορισμό μέγιστων όρίων περιεκτικότητας γιά
τά κατάλοιπα έντομοκτόνών πάνω ή μέσα στά προϊ
όντα πού προορίζονται νά καταναλωθούν άπό
άνθρώπους ή ζώα"
δ) τήν έμπορία τών άπλών καί τών σύνθετων ζωοτρο
φών"

ε) τήν παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στίς
ζωοτροφές.

έπιστημονικών καί τεχνικών γνώσεων"

Αρθρο 2

δτι, γιά τήν έξασφάλιση δλων τών άναγκαίων εγγυή
σεων, ή άκολουθούμενη κοινοτική διαδικασία πρέπει νά
προβλέπει, σέ όρισμένες περιπτώσεις τροποποιήσεως
τού παραρτήματος, τήν υποχρεωτική γνωμοδότηση τής
Επιστημονικής Επιτροπής γιά τή Διατροφή τών Ζώων
καί τής Επιστημονικής Επιτροπής γιά τή Διατροφή του
'Ανθρώπου πού ίδρυσε ή Επιτροπή τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων"

δτι πρέπει νά δοθεί ή εύχέρεια στά Κράτη μέλη , δταν
άπειλεΐται ή ύγεία τών άνθρώπων ή τών ζώων, νά άνα
στέλλουν προσωρινά τήν άδεια χρησιμοποιήσεως ένός
προϊόντος ή νά τροποποιούν τίς διατάξεις οί όποιες
ένδεχομένως έχουν δρισθεΐ γι' αύτό'

Οι όρισμοί πού προβλέπονται άπο τό άρθρο 2 τής
όδηγίας 70/524/ΕΟΚ έφαρμόζονται στήν όδηγία αύτή .

"Αρθρο 3

1 . Τά Κράτη μέλη διατάσσουν δτι οι ζωοτροφές πού
άνήκουν σέ μιά άπό τίς όμάδες προϊόντων οί όποιες
άπαριθμοΰνται στό παράρτημα ή πού περιέχουν παρό
μοια προϊόντα μπορούν νά διατεθούν στήν άγορά μόνο
άν :

α) τό έν λόγω προϊόν περιέχεται στό παράρτημα'

β) καλύπτονται οί ενδεχόμενοι όροι του παραρτήματος.
δτι, γιά νά άποφεύγεται ή καταχρηστική χρησιμοποίηση
τής εύχέρειας αύτής άπό Κράτος μέλος, πρέπει νά άπο
φασίζονται οί τροποποιήσεις του παραρτήματος σύμφω

f 1 ) ΕΕ άριθ . L 170 τής 3 . 8 . 1970, o . 1 .
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2. Στήν περίπτωση πρακτικών δοκιμών ή γιά επιστημο

νικούς λόγους, τά Κράτη μέλη μπορούν νά προβλέπουν
έξαιρέσεις άπό τις διατάξεις της παραγράφου 1 , μέ την
προϋπόθεση δτι πραγματοποιείται Ικανοποιητικός έπί
σημος έλεγχος.

Αρθρο 4
1 . Κατά παρέκκλιση τοϋ άρθρου 3 παράγραφος 1 καί
μέχρι νά ληφθεί άπόφαση σύμφωνα μέ τό άρθρο 6, τά
Κράτη μέλη μποροϋν νά διατηρούν τίς άδειες πού έχουν
χορηγηθεί στό έδαφός τους:

α) πρίν άπό τήν ημερομηνία έφαρμογής της όδηγίας
αύτής δσον άφορα τά προϊόντα πού δέν περιλαμβά
νονται στίς όμάδες προϊόντων τοϋ παραρτήματος,
έκτός άπό τά προϊόντα τά όποια παράγονται άπό
ζύμες τοϋ γένους «Candida» καί καλλιεργούνται σέ
η-άλκάνια'
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Πάντως, δσον άφορα τά προϊόντα πού παράγονται άπό
ζύμες τοϋ γένους «Candida» καί καλλιεργούνται σέ
n-άλκάνια, λαμβάνονται άποφάσεις σύμφωνα μέ τή δια
δικασία του άρθρου 13 , μέσα σέ δύο χρόνια άπό τήν
κοινοποίηση της όδηγίας αύτής καί ύστερα άπό συνεν
νόηση μέ τήν Επιστημονική Επιτροπή γιά τή Διατροφή
τών Ζώων καί τήν Επιστημονική Επιτροπή γιά τή
Διατροφή τού 'Ανθρώπου .
2. Γιά τήν τροποποίηση του παραρτήματος τηρούνται
οί άκόλουθες άρχές:

A. "Ενα προϊόν έγγράφεται στό παράρτημα μόνο άν

α) έχει θρεπτική άξία γιά τά ζώα, λόγω της συμβο
λής του σέ άζωτο ή πρωτεΐνες'
β) κατά τήν όρθολογική χρησιμοποίησή του, δέν
έχει δυσμενή έπίδραση στήν ύγεία τοϋ άνθρώπου
ή τών ζώων ή τό περιβάλλον καί δέν βλάπτει τόν

καταναλωτή , άλλοιώνοντας τά χαρακτηριστικά

β) πρίν άπό τήν κοινοποίηση της όδηγίας αύτής δσον
άφορα, άφενός τά προϊόντα τά όποια παράγονται
άπό ζύμες τοϋ γένους «Candida» καί καλλιεργούνται
σέ n-άλκάνια καί, άφετέρου, τά προϊόντα πού άπα
ριθμοϋνται στό παράρτημα, στό σημείο 1.2.1 , καί τά
όποια άνταποκρίνονται σέ δρους διαφορετικούς άπό
τούς δρους τοϋ παραρτήματος.
2 . Τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στά άλλα Κράτη μέλη
καί τήν Επιτροπή τόν κατάλογο τών προϊόντων πού
γίνονται δεκτά στό έδαφός τους, σύμφωνα μέ τήν
παράγραφο 1 .

Αρθρο 5

τών ζωικών προϊόντων'

γ) ή παρουσία του στίς ζωοτροφές είναι δυνατόν νά
έλεγχθεΐ.
B. "Ενα προϊόν διαγράφεται άπό τό παράρτημα, &ν δέν
έκπληρώνει έναν άπό τούς δρους τοϋ σημείου A.

3 . Τά κριτήρια πού έπιτρέπουν τό χαρακτηρισμό τών
προϊόντων στά όποια άναφέρεται ή όδηγία αύτή , καί
Ιδίως τά κριτήρια συνθέσεως καί καθαρότητας, καθώς
καί οί φυσικοχημικές καί βιολογικές Ιδιότητες, μποροϋν
νά καθοριστοΰν σύμφωνα μέ τή διαδικασία τοϋ
άρθρου 13 , άνάλογα μέ τίς έπιστημονικές καί τεχνικές
γνώσεις.

1 . Μ,έ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων γιά τίς σημειούμε
νες ένδείξεις πού έφαρμόζονται στίς άπλές καί τίς σύνθε
τες ζωοτροφές, τά Κράτη μέλη όρίζουν δτι τά προϊόντα
τοϋ παραρτήματος μποροϋν νά διατεθοϋν ώς ζωοτροφές
ή μποροϋν νά ένσωματώνονται στίς ζωοτροφές μόνο άν
στή συσκευασία , τό δοχείο ή τήν έτικέτα τους, άναγρά
φονται οί ένδείξεις πού τυχόν προβλέπει τό παράρτη
μα .

2. Τά Κράτη μέλη όρίζουν δτι οί ένδείξεις πού άναφέ
ρονται στήν παράγραφο 1 άναγράφονται σέ συνοδευτικό
έγγραφο, άν πρόκειται γιά έμπορεύματα τά όποια διατί
θενται στήν άγορά χύμα .

Αρθρο 6

1 . Οί μελλοντικές τροποποιήσεις τοϋ παραρτήματος,
λόγω της έξελίξεως τών έπιστημονικών ή τεχνικών γνώ
σεων, θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία τοϋ
άρθρου 13 . Πρός τό σκοπό αύτόν καί δσον άφορα τά
προϊόντα πού άναγράφονται στό παράρτημα, σημεία 1.1
καί 1.2, ή 'Επιτροπή ζητά τή γνώμη της Επιστημονικής
Επιτροπής γιά τή Διατροφή τών Ζώων καί της Επιστη
μονικής 'Επιτροπής γιά τή Διατροφή τοϋ 'Ανθρώπου .

Άρθρο 7

1 . Τά Κράτη μέλη φροντίζουν ώστε νά διαβιβάζεται
έπίσημα φάκελος πρός τά Κράτη μέλη , τήν Επιτροπή
καί στά μέλη τών έπιστημονικών έπιτροπών πού ιδρύει ή
Επιτροπή , άν ζητείται ή γνώμη τους, ώστε νά έξασφαλί
ζεται δτι τά προϊόντα τών σημείων 1.1 καί 1.2 του
παραρτήματος άνταποκρίνονται στίς άρχές του άρθρου
6 παράγραφος 2. Ό φάκελος αύτός πρέπει νά άνταπο
κρίνεται στίς διατάξεις της παραγράφου 2 τοϋ άρθρου
αύτοϋ .

