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Αριθ. L 287/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2700/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Νοεμβρίου 1994
περί χορηγήσεως σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά την πολιτική και τη
διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1930/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1420/87 του Συμβουλίου της
21ης Μαΐου 1987 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 για την πολιτική και
τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας (3) καταρτίζει τον
κατάλογο των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι
δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστι
κής βοήθειας και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με
τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο
fob ·

ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σε ορισμέ
νους δικαιούχους 37 064 τόνους σιτηρών ·
ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονι

σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου
1987 περί γενικών μέτρων διακίνησης στην Κοινότητα
προϊόντων που χορηγούνται βάσει της κοινοτικής επισιτι
στικής βοήθειας (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι

σμό (ΕΟΚ) αριθ. 790/91 (5) · ότι είναι αναγκαίο να οριστούν
επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης, καθώς και
η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να καθοριστούν οι
δαπάνες που προκύπτουν,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική
βοήθεια, συγκέντρωση σιτηρών στην Κοινότητα, προκειμέ
νου να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται
στα παραρτήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που αναφέρονται
στα παραρτήματα. H ανάθεση της προμήθειας των εν λόγω
προϊόντων πραγματοποιείται με διαγωνισμό.

Θεωρείται ότι o υπερθεματιστής έλαβε γνώση όλων των
εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει
αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβά
νονται στην προσφορά του θεωρούνται ως μη εγγεγραμ
μένοι.

ΆρSρο 2

H ανακοίνωση (6) σχετικά με την επισήμανση ή τη σήμανση
των συσκευασιών δεν εφαρμόζεται για την υποβολή των
προσφορών.
ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Ο)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

370
174
136
204

της
της
της
της

30. 12. 1986, σ. 1 .
7. 7. 1990, σ. 6.
26. 5 . 1987, σ. 1 .
25. 7. 1987, σ. 1 .

(5) ΕΕ αριθ. L 81 της 28. 3. 1991 , σ. 108.
(6) ΕΕ αριθ. C 273 της 30. 9. 1994, σ. 1 .

Αριθ. L 287/2

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /
ΠΑΡΤΙΔΕΣ A και B

1 . Δράσεις αριθ. ('): 862/94 (παρτίδα A), 863/94 (παρτίδα B)
2. Πρόγραμμα : 1994

3. Δικαιούχος(2): UΝRWΑ — Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700 — A-1400 Vienna [τέλεξ :
135310 A · τέλεφαξ: ( 1 ) 230 75 29]
4. Εκπρόσωπος του δικαιούχοι): UΝRWΑ Field Supply and Transport Officer
Ashdod : West Bank, PO Box 19149 Jerusalem, Israel· [τηλ.: (972-2)89 05 55 * τέλεφαξ: 81 65 64· τέλεξ :
(0606)26194 UΝRWΑ IL]
5. Τόπος ή χώρα προορισμού (5): Ισραήλ

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : άλευρο μαλακού σίτου
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [ΙΙ.Β.1.α)]
8. Συνολική ποσότητα : 2 669 τόνοι (3 656 τόνοι σιτηρών)
9. Αριθμός παρτίδων : δύο (παρτίδα A : 1 360 τόνοι· παρτίδα B : 1 309 τόνοι)

10. Συσκευασία και σήμανση (8)(10) (")("):
βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II.B.2.γ) και II.B.3]

Ενδείξεις στην αγγλική γλώσσα
11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά

12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι εκφόρτωσης — εκφορτωμένο
13. Λιμάνι φόρτωσης : —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος : —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης : Ashdod
16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : —

17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περίπτωση που
το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης : 12 — 25. 12. 1994
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : 15. 1 . 1995
19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 22. 11 . 1994, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 6. 12. 1994, ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περίπτωση
που το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης : 26. 12. 1994 — 8. 1 . 1995
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : 29. 1 . 1995

22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο
23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών και εγγύησης του διαγωνισμού (') : Bureau de l'aide alimentaire, à
l 'attention de Monsieur T. Vestergaard bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles, [τέλεξ :
22037 AGREC B · τελεφάξ : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 18. 11 . 1994,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2635/94 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 280 της 29. 10. 1994, σ. 50)
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Αριθ. L 287/3

ΠΑΡΤΙΔΕΣ Γ, Δ, E ΚΑΙ Z

1 . Δράσεις αριθ. ('): Βλέπε παράρτημα II
2. Πρόγραμμα : 1993 + 1994

3. Δικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma, τέλεξ: 626675 WFP I
4. Εκπρόσωπος του δικαιουχου : να καθορισθεί από το δικαιούχο
5. Τόπος ή χώρα προορισμού : βλέπε παράρτημα II
6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : σκληρός σίτος

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 {ΙΙ.Α.Ι.β]
8. Συνολική ποσότητα : 18 408 τόνοι

9. Αριθμός παρτίδων : τέσσερις (βλέπε παράρτημα II)
10. Συσκευασία και σήμανση (8)(12): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II. A.2.α), II.A.3]
— παρτίδες Γ και Z : χύμα

— παρτίδα E : χύμα και 169030 σάκοι, 80 βελόνες και o αναγκαίος σπάγκος (2 m ανά σάκο)(9)
— παρτίδα Δ : σάκοι (10)

— Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση : βλέπε παράρτημα II
— Συμπληρωματικές ενδείξεις : «crop year : ...» (παρτίδα Z)

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης (6): παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης: — fob φορτίο επιμελώς στοιβαγμένο (παρτίδα Δ)
— fob φορτίο επιμελώς στοιβαγμένο και ζυγοσταθμισμένο (παρτίδες Γ, E και Z)

13. Λιμάνι φόρτωσης : —
14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος : —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης : —

16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —

17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 19. — 31 . 12. 1994
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : —

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός
20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 22. 11 . 1994, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 6. 12. 1994, ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)

β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 2. — 15. 1 . 1995
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : —
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διευθυνση για την αποστολή προσφορών και εγγύησης του διαγωνισμού (') : Bureau de l'aide alimentaire, à

l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [τέλεξ :
22037 AGREC B · τέλεφαξ: (32-2) 296 20 05/295 01 32/296 10 971

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4) : επιστροφή που εφαρμόζεται στις 18. 11 . 1994,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2635/94 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 280 της 29. 10. 1994, σ.
50)

Αριθ. L 287/4

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΠΑΡΤΙΔΑ H

1 . Δράσεις αριθ. ('): 715/94 (H1)· 716/94 (H2)

2. Πρόγραμμα : 1994

3 . Δικαιούχος (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma, τέλεξ : 626675 WFP I
4. Εκπρόσωπος το» δικαιούχοι) : να καθορισθεί από το δικαιούχο
5. Τόπος ή χώρα προορισμού : Αφγανιστάν

6. Προϊόν που Φα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [ΙΙ.Α.Ι.α)]
8. Συνολική ποσότητα : 15 000 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων : μία σε δύο μέρη (H 1 : 10 000 τόνοι· H2 : 5 000 τόνοι)
10. Συσκευασία και σήμανση (8)(Iβ (,ζ)) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II.A.2.α), II.A.3]
— Ενδείξεις στην αγγλική γλώσσα
11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης — fob φορτίο επιμελώς στοιβαγμένο (6)
13. Αιμάνι φόρτωσης : —

*

14. Αιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος : —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης : —

16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : —

17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης fob φορτίο επιμελώς
στοιβαγμένο : 19. 12. 1994 — 8. 1 . 1995

18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : —
19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 22. 11 . 1994, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 6. 12. 1994, ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης fob φορτίο επιμε
λώς στοιβαγμένο : 2 — 22. 1 . 1995
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : —
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο
23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών και εγγύησης του διαγωνισμού (') : Bureau de laide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [τέλεξ :
22037 AGREC B · τέλεφαξ: (32-2) 296 20 05/295 01 32/296 10 97]
25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 18. 11 . 1994,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2635/94 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 280 της 29. 10. 1994, σ.
50)
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Σημειώσεις:

(') O αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία.

