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Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

* Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 399/96 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1996, για την
παράταση της αναστολής των οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ που επεβλήθησαν

στις εισαγωγές ορισμένων τύπων ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων γνωστών ως
Drams (δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης), καταγωγής Ιαπωνίας και Δημο

κρατίας της Κορέας
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 400/96 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1996, για τον
καθορισμό, για το μήνα Φεβρουάριο 1996, του ειδικού γεωργικού συντελεστή για τη
μετατροπή του επιστρεφόμενου ποσού των δαπανών αποθεματοποίησης στον τομέα
της ζάχαρης
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/96 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 1996, για τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2659/94 σχετικά με τις λεπτομέρειες των
κανόνων χορήγησης ενισχύσεως για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των τυριών
5

grana padano, parmigiano reggiano και provolone

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 402/96 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 1996, περί των
λεπτομερειών χορήγησης ενισχύσεως για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των
τυρών διατηρήσεως
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 403/96 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 1996, περί καθορι
σμού, για το πρώτο εξάμηνο του 1996, συμπληρωματικών μέτρων διαχείρισης
σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ζωντανών ζώων του βοείου κρέατος

9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 404/96 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1996, για το
άνοιγμα διαγωνισμού για τον καθορισμό της επιστροφής ή του φόρου κατά την
εξαγωγή μαλακού σίτου προς την Αλγερία και το Μαρόκο

15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 405/96 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1996, για καθο
ρισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 406/96 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1996, για τροπο
ποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών 20

2

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που
έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
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Περιεχόμενα (συνέχεια)

* Οδηγία 96/8/EK της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 1996, σχετικά με τα

τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για
απώλεια βάρους (')
22

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή
96/ 181 /EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 1996, για τον καθορισμό των
υγειονομικών όρων και των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την
εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών από την Ελβετία Q)
27
96/ 182/EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 1996, περί θεσπίσεων ειδικών
όρων υγείας των ζώων και κτηνιατρικής πιστοποίησης για τις εισαγωγές ορισμένων
κατηγοριών νωπού κρέατος πουλερικών, από το Ισραήλ και θεσπίσεως ορισμένων

υγειονομικών περιορισμών, μετά από αυτές τις εισαγωγές 0)

(') Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 399/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Μαρτίου 1996

για την παράταση της αναστολής των οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ που επεβλήθησαν
στις εισαγωγές ορισμένων τόπων ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων γνωστών ως Drams
(δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης), καταγωγής Ιαπωνίας και Δημοκρατίας της Κορέας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3283/94 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1994, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ('), και ιδίως το άρθρο

H Επιτροπή, με την απόφαση 95/ 197/EK, της 8ης
Ιουνίου 1995 (4), ανέστειλε τους οριστικούς δασμούς
αντιντάμπινγκ που επεβλήθησαν στα Drams καταγω
γής Ιαπωνίας και Δημοκρατίας της Κορέας για
περίοδο εννέα μηνών με το επιχείρημα ότι είχε μετα
βληθεί προσωρινά η κατάσταση της αγοράς για το εν
λόγω προϊόν και δεν ασκείτο πλέον ζημιογόνο ντά
μπινγκ, και ότι επομένως τα μέτρα μπορούσαν να
ανασταλούν γι' αυτή την περίοδο.

14, παράγραφος 4,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύ
σεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

(4)

Στις 15 Ιουλίου 1995, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία
επανεξέτασης (5) των μέτρων αντιντάμπινγκ όσον
αφορά τα Drams καταγωγής Ιαπωνίας και Δημοκρα

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

τίας της Κορέας, δυνάμει του άρθρου 11 , παράγραφοι

(1)

3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3283/94, για
εξετάσει κατά πόσον ήταν αναγκαίο να συνεχιστούν
τα μέτρα. H διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί.

Το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2112/90 (2), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ
στις εισαγωγές στην Κοινότητα 'ορισμένων τύπων
ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων γνωστών ως Drams
(δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης), καταγωγής
Ιαπωνίας, που υπάγονται στους κωδικούς:
— ΣΟ 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18

για τα τελικά Drams,
— ex 8542 1 1 01 για τους δίσκους DRAM, ex
8542 1 1 05 για τις μικροπλακέτες (chips) Dram, και
— ex 8473 30 10 ή ex 8548 00 00 για τα μερη
(modules) Dram.

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 61 1 /93 (3), το
Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ
στις εισαγωγές στην Κοινότητα Drams καταγωγής
Δημοκρατίας της Κορέας.

(') ΕΕ αριθ. L 349 της 31 . 12. 1994, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251 /95 (ΕΕ αριθ.
L 122 της 2. 6. 1995, σ. 1 ).
(2) ΕΕ αριθ. L 193 της 25 . 7. 1990, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2967/92 (ΕΕ
αριθ. L 299 της 16. 10. 1992, σ. 4).
(3) ΕΕ αριθ. L 66 της 18. 3 . 1993, σ. 1 .

(5)

Με βάση τις πληροφορίες για την αγορά, ειδικότερα
τις εκθέσεις για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν οι
ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς η Επιτροπή εξέτασε κατά
πόσον πληρούνται ακόμη οι όροι για την παράταση
της αναστολής των δασμών αντιντάμπινγκ. Ειδικό
τερα, τα στατιστικά στοιχεία και τα στοιχεία για τις
πωλήσεις που δόθηκαν στην Επιτροπή από τους
κοινοτικούς παραγωγούς και όλους τους γνωστούς
ιάπωνες και κορεάτες εξαγωγείς, δείχνουν ότι, όσο
πλησιάζει η λήξη της αρχικής αναστολής των μέτρων,
η αγορά Dram στην Κοινότητα είναι ακόμη σταθερή,
με μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά. Οι τιμές
πώλησης είναι υψηλές και οι οικονομικές επιδόσεις
της κοινοτικής βιομηχανίας είναι ακόμη ευνοϊκές.
Διαπιστώθηκε ότι γενικά ισχύουν οι συνθήκες
αγοράς που περιγράφονται στην παράγραφο 3 της
απόφασης 95/ 197/EK. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα
διατηρηθεί αυτή η κατάσταση της αγοράς τουλάχι
στον κατά το 1996 και το πρώτο τμήμα του 1997.

(4) ΕΕ αριθ. L 126 της 9. 6. 1995, σ. 58 .
(5) EE αριθ. C 181 της 15 . 7. 1995, σ. 13 .

Αριθ. L 55/2
(6)
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Ωστόσο, έκρινε επίσης οτι, λογω του αποδεδειγμένως

κάνει και κατα την αρχική περίοδο της αναστολής.
Αν διαπιστωθεί ότι μια κατάσταση είναι ζημιογόνος
για την κοινοτική βιομηχανία, η Επιτροπή 5α προτεί
νει στο Συμβούλιο να επιβάλει εκ νέου τους προανα
φερόμενους δασμούς αντιντάμπινγκ χωρίς καθυστέ

κυκλικού χαρακτήρα της αγοράς Dram, τη σημερινή
κατάσταση της αγοράς μπορεί να ακολουθήσει αντί
στροφη καθοδική τάση που είναι δυνατόν να κατα
λήξει στην επανάληψη του ζημιογόνου ντάμπινγκ και
να απαιτήσει εκ νέου την εφαρμογή μέτρων αντι
ντάμπινγκ. Τούτο υποστηρίζεται από το γεγονός ότι
προσφάτως δημιουργήθηκαν σημαντικές πρόσθετες
δυνατότητες παγκοσμίως και ειδικότερα στην Ιαπω
νία και στη Δημοκρατία της Κορέας, και ότι θα δημι
ουργηθεί και νέο δυναμικό στο προσεχές μέλλον.
Λογικώς, η αύξηση του παραγωγικού δυναμικού
παγκοσμίως ενδέχεται να επιδεινώσει την πιθανή
καθοδική τάση της αγοράς.
(7)

(8)

(9)

Ενόψει των ανωτέρω, θεωρείται σκόπιμο να παρατα
θεί επί έτος η αναστολή των εν λόγω μέτρων, πέραν
της αρχικής περιόδου εννέα μηνών. Δεν φαίνεται
πιθανό να επαναληφθεί η άσκηση ζημιογόνου ντά
μπινγκ στα Drams στην κοινοτική αγορά λόγω αυτής
της παράτασης.

Επομένως, ως εκ του άρθρου 14 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3283/94, η Επιτροπή ενημέ
ρωσε τον καταγγέλοντα ότι θα προτείνει στο
Συμβούλιο την παράταση της αναστολής των προα
ναφερομένων δασμών αντιντάμπινγκ για περίοδο
ενός έτους και του έδωσε την ευκαιρία να υποβάλει
τις παρατηρήσεις του. O καταγγέλλων δεν προέβαλε
αντιρρήσεις.
Εν κατακλείδι, θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋπο
θέσεις για την παράταση της αναστολής των εν λόγω
δασμών, δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3283/94, και ότι, επομένως, η
αναστολή των δασμών παρατείνεται για περίοδο ενός

ρηση.

( 11 )

Για το σκοπό αυτό, θα εξακολουθήσει να υφίσταται
η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις πωλήσεις
και τις τιμές βάσει των αναλήψεων υποχρεώσεων,
για να μπορέσει η Επιτροπή να ελέγχει την αγορά
Dram. Ωστόσο, όπως προαναφέρθη, κατά την περίοδο
παράτασης της αναστολής των δασμών αντιντά
μπινγκ, δεν θα υφίσταται η υποχρέωση εφαρμογής
της διάταξης των ελάχιστων τιμών βάσει αυτών των
αναλήψεων υποχρεώσεων. O υπολογισμός ανά
τρίμηνο και η ανακοίνωση αυτών των τιμών στις
οικείες εταιρείες από την Επιτροπή δεν θα γίνονται
πλέον κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

( 12)

Ζητήθηκε η γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής
σχετικά με την αναστολή των μέτρων αντιντάμπινγκ,
η οποία και δεν προέβαλε αντιρρήσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Παρατείνεται επί ένα έτος η αναστολή των οριστικών
δασμών αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί με τους κανονι
σμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2112/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 611 /93, αντι
στοίχως στις εισαγωγές ορισμένων τύπων ηλεκτρονικών
μικροκυκλωμάτων γνωστών ως Drams, καταγωγής Ιαπωνίας
και Δημοκρατίας της Κορέας.
ΆρSρο 2

έτους.