2. Μέ πρόταση της Επιτροπής, τό Συμβούλιο θεσπίζει
τίς κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα μέ τίς όποιες
πρέπει νά συντάσσονται οί φάκελοι πού άναφέρονται
στήν παράγραφο 1 , έτσι ώστε οί κατευθυντήριες αύτές
γραμμές νά μποροϋν νά τεθοϋν σέ έφαρμογή τό άργότε
ρο κατά τήν ήμερομηνία έφαρμογής της όδηγίας
αύτής.

Οί τροποποιήσεις πού θά επέλθουν μεταγενέστερα στίς
κατευθυντήριες γραμμές, λόγω της έξέλιξης τών έπιστη
μονικών ή τεχνικών γνώσεων, θεσπίζονται σύμφωνα μέ
τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 13 .
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3 . Τά Κράτη μέλη καί ή Επιτροπή , καθώς καί οι άλλοι
άποδέκτες του φακέλου πού άναφέρονται στήν παρά
γραφο 1 , φροντίζουν, μετά από αιτιολογημένη αίτηση
τοϋ ένδιαφερομένου, νά τηρηθούν έμπιστευτικές οί πλη
ροφορίες, ή διάδοση των όποιων θά μπορούσε νά θίξει
τά δικαιώματα βιομηχανικής ή έμπορικής Ιδιοκτησίας.

Δέν μπορούν νά ύπαχθοΰν στό βιομηχανικό ή έμπορικό
άπόρρητο:
— οί όνομασίες καί ή σύνθεση τοϋ προϊόντος, ή ένδειξη
ένδεχομένως τού ύποστρώματος καί τοΰ μικροοργα

'Αριθ . L 213 / 11

'Αρθρο 10

Τά Κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οί ζωοτροφές πού
άνταποκρίνονται στίς διατάξεις της όδηγίας αύτής νά
ύπόκεινται, δσον άφορα τήν παρουσία των προϊόντων
πού άπαριθμοϋνται στό παράρτημα καί τίς σημειούμενες
ένδείξεις, μόνο στούς περιορισμούς διαθέσεως πού
προβλέπει ή όδηγία αύτη .

*Αρθρο 11

νισμού ,

— οί φυσικοχημικές καί βιολογικές ιδιότητες τοΰ προϊ
όντος,

Τά Κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τά ζωικά προϊόντα νά
μήν ύπόκεινται σέ κανέναν περιορισμό έμπορίας έξαιτί
ας τής έφαρμογής τής όδηγίας αύτής.

— ή έρμηνεία των φαρμακολογικών, τοξικολογικών καί
οικοτοξικολογικών δεδομένων,
— οί μέθοδοι άναλύσεως γιά τόν έλεγχο τής παρουσίας
τοΰ προϊόντος στίς ζωοτροφές.
Άρθρο 8
1 . "Αν ενα Κράτος μέλος διαπιστώσει, μέ βάση λεπτο
μερές αιτιολογικό, σύμφωνα μέ νέα στοιχεία ή μέ νέα
έκτίμηση τών υπαρχόντων στοιχείων πού προέκυψαν
μετά τήν έκδοση τής όδηγίας αύτής, ότι ένα άπό τά
προϊόντα πού άπαριθμοϋνται στό παράρτημα ή ή χρήση
του ύπό τούς όρους πού έχουν ένδεχομένως όριστεϊ
παρουσιάζει κίνδυνο γιά τήν υγεία τοΰ άνθρώπου ή τών

ζώων, παρ' δλο πού είναι σύμφωνο μέ τίς διατάξεις τής
όδηγίας αύτής, τό Κράτος μέλος αύτό μπορεί προσωρι
νά νά άναστείλει ή νά περιορίσει τήν έφαρμογή τών
διατάξεων αύτών στό έδαφος του. Τότε, ένημερώνει
άμέσως σχετικά τά άλλα Κράτη μέλη καί τήν Επιτρο
πή , διευκρινίζοντας τούς λόγους πού δικαιολογοΰν τήν
άπόφασή του .
2. Ή Επιτροπή έξετάζει, τό ταχύτερο, τούς λόγους
πού έπικαλεΐται τό ένδιαφερόμενο Κράτος μέλος καί
ζητά τή γνώμη τών Κρατών μελών στά πλαίσια τής
Μόνιμης Επιτροπής γιά τίς Ζωοτροφές, καί μετά γνω
μοδοτεί χωρίς καθυστέρηση καί παίρνει τά κατάλληλα
μέτρα .

3 . Έάν ή Επιτροπή κρίνει δτι τροποποιήσεις τής όδηγί
ας αύτής είναι άπαραίτητες γιά νά άντισταθμιστοΰν οί
δυσκολίες πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 , καί νά
έξασφαλιστεϊ ή προστασία τής ύγείας τών άνθρώπων καί
τών ζώων, θέτει σέ κίνηση τή διαδικασία τοΰ άρθρου 14
γιά τή θέσπιση τροποποιήσεων. Στήν περίπτωση αύτή ,
τό Κράτος μέλος πού θέσπισε μέτρα διαφυλάξεως μπο
ρεί νά τά διατηρήσει μέχρι νά άρχίσουν νά ισχύουν οί
τροποποιήσεις αύτές.
Άρθρο 9

Γιά τή διάθεση στήν άγορά μεταξύ τών Κρατών μελών,
οί ένδείξεις πού άναφέρονται στό άρθρο 5 συντάσσονται
σέ μία τουλάχιστον άπό τίς έπίσημες γλώσσες τής
χώρας προορισμού .

Αρθρο 12

Κατά τή διάθεση τών ζωοτροφών, τά Κράτη μέλη παίρ
νουν κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε νά πραγματοποιείται,
τουλάχιστον μέ δειγματοληψία, ό έπίσημος έλεγχος
τους δσον άφορα τήν τήρηση τών διατάξεων τής όδηγίας
αύτής.

Άρθρο 13

1 . Στήν περίπτωση πού γίνεται άναφορά στή διαδικα
σία πού όρίζει τό άρθρο αύτό, ή Μόνιμη Επιτροπή γιά

τίς Ζωοτροφές, άποκαλούμενη στό έξής ή «έπιτροπή »,
συγκαλείται άπό τόν πρόεδρο της εϊτε μέ δική του
πρωτοβουλία είτε μετά άπό αίτηση τοΰ άντιπροσώπου
Κράτους μέλους.
2. Ό άντιπρόσωπος τής Επιτροπής τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων υποβάλλει στήν έπιτροπή σχέδιο τών μέ
τρων πού πρέπει νά ληφθοΰν. Ή έπιτροπή γνωμοδοτεί
σχετικά μέ τό σχέδιο αύτό σέ προθεσμία πού μπορεί νά
όρίσει ό πρόεδρος σέ συνάρτηση μέ τό κατά πόσο τό
θέμα πού έξετάζεται είναι έπεΐγον. 'Αποφασίζει μέ πλειο
ψηφία σαράντα πέντε ψήφων, λαμβάνοντας ύπόψη δτι οί
ψήφοι τών Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα μέ τό
άρθρο 148 παράγραφος 2 τής συνθήκης. Ό πρόεδρος
δέν συμμετέχει στήν ψηφοφορία .

3 . -α) Ή Έπιτροπή τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων θε
σπίζει τά προτεινόμενα μέτρα δταν συμφωνοΰν μέ
τή γνώμη τής έπιτροπής .
β) Στήν περίπτωση πού τά προτεινόμενα μέτρα δέν
συμφωνοΰν μέ τή γνώμη τής έπιτροπής, ή άν δέν
έχει γίνει γνωμοδότηση , ή 'Επιτροπή τών Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει, χωρίς καθυστέρη
ση , πρόταση στό Συμβούλιο σχετικά μέ τά μέτρα
πού πρέπει νά ληφθοΰν. Τό Συμβούλιο άποφασίζει
μέ ειδική πλειοψηφία .
γ) Έάν, μετά τήν παρέλευση προθεσμίας τριών
μηνών άπό τήν ήμερομηνία ύποβολής τής προτά
σεως στό Συμβούλιο, τό Συμβούλιο δέν έχει άπο
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φασίσει, τά μέτρα πού προτάθηκαν θεσπίζονται
άπό τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
έκτός άπό τήν περίπτωση πού τό Συμβούλιο εχει
άπορρίψει τά μέτρα μέ άπλή πλειοψηφία .
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τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
έκτός από τήν περίπτωση πού τό Συμβούλιο εχει
απορρίψει τά μέτρα μέ άπλή πλειοψηφία .
*Αρθρο 15

"Αρθρο 14

1 . Στήν περίπτωση πού γίνεται αναφορά στή διαδικα
σία πού όρίζει τό άρθρο αυτό, ή έπιτροπή συγκαλείται
άπό τόν πρόεδρο της, είτε μέ δική του πρωτοβουλία είτε
μετά άπό αίτηση τού αντιπροσώπου Κράτους μέλους.