(2) O υπερθεματιστής έρχεται σε επαφή με το δικαιούχο το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) O υπερθεματιστής χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι
δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παρά
δοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει
την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και ιώδιο 131 .
(4) O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 210 της 1 . 8. 1987, σ. 56), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2226/89 (ΕΕ αριθ. L 214 της 25. 7. 1989, σ. 10) εφαρμόζεται όσον
αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή. H ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος
κανονισμού είναι εκείνη που αναφέρεται στο σημείο 25 του παρόντος παραρτήματος.
Το ποσό της επιστροφής μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα με τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει την ημέρα περα
τώσεως των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής. Στο ποσό αυτό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
13 έως 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 547/94 (ΕΕ αριθ. L 69 της 12. 3. 1994, σ. 1 ).
(5) Αντιπροσωπεία της Επιτροπής με την οποία έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής: βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29.
4. 1991 , α 33.

(6) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2200/87, η τιμή προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα έξοδα φόρτωσης και χειρισμού και στοιβα
σίας, (παρτίδες Γ, E, Z : συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για την τοποθέτηση μέσων ζυγοστάθμισης).

(7) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα
έγγραφα :
— φυτοΰγειονομικό πιστοποιητικό.

(8) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ αριθ. C 1 14, το κείμενο του σημείου II.A.3.γ) ή H.B.3.γ) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο : «τη μνεία "Ευρωπαϊκή Κοινότητα"».

(9) 60% polyester, 40% βαμβάκι, 20/4, χωρίς κόμβους 5 000 m/kg, σε καρούλια - κουβάρια των 3 kg.
(10) Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανασυσκευασίας σε σάκους o υπερθεματιστής θα πρέπει να προμηθεύσει 2 % των
κενών σάκων της ιδίας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα, με την επιγραφή που ακολουθείται
από ένα «R» κεφαλαίο.

(Π) H αποστολή των εμπορευμάτων πρέπει να γίνει σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών που δεν περιέχουν
περισσότερο από 17 τόνους το καθένα. Συμφωνηθέντες όροι ναύλωσης θεωρούνται ως ισοδύναμοι με τους
όρους ναύλωσης φορτηγού γραμμής (Liner in/Liner out) ελεύθερο στο λιμάνι εκφόρτωσης χώρο εμπορευματοκι
βωτίων και θεωρείται ότι θα καλύπτουν 15 ημέρες — εξαιρουμένου Σαββάτου, Κυριακής και αργιών — ελεύ
θερο από επιβαρύνσεις καθυστέρησης εκφόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι εκφόρτωσηςς, οι
οποίες υπολογίζονται από την ημέρα/ώρα άφιξης του πλοίου. Οι 15 ημέρες που είναι ελεύθερο από επιβαρύν
σεις καθυστέρησης εκφόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να σημειώνονται ευκρινώς στη φορτωτική.
Οι επιβαρύνσεις καθυστέρησης που επιβάλλονται καλή τη πίστει για την καθυστέρηση εκφόρτωσης των εμπο
ρευματοκιβωτίων πέραν των 15 προαναφερθέντων ημερών αναλαμβάνονται από την UΝRWΑ. H UΝRWΑ δεν
θα καταβάλει/ούτε να χρεωθεί με τέλη εγγύησης των εμπορευματοκιβωτίων.

Μετά την ανάλυση των εμπορευμάτων στο στάδιο της παράδοσης, o δικαιούχος είναι υπεύθυνος για όλες τις
δαπάνες που αφορούν τη μετακίνηση των containers.

C2) H ανακοίνωση 94/C 273/01 (ΕΕ αριθ. C 273 της 30. 9. 1994, σ. 1 ) σχετικά με την επισήμανση ή τη σήμανση
των συσκευασιών δεν εφαρμόζεται για την υποβολή των προσφορών.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote
Parti
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot
Lotto

Partij

(en tonnes)
Quantità totale
(in tonnellate)

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde
(i tons)
Teilmengen
(in Tonnen)
Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
Partial quantities
(in tonnes)
Quantités partielles
(en tonnes)
Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

Cantidad total

(en toneladas)
Totalmængde
(i tons)
Gesamtmenge
(in Tonnen)

Συνολική ποσότητα
(σε τόνους)
Total quantity
(in tonnes)

Quantité totale

Lote

Quantidade total

C

6 632

(cm toneladas)

D

1 419

E

8 049

F

2 308

Acción n0

Pais de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n0

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Lengua que se debe

utilizar en la rotulación

Mærkning på
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Language to be used
for die marking
Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura
Taal te gebruiken
voor de opschriften
Lingua a utilizar
na rotulagem

Land van bestemming
País de destino

Acção n ?

Cl :

837

1728/93

Tunisie

Français

C 2:

3 360

1729/93

Tunisie

Français

C 3:

2 435

1730/93

Tunisie

Français

1731 /93

Maroc

Français

El :

4 052

721 /94

Mauritanie

Français

E 2:

3 997

722/94

Mauritanie

Français

F 1:

1 308

725/94

Jordan

English

F 2:

1 000

1732/93

Jordan

English
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2701/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Νοέμβριου 1994

για τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, III και IV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου της
26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας
για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνια
τρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1430/94 της Επιτροπής (2), και ιδίως τα άρθα 6, 7 και 8,

με αυτήν την ευκαιρία, πρεπει η ονομασία ή η χημική περι
γραφή ορισμένων ενώσεων να αποδοθεί σωστά ή να γίνει
πιο επακριβής και να διορθωθούν ορισμένα βασικά λάθη ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρ
μογή στην Τεχνική Πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν
στην εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές
στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Εκτιμώντας :

ότι, από την ημερομηνία έκδοσης αυτού του κανονισμού, τα
παραρτήματα τροποποιήθηκαν πολλές φορές· ότι, εξαιτίας
του αριθμού τους, της περιπλοκίας τους και της διασποράς
τους σε διάφορες Επίσημες Εφημερίδες των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, τα κείμενα αυτά είναι δύσκολο να χρησιμοποι
ηθούν και γι' αυτό στερούνται τη σαφήνεια που πρέπει να
αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο για κάθε νομοθεσία ■ ότι, μ'

αυτές στις συνθήκες, πρέπει να γίνει η κωδίκευσή τους · ότι

Τα παραρτήματα I, II, III και IV του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2377/90 αντικαθίστανται από το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εξηκοστή ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξελλες, 7 Νοεμβρίου 1994.
Γta την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 156 της 23. 6. 1994, σ. 6.

Χημειοθεραπευτικά

Σουλφοναμίδες

1.1 .

1.1.1 .

Πενικιλίνες

1.2.1 .