( 10)
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H Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί
στενά την εξέλιξη της αγοράς Dram και τη συμπερι
φορά μεμονωμένων φορέων της αγοράς όπως είχε

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα
από τη δημοσίευση του στψΕπίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες 4 Μαρτίου 1996.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. BARATTA
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Αριθ. L 55/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 400/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 1996
για τον καθορισμό, για το μήνα Φεβρουάριο 1996, του ειδικού γεωργικού συντελεστή για τη
μετατροπή του επιστρεφόμενου ποσού των δαπανών αποθεματοποίησης στον τομέα της
ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

γεωργικων συντελεστών μετατροπής που ισχύουν κατά το
μήνα της αποθεματοποίησης· ότι o εν λόγω ειδικός γεωργι
κός συντελεστής πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα για τον
προηγούμενο μήνα·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης (!), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 101 /95 (2),

ότι η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων οδηγεί στον καθο
ρισμό, για το μήνα Φεβρουάριο 1996, του ειδικού γεωργικού
συντελεστή μετατροπής του επιστρεφόμενου ποσού των
δαπανών αποθεματοποίησης στα διάφορα εθνικά νομί

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4)·
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 της Επιτροπής της 30ής
Ιουνίου 1993 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του

γεωργικού συντελεστή μετατροπής στον τομέα της
ζάχαρης (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 2926/94 (6), και ιδίως το άρθρο 1 παρά
γραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1713/93 ορίζει ότι το επιστρεφόμενο ποσό των δαπανών
αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/91 μετατρέπεται σε εθνικό νόμι
σμα βάσει ειδικού γεωργικού συντελεστή μετατροπής, o
οποίος υπολογίζεται pro rata temporis ως o μέσος όρος των

σματα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

O ειδικός γεωργικός συντελεστής που πρέπει να χρησιμοποι
είται για τη μετατροπή του επιστρεφόμενου ποσού των
δαπανών αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 σε καθένα από τα
εθνικά νομίσματα καθορίζεται, για το μήνα Φεβρουάριο
1996, όπως αναφέρεται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαρτίου 1996.
Εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 1996.

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

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ
('6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
110 της 17. 5. 1995, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, ,σ. 1 .
159 της 1 . 7. 1993, σ. 94.
307 της 1 . 12. 1994, σ. 56.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1996 για τον καθορισμό, για το μήνα Φεβρουάριο 19%
του ειδικού γεωργικού συντελεστή για τη μετατροπή του επιστρεφόμενου ποσού των δαπανών
αποθεματοποίησης στον τομέα της ζάχαρης
Γεωργικές ισοτιμίες
1 Ecu =

39,5239
7,49997
1,90616
311,761
165,198
6,61023
0,829498
2 096,38
2,14021
13,4084

198,202
5,88000
8,93762
0,856563

βελγικά φράγκα ή φράγκα Λουξεμβούργου
δανικές κορόνες
γερμανικά μάρκα
δραχμές
ισπανικές πεσέτες
γαλλικά φράγκα
ιρλανδικές λίρες
ιταλικές λίρες
ολλανδικά φιορίνια
αυστριακά σελίνια
πορτογαλικά εσκούδα
φινλανδικά μάρκα
σουηδικές κορόνες
λίρες στερλίνες
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 1996
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2659/94 σχετική με τις λεπτομέρειες των

κανόνων χορήγησης ενισχύσεως για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των τυριών grana
padano, parmigiano reggiano και provolone
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

\

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου, της
27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2931 /95 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 9 παρά
γραφος 3 και το άρθρο 28,
Εκτιμώντας:

ότι, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2659/94 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 907/95 (4), προβλέπονται οι ενισχύ
σεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των τυριών grana

padano, parmigiano και provolone· ότι οι ενισχύσεις αυτές
πρέπει να τροποποιηθούν για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη
των δαπανών αποθεματοποιήσεως·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ TON ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2659/94, η παρά
γραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
« 1 . Το ποσό της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεμα
τοποίηση τυριού ορίζεται ως εξής:
α) 100 Ecu ανά τόνο για τις σταθερές δαπάνες·
6) 0,35 Ecu ανά τόνο και ανά ημέρα συμβατικής αποθε
ματοποίησης για τις δαπάνες αποθήκευσης·
γ) ένα ποσό για τις δημοσιονομικές δαπάνες εκφρα
σμένο σε Ecu ανά τόνο και ανά ημέρα συμβατικής
αποθεματοποίησης το οποίο ορίζεται ως εξής:
— 1,32 για το τυρί grana padano,
— 1,58 για το τυρί parmigiano reggiano,
— 0,78 για το τυρί provolone.»
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται στις συμβάσεις αποθεματοποίησης που συνά
πτονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 5 Μαρτίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
307 της 20. 12. 1995, σ. 10.
284 της 1 . 11 . 1994, σ. 26.
93 της 26. 4. 1995, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 402/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 1996

περί των λεπτομερειών χορήγησης ενισχύσεως για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των
τυρών διατηρήσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου, της
27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 2931 /95 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 28,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 508/71 του Συμβουλίου (3)
προβλέπει ότι η χορήγηση ενισχύσεως για την ιδιωτική
αποθεματοποίηση δύναται να αποφασισθεί, για ορισμένους
τυρούς διατηρήσεως, αν μια σοβαρή έλλειψη ισορροπίας της
αγοράς δύναται να απαλειφθεί ή να μειωθεί με εποχιακή
αποθεματοποίηση·

ότι o εποχιακός χαρακτήρας της παραγωγής των τυρών
emmental και gruyère επιδεινώθηκε από την αντίθετη εποχι
κότητα της καταναλώσεως των τυρών αυτών· ότι θα πρέπει,
εφεξής, να προσφύγουμε σε τέτοια αποθεματοποίηση μέχρι
του ύψους των ποσοτήτων που προκύπτουν από τη διαφορά
μεταξύ της παραγωγής των θερινών μηνών και εκείνης των
χειμερινών μηνών·
ότι, όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω
μέτρου, πρέπει να καθοριστεί το ανώτατο όριο της ποσότη
τας που μπορεί να επωφεληθεί καθώς και η διάρκεια των
συμβάσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς
και τη δυνατότητα διατήρησης των εν λόγω τυριών ότι
είναι, επίσης, αναγκαίο να προσδιοριστεί το περιεχόμενο
της σύμβασης αποθεματοποίησης για να εξασφαλιστεί η
τακτοποίηση των τυριών και o έλεγχος των αποθεμάτων τα
οποία απολαύουν ενίσχυσης· ότι η ενίσχυση πρέπει να
καθοριστεί λαβμάνοντας υπόψη τα έξοδα αποθεματοποί

ησης και την προβλεπόμενη εξέλιξη των τιμών αγοράς·
ότι λαμβάνοντας υπόψη την πείρα σε θέματα ελέγχου,
πρέπει να προσδιορισθούν οι διατάξεις που τον αφορούν,
ιδίως όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν
και οι επαληθεύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν
επιτόπου· ότι οι νέες απαιτήσεις επί του θέματος καθιστούν
αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να
προβλέψουν ότι οι δαπάνες ελέγχου επιβαρύνουν, ολικώς ή
μερικώς το συμβαλλόμενο·

ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1756/93 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 1993, για τον καθο
ρισμό των γενεσιουργών αιτιών της γεωργικής ισοτιμίας
που εφαρμόζονται στον τομέα του γάλακτος και των γαλα
(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
(2) ΕΕ αριθ. L 307 της 20. 12. 1995, σ. 10.
(3) ΕΕ αριθ. L 58 της 11 . 3. 1971 , σ. 1 .

κτοκομικών προϊοντων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 315/96 (5), προβλέπει την
γεωργική ισοτιμία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο των
μέτρων για την παροχή ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθε
ματοποίηση στον τομέα του γάλακτος·

ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχεια των εν λόγω εργα
σιών αποθεματοποιήσεως·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Παρέχεται ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για
21 600 τόνους τυρών emmental και gruyère που παράγονται
στην Κοινότητα και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορί
ζονται στα άρθρα 2 και 3 .
Άρθρο 2

1 . O οργανισμός παρεμβάσεως συνάπτει σύμβαση αποθε
ματοποιήσεως μόνο αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέ
σεις:

α) η παρτίδα τυρών που αποτελεί το αντικείμενο της
συμβάσεως να ανέρχεται σε πέντε τόνους τουλάχιστον·
β) οι τυροί να φέρουν, με ανεξίτηλους χαρακτήρες, την
ένδειξη, ενδεχομένως σε αριθμητική μορφή, της επιχειρή
σεως όπου παρασκευάσθηκαν, την ημέρα και το μήνα
παρασκευής·
γ) οι τυροί να έχουν παρασκευασθεί δέκα τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της αποθεμα
τοποιήσεως που αναγράφεται στη σύμβαση·
δ) οι τυροί να έχουν περάσει ποιοτικό έλεγχο προσφέρο
ντας εγγυήσεις που επιτρέπουν την κατάταξή τους
ανάλογα με την ωρίμανσή τους:
— στην κλάση «Premier choix» A στη Γαλλία,
— στην κλάση «Markenkâse» ή «Klasse fein» στην
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,

— στην κλάση «Spécial Grade» στην Ιρλανδία,
— στην κλάση «I luokka» στη Φινλανδία,
— στην κλάση « 1 . Guteklasse Emmentaler/Bergkâse/
Alpkâse» στην Αυστρία,
— στην κλάση «Vàsterbotten» στη Σουηδία·
ε) o αποθεματοποιών υποχρεούται:
— να διατηρεί, σ' όλη τη διάρκεια της εναποθηκεύσεως,
τους τυρούς σε χώρους των οποίων η μέγιστη θερμο
κρασία υποδεικνύεται στην παράγραφο 2,
(4) ΕΕ αριθ. L 161 της 2. 7 . 1993, σ. 48 .
(5) EE αριθ. L 44 της 22. 2. 1996, σ. 12.
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2. Καμία ενίσχυση δεν χορηγείται αν η διάρκεια της
αποθεματοποιήσεως βάσει συμβάσεως είναι μικρότερη από
90 ημέρες. Το μέγιστο ποσό της ενισχύσεως δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε διάρκεια αποθεμα
τοποιήσεως βάσει συμβάσεως 180 ημερών.