2. Ό άντιπρόσωπος της Επιτροπής τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων ύποβάλλει στήν έπιτροπή σχέδιο τών μέ
τρων πού πρέπει νά ληφθούν. Ή έπιτροπή γνωμοδοτεί
σχετικά μέ τό σχέδιο αύτό σέ προθεσμία δύο ήμερών.
'Αποφασίζει μέ τήν πλειοψηφία σαράντα πέντε ψήφων,
λαμβάνοντας υπόψη δτι οί ψήφοι τών Κρατών μελών
σταθμίζονται σύμφωνα μέ τό άρθρο 148 παράγραφος 2
της συνθήκης. Ό πρόεδρος δέν συμμετέχει στήν ψηφο
φορία.
3 . α) Ή Έπιτροπή τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων θε
σπίζει τά προτεινόμενα μέτρα όταν συμφωνούν μέ
τή γνώμη της έπιτροπής .
β) Στήν περίπτωση πού τά προτεινόμενα μέτρα δέν
συμφωνούν μέ τή γνώμη της έπιτροπής ή άν δέν
έχει γίνει γνωμοδότηση , ή 'Επιτροπή τών Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει, χωρίς καθυστέ
ρηση , πρόταση στό Συμβούλιο σχετικά μέ τά
μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν. Τό Συμβούλιο
άποφασίζει μέ ειδική πλειοψηφία .
γ) Έάν, μετά τήν παρέλευση προθεσμίας 15 ήμερών
άπό τήν ημερομηνία ύποβολής της προτάσεως
στό Συμβούλιο, τό Συμβούλιο δέν εχει άποφασί
σει, τά μέτρα πού προτάθηκαν θεσπίζονται άπό

Στό παράρτημα I μέρος K καί στό παράρτημα II μέρος
Δ β της όδηγίας 70/524/ΕΟΚ διαγράφεται κάθε άναφορά
στά μή πρωτεϊνικά αζωτούχα συστατικά .
*Αρθρο 16

Ή όδηγία αυτή δέν εφαρμόζεται στίς ζωοτροφές γιά τίς
όποιες μία τουλάχιστον κατάλληλη ενδειξη αποδεικνύει
δτι προορίζονται γιά έξαγωγή σέ τρίτες χώρες.
*Αρθρο 17

Δύο χρόνια μετά τήν κοινοποίηση της όδηγίας αυτής, τά
Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς νομοθετικές, κανονιστι
κές ή διοικητικές διατάξεις πού είναι άναγκαΐες γιά τήν
εύθυγράμμισή τους μέ τήν όδηγία αυτή . 'Αμέσως πληρο

φορούν σχετικά τήν 'Επιτροπή .
'Αρθρο 18

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

"Εγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 30 ' Ιουνίου 1982.
Γιά τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος
Ph . MAYSTADT

2.1 Ουρία καί παράνωνά της:

Αζωτούχες μή πρωτεϊνικές
ενώσεις καί ανάλογα προϊόντα
τών ακόλουθων ομάδων :

1.4. Κατώτεροι μύκητες

1.3 . Φυκη

άναφέρονται στό
σημείο 1.2.1

έκτός άπό όσα

CO(NH2)2H3PC>4

2.1.3. Φωσφορική

σοβουτάνιο

Ελαχίστη κα

Θαρότητά 98 %

τήν άρχή
τοϋ μηρυκα
σμού

στικά άπό

Μηρυκα

ζωικά είδη

ολα τά

Ζωικό είδος

ft

— ονομασία τού προϊόντος
καί, ένδεχομένως , ή πε
ριεκτικότητα τής σύνθε
της ζωοτροφής σ' αυτό ,
άν ύπάρχουν έπίσημες
άναλυτικές μέθοδοι

ζωοτροφών :

συσκευασία τών σύνθετων

Δήλωση στήν ετικέτα ή τη

Ειδικές διατάξεις

/

'Αριθ .

2.1.4. Διουρεδοϊ

(CH3)2-CH-CH
(NHCONH2)2

QH5O2N3

2.1.2. Διουρία

Μελάσσες, οζος
σιτηρά καί αμυλώδη
προϊόντα , χυμοί
Φρούτων, ορός γά
λακτος , γαλακτικό
όξύ, προϊόντα ύδρο
λύσεως φυτικών ινών

προϊόντος

συστάσεως τού

Χαρακτηριστικό

5
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ούσία

CO(HN2)2

Kluyveromyces lactis,
Kluyveromyces
fragilis

Saccharomyces
carlsbergiensis,

cerevisiae,

Saccharomyces

Καλλιεργητικό υπόστρωμα
(τυχόν προδιαγραφές)

Χημικός χαρακτηρισμός
τού προϊόντος ή
χαρακτηρισμός τού
μικροοργανισμού

2.1.1 . Ουρία

θανατωθεί

κύτταρα έχουν

καί τών όποίων τα

τών στηλών 3 καί 4

— πού λαμβάνονται
άπό τούς μικρο
οργανισμούς καί
τά ύποστρώματα

Όλες οι ζύμες

4

3

τών

1.2.2. Ζύμες πού καλλιερ
γούνται, σέ άλλα
ύποστρώματα ,

ματα

1.2.1 . Ζύμες πού καλλιερ
γούνται σέ ζωικά ή
φυτικά ύποστρώ

1.2. Ζύμες :

1.1 . Βακτήρια

Πρωτεϊνικά προϊόντα μικρο
οργανισμών πού άνήκουν στίς
άκόλουδες ομάδες :

Ονομασία του
προϊόντος

2
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2.

1.

'Ονομασία τών ομάδων
προϊόντων

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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NH2-(CH2)4
CH(NH2)-COOH.HCL
(CH3-S-(CH2)r
CH(OH)-COO)2Ca

2.2.3 . Υδροχλωρική

2.2.4. Ύδροξυλιομένο
ανάλογο της
DjL-μεδειονίνης

L-λυσίνη

NH2-(CH2)4CH(NH2)-COOH

2.2.2 . L-λυσινη

Καλλιεργητικό υπόστρωμα
(τυχόν προδιαγραφές)

Χημικός χαρακτηρισμός
τού προϊόντος n
χαρακτηρισμός τοΰ
μικροοργανισμού

98%

καθαρότητα

Ελαχίστη

Χαρακτηριστικό
συστάσεως τοΰ
προϊόντος

5

ζωικά είδη

Όλα τά

Ζωικό είδος

6

κατάλΑηΑος τρόπος
χρήσεως ό όποιος νά
περιλαμβάνει κυρίως τά
ζώα γιά τά όποια προ
ορίζεται ή ζωοτροφή,
καθώς καί τή συνολική
μέγιστη επιτρεπτή πε
ριεκτικότητα τού ήμερή
σιου σιτηρεσίου σέ μή
πρωτεϊνικό άζωτο

μέρος τού αζώτου που
χορηγείται άπό τάν ή τίς
μή πρωτεϊνικές αζω
τούχες ενώσεις , εκφρα
σμένο σέ πρωτεϊνικό
ισοδύναμο

Ειδικές διαταξεις

7

των

CH3S(CH2)r
CH(NH2)-COOH

4

3

Επίσημη Εφημερίδα

2.2.1 . DjL-μεδειονινη

'Ονομασία τοϋ
προϊόντος

2

L 213 / 14

2.2. Αμινοξέα και αναλογα
προϊόντα

'Ονομασία τών ομάδων
προϊόντων

1
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ης 'Ιουνίου 1982

γιά τήν καταγραφή των έργασιών σχετικά μέ τό άνασυνδυαζόμενο δεσοξυριβονουκλεϊκό όξύ
(DNA)

(82/472/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

προέλευση κάθε επιβλαβούς φαινομένου πού θά μπορού
σε νά προκύψει"

"Εχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος, καί ιδίως τό άρθρο 235 ,

τό σχέδιο συστάσεως πού ύπέβαλε ή Επιτροπή ,
τή γνώμη του Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου (*),
τή γνώμη της Οικονομικής καί Κοινωνικής Επιτρο
πής (2),
Εκτιμώντας:

δτι ή ανάπτυξη τής βασικής καί έφαρμοσμένης βιολογι
κής έρευνας μπορεί άπό τή φύση τής νά συμβάλλει στήν
οίκονομική άνάπτυξη τών Κρατών μελών καί προϋποθέ
τει δτι, σέ πολλούς τομείς, θά διεξαχθούν έργασίες
σχετικές μέ τό άνασυνδυαζόμενο DNA σέ όρισ μένους
όργανισμούς'
δτι οί κίνδυνοι πού συνδέονται μέ τίς έργασίες οί όποιες
σχετίζονται μέ τό άνασυνδυαζόμενο DNA άποτελοΰν
εικασίες, άλλά ένας μόνιμος κατάλογος στό έσωτερικό
κάθε Κράτους μέλους είναι άπαραίτητος γιά νά έπιτρέ
ψει τήν ένδεχόμενη έπιβολή προστατευτικών μέτρων
καί, στήν πολύ άπίθανη περίπτωση τής έπαληθεύσεως
τών εικαζομένων κινδύνων, γιά νά έπιτρέψει νά βρεθεί ή