Αμπικιλίνη

Αμοξινιλίνη

Οξακιλίνη

Κλοξακιλίνη

Δικλοφακιλίνη

1.2.1.2. Αμπικιλίνη

1.2.1.3. Αμοξινιλίνη

1.2.1.4. Οξακιλίνη

1.2.1.5. Κλοξακιλίνη

1.2.1.6. Δικλοξακιλίνη

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

Μύες,

ήπαρ,

λιπώδεις ιστοί
Γάλα

30 Mg/kg

ήπαρ,

Μύες,

Γάλα

λιπώδεις ιστοί

300 μg/kg

30 ^g/kg

300 μS/kg

30 μg/kg

ήπαρ,

Μύες,

λιπώδεις ιστοί
Γάλα

Μύες, ήπαρ,
λιπώδεις ιστοί
Γάλα

300 μS/kg

4 μg/kg

50

4 μg/kg

ήπαρ,

Μύες,

λιπώδεις ιστοί
Γάλα

4 μg/kg

50 μg/kg

Μύες,

λιπώδεις ιστοί
Γάλα

ήπαρ,

Ιστοί-στόχοι

Μύες, ήπαρ,
λιπώδεις ιστοί

Ιστοί-στόχοι

50 μg/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

100 μ§/1ί§

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

νεφρά,

νεφρά,

νεφρά,

νεφρά,

νεφρά,

νεφρά,

νεφρά,

Άλλες διατάξεις

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μ^/kg

Το σύνολο των καταλοίπων από όλες μαζί
τις ουσίες της ομάδας των σουλφοναμιδών

Άλλες διατάξεις

των

Βενζυλοπενικιλίνη

Κατάλοιπο-δείκτης

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

Επίσημη Εφημερίδα

1.2.1.1 . Βενζυλοπενικιλίνη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Αντιβιοτικά

1.2.

Αρχικό φάρμακο

Κατάλοιπο-δείκτης

L 287/8

Όλες οι ουσίες που ανήκουν στην ομάδα
των σουλφοναμιδών

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Φάρμακα εναντίον των λοιμώξεων

1.

Κατάλογος των φαρμακολογικώς ενεργών ουσιών για τις οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Φάρμακα δρώντα κατά των ενδοπαρασίτων

Αβερμεκτίνες

2.1 .

2.1.1 .

22,33-Διυδρόαβερμεκτίνη Βία

Αβεμεκτίνη Βία

Αβερμεκτίνη Βία

2.1.1.2. Αβαμεκτίνη

2.1.1.3. Αβαμεκτίνη

Κατάλοιπο-δείκτης

2.1.1.1 . Ιβερμεκτίνη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Φάρμακα δρώντα κατά των παρασίτων

Τιλμικοζίνη

Κατάλοιπο-δείκτης

ξασίνης

ξασίνης και σιπροφλο

Συνδυασμός ενροφλο-

Κατάλοιπο-δείκτης

Κεφρικόνη

Κατάλοιπο-δείκτης

Ζωικά είδη

Λιπώδεις ιστοί

25 μ^/kg

Λιπώδεις ιστοί

Ήπαρ

10 μ^/kg

20 μg/kg

Ήπαρ

20 μ§/^

Ήπαρ
Λιπώδεις ιστοί

Άλλες διατάξεις

Άλλες διατάξεις

Άλλες διατάξεις

Αριθ.

Βοοειδή

Βοοειδή

'

Ήπαρ Λιπώδεις ιστοί

Ιστοί-στόχοι

Μύες, λιπώδεις ιστοί

Ήπαρ νεφρά

Ιστοί-στόχοι

Μύες, ήπαρ, νεφρά,

Ιστοί-στόχοι

Άλλες διατάξεις

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ιπποειδή

15 μg/kg
20 μg/kg

Πρόβατα
Χοίροι

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

100 μg/kg
40 μg/kg

Ζωικά είδη

50 μg/kg

1 000 μS/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

30 μ^/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

Νεφρά
Ήπαρ
Μύες
Λιπώδεις ιστοί

100 μ^/kg
50 μ§/^
50 μg/kg

Ιστοί-στόχοι

200 μ§/1^

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

Βοοειδή

Βοοειδή

Ζωικά είδη

Βοοειδή Χοίροι Πουλερικά

Βοοειδή

Ζωικά είδη

των

1.2.4.1 . Τιλμικοζίνη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Μακρολίδια

1.2.3.1 . Ενροφλοξασίνη

Κινολόνες

1.2.2.1 . Κεφρικόνη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Κεφαλοσπορίνες

Επίσημη Εφημερίδα

2.

1.2.4.

1.2.3.

1.2.2.
8 . 11 . 94
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2.1.2

2.1.2.1 . Κλοζαντέλη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Σαλισιλανίδες

Κλοζαντέλη

Κατάλοιπο-δείκτης

Πρόβατα

Βοοειδή

Ζωικά είδη

1 000
3 000
1 500
5 000
2 000

μ^/kg
μg/kg
μ^/kg
μ^/kg
μ^/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

Μύες, ήπαρ,
Νεφρά, λιπώδεις ιστοί
Μύες, ήπαρ
Νεφρά, λιπώδεις ιστοί

Ιστοί-στόχοι

Άλλες διατάξεις

Αριθ.
L 287/ 10
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Βοοειδή
Βοοειδή

Όλα τα ζώα που παράγουν τρόφιμα
Πρόβατα
Αίγες

Όλα τα ζώα που παράγουν τρόφιμα

2.3. Οξική φερτιρελίνη

2.4. Ανθρώπινη εμμηνοπαυστική ουρική γοναδοτροφίνη

2.5. Γαλακτικό οξύ

2.6. Μελατονίνη

2.7. Οργανικές ενώσεις του ιωδίου :

2.8. Ασετυλική κυστεΐνη

Αριθ.

Όλα τα ζώα που παράγουν τρόφιμα

Ιπποειδή

2.2. Ταρταρική κετανσερίνη

Άλλες διατάξεις

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

— ιωδόμορφα

Βοοειδή
Χοίροι

2.1 . Ετιπροστίνη τρομεθαμίνη

Φαρμακολογικώς ενεργός(οί) ουσία(ες)

των

1. Οργανικές ενώσεις

Μόνο για τοπική χρήση

Άλλες διατάξεις

Επίσημη Εφημερίδα

1.4. Χλωριούχο νάτριο

— ιωδιούχο νάτριο και κάλιο
— ιωδικό νατρίου και καλίου
— ιωδιόφορα που περιέχουν πολυβινυλπυρολιδονικό ιώδιο

Ζωικά είδη

Όλα τα ζώα που παράγουν τρόφιμα

1.3. Ιώδιο και ανόργανες ενώσεις που περιέχουν ιώδιο επίσης

Βοοειδή

Βοοειδή
Πρόβατα
Αίγες
Ιπποειδή
Χοίροι

1.2. Θείο

και :

Ιχθύες

Ζωικά είδη

1.1 . Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Φαρμακολογικώς ενεργός(οί) ουσία(ες)

1 . Ανόργανες χημικές ουσίες

Κατάλογος των φαρμακολογικώς ενεργών ουσιών για τις οποίες δεν καθορίζεται κανένα ανώτατο όριο καταλοίπων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

8 . 11 . 94
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1.1.1 .

1.1.4.

5-νίτρο

σύνταξη

νιτροϊδαζόλιου

ανέπαφη

Όλα τα κατάλοιπα με

Κατάλοιπο-δείκτης

ανέπαφη
σύνταξη

Όλα τα κατάλοιπα με

Κατάλοιπο-δείκτης

Όλα τα ζώα παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

Όλα τα ζώα παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

Όλα τα ζώα παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

Βοοειδή, πρόβατα, αίγες

10 μg/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

5 μ§/^

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

50 μg/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

100 μ§/^

ήπαρ,

Ιστοί-στόχοι

νεφρά,

ήπαρ,

ήπαρ,
λιπώδεις ιστοί

Μύες,

Ιστοί-στόχοι

λιπώδεις ιστοί

Μύες

Ιστοί-στόχοι

νεφρά,

νεφρά,

λιπώδεις ιστοί, γάλα

Μύες,

Γάλα

Ιστοί-στόχοι

Άλλες διατάξεις

Άλλες διατάξεις

1 . 1995.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

1995.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ την 1 . 7.