— να μη μεταβάλλει τη σύνθεση της υπό σύμβαση
παρτίδας κατά τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς την
προηγούμενη άδεια του οργανισμού παρέμβασης.

Εφόσον τηρείται o όρος σχετικά με την ελάχιστη
ποσότητα που καθορίζεται ανά παρτίδα, o οργανι
σμός παρέμβασης μπορεί να επιτρέψει μεταβολή που
περιορίζεται, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι
έχουν χαλάσει τόσο ώστε δεν είναι πλέον δυνατόν να
παραμένουν στο απόθεμα, σε έξοδο από το απόθεμα
ή αντικατάσταση των τυρών αυτών,
σε περίπτωση που αποσύρονται ορισμένες ποσότητες:
i) εάν οι εν λόγω ποσότητες αντικαθίστανται με την
άδεια του οργανισμού παρέμβασης, η σύμβαση
θεωρείται ότι δεν έχει υποστεί καμία τροπο
ποίηση,
ii) εάν οι εν λόγω ποσότητες δεν αντικαθίστανται, η

σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από την
αρχή για την ποσότητα που διατηρείται μόνιμα.
Τα έξοδα ελέγχου, που συνεπάγεται ενδεχομένως
αυτή η τροποποίηση, βαρύνουν τον προβαίνοντα
στην αποθεματοποίηση,
— να κρατεί λογιστική αποθήκης και να ανακοινώνει
κάθε εβδομάδα στον οργανισμό παρεμβάσεως τις
εισόδους που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
της εβδομάδας που πέρασε και τις προβλεπόμενες
εξόδους.
H μέγιστη θερμοκρασία των χώρων να είναι + 6° C

2.
για το emmental και + 10° C για το gruyère. Τα κράτη μέλη

Αριθ. L 55/7

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε)
δεύτερη περίπτωση, μετά τη λήξη της περιόδου των 90
ημερών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και μετά την
έναρξη της περιόδου αποθεματοποιήσεως που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2, o αποθεματοποιών μπορεί να
αποσύρει από την αποθεματοποίηση ολόκληρη ή μέρος
παρτίδας που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης. H ελάχιστη
ποσότητα που είναι δυνατό να αποσυρθεί από την αποθεμα
τοποίηση είναι 500 χιλιόγραμμα. Τα κράτη μέλη, ωστόσο,
έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τη ποσότητα αυτή μέχρι
δύο τόνους.
H ημερομηνία έναρξης των ενεργειών εξόδου από την
αποθεματοποίηση των τυρών που αποτελούν αντικείμενο
της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο της συμβα
τικής αποθεματοποίησης.
ΑρSρο 5

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι όροι
που δίνουν το δικαίωμα στην πληρωμή της ενίσχυσης.

2. O συμβαλλόμενος διατηρεί στη διάθεση των εθνικών
αρχών που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του μέτρου,
κάθε έγγραφο που επιτρέπει ιδίως να εξασφαλισθεί, όσον
αφορά τα προϊόντα που τίθενται υπό ιδιωτική αποθεματο
ποίηση, τα ακόλουθα στοιχεία:

δύνανται να δέχονται μέγιστη θερμοκρασία + 10° C για το
emmental σε περίπτωση που o τυρός αποτελεί το αντικεί
μενο της συμβάσεως έχει ωριμάσει προηγουμένως.
3. H σύμβαση αποθεματοποιήσεως συνάπτεται:
α) εγγράφως και αναφέρει την ημερομηνία ενάρξεως της
υπό σύμβαση αποθεματοποιήσεως· η ημερομηνία αυτή
είναι το ενωρίτερο η επομένη της λήξεως των εργασιών
θέσεως σε αποθεματοποίηση της παρτίδας τυρού που
αποτελεί αντικείμενο της συμβάσεως·
β) μετά τη λήξη των εργασιών θέσεως σε αποθεματοποίηση
της παρτίδας τυρού που αποτελεί αντικείμενο της συμβά
σεως και το αργότερο 40 ημέρες μετά την ημερομηνία
ενάρξεως της υπό σύμβαση αποθεματοποιήσεως.

3. O συμβαλλόμενος ή, ενδεχομένως, στη θέση του o
κάτοχος της αποθήκης διατηρεί λογιστική αποθήκης διαθέ
σιμη στην αποθήκη που περιλαμβάνει:

ΑρSρο 3

α) την εξακρίβωση, ανά αριθμό συμβάσεως, των προϊόντων

1 . Ενίσχυση χορηγείται μόνο για τους τυρούς που εισήλ
θαν στα αποθέματα κατά την περίοδο αποθεματοποιήσεως.
Αυτή αρχίζει την 1η Απριλίου 1996 και λήγει το αργότερο
στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

2. O τυρός που αποτελεί το αντικείμενο της αποθεματο
ποιήσεως δεν δύναται να ρευστοποιηθεί παρά μόνο κατά
την περίοδο της ρευστοποιήσεως των αποθεμάτων. H περίο
δος αυτή αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 1996 και τελειώνει στις
31 Μαρτίου του επόμενου έτους.
ΑρSρο 4

1 . Το ποσό ενισχύσεως ορίζεται ως εξής:
α) 100 Ecu ανά τόνο για τις σταθερές δαπάνες·
β) 0,35 Ecu ανά τόνο και ανά ημέρα συμβατικής αποθεμα
τοποίησης για τις δαπάνες αποθήκευσης·
γ) 0,75 Ecu ανά τόνο και ανά ημέρα συμβατικής αποθεμα
τοποίησης για την χρηματοδοτικές δαπάνες.

α) την κυριότητα τη στιγμή της αποθεματοποίησης·
β) την καταγωγή και την ημερομηνία παρασκευής των
τυρών·
γ) την ημερομηνία αποθεματοποιήσεως·
δ) την παρουσία στην αποθήκη·
ε) την ημερομηνία αφαιρέσεως από το απόθεμα.

που τίθενται υπό αποθεματοποίηση·
β) τις ημερομηνίες αποθεματοποιήσεως και αφαιρέσεως
από το απόθεμα·
γ) τον αριθμό των τυρών και το βάρος τους, αναφερόμενα
ανά παρτίδα·
δ) τη θέση των προϊόντων στην αποθήκη.

4. Τα αποθηκευομένα προϊόντα πρέπει να εξακριβώνο
νται εύκολα και να μπορούν να διαχωρισθούν ανά
σύμβαση. Τίθεται ειδική σήμανση επί των τυρών που αποτε
λούν αντικείμενο συμβάσεως.
5.

Οι αρμόδιοι οργανισμοί πραγματοποιούν ελέγχους

κατά την αποθεματοποίηση για να εγγυηθούν ιδίως ότι τα
αποθηκευμένα προϊόντα είναι επιλέξιμα για την ενίσχυση
και να προβλέψουν οποιαδήποτε δυνατότητα αντικαταστά
σεως των προϊόντων κατά τη διάρκεια της συμβατικής
αποθεματοποιήσεως με την επιφύλαξη της εφαρμογής του
άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

I EL I
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6. H αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον
έλεγχο προβαίνει:

α) σε αιφνίδιο έλεγχο της παρουσίας των προϊόντων στην
αποθήκη. Το λαμβανόμενο δείγμα πρέπει να είναι αντι
προσωπευτικό και να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στο
10% της συνολικής συμβατικής ποσότητας για το μέτρο
της ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση. O έλεγ
χος αυτός περιλαμβάνει επιπλέον την εξέταση της λογι
στικής που αναφέρεται στην παράγραφο 3, τη φυσική
εξακρίβωση του βάρους και της φύσεως των προϊόντων
και την εξακρίβωσή τους. Οι φυσικές εξακριβώσεις
πρέπει να αφορούν τουλάχιστον το 5 % της ποσότητας
που υπόκειται σε αιφνίδιο έλεγχο·
β) σε έλεγχο της παρουσίας των προϊόντων κατά το τέλος
της περιόδου της συμβατικής αποθεματοποιήσεως.
7.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται βάσει των παρα

γράφων 5 και 6 πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εκθέσεως
που προσδιορίζει:

— την ημερομηνία ελέγχου,
— τη διάρκειά του,
— τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.
H έκθεση ελέγχου πρέπει να υπογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο και να προσυπογράφεται από το συμβαλλόμενο
ή, ενδεχομένως, από τον κάτοχο της αποθήκης.
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8. Σε περίπτωση ανωμαλιών που αφορούν 5 % ή περισσό
τερο των ποσοτήτων των προϊόντων που υπόκεινται σε

έλεγχο, o έλεγχος επεκτείνεται σε ευρύτερο δείγμα που Sα
καθορισθεί από τον αρμόδιο οργανισμό.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τις περιπτώσεις αυτές στην
Επιτροπή εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων.
9. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι δαπάνες
ελέγχου επιβαρύνουν, ολικώς ή μερικώς, το συμβαλλόμενο.
ΑρSρο 6

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε Τρίτη:
α) τις ποσότητες τυρών που αποτέλεσαν το αντικείμενο
συμβάσεων αποθεματοποιήσεως κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης εβδομάδας·

β) ενδεχομένως τις ποσότητες για τις οποίες δόθηκε η
άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοι
χείο ε) δεύτερη περίπτωση.
ΑρSρο 7