δτι θά πρέπει νά άναληφθεΐ μία μόνιμη άνάλυση τής
καταστάσεως σέ κάθε Κράτος μέλος μέ προοπτική ,
στήν περίπτωση πού άπαιτηθεΐ άπό απρόβλεπτες έξελί
ξεις, νά καταρτισθούν κατάλογοι έργασιών πού θά πρέ
πει νά άπαγορευτοΰν ή νά ύπόκεινται σέ άναγκαστικά
μέτρα άσφάλειας σ' δλα τά Κράτη μέλη , καθώς καί νά
έναρμονιστοΰν οί έθνικές διατάξεις'
δτι τό πρόβλημα πού άνακύπτει άπό τούς εικαζόμενους
κινδύνους όρισμένων έργασιών οί όποιες σχετίζονται μέ
τό άνασυνδυαζόμενο DNA είναι πολύπλοκο' δτι σημειώ
νονται γρήγορες έξελίξεις γιά τήν καλύτερη έπίγνωση
του προβλήματος αύτου' δτι ό σχετικός έρευνητικός
τομέας έπεκτείνεται καί δτι είναι σημαντικό νά έξε
τάζόνται οί τοπικές συνθήκες δταν έκτιμώνται οί κίνδυ
νοι πού συνδέονται μέ τήν έκτέλεση έπιστημονικών
έργασιών'

δτι είναι άπαραίτητο, γιά τήν προστασία του έπιστημονι
κοϋ καί του βιομηχανικού άπορρήτου καί γιά τήν προ
στασία τής πνευματικής ιδιοκτησίας, νά περιοριστεί στό
έλάχιστο ή διάδοση τού περιεχομένου τών πειραματικών
πρωτοκόλλων πού έχουν έτοιμαστεΐ γιά τήν έκτέλεση
τών έργασιών, καθώς έπίσης καί ή διάδοση του περιεχο
μένου τών έρευνητικών προγραμμάτων πού βασίζονται
στήν παραγωγή καί χρησιμοποίηση του άνασυνδυαζόμε
νου DNA ,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ :

νά θεσπίσουν τίς νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις γιά τήν έπίτευξη τών
έξής σκοπών:
Γνωστοποίηση
άπό

έργαστήρια

1 . Κάθε έργαστήριο πού έπιθυμεΐ νά άναλάβει, στήν έπικράτεια
Κράτους μέλους, έργασίες πού σχετίζονται μέ τό άνασυνδυαζό
μενο DNA γνωστοποιεί τό γεγονός αύτό στήν άρμόδια έθνική ή
περιφερειακή άρχή .
2. Ή γνωστοποίηση αύτή κατατίθεται γιά κάθε προβλεπόμενο
έρευνητικό σχέδιο, πρίν άπό τήν έναρξη τής έκτέλέσεως του, ή ,
δν αποφασισθεί άπό τίς άρμόδιες άρχές σέ περίπτωση έργα
σιών χαμηλού βαθμού εικαζομένου κινδύνου, κατά τό δυνατόν
έντός έξι μηνών καί τό άργότερο δώδεκα μηνών άπό τήν
έναρξη τής έκτελέσεως.

ί1) ΕΕ αριθ. C 66 τής 15 . 3 . 1982, σ . 112.
(2) ΕΕ άριθ. C 353 τής 31 . 12. 1981 , σ . 19.
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3 . Ή γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται, γιά κάθε Ινα από τά

προβλεπόμενα έρευνητικά προγράμματα πού ύπόκεινται σέ
προκαταρκτική γνωστοποίηση , από τά ακόλουθα έγγραφα :

— τό τμήμα τοϋ πειραματικού πρωτοκόλλου πού άπαιτεΐται
γιά τήν άξιολόγηση τής ασφάλειας στόν τόπο δπου θά
λάβουν χώρα οί προβλεπόμενες δραστηριότητες,
— τόν κατάλογο των μέτρων προστασίας καί έλέγχου πού θά
έφαρμοστοϋν σ' όλη τή διάρκεια τής πειραματικής έργασί
ας,

— τήν περιγραφή τής γενικής έκπαιδεύσεως, σέ θέματα έρευ
νών σχετικά μέ τό άνασυνδυαζόμενο DNA, καθώς καί τής
καταρτίσεως πού έχουν τά μέλη τής όμάδας πού θά συμμε
τέχει στίς προβλεπόμενες δραστηριότητες, ή πού θά είναι
ύπεύθυνη γιά τήν επιθεώρηση , τόν έλεγχο ή τήν άσφάλεια .
Καταρτιση τών
άρχείων

4. Κάθε γνωστοποίηση καί τά συνοδευτικά έγγραφα ταξινομού
νται καί κρατούνται άπό τίς έθνικές άρχές ή άπό τήν περιφερει
ακή έπιτροπή ασφάλειας καί προστασίας τής ύγείας, στίς
όποιες θά έχουν ύποβληθεΐ.

Εξέταση των
άρχείων

5 . Κάθε γνωστοποίηση καί τά συνοδευτικά της έγγραφα θά μπο
ρούν νά έξετάζονται άπό εθνικούς έμπειρογνώμονες, πού έξου
σιοδοτούνται σχετικά άπό τίς έθνικές άρχές.

Καθαρισμός τών
έργασιών στίς όποιες
ύπεισέρχεται τό άνα
συνδυαζόμενο DNA

6. Μέ τόν δρο «εργασίες πού σχετίζονται μέ τό ανασυνδυαζόμενο
DNA», έννοεΐται ό σχηματισμός νέων συνδυασμών γενετικού
ύλικού, μέ τήν εισαγωγή μορίων νουκλεϊκού όξέος, πού έχει
παραχθεί μέ όποιοδήποτε τρόπο έκτός τοϋ κυττάρου, στό
έσωτερικό όποιουδήποτε ιού , βακτηριακού πλασμιδίου ή όποι
ουδήποτε άλλου φορέα, ώστε νά , έπιτρέψει τήν ένσωμάτωσή
τουςσέ έναν οργανισμό ξενιστή , στόν όποιο δέν ύπάρχουν άπό
τή φύση τους, άλλά στόν όποιο μπορούν νά πολλαπλασιάζο
νται συνεχώς.

"Εγινε στό Λουξεμβούργο , στίς 30 ' Ιουνίου 1982.
Γιά το Συμβουλιο
Ό Πρόεδρος
Ph . MAYSTADT
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης 'Ιουνίου 1982

περί προσαρμογής στήν τεχνική πρόοδο τής οδηγίας 73/173/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου πού άφορα
τήν προσέγγιση τών νομοθετικών, κανονιστικών καί διοικητικών διατάξεων τών σχετικών μέ
τήν ταξινόμηση, συσκευασία καί έπισήμανση τών επικινδύνων παρασκευασμάτων (διαλυτών)
(82/473/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Εχοντας ύπόψη :
Αρθρο 1

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,
τήν όδηγία 73/ 173/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 4ης 'Ιουνίου
1973 πού άφορα τήν προσέγγιση τών νομοθετικών, κανο
νιστικών καί διοικητικών διατάξεων τών σχετικών μέ
τήν ταξινόμηση , συσκευασία καί έπισήμανση τών έπι
κινδύνων παρασκευασμάτων (διαλυτών) (*), όπως τρο
ποποιήθηκε τελευταία άπό τήν όδηγία 80/78 1 /ΕΟΚ του
Συμβουλίου (2), καί ιδιαίτερα τό άρθρο 10,
'Εκτιμώντας:

Τό παράρτημα τής οδηγίας 73/ 173/ΕΟΚ αντικαθίσταται
άπό τό παράρτημα τής παρούσας όδηγίας.

Άρθρο 2

Τά Κράτη μέλη υιοθετούν καί δημοσιεύουν, πρίν άπό τήν
1η ' Ιουλίου 1983 τίς άναγκαϊες διατάξεις γιά νά συμμορ
φωθούν μέ τήν παρούσα όδηγία . Πληροφορούν σχετικά
τήν 'Επιτροπή άμέσως .

δτι ή έξέταση τοΰ καταλόγου τών επικινδύνων ούσιών
τού παραρτήματος τής όδηγίας 73/ 173/ΕΟΚ άπέδειξε
τήν άνάγκη προσαρμογής του τόσο στίς νέες απαιτήσεις
δσο καί στίς σύγχρονες επιστημονικές καί τεχνικές
γνώσεις, ή , ακριβέστερα , ότι είναι άναγκαΐο νά άλλά
ξουν οί κατηγορίες ή/καί οι ύποκατηγορίες όρισμένων
ούσιών καί νά συμπεριληφθούν καί ούσίες πού δέν περι
λαμβάνονται άκόμη στόν κατάλογο, διευκρινίζοντας τίς
κατηγορίες καί ύποκατηγορίες στίς όποιες άνήκουν ή τά
δρια τής συγκεντρώσεως τους, γιά ούσίες ταξινομημένες

Τά Κράτη μέλη εφαρμόζουν τίς διατάξεις αύτές τό
άργότερο άπό τόν 1η ' Ιανουαρίου 1984.