1 . 1996.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

Άλλες διατάξεις

1 . 1996. Το σύνολο των καταλοίπων από
όλες μαζί τις ουσίες της ομάδας των σουλ
φοναμιδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

Άλλες διατάξεις

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1.1.4.1 . Διμετριδαζόλη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Nιτροϊμιδαζόλια

1.1.3.1 . Φουραζολιδόνη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Νιτροφουράνια

Τριμεθοπρίνη

Κατάλοιπο-δείκτης

Αρχικό φάρμακο

όρια

Ανώτατα
καταλοίπων

των

1.1.2.1 . Τριμεθοπρίνη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Παράγωγα διαμινοπυριμιδίνης

ομάδα των σουλφοναμιδών

Όλες οι ουσίες που ανήκουν στην

Ζωικά είδη

Κατάλογος των φαρμακολογικώς ενεργών ουσιών για τις οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων

Κατάλοιπο-δείκτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111

Επίσημη Εφημερίδα

1.1.3.

1.1.2.

Χημειοθεραπευτικά

Σουλφοναμίδες

1.1 .

L 287/ 12

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Φαρμακα εναντίον των λοιμώξεων

1.

Αριθ.
8. 11 . 94

Βοοειδή
Πουλερικά

Ζωικά είδη

40 μg/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

50 μg/kg

νεφρά,

Ιστοί-στόχοι

λιπώδεις ιστοί

Μύες,

Γάλα

ήπαρ,

Μύες, ήπαρ, νεφρά

Γάλα

Ήπαρ
Νεφρά
Μύες

Ιστοί-στόχοι

Άλλες διατάξεις

1 . 1996.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

7. 1995.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

για τα χοιροειδή

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .
7. 1995. Τα ΑΟΚ για το ήπαρ, τα νεφρά και
τους μύες ισχύουν και γι α τα βοοειδή και

Άλλες διατάξεις

αναφερόμενα όρια

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 ,
1 . 1996. Το σύνολο των καταλοίπων από
όλες μαζί τις ουσίες της ομάδας των τετρα
κυκλινών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα

Άλλες διατάξεις

Αριθ.

Θειαμφαινικόλη

Βοοειδή

Χοίροι
Πουλερικά

100 μg/kg

150 μg/kg

Βοοειδή

Βοοειδή

300 μg/kg
200 |Ag/kg
50 μg/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

Γάλα

Νεφρά
Ήπαρ
Αυγά
Μύες

Ιστοί-στόχοι

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1.2.3.1. Θειαμφαινικόλη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Κατάλοιπο-δείκτης

Τυλοζίνη

1.2.2.2.

μg/kg
μ§/1^
μ§/1^
μg/kg

100 μg/kg

600
300
200
100

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

Βοοειδή χοίροι

Ζωικά είδη

Όλα τα ζώα παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

των

Θειαμφαινικόλη και συγγενείς ενώσεις

Σπυραμυκίνη

Κατάλοιπο-δείκτης

Αρχικό φάρμακο

1.2.2.1 . Σπιραμυκίνη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Μακρολίδια

Όλες οι ουσίες που ανήκουν στην
ομάδα των τετρακυκλινών

Κατάλοιπο-δείκτης

Επίσημη Εφημερίδα

1.2.3.

1.2.2.

Τετρακυκλίνες

1.2.1 .

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Αντιβιοτικά

1.2.

8 . 11 . 94
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Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων

Βενζιμιδαζόλια και προ-βενζιμιδαζόλια

2.1 .

2.1.1 .

2.1.1.6. Τρικλαβενταζόλη

2.1.1.5. Θιαβενταζόλη

Βοοειδή
Πρόβατα

λοίπων μπορεί να
παραλειφθεί με εκχύ
λιση και να οξειδωθεί
σε κετοτρικαλαβεντα
ζόλη .

Αίγες

βενταζόλης

Το σύνολο των κατα-

Βοοειδή
Πρόβατα

Βοοειδή
Πρόβατα

Άθροισμα θιαβενταζόλης και 5-υδροξυθια-

δαζολο-σουλφόνη

Άθροισμα αλμπενταζόλης και του μεταβολίτου 2-αμινο-βενζιμι-

2.1.1.4. Αλβενταζόλη

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

50 μS/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg

10 μg/kg

1 000 μ^/kg
10 μg/1<£

10 μg/kg

1 000 μ§/^
10 μg/^

10 μ^/kg

1 000 μS/kg
10 μg/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

νεφρά,

Λιπώδεις ιστοί

Μύες, ήπαρ, νεφρά

Μύες, ήπαρ, νεφρά,
λιπώδεις ιστοί, γάλα

Μύες, λιπώδεις ιστοί,
γάλα
Νεφρά
Ήπαρ

Γάλα

Ήπαρ
Μύες, νεφρά, λιπώδεις
ιστοί

Γάλα

Μύες, ήπαρ,
λιπώδεις ιστοί

Γάλα

Ήπαρ
Μύες, νεφρά, λιπώδεις
ιστοί Γάλα

Ιστοί-στόχοι

7. 1995.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 ,
1 . 1996.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .
1 . 1996.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .
7. 1995. Τα ΑΟΚκαλύπτουν όλα τα κατά
λοιπά των febantel, φενβενδαζόλης και
οξφενδαζόλης

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .
7. 1995. Τα ΑΟΚκαλύπτουν όλα τα κατά
λοιπά των febantel, φενβενδαζόλης και
οξφενδαζόλης

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .
7. 1995. Τα ΑΟΚκαλύπτουν όλα τα κατά
λοιπά των febantel, φενβενδαζόλης και
οξφενδαζόλης

Άλλες διατάξεις

των

Συνδυασμοί καταλοίπων ζόλης και φενβενδαζόλης

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

Επίσημη Εφημερίδα

2.1.1.3. Οξφενδαζόλη

ζόλης

Συνδυασμοί καταλοίπων
οξφενδαζόλης
σουλφόνης- της οξφενδαζόλης και φενβενδα-

ζάλης

δαζόλης και φενβενδα-

Συνδυασμοί καταλοίπων
οξφενδαζόλης,
σουλφόνης της οξφεν-

Κατάλοιπο-δείκτης

L 287/ 14

2.1.1.2. Φενβενδαζόλη

2.1.1.1 . Φεβαντέλη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Παρασιτοκτόνα

2.

Αριθ.
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
8 . 11 . 94

της

αμιτράζης και των
μεταβολιτών
της
μετρημένοι σαν τη 2,
4-διμεθυλανιλίνη

Συνδυασμός

Κατάλοιπο-δείκτης

Λεβαμιζόλη

Χοίροι

Ζωικά είδη

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

200 μg/kg

50 μg/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

10 μS/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

100 μg/1ί§

50 μS/kg

100

ήπαρ,

νεφρά,

νεφρά,

ήπαρ,

νεφρά,

Μύες, νεφρά, ήπαρ

Ιστοί-στόχοι

λιπώδεις ιστοί, γάλα

Μύες,

Ιστοί-στόχοι

δεις ιστοί

Μύες, ήπαρ, νεφρά, λιπώ

Γάλα

λιπώδεις ιστοί,

Μύες,

Μύες, ήπαρ,
λιπώδεις ιστοί

Αυγά

Ήπαρ
Μύες

Ιστοί-στόχοι

Άλλες διατάξεις

Άλλες διατάξεις

7. 1996.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

1 . 1995.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

1 . 1996.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .
1 . 1996.