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 55/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 403/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 1996

περί καθορισμού, για το πρώτο εξάμηνο του 1996, συμπληρωματικών μέτρων διαχείρισης
σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ζωντανών ζώων του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3066/95 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση ορισμένων παραχωρήσεων
υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον
αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα για την αυτόνομη και
μεταβατική προσαρμογή ορισμένων γεωργικών παραχωρή
σεων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες, προκει
μένου να ληφθεί υπόψη η συμφωνία για τη γεωργία που
έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης ('), και
ιδίως το άρθρο 8,

της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 1988, περί κοινών λεπτο
μερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών
εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά
προϊόντα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 2137/95 (4), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, περί λεπτομε
ρειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισα

γωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και
καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2856/95 (6)· ότι πρέπει, επιπλέον, να προβλεφθεί ότι τα
πιστοποιητικά θα εκδίδονται μετά από παρέλευση μιας
προθεσμίας εξέτασης και, ανάλογα με την περίπτωση, με
εφαρμογή ενιαίου συντελεστή μείωσης·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
βοείου κρέατος,

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3066/95 έχει προβλέψει το
άνοιγμα, για το πρώτο εξάμηνο του 1996, μιας δασμολο
γικής ποσόστωσης 89 000 ζωντανών ζώων βοείου είδους των
οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιόγραμμα, και τα
οποία κατάγονται από ορισμένες τρίτες χώρες και απολαμ
βάνουν μειώσεις του δασμολογικού συντελεστή κατά 80 %·
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3018/95 της Επιτροπής, της
20ής Δεκεμβρίου 1995, περί καθορισμού, για το πρώτο
εξάμηνο του 1996, των μέτρων διαχείρισης σχετικά με τις
εισαγωγές ορισμένων ζωντανών ζώων του βοείου είδους (2)
έχει προβλέψει ορισμένα μέτρα για την εισαγωγή 62 250
κεφαλών βάρους ίσου ή μικρότερου από 80 χιλιόγραμμα·
ότι, με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3066/95, η
ποσότητα αυτή αυξήθηκε κατά 26 750 κεφαλές για το πρώτο
εξάμηνο του 1996· ότι, επομένως, χρειάζεται να θεσπισθούν
μέτρα διαχείρισης σχετικά με τα ζώα αυτά ακολουθώντας
το καθεστώς εισαγωγής το οποίο ήδη προβλέπεται από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3018/95· ότι, ωστόσο, προκειμένου να
ληφθεί υπόψη το παραδοσιακό εμπόριο στο πλαίσιο των
ειδικών καθεστώτων εισαγωγής σχετικά με τους μόσχους
που δεν υπερβαίνουν τα 80 χιλιόγραμμα, πρέπει να θεσπι
σθούν ελαφρώς τροποποιημένα κριτήρια όσον αφορά τις
ποσότητες αναφοράς τις ονομαζόμενες παραδοσιακές·

ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι, για τη διαχείριση του εν λόγω
καθεστώτος, θα χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά εισα
γωγής· ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν,
μεταξύ άλλων, οι λεπτομέρειες που αφορούν την υποβολή
των αιτήσεων, καθώς επίσης και τα στοιχεία τα οποία θα
εμφαίνονται στα έντυπα υποβολής των αιτήσεων και στα
πιστοποιητικά, ενδεχομένως μέσω παρεκκλίσεως από
ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88
(') EE αριθ. L 328 της 30. 12. 1995, α 31 .
(2) ΕΕ αριθ. L 314 της 28. 12. 1995, σ. 58.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

O παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα διαχείρισης σχετικά με
τις εισαγωγές στην Κοινότητα, κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του 1996, ζωντανών ζώων του βοείου
είδους των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιό
γραμμα και τα οποία υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0102 90 05
και κατάγονται από τις χώρες που αναφέρονται στο παράρ
τημα I, επιπλέον από τις εισαγωγές που προβλέπονται από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3018/95.
ΆρSρο 2

1 . Χορηγούνται πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο
του εν λόγω κανονισμού, μόνο για 26 750 ζώα που υπάγο
νται στον κωδικό 0102 90 05 .

2. Για τα εν λόγω ζώα, o δασμός ad valorem και τα ειδικά
ποσά δασμών που καθορίζονται στο κοινό δασμολόγιο
(ΚΔ) μειώνονται κατά 80%.

3. H ποσότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 διαι
ρείται σε δύο τμήματα, ως εξής:

α) το πρώτο τμήμα, ίσο προς 70%, δηλαδή 18 725 κεφαλές,
κατανέμεται μεταξύ:
— των εισαγωγέων της Κοινότητας με τη σύνθεση που
παρουσιάζει στις 31 Δεκεμβρίου 1994, οι οποίοι
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

331
214
143
299

της
της
της
της

2. 12. 1988, σ. 1 .
8 . 9. 1995, σ. 21 .
27. 6. 1995, σ. 35 .
12. 12. 1995, σ. 10.
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μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εισαγάγει ζώα που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0102 90 05 κατά τη διάρ
κεια των ετών 1993, 1994 ή 1995, στο πλαίσιο των
κανονισμών που αναφέρονται στο παράρτημα II
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ΆρSρο 4

1 . H αίτηση δικαιωμάτων εισαγωγής υποβάλλεται μόνο
στο κράτος μέλος όπου o αιτών είναι εγγεγραμμένος κατά
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 .

και

— των εισαγωγέων των νέων κρατών μελών, οι οποίοι
μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εισαγάγει στο
κράτος μέλος εγκατάστασης τους:
κατά τη διάρκεια των ετών 1993 και 1994 ζώα που
υπάγονται στον προαναφερθέντα κωδικό ΣΟ και τα
οποία προέρχονται από χώρες που πρέπει να
θεωρούνται γι' αυτούς ως τρίτες χώρες έως τις 31
Δεκεμβρίου 1994
και

κατά τη διάρκεια του έτους 1995 ζώα στο πλαίσιο
των κανονισμών που αναφέρονται στο σημείο β) του
παραρτήματος II·
β) το δεύτερο μέρος που αντιστοιχεί στο 30%, δηλαδή σε
8 025 κεφαλές, κατανέμεται μεταξύ των εμπορευόμενων
οι οποίοι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν εισαγά
γει ή/και εξαγάγει, κατά τη διάρκεια του έτους 1995,
τουλάχιστον 100 ζωντανά βοοειδή που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 0102 90, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
στοιχείο α).

Οι εμπορευόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμένοι σε δημόσιο
μητρώο ΦΠΑ.

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοι
χείο α), οι εμπορευόμενοι υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές
την αίτηση εισαγωγής, συνοδευόμενη από την απόδειξη που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, το αργότερο μέχρι
τις 12 Μαρτίου 1996.
Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων, τα κράτη
μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 25 Μαρτίου
1996, τον κατάλογο των εισαγωγέων που πληρούν τις προϋ
ποθέσεις αποδοχής στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, το όνομα και η διεύθυνση τους καθώς και η ποσό
τητα των επιλέξιμων εισαχθέντων ζώων κατά τη διάρκεια
κάθε έτους αναφοράς.
3. Για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοι
χείο β), οι αιτήσεις εισαγωγής εκ μέρους των εμπορευομέ
νων πρέπει να υποβάλλονται έως τις 12 Μαρτίου 1996 το
αργότερο, συνοδευόμενες από την απόδειξη που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 6.
Κάθε ενδιαφερόμενος είναι δυνατόν να υποβάλει μόνο μία
αίτηση. Σε περίπτωση που o ίδιος ενδιαφερόμενος υποβάλει
περισσότερες από μία αιτήσεις, τότε όλες οι αιτήσεις του
κρίνονται ως μη αποδεκτές. Με την αίτηση είναι δυνατόν
να ζητείται κατ' ανώτατο όριο η ποσότητα που είναι διαθέ
σιμη.

4. H κατανομή των 18 725 κεφαλών μεταξύ των επιλέξι
μων εισαγωγέων πραγματοποιείται κατ' αναλογία των εισα
γωγών ζώων κατά την έννοια της παραγράφου 3 στοιχείο
α), που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών
1993, 1994 και 1995, και αποδεικνύονται σύμφωνα με την
παράγραφο 6.

5. H κατανομή των 8 025 κεφαλών πραγματοποιείται κατ'
αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν από τους επιλέξι
μους εμπορευομένους.

6. Οι αποδείξεις εισαγωγής και εξαγωγής προσκομίζονται
αποκλειστικά με τη βοήθεια του τελωνειακού εγγράφου
θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή του εγγράφου εξαγωγής,
δεόντως θεωρημένων από τις τελωνειακές αρχές.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποδεχθούν δεόντως επικυρω
μένα, από την εκδίδουσα αρχή, αντίγραφα των προαναφερ
θέντων εγγράφων, εφόσον o αιτών μπορεί να αποδείξει
στην αρμόδια αρχή ότι ήταν αδύνατον να αποκτήσει τα
πρωτότυπα έγγραφα.
ΆρSρο 3

1 . Δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή δυνάμει
του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) οι εμπορευόμενοι
οι οποίοι, την 1η Ιανουαρίου 1996, δεν ασκούσαν πλέον
καμία δραστηριότητα στον τομέα του βοείου κρέατος.
2. H επιχείρηση που προέρχεται από τη συγχώνευση
επιχειρήσεων, από τις οποίες κάθε μία έχει δικαιώματα
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, απολαύει των ιδίων
δικαιωμάτων με τις επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχεται.

Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων, τα κράτη
μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, έως τις 25 Μαρτίου
1996 το αργότερο, τον κατάλογο των αιτούντων και τις
ποσότητες που έχουν ζητήσει.
4. Όλες οι ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων των
ανακοινώσεων «ουδέν», πραγματοποιούνται με τέλεξ ή
τέλεφαξ και στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις,
χρησιμοποιούνται τα έντυπα που περιλαμβάνονται στα
παραρτήματα III και IV.
ΆρSρο 5
1 . H Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον είναι δυνατόν να
δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις.
2. Όσον αφορά τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο
4 παράγραφος 3, εάν οι ποσότητες για τις οποίες έχει ζητη
θεί εισαγωγή υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες, η
Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό μείωσης των ποσο
τήτων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση.