σάν διαβρωτικές ή/καί έρεθιστικές'

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 10 ' Ιουνίου 1982.

δτι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν . όδηγία αύτή είναι
σύμφωνα μέ τή γνώμη τής Επιτροπής γιά τήν προσαρ
μογή στήν τεχνική πρόοδο τών όδηγιών πού άποβλέπουν
στήν έξάλειψη τών τεχνικών έμποδίων στίς συναλλαγές
στόν τομέα τών έπικινδύνων ούσιών καί παρασκευασμά
των,

C ) ΕΕ αριθ . L 189 τής 11 . 7 . 1973 , σ . 7 .
P) ΕΕ άριθ . L 229 τής 30. 8 . 1980, σ . 57 .

"Αρθρο 3

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

Γιά τήν 'Επιτροπή
Karl-Heinz NARJES

Μέλος τής Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I

ΑΙΑΝ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι/α

'Αριθμός άναφοράς στήν όδηγία

Ούσία

67/548/ΕΟΚ

006-003-00-3

Διθειάνθρακας

601-020-00-8

Βενζόλιο

602-008-00-5

Τετραχλωράνθρακας

602-015-00-3

1 , 1 ,2,2-Τετραχλωροαιθάνιο

602-017-00-4

Πενταχλωροαιθάνιο

609-003-00-7

Νιτροβενζόλιο

612-008-00-7

Άνιλίνη

602-016-00-9

1 , 1 ,2,2-Τετραβρωμοαιθάνιο

603-015-00-6

2-Προπεν-1-όλη

602-010-00-6

1 ,2-Διβρωμοαιθάνιο

603-028-00-7

2-Χλωροαιθανόλη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι/β
'Αριθμός άναφοράς στήν όδηγία

Ούσία

67/548/ΕΟΚ

608-029-00-2

2,2 '-Διχλωρο-διαιθυλαιθέρας

604-001-00-2

Φαινόλη

604-004-00-9

Κρεζόλη

606-010-00-4

2-ΦουραλδεΟδη

613-027-00-3

Πιπεριδίνη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι/γ
'Αριθμός άναφοράς στήν όδηγία

Ούσία

67/548/ΕΟΚ

602-019-00-5

1-Βρωμοπροπάνιο

603-00 1 -00-Χ

Μεθανόλη

608-001-00-3

Άκετονιτρίλιο

606-030-00-6

2-Έξανόνη
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

ΕΠΙΒΑΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ/α

'Αριθμός άναφοράς στην όδηγία

Ουσία

67/548/ΕΟΚ

602-014-00-8

1 , 1 ,2-Τριχλωροαιθάνιο

603-018-00-2

Φουρφουρόλη

606-009-00-1

4-Μεθυλο-3-πεντεν-2-όνη

613-002-00-7

Μυριδίνη

602-006-00-4

Τριχλωρομεθάνιο

602-034-00-7

1 ,2-Διχλωροβενζόλιο

609-001-00-6

1-Νιτροπροπάνιο

609-002-00-1

2-Νιτροπροπάνιο

602-012-00-7

1 ,2-Διχλωροαιθάνιο

602-033-00-1

Χλωροβενζόλιο

610-007-00-6

1-Χλωρο-1-νιτροπροπάνιο

601-007-01-4

Έξάνιο-Μεΐγμα ίαομερών πού περιέχουν άνω του 5%
η-Έξανίουί1)

603-024-00-5

1,4-Διοξάνιο

0) Στήν είδική αύτή περίπτωση ή συγκέντρωση , πού λαμβάνεται ύπόψη στήν έφαρμογή τοϋ τύπου του
όρθρου 2, πρέπει νά είναι ή συγκέντρωση του n-έξανίου στό παρασκεύασμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ/β
'Αριθμός άναφορός στήν όδηγία

Ούσία

67/548/ΕΟΚ

602-003-00-8

ΔιβρωμομεθάνιΟ

602-011-00-1

1 , 1 -Διχλωροαιθάνιο

602-020-00-0

Διχλωροπροπάνιο

602-025-00-8

1 , 1-Διχλωροαιθυλένιο

602-026-00-3

1 ,2-Διχλωροαιθυλένιο

602-027-00-9

Τριχλωροαιθυλένιο

602-028-00-4

Τετραχλωροαιθυλένιο

616-001-00-Χ

Ν,Ν-Διφαινυλοφορμαμίδιο

609-Ò36-00-7

Νιτρομεθάνιο

609-035-00-1

Νιτροαιθάνιο

616-011-00-4

Ν,Ν-Διμεθυλακεταμίδιο

603-014-00-0

2-Βουτοξυαιθανόλη
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ/γ
'Αριθμός άναφοράς στήν όδηγία

Ούσία

67/548/ΕΟΚ

607-013-00-6

'Ανθρακικός διμεθυλεστέρας

650-002-00-6

Τερεβινθέλαιο

606-011-00-2

2-Μεθυλοκυκλοεξανόνη

603-051-00-2

2-Αίθυλοβουτανόλη

603-057-00-5

Βενζυλική άλκοόλη

606-029-00-0

Πεντανο-2,4-διόνη

601-028-00-1

2-Μεθυλοστυρόλιο

601-023-00-4

Αίθυλοβενζόλιο

602-013-00-2

1 , 1 , 1 -Τριχλωροαιθάνιο

602-01 8-00-Χ

Χλωροπροπάνιο

602-022-00-1

Χλωροπεντάνιο

601-022-00-9

Ξυλόλιο

601-021-00-3

Τολουόλιο

606-010-00-7

Κυκλοεξανόνη

603-011-00-4

2-Μεθοξυαιθανόλη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ/δ

'Αριθμός άναφοράς στήν όδηγία

Ούσία

67/ 548/ΕΟΚ

603-009-00-3

Κυκλοεξανόλη

603-010-00-9

2-Μεθυλοκυκλοεξανόλη

603-004-00-6

Βουτανόλη έκτός άπό τήν τριτοταγή βουτυλική άλκοόλη

603-005-00-1

2-Μεθυλο-2-προπανόλη

603-027-00-1

1,2-Αίθανοδιόλη

603-006-00-7

Άμυλική άλκοόλη , έκτός άπό τήν τριτοταγή πεντανόλη

603-007-00-2

2-Μεθυλο-2-βουτανόλη

607-037-00-7

Όξεικός 2-αίθοξυ-αίθυλεστέρας

' 607-038-00-2

Όξεικός 2-βουτοξυ-αίθυλεστέρας

603-050-00-7

1-(2-βουτοξυπροποξυ)-2-προπανόλη

603-059-00-6

1-Έξανόλη

606-024-00-3

2-Έπτανόνη

607-036-00-1

"Οξεικός-2- μεθοξυαιθυλεστέρας

016-031-00-8

1,1-Διοξείδιον του τετραϋδροθειοφαινίου

602-004-00-3

Διχλωρομεθάνιο

603-013-00-5

2-Ίσοπροποξυαιθανόλη
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ΔΙΑΒΡΩΊΊΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Παρασκευασματα τά όποια περιέχουν περισσότερες από μία από τίς ουσίες πού κατατάσσονται ως
διαβρωτικές στό παρόν παράρτημα, σέ συγκέντρωση γιά την κάθε μία ή όποία δέν ύπερβαίνει τά
καθορισθέντα όρια διάβρώσεως, θεωρούνται διαβρωτικά δταν τό άθροισμα τών λόγων της κατά βάρος_
έκατοστιαίας άναλογίας κάθε ουσίας στό παρασκεύασμα πρός τό καθορισθέν όριο διαβρώσεως γιά τήν
ούσία αύτη ύπερβαίνει τό 1 .

'Αριθμός άναφοράς στην
όδηγία

Όύσία

Συγκέντρωση κατά τήν όποία
τό παρασκεύασμα παίρνει τό
ένδεικνυόμενο σύμβολο

67/548/ΕΟΚ

Χί%

C%

607-008-00-9

Όξεικός άνυδρίτης

> 20

8-20

607-010-00-Χ

Προπιονικός άνυδρίτης

> 25

10-25

612-006-00-6

1 , 2-Αίθυλενοδιαμίνη

> 10

2-10

ΕΡΕΘΙΣΉΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Παρασκευάσματα τά όπαΐα περιέχουν περισσότερες άπό μία άπό τίς ουσίες πού κατατάσσονται ώς
διαβρωτικές ή έρεθιστικές στό παρόν παράρτημα, σέ συγκέντρωση πού δέν ύπερβαίνει τά καθορισθέντα
δρια έρεθισμοϋ, θεωρούνται διαβρωτικά δταν τό άθροισμα τών λόγων της κατά βάρος έκατοστιαίας
άναλογίας κάθε ουσίας στό παρασκεύασμα πρός τό καθορισθέν δριο έρεθισμοϋ γιά τήν ούσία αύτη
υπερβαίνει τό 1 .