Άλλες διατάξεις

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2.2.1 . Αμιτράζη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

2.2. Φαρμακα κατά των εκτοπαρασίτων

2.1.2.1 . Λεβαμιζόλη

Ιπποειδή

Χοίροι

Πρόβατα

Βοοειδή

10 μ§/kg

500 μ^/kg
200 μ^/kg
400 μ^/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

των

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οι) ουσία(ες)

Κατάλοιπο-δείκτης

Οξυβενταζόλη

2.1.1.8. Οξυβενταζόλη

Χοίροι

Πουλερικά
Άγρια πτηνά

Ζωικά είδη

Επίσημη Εφημερίδα

2.1.2. Τετρ-υδρο-ιμιδαζόλια (ιμιδαζολοθειαζόλια)

Φλουβενταζόλη

Κατάλοιπο-δείκτης

2.1.1.7. Φλουβενταζόλη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

8 . 11 . 94

Αριθ.
L 287/ 15

Ηρεμιστικά βουτυροφαινόνης

3.1.1 .

3.2.1.1 . Καραζόλη

Καραζόλη

Κατάλοιπο-δείκτης

Αντιαδρενεργικά

3.2.1 .

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων

Ζωικά είδη

5 μS/kg

30 μg^

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

50 μ^/kg

*

Ιστοί-στόχοι

μύες, λιπώδεις

Ιστοί-στόχοι

Μύες, λιπόδιες ιστοί

Ήπαρ, νεφρά

ιστοί

Νεφρά
Ήπαρ,

100 μg/kg

καταλοίπων

όρια

Ανώτατα

Άλλες διατάξεις

7. 1995.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

1 . 1996.

H ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ λήγει την 1 .

Άλλες διατάξεις

L 287/ 16

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύσστημα

Αζαπερόνη

3.2..

3.1.1.1 . Αζαπερόνη

Κατάλοιπο-δείκτης

Φάρμακα που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα

3.1 .

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Φαρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα

3.

Αριθ.

Επίσημη Εφημερίδα
των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
8 . 11 . 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

8 . 11 . 94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος των φαρμακολογικώς ενεργών ουσιών για τις οποίες δεν καθορίζεται κανένα ανώτατο όριο
1 . Νιτροφουράνια, εκτός από τη φουραζολιδόνη (βλέπε παράρτημα III)

2. Ρονιζαλόνη
3. Δαψόνη

4. Χλωραμφενικόλη»

Αριθ. L 287/ 17

Αριθ. L 287/ 18

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2702/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Νοεμβρίου 1994

για το άνοιγμα διαγωνισμών για τον καθορισμό της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποί
ηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι το προαναφερθέν άρθρο προβλέπει την εφαρμογή των
μέτρων αυτών με βάση την κατάσταση κάθε ζώνης διαπί
στωσης τιμών ότι, συνεπώς, θεωρείται σκόπιμο να ανοί

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

πληρούνται αυτοί οι όροι ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 για την κοινή οργάνωση αγορών

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Προβάτων και Αιγών,

στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως

ξουν οι διαγωνισμοί ξεχωριστά για κάθε ζώνη όπου

τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1886/94 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:
ΑρSρο 1

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 της Επιτροπής της
27ης Νοεμβρίου 1990 περί λεπτομερών κανόνων για τη
χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
προβείου και αιγείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3533/93 (4),
προβλέπει, ιδίως τις λεπτομέρειες όσον αφορά τους διαγωνι
σμούς ·

Ανοίγονται διαγωνισμοί για τη Δανία, τη Γερμανία, τη
Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες
και το Ηνωμένο Βασίλειο, για τη χορήγηση ενισχύσεως
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών
σφαγίων αρνιού.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3447/90 της Επιτροπής της
28ης Νοεμβρίου 1990 περί ειδικών όρων χορήγησης ενισχύ
σεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1258/91 (6),
προβλέπει, ειδικότερα, τις ελάχιστες ποσότητες για τις
οποίες μπορεί να υποβληθεί προσφορά ·

ΑρSρο 2

ότι η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 μπορεί να καταλήξει στο
άνοιγμα διαδικασίας διαγωνισμού για τη χορήγηση ενισχύ
σεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση· ότι, ενόψει της
κατάστασης της αγοράς στην Κοινότητα, φάνηκε σκόπιμο
να αποφασιστεί το άνοιγμα της διαδικασίας αυτής·

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3447/90, μπορούν να γίνουν προσφορές στους οργανι
σμούς παρεμβάσεως των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 11
Νοεμβρίου 1994, ώρα 14.00, στον αρμόδιο οργανισμό
παρεμβάσεως.
ΆρSρο 3
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Ο)
(2)
(3)
(4)
(0
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

289
197
333
321
333
120

της
της
της
της
της
της

7. 10. 1989, σ. 1 .
30. 7. 1994, σ. 30.
30. 11 . 1990, α 39.
23. 12. 1993, α 9.
30. 11 . 1990, σ. 46.
15. 5. 1991 , σ. 15.

Αριθ. L 287/ 19

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2703/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Νοεμβρίου 1994

για τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, και III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου της
26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας
για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρι
κών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2701 /94 της Επιτροπής (2), και ιδίως τα άρθα 6, 7 και 8,
Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90,
πρέπει να θεσπιστούν σταδιακά ανώτατα όρια καταλοίπων
για όλες τις φαρμακολογικώς ενεργούς ουσίες που χρησιμο
ποιούνται στην Κοινότητα σε κτηνιατρικά φάρμακα που
προορίζονται να χορηγηθούν σε ζώα από τα οποία παρά
γονται τρόφιμα ·

ότι τα ανώτατα όρια καταλοίπων πρέπει να θεσπιστούν
μόνον αφού εξεταστούν στο πλαίσιο της επιτροπής κτηνια
τρικών φαρμάκων όλα τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία
που αφορούν την ασφάλεια των καταλοίπων της συγκεκρι
μένης ουσίας για τον καταναλωτή τροφίμων ζωικής προέ
λευσης, καθώς και η επίδραση των καταλοίπων στη βιομη
χανική επεξεργασία των τροφίμων
ότι, κατά τη θέσπιση των ανωτάτων ορίων για τα κατά
λοιπα των κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης, είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ζωικά είδη
στα οποία επιτρέπεται η παρουσία των καταλοίπων, οι
ποσότητες που μπορούν να ανευρίσκονται σε καθένα από
τους ιστούς που λαμβάνονται από το ζώο στο οποίο χορη
γήθηκε το φάρμακο (ιστός-στόχος) και η φύση του καταλοί
που εκείνου που είναι κατάλληλο για την παρακολούθηση
των καταλοίπων (κατάλοιπο-δείκτης) ■

ότι η φλορφενικόλη πρέπει να προστεθεί στο παράρτημα I
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 ·
ότι η ορμόνη που ελευθερώνει τη γονοδοτροφίνη πρέπει να
εισέλθει στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2377/90 · ότι, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, αυτή
η ταξινόμηση στο παράρτημα II πρέπει να εφαρμοστεί σε
όλα τα ζώα που παράγουν τρόφιμα ·