Εάν η μείωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο οδηγεί σε
ποσότητα μικρότερη από 100 ζώα ανά αίτηση, η κατανομή
πραγματοποιείται, με κλήρωση ανά παρτίδα 100 ζώων, από
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Στην περίπτωση που η
υπόλοιπη ποσότητα αφορά λιγότερο από 100 ζώα, ένα μόνο
πιστοποιητικό καλύπτει την ποσότητα αυτή.
ΆρSρο 6

1 . H εισαγωγή των χορηγούμενων ποσοτήτων σύμφωνα
με το άρθρο 5 εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητι
κού εισαγωγής.
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2. H αίτηση πιστοποιητικού είναι δυνατόν να υποβάλλε
ται μόνο στο κράτος μέλος που έχει κατατεθεί η αίτηση
εισαγωγής.
3. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται, κατόπιν αίτησης των
ενδιαφερομένων, από τον χρόνο έναρξης ισχύος της απόφα
σης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 .
O αριθμός των ζώων για τα οποία χορηγείται το πιστοποιη
τικό εκφράζεται σε μονάδες ζώων. Το στρογγύλευμα πραγ
ματοποιείται, ανάλογα με την περίπτωση, είτε προς τα πάνω
είτε προς τα κάτω.

4. H αίτηση πιστοποιητικού καθώς και το πιστοποιητικό
αναγράφουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) στη θέση 8, την ένδειξη των χωρών που αναφέρονται
στο παράρτημα I· το πιστοποιητικό συνεπάγεται την
υποχρέωση να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή από μία ή
από περισσότερες από τις ανωτέρω χώρες·
β) στη θέση 16, τη διάκριση ΣΟ 0102 90 05·

γ) στη θέση 20, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
Regiamente (CE) n° 403/96
Forordning (EF) nr. 403/96
Verordnung (EG) Nr. 403/96
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 403/96

Regulation (EC) No 403/96
Règlement (CE) n° 403/96
Regolamento (CE) n. 403/96
Verordening (EG) nr. 403/96
Regulamento (CE) n? 403/96
Asetus (EY) N:o 403/96
Forordning (EG) nr 403/96.

5.

Αριθ. L 55/ 11

H διαρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής

λήγει στις 30 Ιουνίου 1996.

6. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ισχύουν σε όλη την
Κοινότητα.

7. Το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3719/88 δεν εφαρμόζεται.
ΑρSρο 7

Τρεις εβδομάδες το αργότερο μετά την εισαγωγή των ζώων
που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, o εισαγωγέας
πληροφορεί την αρμόδια αρχή που εξέδωσε το πιστοποιη
τικό εξαγωγής σχετικά με τον αριθμό και την καταγωγή
των εισαχθέντων ζώων. H εν λόγω αρχή διαβιβάζει τις
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή στις αρχές κάθε μήνα.
ΑρSρο 8

H εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1445/95 συστήνεται κατά την έκδοση πιστοποιη
τικών.

Άρθρο 9

Οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 και (ΕΚ)
αριθ. 1445/95 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατά
ξεων του παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 10

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

Αριά. L 55/ 12
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Κατάλογος τρίτων χωρών
—
—
—
—

—
—
—
—

Ουγγαρία,
Πολωνία,
Τσεχικη Δημοκρατία,
Σλοβακία,
Ρουμανία,
Βουλγαρία,
Λιθουανία,
Λετονία,

— Εσθονία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κανονισμοί που αναφέρονται στο άρϋρο 2 παράγραφος 3
Κανονισμοί της Επιτροπής:
α) (ΕΟΚ) αριθ. 3619/92 (ΕΕ αριθ. L 367 της 16. 12. 1992, σ. 17)
(ΕΚ) αριθ. 3409/93 (ΕΕ αριθ. L 310 της 14. 12. 1993, σ. 22)

6) (ΕΚ) αριθ. 3076/94 (ΕΕ αριθ. L 325 της 17. 12. 1994, σ. 8)
(ΕΚ) αριθ. 1566/95 ( ΕΕ αριθ. L 150 της 1 . 7. 1995, σ. 24)
(ΕΚ) αριθ. 2491 /95 (ΕΕ αριθ. L 256 της 26. 10. 1995, σ. 36).
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Αριθ. L 55/ 13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τέλεφαξ: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13
Εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 403/96
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΔ VI Δ.2 — ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία:

Περίοδος:

Κράτος μέλος:

Αιτών (όνομα και διεύθυνση)

Αύξων αριθμός

I

Εισαγόμενες ποσότητες
(κεφαλές)

τριών ετών
1993

1994

1995
|
|

Σύνολο

Κράτος μέλος τέλεφαξ:
τηλέφωνο:

Σύνολο των

Αριθ. L 55/ 14

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τέλεφαξ: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 403/96
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΔ VI Δ.2 — ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία:

Περίοδος:

Κράτος μέλος:.
Αύξων αριθμός

Αιτών (όνομα και διεύθυνση)

Σύνολο

Κράτος μέλος τέλεφαξ: ..
τηλέφωνο:

Ποσότητα (κεφαλές)

6. 3 . 96
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Αριθ. L 55/ 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 404/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 1996
για το άνοιγμα διαγωνισμού για τον καθορισμό της επιστροφής ή του φόρου κατά την
εξαγωγή μαλακού σίτου προς την Αλγερία και το Μαρόκο
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς
σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1863/95 (2),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών
κανόνων βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εισαγωγή καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
στον τομέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 95/96 (4), και ιδίως το άρθρο
4,

Εκτιμώντας:

ότι λαμβάνοντας υπόψη, την παρούσα κατάσταση της
διεθνούς αγοράς μαλακού σίτου έχει καταστεί δύσκολος o
εφοδιασμός των αγορών της Αλγερίας και του Μαρόκου·
ότι οι χώρες αυτές αποτελούν παραδοσιακές αγορές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας· ότι, για να διασφαλισθεί με βεβαι
ότητα ένα μέρος του εφοδιασμού τους, πρέπει να ανοίξει,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1501 /95, ειδικός διαγωνισμός για τον καθορισμό της
επιστροφής ή του φόρου κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου
προς τις χώρες αυτές·

ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας διαγωνι
σμού θεσπίστηκαν για τον καθορισμό της επιστροφής ή του
φόρου κατά την εξαγωγή, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1501 /95- ότι, μεταξύ των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων,
περιλαμβάνεται και εκείνη της υποβολής αιτήσεως πιστο
ποιητικού εξαγωγής· ότι μια ασφάλεια συμμετοχής στο
διαγωνισμό 12 Ecu ανά τόνο, παρεχόμενη κατά την
υποβολή της προσφοράς, δύναται να εξασφαλίσει την
τήρηση της υποχρεώσεως αυτής·
ότι πρέπει να προβλεφθεί ειδική διάρκεια ισχύος για τα
πιστοποιητικά που εκδίδονται για το διαγωνισμό αυτό· ότι
η διάρκεια ισχύος τους πρέπει να αντιστοιχεί στις ανάγκες
τις Αλγερίας και του Μαρόκου για την τρέχουσα περίοδο·
ότι, τοιουτοτρόπως, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών
εξαγωγής πρέπει να περιοριστεί έως τις 30 Ιουνίου 1996·

ότι η καλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, ενόψει των
εξαγωγών, επιβάλλει την πρόβλεψη μιας ελάχιστης ποσό
τητας, καθώς και της προθεσμίας και του τρόπου διαβιβά
σεως των υποβληθεισών προσφορών στις αρμόδιες υπηρε
σίες·
(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
o ΕΕ

οτι η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

1 . Διενεργείται διαγωνισμός για καθορισμό της επιστρο
φής ή του φόρου κατά την εξαγωγή, που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95.

2.

O διαγωνισμός αφορά το μαλακό σίτο που θα εξαχθεί

προς την Αλγερία και το Μαρόκο.

3. O διαγωνισμός παραμένει ανοικτός μέχρι τις 28
Μαρτίου 1996. Κατά τη διάρκειά του, διενεργούνται εβδο
μαδιαίοι διαγωνισμοί των οποίων οι ποσότητες και οι
ημερομηνίες υποβολής προσφορών προσδιορίζονται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού.
ΆρSρο 2

H προσφορά ισχύει μόνον εάν αναφέρεται σε 1 000 τόνους
τουλάχιστον.
ΆρSρο 3

H ασφάλεια που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3α
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 είναι 12 Ecu ανά τόνο.
ΆρSρο 4

1 . Κατά περέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 21
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της
Επιτροπής (5), τα πιστοποιητικά εξαγωγής που χορηγούνται
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1501 /95 θεωρούνται, για τον προσδιορισμό της
διάρκειά τους, ότι εξεδόθηκαν την ημέρα καταθέσεως της
προσφοράς.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1521 /94 (6), τα πιστοποιητικά
εξαγωγής που χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανο
νισμού ισχύουν από την ημερομηνία εκδόσεώς τους κατά
την έννοια της παραγράφου 1 , μέχρι τις 30 Ιουνίου 1996.

ΆρSρο 5

1 . H Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92:

— τον καθορισμό μιας μέγιστης επιστροφής κατά την
εξαγωγή, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα κριτήρια που
προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1501 /95 ή

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181 της 1 . 7 . 1992, σ. 21 .
179 της 29. 7. 1995, σ. 1 .
147 της 30. 6. 1995, σ. 7.
18 της 24. 1 . 1996, σ. 10.

(5) ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 162 της 30. 6. 1994, σ. 47 .