'Αριθμός άναφοράς στήν
όδηγία

Ούσία

Συγκέντρωση κατά τήν όποία
τό παρασκεύασμα παίρνει τό
ένδεικνυόμενο σύμβολο

67/548/ΕΟΚ
C%

Xi %

603-012-00-Χ

2-Αίθοξυαιθανόλη

> 25

603-025-00-0

Tετ ραϋδροφουράνιο

> 25

601-027-00-6

Ίσοπροπενυλοβενζόλιο

> 25

601-025-00-5

Μεσιτυλένιο

> 25

601-026-00-0

Στυρόλιο

> 25

606-005-00-Χ

2,6-Διμεθυλο-4-επτανόνη

> 10

605-015-00-1

1 , 1 -Διαιθοξυαιθάνιο

> 10

603-016-00-1

4-Υδροξυ-4-μεθυλο-2-πεντανόνη

,

> 10

603-053-00-3

2-Μεθυλο-2,4-πεντανοδιόλη

> 10

603-054-00-9

Κανονικός βουτυλαιθέρας

> 10

606-020-00-1

5-Μεθυλο-3-επτανόνη

> 10

603-052-00-8

3-Βουτοξυ-2-προπανόλη

> 25

Ν-Μεθυλο-2-πυρολιδόνη

> 10

606-021-00-7
603-061-00-7

. Τετραϋδροφουρφουρυλαλκάλη

> 10

603-062-00-2

2,5-δίς-(ύδροξυμεθυλο)-τετραϋδροφουράνιον

> 10

601-029-00-7

Διπεντένιο

> 25

601-024-00-Χ

Προπυλοβενζόλιο καί ίσοπροπυλοβενζόλιο

> 25

603-008-00-8

4-Μεθυλο-2-πεντανόλη

> 25

606-012-00-8

3 ,5 ,5-Τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν- 1 -ονη

>" 25
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΊΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης 'Ιουνίου 1982

πού τροποποιεί τά παραρτήματα της όδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί τών προσθέτων
υλών στή διατροφή τών ζώων
(82/474/ΕΟΚ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

αποδεκτές στίς τροφές τών ζώων δλες τίς χρωστικές
ούσίες πού προστίθενται στά τρόφιμα ή χρησιμοποιού
νται γιά τή μετουσίωση σύμφωνα μέ τίς κοινοτικές
διατάξεις, δταν αύτές έμφανίζονται στά ύλικά παρα
σκευής τών ζωοτροφών* δτι άρμόζει νά τροποποιηθούν
οί διατάξεις πού διέπουν τή χρήση τού χαλκού στίς

"Εχοντας υπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τήν όδηγία 70/524/ΕΟΚ τού Συμβουλίου της 23ης Νοεμ
βρίου 1970 περί τών προσθέτων ύλών στή διατροφή τών
ζώων 0), δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν τρια
κοστή ένάτη όδηγία 82/91 /ΕΟΚ της Επιτροπής (2), καί
Ιδίως τό άρθρο 6,
Εκτιμώντας:

δτι οί διατάξεις της όδηγίας 70/524/ΕΟΚ προβλέπουν
δτι τό περιεχόμενο τών παραρτημάτων όφείλει νά προ
σαρμόζεται συνεχώς στήν έξέλιξη τών έπιστημονικών
καί τεχνικών γνώσεων'
δτι συμπληρωματικές μελέτες κατέδειξαν νέες χρήσεις
τού άντιβιοτικού «Virgimamycine» καί τών κοκκιδιοστα

τροφές τών ζώων'

δτι σέ όρισμένα Κράτη μέλη έγινε μέ έπιτυχία πειραματι
κή χρήση τού «Narasin» καί της «Salinomycine-sodium»
σάν κοκκιδιοστατικών δτι άρμόζει νά έγκριθεΐ προσω
ρινά αύτή ή χρήση , ύπό όρισμένους δρους, τουλάχιστον
σέ έθνικό έπίπεδο, άναμένοντας τήν άποδοχή της σέ
κοινοτική κλίμακα'

δτι δέν έχει όλοκληρωθεΐ ή μελέτη τών διαφόρων προ
σθέτων ύλών πού είναι έγγεγραμμένες τώρα στό παράρ
τημα καί οί όποιες μπορούν, ύπό αύτή τήν ιδιότητα, νά
έγκριθούν σέ έθνικό έπίπεδο' δτι είναι σκόπιμο, σάν
έπακόλουθο, νά παραταθεί ή προθεσμία έγκρίσεως τών
ύλών αύτών γιά μιά καθορισμένη περίοδο"

τικών «Monensin-sodium» καί «Robenidine»' δτι είναι

σκόπιμο, κατά συνέπεια, νά έπιτραπούν, ύπό όρισμένες
συνθήκες, οί νέες αύτές χρήσεις στήν Κοινότητα'

δτι είναι σκόπιμο νά προσαρμοστούν οί παρούσες δια
τάξεις της όδηγίας μέ τέτοιο τρόπο πού νά . καθιστά

δτι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παρούσα όδηγία
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής
Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Τά παραρτήματα της όδηγίας 70/524/ΕΟΚ τροποποιούνται ώς ακολούθως:
1 . Στό παράρτημα I:

α) Στό τμήμα A «Αντιβιοτικά» καί στή θέση E 711 «Βιργινιαμυκίνη » (Virginiamycine) οί
παρατηρήσεις πού άφορούν τούς μόσχους άντικαθίστανται άπό τίς άκόλουθες:

(·) ΕΕ αριθ. L 270 της 14. 12. 1970, σ. 1 .
(2) ΕΕ άριθ. L 42 της 13 . 2. 1982, σ . 16.
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Ελάχιστη j
Αριθμός
ΕΟΚ

Πρόσθετες
δλες

Χημικός χαρακτηρισμός,
περιγραφή

Είδος ζώου

Μέγιστη

περιεκτικότητα

Μέγιστη
ήλικία

"Αλλες
διατάξεις

PPM πλήρους
ζωοτροφής

Μόσχοι

16

5

50

5

20

5

80

έβδομά
δες
17η

έβδομά
δα ίως 6
μήνες
6 μήνες

Μόνο σέ ύποκατάστατα

γάλακτος

β) Στό τμήμα Δ «Κοκκιδιοστατικά»:
αα) Ή θέση E 757 «Monensin-Sodium» συμπληρώνεται ώς άκολούθως:

'Ελάχιστη |
'Αριθμός
ΕΟΚ

Χημικός χαρακτηρισμός,
περιγραφή

Πρόσθετες
Ολες

Είδος ζώου

Μέγιστη
ήλικία

Θηλυκά κοτό

16

πουλα

έβδομά
δες

Μέγιστη

περιεκτικότητα

"Αλλες

διατάξεις

PPM πλήρους
ζωοτροφής
120

100

Νά γραφεί στόν τρόπο
χρήσεως:
«Κίνδυνος γιά τά Ιπποει
δή' νά μήν είναι προσιτά
σέ αύτά»

ββ) Ή θέση E 758 «Robenidine» συμπληρώνεται ώς άκολούθως:

Ελάχιστη |
'Αριθμός
ροκ

Πρόσθετες
δλες

η Χημικός χαρακτηρισμός,
περιγραφή

Είδος ζώου

Μέγιστη

περιεκτικότητα

Μέγιστη
ήλικία

"Αλλες
διατάξεις

PPM πλήρους
ζωοτροφής
66

50

Κόνικλοι

παχύνσεως

'Απαγορεύεται ή χορή
γηση 5 ήμέρες πρίν άπό
τή σφαγή τουλάχιστον

γ) Τό κείμενο του τμήματος ΣΤ «Χρωστικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων τών όργανι
κών χρωστικών» άντικαθίσταται άπό τό άκόλουθο κείμενο:

'Ελάχιστη |
Αριθμός
ΕΟΚ

E 160γ
E 160ε

Πρόσθετες
δλες

ΣΤ. Χρωστικές ουσίες
συμπεριλαμβανο
μένων τών όργανι
κών χρωστικών
1 . Καροτινοειδή και
ξανθόφυλλες
Καραθεϊνη
(Capsantheine)
Βήτα-άπό-8 -καρο

Χημικός χαρακτηρισμός,
περιγραφή

Είδος ζώου

Μέγιστη
ήλικία

Μέγιστη

περιεκτικότητα

PPM πλήρους
ζωοτροφής

t

C4 O H J 803

CJ0H40O

τένιον

E 160στ

E 161 β

E 161γ

(Béta-apo-8'-caro 
ténal)
Αίθυλικός έστέρας
του Βήτα-άπό-8
καροτεϊνικοΰ
όξέος
(Ester éthylique de
l'acide béta-apo-8
caroténoique)
Προγεστερόνη
(Lutéine)