ότι η μοξιδεκτίνη πρέπει να εισέλθει στο παράρτημα III του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 με τρόπο που να επιτρέπει
την επικύρωση της ειδικότητας της αναλυτικής μεθόδου σε
σύγκριση με τη δοραμεκτίνη για την οποία ένα αναφερό
μενο παράδειγμα πρέπει να είναι στη διάθεση του κοινού ·
ότι η σεφτιοφούρη πρέπει να εισέλθει στο παράρτημα III
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 με τρόπο ώστε να
επιτραπεί τελείως η επικύρωση για την αναλυτική μέθοδο
για το ήπαρ και τους λιπώδεις ιστούς στα βοοειδή και τα
χοιροειδή · ότι o έλεγχος των καταλοίπων της σεφτιοφούρης
του νατρίου είναι εγγυημένος με το μέτρο τους στους μύες
και τα νεφρά των βοοειδών και χοιροειδών
ότι πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη προθεσμία 60 ημερών
πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού
ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες
τροποποιήσεις στις άδειες κυκλοφορίας κτηνιατρικών
φαρμάκων που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία
81 /851 /EOK του Συμβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 93/4Û/EOK (4), προκειμένου να
ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρ
μογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν
στην εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές
στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, για να διευκολυνθεί o έλεγχος των καταλοίπων , όπως
προβλέπει η οικεία κοινοτική νομοθεσία, θα πρέπει
συνήθως να θεσπίζονται ανώτατα όρια καταλοίπων για
ιστούς-στόχους ήπατος και νεφρών · ωστόσο, επειδή συχνά
το ήπαρ και τα νεφρά αφαιρούνται από τα σφάγια που
αποτελούν αντικείμενο διεθνούς εμπορίου, πρέπει να
καθορίζονται πάντα ανώτατα όρια καταλοίπων και για τους
μυς ή τους λιπώδεις ιστούς·

ΑρSρο 1
Τα παραρτήματα I, II και III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2377/90 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.

ότι, όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα που προορίζονται
να χορηγηθούν σε πτηνά που βρίσκονται σε περίοδο ωοτο
κίας, σε ζώα που βρίσκονται σε περίοδο γαλακτοπαραγωγής
ή σε μέλισσες, πρέπει επίσης να καθοριστούν ανώτατα όρια
καταλοίπων και για τα αυγά, το γάλα ή το μέλι ·

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εξηκοστή ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

C) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 1 .
(2) Βλέπε σελίδα 7 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3) ΕΕ αριθ. L 317 της 6. 11 . 1981 , σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 214 της 24. 8. 1993, σ. 31 .

ΑρSρο 2

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 287/20

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής
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1.2.

Κατάλοιπο-δείκτης

Μοξιδεκτίνη

200 μ^/kg
20 μ^/kg

Βοοειδή
Προβατοειδή

ΑΟΚ

μ^/kg
μg/kg
μ^/kg
μ^/kg

Νεφρά, ήπαρ

Λιπώδεις ιστοί

Ιστοί-στόχοι

Νεφρά
Ήπαρ
Μύες
Λιπώδεις ιστοί

Λιπώδεις ιστοί
Γάλα

600 μ^/kg
100 μ^/k^
4 000
3 000
500
600

Νεφρά, ήπαρ
Μύες

Ιστοί-στόχοι

2 000 μg/kg
200 μ^/kg

ΑΟΚ

1997»

H ισχύς των ΑΟΚ λήγει την 1η Ιουλίου

Άλλες διατάξεις

H ισχύς των ΑΟΚ λήγει την 1η Ιουλίου
1997»

Άλλες διατάξεις

Άλλες διατάξεις

Άλλες διατάξεις

Αριθ.

« 2.3.1.1 . Μοξιδεκτίνη

Ζωικά είδη

Χοιροειδή

Βοοειδή

Ζωικά είδη

Μύες
Νεφρά
Ήπαρ »

Ιστοί-στόχοι

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Κατάλοιπο-δείκτης

Φάρμακα δρώντα κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων

2.3.

2.3.1 . Αβερμεκτίνες

Φάρμακα εναντίον των λοιμώξεων

2.

« 1.2.4.1 . Σεφτιοφούρη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

Σύνολο των καταλοίπων που περιέχουν τη
σύνθεση β-λακτάμη εκφραζόμενη σαν δεσφυρουλ-σεφτιοφούρη

Αντιβιοτικά

1.2.

200 μg/kg
300 μ^/kg
3 000 μg/kg

ΑΟΚ

των

1.2.4. Κεφαλοσπορίνες

Φάρμακα δρώντα κατά των παρασίτων

Ζωικά είδη

Όλα τα ζώα που παράγουν τρόφιμα »

Βοοειδή

Ζωικά είδη

Επίσημη Εφημερίδα

1.

Γ. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

« 2.9. Ορμόνη που ελευθερώνει τη γονοδοτροφίνη

Φαρμακολογικώς ενεργός(οί) ουσία(ες)

2. Οργανικά χημικά

Κατάλοιπο-δείκτης

Σύνολο της φλορφενικόλης και των μεταβολίτων της μετρημένοι σαν φλορφενικολαμίνη

B. Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

« 1.2.5.1 .. Φλορφενικόλη

Φαρμακολογικώς
ενεργός(οί) ουσία(ες)

1.2.5. Φλορφενικόλη και συνδεμένες ουσίες

Φάρμακα εναντίον των λοιμώξεων

Αντιβιοτικά

1.

A. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2704/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Νοέμβριου 1994

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3338/93 περί των λεπτομερειών εφαρμογής όσον
αφορά τα μέτρα προώθησης της μεταποίησης ορισμένων εσπεριδοειδών και της εμπορίας
μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα λεμόνια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3119/93 του Συμβουλίου της 8ης
Νοεμβρίου 1993 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ενθάρ
ρυνσης της μεταποίησης ορισμένων εσπεριδοειδών ('), και
ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3119/93 προβλέπει, στο άρθρο
5, ένα καθεστώς ενισχύσεως στα satsumas που συγκομίζο
νται στην Κοινότητα και μεταποιούνται στη βιομηχανία
μεταποιήσεως και για τα οποία είχε συναφθεί σύμβαση ·
ότι, από την πείρα που αποκτήθηκε όσον αφορά τη διαχεί
ριση του καθεστώτος που εφαρμόσθηκε από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 3338/93 της Επιτροπής (2), οδηγούμεθα στην
τροποποίηση των κανόνων που εφαρμόζονται όσον αφορά
την αίτηση για τη χορήγηση ενισχύσεως στις οργανώσεις
παραγωγών εσπεριδοειδών, καθώς και στην ενδυνάμωση
εκείνων που αφορούν τις επιπτώσεις που επιβάλλονται
στους μεταποιητές σε περίπτωση αθετήσεως της ελάχιστης
τιμής που πληρωθεί στους παραγωγούς ή στις οργανώσεις
των παραγωγών ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Οπωροκηπευτικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

AρSρο 1
O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3338/93 τροποποιείται ως εξής :

1 . Το άρθρο 7 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«4. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως που προβλέπε
ται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β), η πληρωμή
της πρώτης ύλης στον παραγωγό ή στην οργάνωση των
παραγωγών από το μεταποιητή διενεργείται αποκλει
στικά με τραπεζική εντολή.»
2. Στο άρθρο 12 :
α) στην παράγραφος 1 το στοιχείο στ) διαγράφεται ·
β) στην παράγραφο 2 :
— το στοιχείο α) διαγράφεται,
— το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
«β) σε περίπτωση υποχρέωσης παράδοσης, από
δήλωση του παραγωγού που να πιστοποιεί ότι
o μεταποιητής του έχει καταβάλει, με εντολή,
C) ΕΕ αριθ. L 279 της 12. 11 . 1993, σ. 17.
(2) ΕΕ αριθ. L 299 της 4. 12. 1993, σ. 26.