Αριθ. L 55/16

Γ εΓ
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— τον καθορισμό ενός ελάχιστου εξαγωγικού φόρου,
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα κριτήρια που προβλέπο
νται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 ή
— τη μη συνέχιση του διαγωνισμού.
2. Όταν καθορίζεται μια μέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, o διαγωνισμός κατακυρούται υπέρ του υποβάλ
λοντος προσφορά, του οποίου η προσφορά παρουσιάζει
ποσοστό επιστροφής ίσο ή χαμηλότερο από την εν λόγω
μέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή.
3. Όταν καθορίζεται ελάχιστος εξαγωγικός φόρος, o
διαγωνισμός κατακυρούται υπέρ του υποβάλλοντος
προσφορά, του οποίου η προσφορά παρουσιάζει ποσοστό
φόρου ίσο ή μεγαλύτερο από τον εν λόγω ελάχιστο φόρο.
Άρθρο 6

Οι κατατιθέμενες προσφορές οφείλουν να διαβιβάζονται,
διά μέσου των κρατών μελών, στην Επιτροπή, το αργότερο

6. 3 . 96

μιάμιση ώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εβδομα
διαία κατάθεση των προσφορών, όπως αυτή προβλέπεται
από την προκύρυξη του διαγωνισμού. Πρέπει να διαβιβά
ζονται σύμφωνα με τη μορφή που εμφαίνεται στο παράρ
τημα I και στους αριθμούς κλίσεως που αναφέροντα στο
παράρτημα II.
Σε περίπτωση απουσίας προσφορών, τα κράτη μέλη ενημε
ρώνουν την Επιτροπή εντός της αυτής προθεσμίας που
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.
Άρθρο 7

Οι ώρες που ορίζονται για την κατάθεση των προσφορών
είναι ώρες Βελγίου.
Άρθρο 8

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη 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.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 55/ 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Εβδομαδιαίος διαγωνισμός για τον καθορισμό επιστροφής η του φόρου κατά την εξαγωγή κοινού σίτου
προς την Αλγερία και το Μαρόκο
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 404/96]

[Προθεσμία για την υποβολή προσφορών (ημερομηνία/ώρα)

1

2

Αύξων αριθμός των
υποβαλλόντων προσφορά

Ποσότητα
σε τόνους

3

A

B

Ποσό του

εξαγωγικού φόρου

Ποσό της επιστροφής
κατά την εξαγωγή

σε Ecu ανά τόνο

σε Ecu ανά τόνο

1

2

3

κ.λπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οι αριθμοί κλήσεως που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις Βρυξέλλες είναι:
ΓΔ VI(C-1 ):

— Τέλεξ:
— Τέλεφαξ:

22037 ΑGRΕC B
22070 ΑGRΕC B (ελληνικοί χαρακτήρες).
295 25 15,
296 49 56 .

Αριθ. L 55/18

[ EL i
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 405/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 1996

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής της 21ης
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2933/95 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου, της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

τιμών κατα την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα
και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του·

ότι, σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ'
αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν,
όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορί
ζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται
στο παράρτημα.

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης προβλέπει τα κριτήρια

ΆρSρο 2

για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαρτίου 1996.

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

Βρυξέλλες 5 Μαρτίου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

337 της 24. 12. 1994, σ. 66.
307 της 20. 12. 1995, σ. 21 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
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Αριθ. L 55/ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 1996, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά

την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

Κωδικός ΣΟ
0702 00 15

Κωδικός
τρίτης χώρας (')

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

052

43,7
80,2

060

0805 30 20

052

72.7
88.8
74,0
67,5
68,0
54,8

204

59,6

220

388

068

400

053

62,3
73,0
44,0
83,1
140,8
69,8
125,6
156,2

624
999

052

060

61,0

066

53,8

068
204

142,4
144,3

624

148,7

999

118,9
337,7
337,7
134,9
77,5
54,2
241,6
127,1

220
999
052
204
412

l

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

41,7

212

070990 73

Κωδικός
τρίτης χώρας (')

064

208

0709 10 10

Κωδικός ΣΟ

066

204

0707 00 15

(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

624
999

512
520

052

64,0

528
600
624

0808 10 51 , 0808 10 53,
0808 10 59

I
064

78,6

388

105,8
85,1

400
404

508
512
524

528
624

728
800
804

0805 10 01 , 0805 1005,
0805 10 09

999

66,5
100,8
56,4
73,5
88,6
73,8

524

999
052

204
208
212
220
388
400

436
448

600
624
999

37,1
41,2
58,0
50,4
60,8
40,5
40,0
41,6
26,7
64,2
50,4
46,4

0808 20 31

039

052
064

388
400

512
528

624
728
800
804

\

999

62,0
68,4
109,3
124,7
107,0
86,5
107,3
78,0
21,0
84,4
90,0
86,3
72,5
85,1
100,6
60,2
64,4
79,0
115,4
55,8
112,9
83,8

(') Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3079/94 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 325 της 17. 12. 1994, σ. 17). O κωδικός «999»
αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».

Πε Τ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 406/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 1996

για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

ποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, που ισχύουν επί
του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της
29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του κρέατος πουλερικών ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 (2),
και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται στον τομέα του κρέα
τος των πουλερικών έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 273/96 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 389/96 (4)·

ότι η εφαρμογή των κριτηρίων των αναφερομένων στο
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 στα στοιχεία
των οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί στην τροπο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2777/75 προϊόντων, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα
του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/96 τροπο
ποιούνται σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στο παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαρτίου 1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
Q) ΕΕ
(4) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

282 της 1 . 11 . 1975, σ. 77.
305 της 19. 12. 1995, σ. 49.
36 της 14. 2. 1996, σ. 18.
53 της 2. 3. 1996, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 1996, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός
των επιστροφών (')

Ποσό

των επιστροφών (2)

l

Ecu/ IOOάδα

0105 11 11 000

01

1,40

0105 11 19 000

01

1,40

0105 11 91 000

01

1,40

0105 11 99 000

01

0207 12 90 190

02

30,00

Ποσό

των επιστροφών (2)

Ecu/100 kg

0207 25 10 000

04

8,00

0207 25 90 000

04

8,00

0207 14 20 900

05

4,50

0207 14 60 900

05

4,50

0207 14 70 190

05

4,50

0207 14 70 290

05

4,50

0207 27 10 990

04

12,00

1,40

Ecu/1 00 kg
0207 12 10 900

Προορισμός
των επιστροφών (')

Κωδικός προϊόντος

03

8,00

02

33,00

0207 27 60 000

04

6,50

03

8,00

0207 27 70 000

04

6,50

(') Προορισμοί:

01 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
02 Αγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Υεμένη, Λίβανος Ιράν, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία,
Ρωσία, Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν,
03 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
Δημοκρατία και τον προορισμό 02,
04 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
Δημοκρατία.
05 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Κιργιζία, τη Μολδαβία, τη Ρωσία, το Τατζικιστάν, το
Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία, τη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Λετονία.

(2) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση
των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2815/95.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
της Επιτροπής.
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ΟΔΗΓΙΑ 96/8/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Φεβρουαρίου 1996
σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων
θερμίδων για απώλεια βάρους
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 89/398/EOK του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου
1989, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική
διατροφή ('), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας:

ότι τα προβλεπόμενα από την παρούσα οδηγία κοινοτικά
μέτρα δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
των στόχων που έχουν ήδη καθορισθεί από την οδηγία
89/398/EOK·

ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία
είναι ποικίλης μορφής και γενικά διαχωρίζονται σε εκείνα
που προορίζονται να υποκαταστήσουν το σύνολο του
ημερησίου διαιτολογίου και σε εκείνα που προορίζονται να
υποκαταστήσουν μέρος του ημερησίου διαιτολογίου·
ότι η σύνθεση των εν λόγω προϊόντων πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να καλύπτεται, ανάλογα με την περίπτωση, το

σύνολο ή ένα σημαντικό ποσοστό των ημερησίων αναγκών
διατροφής σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά των ατόμων
για τα οποία προορίζονταιότι για την αντικατάσταση των ενδιάμεσων μικρών γευμά
των (snacks) αναπτύχθηκαν πρόσφατα προϊόντα που παρέ

χουν ορισμένες ποσότητες επιλεγμένων απαραίτητων
θρεπτικών μακροστοιχείων και μικροστοιχείων ότι η
βασική σύνθεση των προϊοντων

αυτών

θα

διατροφή που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των εν
λόγω προϊόντων, θα θεσπιστούν με ιδιαίτερη οδηγία της
Επιτροπής·

ότι οι διατάξεις για τη χρησιμοποίηση προσθέτων κατά την
παρασκευή των εν λόγω προϊόντων θα διατυπωθούν σε
σχετικές οδηγίες του Συμβουλίου·
ότι, δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 89/398/EOK, τα
προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία
υπόκεινται στους γενικούς κανόνες της οδηγίας 79/
112/EOK του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1978, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφή
μιση των τροφίμων (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 93/ 102/EK της Επιτροπής (3)· ότι η εν λόγω
οδηγία θεσπίζει και διευκρινίζει τις αναγκαίες προσθήκες
και εξαιρέσεις από τους γενικούς αυτούς κανόνες·
ότι, ιδιαίτερα, λόγω της φύσης και του προορισμού των
προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία απαι
τείται επισήμανση όσον αφορά την ενεργειακή αξία τους
και τις κυριότερες θρεπτικές ουσίες που περιέχουν·

ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 89/398/EOK η
Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων γνωμοδότησε επί των
διατάξεων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δημόσια
υγεία·
ότι τα προβλεπόμενα από την παρούσα οδηγία μέτρα είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφίμων,

καθοριστεί σε

επόμενο στάδιο·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ότι επιπλέον απαιτείται o περιορισμός της ενέργειας που

παρέχεται από τα προϊόντα που καλύπτονται από την

Άρθρο 1

παρούσα οδηγία·

ότι η ενεργειακή αξία ορισμένων προϊόντων που προορίζο
νται να υποκαταστήσουν το σύνολο του ημερησίου διαιτο
λογίου είναι πολύ μικρή· ότι θα θεσπιστούν αργότερα
ειδικοί κανόνες για αυτά τα προϊόντα πολύ μικρής ενεργεια
κής αξίας·

ότι η εν λόγω οδηγία αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες γνώσεις
σχετικά με τα προϊόντα αυτά· ότι κάθε τροποποίηση, που
επιτρέπει την εφαρμογή καινοτομιών βασισμένων στην
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα αποφασιστεί
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13
της οδηγίας 89/398/EOK·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας
89/398/EOK, οι διατάξεις σχετικά με τις ουσίες για ειδική
(') EE αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 27.