Κρυπτοξανθίνη
(Cryptóxanthine)

"Αλλες
διατάξεις

80: Κάθε. ίνα

C32H44O2

ξεχωριστά ή
Πουλερικά

C40HJÍO2
C40H«O

t μαζί μέ τά
άλλα καρο
τινοειδή καί
ξανθόφυλλες
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Ελάχιστη J
'Αριθμός

Πρόσθετες
δλες

ΕΟΚ

E 161ε

E 161ζ

E 161η
E 161Θ

E 131

Βιολαςανθίνη
(Violaxanthine)
Κανθαξανθίνη
(Cantaxanthine)

C40H56O4

Ζεαξανθίνη
(Zeaxanthine)
Κιτραναξανθίνη
(Citranaxanthine)

C^OHjîOÎ

2.1 . Κυανοϋν τυπου V

(Bleu patenté V)

E 142

Χημικός χαρακτηρισμός,
περιγραφή

2.2. Φωτεινόν όξίνου
πρασίνου
BS
(πράσινο lissami
ne) (vert acide
brillant BS)

C 4OHÎ202

Μέγιστη

Είδος ζώου

ηλικία

α) Πουλερικά
β) Σκύλοι καί
γάτες
Πουλερικά
Ώοτόκες
όρνιθες

Αλας άσβεστίου τοΰ
δισουλφονικοδ όξέος
τοΰ άνυδρίτου Μ-ύ
δροξυτετρααιθυλο-διαμινο-τριφαινυλ
ο-καρμπινόλ
"Αλας νατρίου τοΰ
δι-(ρ-διμεθυλοαμινο
φαίνυλο-3 ,6-ναφθο
φουζονιμονίου

α) "Ολα τά
είδη ζώων,
έξαιρέσει
τών

σκύλων

καί γατών

β) Σκύλοι καί
γάτες
3.

Ολες οι χρωστι
κές ούσίες πού
έπιτρέπονται άπό

α) "Ολα

τά

εϊδη ζώων,
έξαιρέσει

τόν κοινοτικό κα

τών

νονισμό γιά τό
χρωματισμό τών
τροφίμων έκτός
άπό έκεϊνες πού
ήδη Αναφέρθηκαν

σκύλων

καί γατών

ύπό 2.1 καί 2.2

β) Σκύλοι και
γάτες
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Μέγιστη

περιεκτικότητα
PPM πληροίς
ζωοτροφής

Αλλες
διατάξεις

80: Κάθε ίνα

ξεχωριστά ή
μαζί μέ τά
άλλα καρο
τινοειδή καί
ξανθόφυλλες
Επιτρέπονται μόνο γιά
τίς ζωοτροφές στά προϊ
όντα κατεργασίας τών:
i) υποπροϊόντων τρο
φίμων,
ii) σιτηρών ή αλεύρων
μετουσιωμένης μα
νιόκας, ή
iii) άλλων
βασικών
ύλών μετουσιωμέ
νων μέ τή βοήθεια
ούσιών κατάλληλων
καί παραδεκτών ή
χρωματισμένων
κατά τή διάρκεια
τής τεχνικής προπα
ρασκευής ώστε νά
διασφαλιστεί ή άπα
ραίτητη άναγνώριση
κατή διάρκεια τής
παρασκευής

Επιτρέπονται μόνο γιά
τίς ζωοτροφές στά προϊ
όντα κατεργασίας τών:
i) υποπροϊόντων τρο
φίμων,
ή
ii) άλλων
βασικών
ύλών, έξαιρέσει τών
σιτηρών καί τών
άλεύρων μανιόκας,
μετουσιωμένων μέ
τή βοήθεια ούσιών
κατάλληλων καί πα
ραδεκτών ή χρωμα
τισμένων κατά τή
διάρκεια τής τεχνι
κής προπαρασκευής
ώστε νά έξασφαλι
στεΐ ή άπαραίτητη
άναγνώριση κατά τή
διάρκεια τής παρα
σκευής
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δ) στό τμήμα ©«'Ιχνοστοιχεία» καί στή θέση E 4«Χαλκός-0_Ι»τά γραφόμενα στή στηλη
«Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σέ ΡΡΜ πλήρους ζωοτροφής» άντικαθίστα
νται άπό τά άκόλουθα :
'Αριθμός

Πρόσθετες
Ολες

Στοιχείο

ΕΟΚ

Μέγιστη περιεκτικότητα τοβ στοιχείου σέ PPM
πλήρους ζωοτροφής

Χημικός
χαρακτηρισμός

Χοίροι: 125 (σύνολο)
Προβατοειδή: 20 (σύνολο)

Λοιπά είδη ζώων: 50 (σύνολο)

2. Στο παράρτημα II :

α) στό τμήμα A « Αντιβιοτικά» καί στή στήλη «Διάρκεια αδείας» η ημερομηνία
«30 'Ιουνίου 1982» άντικαθίσταται άπό τήν ήμερομηνία «30 Νοεμβρίου 1982» γιά τή
θέση άριθ. 21 «Virginimycine» (Βιργινιαμυκίνη)'
β) στό τμήμα B «Κοκκιδιοστατικά καί λοιπές φαρμακευτικές ούσίες» προστίθενται οι
άκόλουθες θέσεις:

Ελάχιστη j Μέγιστη
'Αριθ
μός
ΕΟΚ

26

Πρόσθετες
ϋλες

Näräsin

Χημικός

Είδος

Μέγιστη

χαρακτηρισμός

ζώου

ήλικία

C43H72O11
(Πολυαιθέρας μονοκαρ
βονικοΰ όξέος παραγόμε
νος άπό streptomyces
aureofaciens)

περιεκτικότητα

PPM πλήρους
ζωοτροφής
60

Κοτόπουλα

"Αλλες διατάξεις

80

παχύνσεως

'Απαγορεύεται ή χο
ρήγηση 5 μέρες πριν
τή σφαγή τουλάχι
στον. Νά γραφεί στόν
τρόπο
χρήσεως:
« Κίνδυνος γιά τά

Διάρκεια
άδείας

30

Νοεμβρίου
1984

Ιπποειδή: νά μήν είναι
προσιτό σέ αύτά»
27

Salomycine

C^íH^íOnNa

Κοτόπουλα

sodium

(Πολυαιθέρας μονοκαρ
βονικοδ όξέος παραγόμε
νος άπό streptomyces
albus)

παχύνσεως

50

70

'Απαγορεύεται ή χο

30

ρήγηση 5 μέρες πρίν
τή σφαγή τουλάχι
στον. Νά γραφεί στόν
τρόπο
χρήσεως:
« Κίνδυνος γιά τά
Ιπποειδή : νά μήν είναι
προσιτό σέ αύτά».

Νοεμβρίου
1984

γ) στό τμήμα Δ α « Ιχνοστοιχεία» καί στή στήλη «Διάρκεια άδειας» οί ένδείξεις Οπό τή
θέση άριθ. 3 «Χαλκός» άντικαθίστανται άπό τίς κατωτέρω ένδείξεις:

'Ελάχιστη | Μέγιστη
'Αριθ
μός
ΕΟΚ

Πρόσθετες
δλες

Χαλκός

Χημικός
χαρακτηρισμός

Cu

Είδος

Μέγιστη

ζώου

ήλικία

Χοίροι

4 μήνες

περιεκτικότητα

"Αλλες διατάξεις

PPM πλήρους
ζωοτροφής
—

200

Διάρκεια
άδείας

30

Νοεμβρίου
1983

δ) στό τμήμα ΣΤ «Παράγοντες άναπτύξεως» καί στή στήλη «Διάρκεια άδειας», ή
ήμερομηνία «30 'Ιουνίου 1982» άντικαθίσταται άπό τήν ήμερομηνία «30 Νοεμβρίου
1982» γιά τή θέση άριθ. 2 «carbadox».