τιμή τουλάχιστον ίση με την ελάχιστη τιμή ή
τον έχει πιστώσει με την τιμή αυτή · »
3. Στο άρθρο 13 :
α) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
«δ) είτε αντίγραφο της εντολής που προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 4 ή την απόδειξη σε περί
πτωση υποχρέωσης παράδοσης ότι o παραγωγός
έχει πιστωθεί με την τιμή αυτή, είτε με δήλωση
της οργανώσεως των παραγωγών που προσδιορί
ζει ότι έχει αθετηθεί η ελάχιστη τιμή από τον
παραγωγό. H δήλωση αυτή πρέπει να προσδιορί
ζει τις αναφορές στις συναφθείσες συμβάσεις στις
οποίες αναφέρεται · » ·
β) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
«ε) το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο
10.» ·

γ) το στοιχείο στ) διαγράφεται.
4. Στο άρθρο 16 :
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
«2. Για - -περίοδο εμπορίας, οι αρμόδιες αρχές
προβαίνουν επίσης σε δειγματοληπτικούς ελέγχους
που αφορούν για κάθε μεταποιητή, το 10% τουλάχι
στον των εντολών που αφορούν τις αιτήσεις χρημα
τικής αντιστάθμισης που επιλέγονται για τους ελέγ
χους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 .» ·
β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

«6. Όσον αφορά τις παραγράφους 1 και 2, όταν οι
διαπιστωθείσες παρατυπίες φθάνουν το 5 % αντιστοί
χως των αιτήσεων ενισχύσεως η χρηματικής αντι
στάθμισης ή των ελεγχθεισών εντολών, οι αρμόδιες
αρχές εντείνουν τους προβλεπομένους ελέγχους και
πληροφορούν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.»
5. Στο άρθρο 17, προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο :
« Εάν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, o μεταποιητής
έχει αθετήσει την πληρωμή της ελάχιστης τιμής στους
παραγωγούς ή στις οργανώσεις των παραγωγών και δεν
έχει υποβάλει την αίτηση χρηματικής αντιστάθμισης με
τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό,
αποκλείεται του καθεστώτος των συμβάσεων μεταποιή
σεως που προβλέπονται στο άρθρο 5 κατά τη διάρκεια
των τριών επόμενων περιόδων.»
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εντούτοις, το άρθρο 1 σημείο 3 στοιχείο α) εφαρμόζεται
από την περίοδο εμπορίας 1993/94.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 287/23

Αριθ. L 287/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

8. 11 . 94

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2705/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Νοέμβριου 1994
για παρέκκλιση απο τον κανονισμό (ΕΟΚ) αρι#. 1112/93 όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος των
πιστοποιητικών ΣΜΣ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως τα άρθρα 83 και 251 ,

ότι, για να αποφευχθεί κάθε νομικό κενό, πρέπει να προβλε
φθεί η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 3
Νοεμβρίου 1994·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με την γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

. Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1112/93 της Επιτροπής ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2506/94 (2), έχει καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του συμπληρωματικού μηχανισμού για τις συναλλαγές στον
τομέα του βοείου κρέατος, και ιδίως στο άρθρο 6, την διάρ
κεια ισχύος των πιστοποιητικών ΣΜΣ ·

ΑρSρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1112/93, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ΣΜΣ
παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994 σε περίπτωση
θαλάσσιας μεταφοράς.
ΆρSρο 2

ότι, μετά την άρνηση ορισμένων ναυτικών εταιρειών να
μεταφέρουν ζωντανά ζώα από το Ηνωμένο Βασίλειο και
την Ιρλανδία προς την Ισπανία και την Πορτογαλία, πρέπει
να παραταθεί η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που
εκδόθηκαν για τις εν λόγω μεταφορές έως τις 31 Δεκεμβρίου

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών

1994 ·

Εφαρμόζεται από τις 3 Νοεμβρίου 1994.

Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξελλες, 7 Νοέμβριου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(0 ΕΕ αριS. L 113 της 7. 5. 1993, σ. 10.
(2) ΕΕ αριθ. L 267 της 18. 10. 1994, σ. 1 .
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Αριθ. L 287/25

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2706/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Νοεμβρίου 1994

για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον, κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1866/94 (2), και ιδίως το άρθρο 10
παράγραφος 5 και το άρθρο 11 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4),
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1937/94 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ■

ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμη της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 4ης Νοεμβρίου
1994, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1937/94 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,
ΕΕΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορί
ζονται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 8 Νοεμβρίου
1994.

O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξελλες, 7 Νοεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

O
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
30. 7. 1994, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
22. 12. 1993, σ. 32.
30. 7. 1994, σ. 36.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 1994 για καθορισμό των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τονο)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (8)

0709 90 60

94,66 i1) O

1001 90 91

60,89

0712 90 19
1001 10 00
1001 90 99
1002 00 00

94,66 j2) (3)
6,56 ('Sί5) (>')
60,89 f) (")
109,540

1003 00 10

92,41

1003 00 90

92,41 Q

1004 00 00

96,62

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

94,66 (2) (3)
94,66 (2)(3)
97,30 (4)
35,62 (9)
36,68 (4)0
6,35 0
O

1008 90 90

6,35

1101 00 00

123,22 0

110210 00
1103 11 10
1103 11 90
11071011
1107 10 19

189,75
46,22
145,13
119,26
91,86

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

1 75,37 (,0)
133,79 (9)
1 54,1 2 (10)

(') Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 ( ΕΕ αριθ. L 192 της 1 1 . 7. 1992, σ. 3), και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτρο

πής (ΕΕ αριθ. L 271 της 10. 12. 1971 , σ. 22), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 560/91 (ΕΕ αριθ. L 62
της 8. 3. 1991 , σ. 26).

(') Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.

(8) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

(9) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ της
Πολωνίας, και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών μεταξύ της Τσεχικής
Δημοκρατίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και της Κοινότητας και για τα οποία
υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΕUR 1 , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς ( ΕΚ) αριθ.
121 /94 ή (ΕΚ) αριθ. 335/94, υπάγονται στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εν λόγω κανονισμών.
( 10) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου, η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 5,44 Ecu ανά τόνο για
τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας.

(") H προσφορά για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
774/94 περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στον εν λόγο κανονισμό.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2707/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Νοέμβριου 1994

για καθορισμό των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για
τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον, κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 866/94 (2), και ιδίως το άρθρο 12
παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4),
Εκτιμώντας :
ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1938/94 της Επιτροπής (5) και όλους τους μεταγε
νέστερους που τον έχουν τροποποιήσει *
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο

γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που εχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 4ης Νοεμβρίου
1994, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα·
ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις
εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος τροποποιούνται
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για την εισαγωγή των
προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
καθορίζονται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 8 Νοεμβρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυςελλες, 7 Νοέμβριου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
0
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
30. 7. 1994, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
22. 12. 1993, σ. 32.
30. 7. 1994, σ. 39.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 1994 για καθορισμό των πριμοδοτήσεων που

προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα

(Ecu/τόνο)
Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

11

12

1

2

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1000

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

8,44

5,97

1001 90 99

0

0

8,44

5,97

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 0090

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 0000

0

0

12,47

8,38

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

0709 90 60

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

0

15,02

10,63

10,63

1107 10 19

0

0

11,23

7,94

7,94

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 2000

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2708/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Νοεμβρίου 1994
περί τροποποιήσεως των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

στην τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι
οποίες ισχύουν σήμερα, όπως καθορίζεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1866/94 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
Εκτιμώντας :
ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της
βύνης έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2629/94 της Επιτροπής (3) ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων, κριτηρίων και λεπτομερειών
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2629/94 στα
στοιχεία που διαθέτει προς το παρόν η Επιτροπή οδηγεί

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 τροποποιούνται σύμφωνα με τα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 8 Νοεμβρίου
1994.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 7 Νοέμβριου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
0 ΕΕ αριθ. L 197 της 30. 7. 1994, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 280 της 29. 10. 1994, σ. 18.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 1994 για τροποποίηση των επιστροφών που εφαρμό
ζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