1 . H παρούσα οδηγία αποτελεί ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 89/398/EOK του Συμβου
λίου και καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση
και την επισήμανση των τροφίμων ειδικής διατροφής που
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων
θερμίδων για απώλεια βάρους και παρουσιάζονται υπό τη
μορφή αυτή.
2. Τρόφιμα που προορίζονται για χρήση σε δίαιτες μειω
μένων θερμίδων για απώλεια βάρους είναι τρόφιμα ειδικής
σύνθεσης τα οποία όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες του παρασκευαστή υποκαθιστούν είτε το σύνολο
είτε μέρος του ημερησίου διαιτολογίου. Διαιρούνται δε σε 2
κατηγορίες:
(2) EE αριθ. L 33 της 8 . 2. 1979, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριά. L 291 της 29. 11 . 1993, σ. 14.
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α) προϊόντα που υποκαθιστούν το σύνολο του ημερήσιου
διαιτολογίου·
β) προϊόντα που υποκαθιστούν ένα ή περισσότερα γεύματα
του ημερησίου διαιτολογίου.
Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 να διατίθενται στην αγορά της Κοινό
τητας μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στους κανόνες που
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3

Τα τρόφιμα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία
ανταποκρίνονται στα κριτήρια σύνθεσης που καθορίζονται
στο παράρτημα I.
Άρθρο 4
Όλα τα επιμέρους συστατικά που περιλαμβάνονται στη
σύνθεση των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο α) όπως διατίθενται, περιέχονται
στην ίδια συσκευασία.
Άρθρο 5
1 . H ονομασία με την οποία διατίθενται προς πώληση το
προϊόν έχει ως εξής:
α) Για τα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 1 , παρά
γραφος 2, στοιχείο α).
«Υποκατάστατο του συνόλου του διαιτολογίου για τον
έλεγχο του σωματικού βάρους».
β) Για τα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 1 , παρά
γραφος 2, στοιχείο β).
«Υποκατάστατο γεύματος για τον έλεγχο του σωματι
κού βάρους».
2. H επισήμανση των εν λόγω προϊόντων περιλαμβάνει,
πέρα από τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 3 της
οδηγίας 79/ 112/EOK, τα εξής υποχρεωτικά στοιχεία:
α) τη διαθέσιμη ενεργειακή αξία, εκφρασμένη σε kj και
kcal, και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υδατάνθρα
κες και λίπη, εκφρασμένη σε αριθμούς, ανά καθορι
σμένη ποσότητα του ετοίμου προς χρήση προϊόντος,
όπως συνιστάται για κατανάλωση·
β) τη μέση ποσότητα κάθε ανόργανης ουσίας και κάθε

βιταμίνης για τις οποίες καθορίζονται απαιτήσεις στο
σημείο 5 του παραρτήματος 1 , εκφρασμένες σε αριθ
μούς, ανά ορισμένη ποσότητα του ετοίμου προς χρήση
προϊόντος, όπως προτείνεται για κατανάλωση.
Επιπλέον, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 2, στοιχείο β), τα σχετικά με βιταμίνες
και ανόργανες ουσίες στοιχεία του πίνακα του σημείου
5 του παραρτήματος I εκφράζονται επίσης ως εκατοστι
αίο ποσοστό των τιμών, όπως ορίζεται στο παράρτημα
της οδηγίας 90/496/EOK του Συμβουλίου C)"
γ) οδηγίες για τη σωστή παρασκευή πριν από τη χρήση,
εφόσον είναι αναγκαίο, και δήλωση όσον αφορά τη
σημασία της τήρησης των οδηγιών αυτών
δ) δήλωση ότι το τρόφιμο είναι δυνατό να έχει υπακτικές
ιδιότητες σε περίπτωση που ένα προϊόν, όταν χρησιμο

C ) ΕΕ αριθ. L 276 της 6. 10. 1990, σ. 40.
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ποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή,
συνεπάγεται ημερήσια πρόσληψη πολυαλκοολών άνω
των 20 g ημερησίως·

ε) δήλωση σχετική με τη σημασία της διατήρησης του
ενδεδειγμένου επιπέδου ημερησίας πρόσληψης υγρών·
στ) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , παρά
γραφος 2, στοιχείο α)·

i) δήλωση ότι το προϊόν περιέχει ικανοποιητική ποσό
τητα όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων
για κάθε μέρα,

ii) δήλωση ότι το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
πέραν των τριών εβδομάδων χωρίς ιατρική
συμβουλή·

Q για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , παρά
γραφος 2, στοιχείο β), δήλωση ότι τα προϊόντα είναι
επωφελή για την προτεινόμενη χρήση μόνο εφόσον
αποτελούν μέρος μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων και
ότι πρέπει να συμπληρώνονται και από άλλες θρεπτικές
ουσίες στο πλαίσιο της δίαιτας αυτής.
3. H επισήμανση, διαφήμιση και παρουσίαση των εν
λόγω προϊόντων δεν πρέπει να περιέχει καμία αναφορά
στην ταχύτητα ή στην έκταση της απώλειας βάρους, που
είναι δυνατό να προκαλέσει η χρήση τους, ή στην ελάττωση
της αίσθησης πείνας ή στην αύξηση της αίσθησης κορε
σμούς.
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν
με την παρούσα οδηγία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1997 και
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι εν λόγω
διατάξεις εφαρμόζονται με τρόπο ώστε:
— να επιτρέπουν την εμπορία προϊόντων που είναι
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία από την 1η Οκτωβρίου
1997,

— να απαγορεύουν την εμπορία προϊόντων που δεν είναι
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία από τις 31 Μαρτίου
1999.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι
τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα
οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την
επίσημη δημοσίευσή τους. O τρόπος της παραπομπής καθο
ρίζεται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 7
H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Άρθρο 8
H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 1996.
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑ ΔΙΑΙΤΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στα έτοιμα προς χρήση προϊόντα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο υπό τη
μορφή αυτή ή ανασυντίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

1.

Ενέργεια

1.1 . H παρεχόμενη ενέργεια από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , παράγραφος 2, στοιχείο α),
δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 360 kj (800 kcal) ούτε να υπερβαίνει τα 5 040 kJ ( 1 200 kcal) για
συνολική ημερήσια δόση.
1.2. H παρεχόμενη ενέργεια από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , παράγραφος 2, στοιχείο 6),
δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 840 kj (200 kcal) ούτε να υπερβαίνει τα 1 680 kj (400 kcal) ανά
γεύμα.

2.

Πρωτεΐνες

2.1 . Οι πρωτεΐνες που περιέχονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , παράγραφος 2 στοιχεία α)
και 6), παρέχουν από 25 % έως 50 % της συνολικής ενέργειας του προϊόντος. Σε καμμία περίπτωση η
ποσότητα των περιεχομένων πρωτεϊνών στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , παράγραφος 2,
στοιχείο α) δεν υπερβαίνει τα 125 g.

2.2. Οι ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τις πρωτεΐνες αναφέρονται σε πρωτεΐνες των οποίων o χημικός
δείκτης ισούται με εκείνον της πρωτεΐνης αναφοράς που έχει καθοριστεί από τους FΑΟ/ΠΟΥ ( 1985)
και παρατίθεται στο παράρτημα II. Αν o χημικός δείκτης είναι χαμηλότερος από το 100 % της πρωτεΐ
νης αναφοράς τα ελάχιστα επίπεδα πρωτεϊνών πρέπει να αυξηθούν αντιστοίχως. Σε όλες τις περιπτώ
σεις o χημικός δείκτης των πρωτεϊνών πρέπει να ισούται με το 80 % τουλάχιστον εκείνου της πρωτεΐ
νης αναφοράς
2.3. Ως «χημικός δείκτης» νοείται o χαμηλότερος λόγος της ποσότητες κάθε απαραίτητου αμινοξέος στην
ελεγχόμενη πρωτεΐνη προς την ποσότητα του αντίστοιχου απαραίτητου αμινοξέος στην πρωτεΐνη
αναφοράς.

2.4. Σε όλες τις περιπτώσεις η προσθήκη αμινοξέων επιτρέπεται μόνο για τη βελτίωση της θρεπτικής αξίας
των πρωτεϊνών και μόνο στις αναλογίες που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτόν.

3.

Λίπη

3.1 . H ενέργεια που προέρχεται από τα λίπη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της συνολικής διαθέσιμης
ενέργειας του προϊόντος.
3.2. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , παράγραφος 2, στοιχείο α), η ποσότητα του λινολεϊ
κού οξέος (υπό μορφή γλυκεριδίων) δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 4,5 g.

3.3. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , παράγραφος 2, στοιχείο β), η ποσότητα του λινο
λεϊκού οξέος (υπό μορφή γλυκεριδίων) δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1 g.

4.

Διαιτητικές ίνες
H ποσότητα των διαιτητικών ινών που περιέχονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 ,

παράγραφος 2, στοιχείο α), δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10 g ούτε να υπερβαίνει τα 30 g για την
ημερήσια δόση.

5.