'Αριθ . L 213 /26

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 2

Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ Ισχύ τίς άναγκαϊες νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές
διατάξεις γιά τή συμμόρφωση τους μέ τίς διατάξεις του όρθρου 1 σημείο 1 , τήν 1η
Δεκεμβρίου 1982. Ενημερώνουν γι' αύτό άμέσως τήν Επιτροπή .
Άρθρο 3

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 23 'Ιουνίου 1982.
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης 'Ιουνίου 1982

περί καθορισμού των κατηγοριών συστατικών πού δύνανται νά χρησιμοποιηθούν γιά τή
σήμανση τών συνθέτων τροφών γιά οικιακά ζώα
(82/475/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ίδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τήν όδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας 'Απρι
λίου 1979 περί έμπορίας των συνθέτων ζωοτροφών (*),
δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν όδηγία 80/
695/ΕΟΚ τής Επιτροπής (2), καί ιδίως τό άρθρο 10

δτι, εντούτοις, δέν είναι δυνατόν νά καθιερωθούν κατη
γορίες πού νά καλύπτουν δλα τά συστατικά άπό τά
όποια συνίστανται οί σύνθετες τροφές" δτι, συνεπώς, ό
παρασκευαστής πρέπει νά άναφέρει έπιπλέον τά συστα
τικά πού δέν άνήκουν σέ καμιά άπό τίς κατηγορίες πού
καθορίζονται στό παράρτημα"

δτι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παρούσα όδηγία
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής
Ζωοτροφών,

περίπτωση β ,
Εκτιμώντας:

δτι οι διατάξεις τής προαναφερόμενης όδηγίας προβλέ
πουν δτι τά Κράτη μέλη δύνανται νά άπαιτήσουν ή νά
άποδεχθοϋν τή δήλωση τών συστατικών πού χρησιμο
ποιούνται γιά τήν παρασκευή τών συνθέτων ζωοτροφών'
δτι, άναμένοντας τή θέσπιση κοινοτικών διατάξεων, τά
Κράτη μέλη δύνανται νά άποδεχθοϋν τήν άντικατάστα
ση τής δηλώσεως τών συστατικών άπό αυτήν τών κατη
γοριών πού περιλαμβάνουν τά συστατικά όμαδοποιη μέ
να '

δτι οί έθνικές διατάξεις όρισμένων Κρατών μελών έπι
τρέπουν τήν όμαδοποίηση τών συστατικών σέ διάφορες
κατηγορίες' δτι είναι, συνεπώς, απαραίτητο νά όρι
στοΰν γιά αυτό τό θέμα δμοιες διατάξεις σημάνσεως,
ώστε νά διευκολυνθούν οί συναλλαγές μεταξύ τών Κρα
τών μελών'
δτι αύτοί οί κανόνες έφαρμόζονται άποκλειστικά στίς
σύνθετες τροφές πού προορίζονται γιά τά οικιακά ζώα'
δτι κάθε κανονισμός σχετικά μέ τήν σήμανση (έτικετά
ρισμα) τών συνθέτων τροφών πρέπει, κατά κύριο λόγο,
νά έπιτρέπει τήν καλή πληροφόρηση τών άτόμων πού
χρησιμοποιούν αύτά τά προϊόντα'

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Αρθρο 1

Σέ περίπτωση πού, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του άρθρου
5 παράγραφος 7 τής όδηγίας 79/373/ΕΟΚ, οί έθνικές
διατάξεις τών Κρατών μελών προβλέπουν δτι ή δήλωση
τών συστατικών δύναται νά άντικατασταθεϊ άπό τήν
ένδειξη κατηγοριών πού όμαδοποιοΟν περισσότερα
συστατικά, μόνον οί κατηγορίες πού καθορίζονται στό
παράρτημα δύνανται νά άναγράφονται στή συσκευασία,
στό δοχείο ή στήν έτικέτα τών συνθέτων τροφών γιά
οικιακά ζώα .
Άρθρο 2

Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ, τό άργότερο τήν 1η
'Ιανουαρίου 1985 , τίς άναγκαΐες νομοθετικές, κανονιστι
κές ή διοικητικές διατάξεις γιά τήν συμμόρφωση πρός
τίς διατάξεις τής παρούσας όδηγίας fcai ένημερώνουν
σχετικά τήν 'Επιτροπή άμέσως.
*Αρθρο 3

δτι ή ένδειξη μιας κατηγορίας δέν δύναται νά δοθεί παρά
μόνο έφόσον τό ή τά συστατικά πού χρησιμοποιούνται
καλύπτονται άπό τόν όρισμό αύτής τής κατηγορίας'

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

δτι, κατ' άναλογία πρός τίς διατάξεις πού προβλέπονται
γιά τή δήλωση τών συστατικών, ό κατάλογος τών κατη
γοριών δίνεται, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις πού προβλέ
πονται άπό τά Κράτη μέλη , είτε μέ τήν ένδειξη τής
περιεκτικότητάς τους είτε κατά έλαττουμένη τάξη
συμμετοχής τών κατηγοριών μέσα στή σύνθετη τροφή'

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στις 23 'Ιουνίου 1982.

C ) ΕΕ άριθ . L 86 τής 6. 4. 1979, σ . 30.
(2) ΕΕ άριθ. L 188 τής 22 . 7 . 1980, σ . 23 .

Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

'Αριθ . L 213/28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορίες συστατικών, γιά τίς όποιες ή ένδειξη της κατηγορίας άντικαθιστά εκείνη της ειδικής ονομασίας
ένός ή περισσοτέρων συστατικών
Περιγραφή της κατηγορίας

'Ορισμός

1.

Κρέατα
ζώων

ύποπροϊόντα

"Ολα τά σαρκώδη τμήματα έσφαγμένων χερσοβίων θερμόαιμων
ζώων, νωπά ή διατηρημένα διά κατάλληλης έπεξεργασίας, καί
δλα τά προϊόντα καί ύποπροϊόντα τής μεταποιήσεως του σώμα
τος ή μερών του σώματος τών χερσοβίων θερμόαιμων ζώων .

2.

Γάλα καί γαλακτοκομικά
προϊόντα

"Ολα τά γαλακτοκομικά προϊόντα , νωπά ή διατηρημένα διά
κατάλληλης έπεξεργασίας καθώς καί τά παραπροϊόντα τής
μεταποιήσεώς τους.

καί

3 . Αύγά και προϊόντα αύγών

"Ολα τά προϊόντα αύγών, νωπά ή διατηρημένα διά κατάλληλης
έπεξεργασίας , καθώς καί τά προϊόντα καί ύποπροϊόντα τής
μεταποιήσεώς τους.

4.

"Ελαια καί λίπη

"Ολα τά ζωικά ή φυτικά έλαια καί λίπη .

5.

Ζύμες

"Ολες oi ζύμίες, τά κύτταρα τών όποιων έχουν θανατωθεί ή
άποξηρανθεΐ.

6.

Ίχθύες
Ιχθύων

7.

Σιτηρά

"Ολα τά είδη σιτηρών έπεξεργασμένα ή μή , ή τά προϊόντα πού
λαμβάνονται άπό τή μεταποίηση του άλευρώδους πυρήνα τών
σιτηρών (ένδοσπερμίου).

8.

Λαχανικά

"Ολα τά εϊδη λαχανικών καί όσπριων, νωπά ή διατηρημένα διά
κατάλληλης έπεξεργασίας .

9.

'Υποπροϊόντα φυτικής προε
λεύσεως

'Υποπροϊόντα πού προέρχονται άπό τήν έπεξεργασία τών φυτι
κών προϊόντων, ειδικότερα τών σιτηρών, λαχανικών, όσπριων
καί τών έλαιούχων σπόρων .

Εκχυλίσματα φυτικών πρω

"Ολα τά προϊόντα φυτικής προελεύσεως πού οί πρωτεΐνες τους
έχουν παραχθεί μέ έκχύλιση κατόπιν κατάλληλης έπεξεργα
σίας, ώστε νά περιέχουν τουλάχιστον 50% όλική πρωτεΐνη μέ
βάση τήν ξηρά ούσία, καί πού δυνατόν νά έχουν άναδομηθεΐ.

10.

καί

ύποπροϊόντα

τεϊνών

Οί νχθύες ή τά μέρη ιχθύων, νωπά ή διατηρημένα διά κατάλλη
λης έπεξεργασίας , καθώς καί τά ύποπροϊόντα τών μεταποιή
σεών τους .

11 .

'Ανόργανα συστατικά

"Ολα τά άνόργανα συστατικά πού είναι κατάλληλα γιά τή
διατροφή τών ζώων .

12 .

Σάκχαρα

"Ολοι οι τύποι σακχάρων .

13 .

Όπώρες

"Ολα τά είδη όπωρών, νωπών ή διατηρημένων διά κατάλληλης
έπεξεργασίας .

14.

Κάρυα

" Ολοι οί πυρήνες τών κελυφωτών καρπών .

15 .

Σπέρματα

"Ολα τά σπέρματα , όλόκληρα ή χονδροειδώς άλεσμένα .

16 . Φύκια

"Ολα τά είδη φυκιών, νωπά ή διατηρημένα διά κατάλληλης
έπεξεργασίας.

17 .

Μαλάκια καί μαλακόστρατα

"Ολα τά μαλάκια , μαλακόστρατα καί όστρακοφόρα , νωπά ή
διατηρημένα διά κατάλληλης έπεξεργασίας, καθώς καί τά προϊ
όντα καί ύποπροϊόντα τής μεταποιήσεώς τους.

18 .

"Εντομα

" Ολα τά είδη έντόμων σέ δλα τά στάδια άναπτύξεώς τους .

19 .

Προϊόντα τής άρτοποιίας

"Ολα τά προϊόντα τής άρτοποιίας, ώς άρτος, γλυκίσματα,
καθώς καί τά ζυμαρικά .
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