1107 10 19 000

25,00

1107 10 99 000

48,00

1107 20 00 000

57,00

(') Οι επιστροφές κατα την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκο
σλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση τών
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Οκτωβρίου 1994
για τροποποίηση ορισμένων στοιχείων του καταλόγου που εμφαίνεται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 55/87 για την κατάρτιση του καταλόγου των πλοίων που το συνο
„ λικό τους μήκος υπερβαίνει τα οκτώ μέτρα και επιτρέπεται να αλιεύουν με τη βοήθεια δοκό
τρατων σε ορισμένες παράκτιες ζώνες της Κοινότητας
(94/719/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 του Συμβουλίου της 7ης
Οκτωβρίου 1986 για την πρόβλεψη τεχνικών μέτρων διατή
ρησης των αλιευτικών πόρων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3919/92 (2),

από την εκτίμηση αυτών των πληροφοριών, προκύπτει η
συμφωνία τους με την προαναφερόμενη διάταξη και ότι
πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθούν τα στοιχεία του

καταλόγου που εμφαίνονται στο παράρτημα του εν λόγω
κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 55/87 της Επιτροπής της 30ής
Δεκεμβρίου 1987, για την κατάρτιση του καταλόγου των
πλοίων συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα οχτώ
μέτρα, που επιτρέπεται να αλιεύουν με δοκότρατες σε
ορισμένες περιοχές της Κοινότητας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3410/93 (4), και
ιδίως το άρθρο 3,

Τα στοιχεία του καταλόγου που εμφαίνονται στο παράρ
τημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 55/87 τροποποιούνται
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Εκτιμώντας :

ότι οι αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ζήτησε να
τροποποιηθούν τα στοιχεία που εμφαίνονται στον κατά
λογο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο
β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 * ότι οι αιτήσεις
αυτές περιέχουν όλες τις πληροφορίες που τις αιτιολογούν
με βάση το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 55/87 · ότι

(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

288 της 11 .
397 της 31 .
8 της 10. 1 .
310 της 14.

10. 1986,
12. 1992,
1987, σ.
12. 1993,

σ. 1 .
σ. 1 .
1.
σ. 27.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula

Nombre del barco

y folio
Havnekendings
bogstaver og

Fartøjets navn

-nummer

Indicativo
de llamada
de radio

Radio

kaldesignal

Potencia
del motor

Puerto base

(kW)
Maskin
effekt

Registreringshavn

(kW)

Äußere Identifizierungs
Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

Εξωτερικά στοιχεία
και αριθμοί
αναγνώρισης

Όνομα σκάφους

Αριθμός
κλήσης
ασυρμάτου

Λιμένας νηολόγησης

External
identification
letters + numbers

Name of vessel

kennbuchstaben und

Motorstärke

(kW)

-nummern

Numéro

Ισχύς
κινητήρος
(kW)

Engine

Radio

Port of registry

call sign

power

(kW)
Puissance
motrice

Indicatif

d'immatriculation
lettres + chiffres

Nom du bateau

d'appel

Port d'attache

radio

Identificazione

Nome del peschereccio

esterna

lettere + numeri

(kW)

Indicativo
di chiamata

Porto di immatricolazione

Roepletters

Haven van registratie

Potenza
motrice

(kW)
Motor

Op de romp aangebrachte
Naam van het vaartuig

identificatieletters en

vermogen

(kW)

-cijfers
Identificação
Nome do navio

externa

letras + números

Indicativo
de chamada

Porto de registo

3

4

2

1

Potência
motriz

(kW)
5

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben
— Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à
retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da
lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BELGICA

Z

474

Argo

OPSV

Zeebrugge

220

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben —

Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la
liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

Z

474

I Limanda

I OPSV

I Zeebrugge

I

220
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Οκτωβρίου 1994
για τροποποίηση ορισμένων στοιχείων του καταλόγου που εμφαίνεται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ*. 3438/93 που καταρτίζει, για το 1994, τον κατάλογο των σκαφών άνω
των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν γλώσσα σε ορισμένες περιοχές της
Κοινότητας χρησιμοποιώντας δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα εννέα
μέτρα
(94/720/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 του Συμβουλίου της 7ης
Οκτωβρίου 1986 για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρη
σης των αλιευτικών πόρων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3919/92 (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3554/90 της Επιτροπής που
θεσπίζει τις λεπτομέρειες για την κατάρτιση του καταλόγου
των σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα
οποία επιτρέπεται να αλιεύουν γλώσσες σε ορισμένες περιο
χές της Κοινότητας χρησιμοποιώντας δοκότρατες των
οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα εννέα μέτρα (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
3407/93 (4), και ιδίως το άρθρο 2,

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3438/93 της Επιτροπής (5),
καταρτίζει για το 1994 τον κατάλογο των σκαφών μήκους
άνω των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν
γλώσσες σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας χρησιμοποι
ώντας δοκότρατες των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαί
νει τα εννέα μέτρα και προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγρα
φος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 ·
ότι οι αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ζήτησαν
τροποποιήσεις των στοιχείων που εμφαίνονται στον εν

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Οι πληροφορίες του καταλόγου που εμφαίνονται στο
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3438/93 τροποποι
ούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

Εκτιμώντας :

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

λόγω κατάλογο · ότι οι αιτήσεις αυτές περιεχουν ολες τις
πληροφορίες που τις δικαιολογούν με βάση το άρθρο 2 του
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3554/90 ■ ότι από την εκτί
μηση αυτών των πληροφοριών προκύπτει η συμφωνία τους
με την προαναφερόμενη διάταξη και ότι πρέπει ως εκ
τούτου να τροποποιηθούν οι πληροφορίες που εμφαίνονται
σε αυτόν τον κατάλογο,

288
397
346
310
314

της
της
της
της
της

11 .
31 .
11 .
14.
16.

10.
12.
12.
12.
12.

1986,
1992,
1990,
1993,
1993,

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

1.
1.
11 .
19.
17.

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula

Nombre del barco

y folio

Havnekendings
bogstaver og

Fartøjets navn

-nummer

Indicativo
de llamada
de radio

Potencia
del motor

Puerto base

(kW)

Radio

Maskin
effekt

Registreringshavn

kaldesignal

(kW)

Äußere Identifizierungs
kennbuchstaben und

Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

Όνομα σκάφους

Αριθμός
κλήσης
ασυρμάτου

Λιμένας νηολόγησης

Motorstärke

(kW)

-nummern

Εξωτερικά στοιχεία
και αριθμοί
αναγνώρισης
External
identification

Name of vessel

letters + numbers
Numéro

Ισχύς
κινητήρος
(kW)
Engine

Radio

Port of registry

call sign

power

(kW)

Indicatif

d'immatriculation
lettres + chiffres

Nom du bateau

Puissance
motrice

Port d'attache

d'appel

(kW)

radio

Identificazione

Nome del peschereccio

esterna

lettere + numeri

Indicativo
di chiamata

Porto di immatricolazione

Roepletters

Haven van registratie

Potenza
motrice

(kW)

Op de romp aangebrachte

Motor

Naam van het vaartuig

identificatieletters en

vermogen

(kW)

-cijfers
Identificação
Nome do navio

externa

letras + números

Porto de registo

3

4

2

1

Potência

Indicativo
de chamada

motriz

(kW)
5

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben
— Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à
retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da
lista

BELGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BELGICA

Z

474

I Argo

I OPSV

I Zeebrugge

I

220

B. Datos que se anaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben —

Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be aidded to the list — Renseignements à ajouter à la
liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista
BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BELGICA

Z

474

I Limanda

j OPSV

I Zeebrugge

I

220