Βιταμίνες και ανόργανες ουσίες

5.1 . Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 , παράγραφος 2, στοιχείο α), προϊόντα παρέχουν στο σύνολο της καθημε
ρινής διατροφής τουλάχιστον:
100% των ποσοτήτων βιταμινών και ανοργάνων ουσιών που καθορίζονται στον πίνακα 1 ,
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5.2. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 , παράγραφος 2, στοιχείο 6) προϊόντα παρέχουν τουλάχιστον 30% των
ποσοτήτων βιταμινών και ανοργάνων ουσιών που καθορίζονται στον πίνακα ανά γεύμα· ωστόσο, η
παρεχόμενη από τα προϊόντα αυτά ποσότητα καλίου ανά γεύμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 mg.
ΠΙΝΑΚΑΣ

Βιταμίνη A
Βιταμίνη D
Βιταμίνη E
Βιταμίνη C
Θειαμίνη
Ριβοφλαβίνη
Νιακίνη
Βιταμίνη B6
Φυλλικό οξύ
Βιταμίνη B12
Βιοτίνη

Παντοθενικό οξύ
Ασβέστιο

Φωσφόρος
Κάλιο

Σίδηρος
Ψευδάργυρος
Χαλκός
Ιώδιο

Σελήνιο
Νάτριο
Μαγνήσιο
Μαγγάνιο

(g RE)
μ
(μg)
(mg-TE)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg-NE)
(mg)
μg)
(
(Rg)
μg)
(
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
μg)
(
μg)
(
(mg)
(mg)
(mg)

700
5

10
45

1,1
1,6
18

1,5
200

1,4
15

3
700
550
3 100
16

9,5
1,1
130
55
575

150
1
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ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ('j

g/ 100 g πρωτεϊνης

Κυστίνη + μεθειονίνη

1,7

Ιστιδίνη

1,6

Ισολευκίνη

1,3

Λευκίνη

1,9

Λυσίνη

1,6

Φαινυλαλανίνη + τυροσίνη

1,9

Θρεονίνη

0,9

Τρυπτοφάνη

0,5

Βαλίνη

1,3

C) Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας: Ανάγκες σε ενέργεια και πρωτεΐνες. Έκθεση κοινής
συνεδρίασης των FΑΟ/ΠΟΥ/ΟΗΕ. Γενεύη, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 1985
(WΗΟ Technical Report Sériés, 724).
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 1996

για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που
απαιτούνται για την εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών από την Ελβετία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(96/ 1 81 /ΕΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91 /494/EOK του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1991 , σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές
νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/ 121 /EK (2),
και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1 , στοιχείο β), και τα
άρθρα 11 και 12,
Εκτιμώντας:

ότι, βάσει της απόφασης 94/85/EK της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/2/EK (4)
θεσπίζεται κατάλογος τρίτων χωρών στον οποίο περιλαμβά
νεται η Ελβετία, από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή
νωπού κρέατος πουλερικών

ότι η Ελβετία δεν είναι πλέον απαλλαγμένη από τη ψευδο
πανώλη των πτηνών·
ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που έχουν ως στόχο

τη σύναψη συμφωνίας στον κτηνιατρικό τομέα μεταξύ της
Κοινότητας και της Ελβετίας, τα μέτρα κατά ορισμένων
νόσων των ζώων, και ειδικότερα της ψευδοπανώλης των
πτηνών αποτέλεσαν αντικείμενο λεπτομερούς εξέτασης· ότι,
(') EE
(2) EE
(3) EE
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

268 της 24. 9. 1991 , σ. 35.
340 της 31 . 12. 1993, σ. 39.
44 της 17. 2. 1994, σ. 31 .
1 της 3. 1 . 1996, σ. 6.

εν αναμονή της σύναψης της συμφωνίας αυτής και ως μετα
βατικό μέτρο, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελβετία εφαρμόζει
μέτρα κατά της ψευδοπανώλης των πτηνών τα οποία είναι
τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που αναφέρονται στην
οδηγία 92/66/EOK του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε
από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας της Σουηδίας
και της Φινλανδίας·
οτι πρέπει, στη βάση αυτή να επιτραπούν οι εισαγωγές
νωπών κρεάτων πουλερικών από την Ελβετία· ότι πρέπει,
άρα, να θεσπιστούν οι υγειονομικοί όροι και κτηνιατρικά
πιστοποιητικά·
οτι πρεπει να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης στα είδη των πουλερικών που καλύπτονται από
την οδηγία 71 / 1 18/EOK του Συμβουλίου (6), όπως τροποποι
ήθηκε και ενημερώθηκε από την οδηγία 92/ 1 16/EOK (7),
και εάν είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι υγειονομικοί όροι
και τα κτηνιατρικά πιστοποητικά για τα άλλα είδη πουλερι

κών σε μια ξεχωριστή απόφαση·
ότι η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
μέτρων που ελήφθησαν για το κρέας πουλερικών που εισά
γεται για άλλους σκοπούς, εκτός από την ανθρώπινη κατα
νάλωσηότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής
επιτροπής
(5) ΕΕ αριθ. L 260 της 5 . 9. 1992, σ. 1 .
(6) EE αριθ. L 55 της 8. 3 . 1971 , σ. 23 .
(7) ΕΕ αριθ. L 62 της 15 . 3 . 1993, σ. 1 .
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Αρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή νωπού κρέατος
πουλερικών από την Ελβετία, εφόσον πληρούνται οι προϋ
ποθέσεις του υγειονομικού πιστοποιητικού που παρατίθεται
στο παράρτημα και εφόσον το κρέας συνοδεύεται από ένα
τέτοιο πιστοποιητικό δεόντως συμπληρωμένο και υπογε
γραμμένο.

Βρυξέλλες 16 Φεβρουαρίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩ

ΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (')

Σημείωση προς τον εισαγωγέα: Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται μόνο για κτηνιατρικούς σκοπούς
και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή έως το σημείο που πραγματοποιείται η συνοριακή επιθεώρηση.
1.

Αποστολέας (όνομα και ττλήρης διεύθυνση):

2.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

αριθ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2.1 . Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού καταλληλότητας:
3.1 . Χώρα καταγωγής

3.2 . Περιοχή καταγωγής (2):
4.

Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση):

5.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ :

6.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ :

9.1 . Μεταφορικό μέσο (3):

7.

Διευθύνση εγκατάστασης(-ων):

9.2 . Αριθμός σφραγίδας (4):

7.1 . Σφαγείο:

8.

Τόπος φόρτωσης:

10.1 . Χώρα μέλος προορισμού:

7.2 . Μονάδα τεμαχισμού (5):

10.2. Τελικός προορισμός:

7.3 . Ψυκτική αποθήκη (5):

12.

Είδη πουλερικών:

11 .

Aριθμός(-οι ) εγκρίσεως της(των) εγκατάστασης(-ων):

11.1 . Σφαγείο:

13.

Είδος των τεμαχίων:
11.2 . Μονάδα τεμαχισμού (5):

14.

Στοιχεία ταυτοποίησης της αποστολής :

1 1 . 3 . Ψυκτική αποθήκη (5):
Παρατηρήσεις :

Πρέπει να εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό για κάθε αποστολή
νωπού κρέατος πουλερικών.

1 5.

Ποσότητα:

15.1 . Βάρος καθαρό ( kg ):

15.2 . Αριθμός μονάδων συσκευασίας:

(') Νωπό κρέατα πουλερικών σημαίνει οποιαδήποτε τμήματα των ειδών: όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες ορτύκια, περιστέρια , φασιανοί και
πέρδικες τα οποία προσφέρονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία άλλη πλην της ψύξεως με σκοπό τη
διατήρησή τους- κρέας αεροστεγώς συσκευασμένο ή κρέας που συσκευάσθηκε υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πιστο
ποιητικό σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα.

(2) Συμπληρώνεται μόνον όταν η άδεια εξαγωγής προς την Κοινότητα περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές της εκάστοτε τρίτης χώρας.
(3) Σημειώνονται το μεταφορικό μέσο και οι πινακίδες κυκλοφορίας, o αριθμός πτήσεως ή η επίσημη ονομασία κατά περίπτωση.
(4) Προαιρετικά.
(5) Ενδεχομένως διαγράφεται .

Αριθ. L 55/30
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16. Υγειονομικό πιστοποιητικό:

O υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος πιστοποιώ σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91 /494/EOK, ότι:
1 , ότι η Ελβετία περιφέρεια
C) είναι απαλλαγμένη από γρίππη των ορνίθων
και από την ψευδοπανώλη των πτηνών, όπως αυτές ορίζονται στον κώδικα υγείας ζώων του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών·
2, το ανωτέρω περιγραφόμενο κρέας προέρχεται από πουλερικά τα οποία:
α) παρέμειναν στο έδαφος της Ελβετίας περιοχή
από τη στιγμή της εκκόλαψής τους ή έχουν εισαχθεί ως νεοσσοί μιας ημέρας·

('),

6) προέρχονται από εκμεταλλεύσεις:
— οι οποίες δεν έχουν τεθεί υπό περιορισμό σε σχέση με κάποια νόσο των πουλερικών,
— γύρω από τις οποίες σε ακτίνα 10 km, δεν έχουν παρουσιαστεί κρούσματα γρίππης των πτηνών ή ψευδοπαπώλης των
πτηνών επί 30 τουλάχιστον ημέρες*

γ) δεν σφάγησαν στο πλαίσιο οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος για τον έλεγχο ή την εκρίζωση νόσων των πουλε
ρικών·
δ) δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της ψευδοπανώλης με ζωντανό εμβόλιο κατά τις 30 ημέρες πριν από τη σφαγή·
ε) κατά τη μεταφορά τους στο σφαγείο δεν ήλθαν σε επαφή με πουλερικά πάσχοντα από γρίππη των πτηνών ή ψευδοπα
νώλη των πτηνών

3 , το ανωτέρω περιγραφόμενο κρέας:

α) προέρχεται από σφαγεία στα οποία, κατά τη διάρκεια της σφαγής δεν είχαν επιβληθεί περιορισμοί λόγω υποψίας ή
εκδήλωσης κρούσματος γρίππης των ορνίθων ή ψευδοπανώλης των πτηνών και γύρω από την οποία, σε ακτίνα 10 km,
δεν υπήρξαν κρούσματα γρίππης των ορνίθων ή ψευδοπανώλης των πτηνών για τουλάχιστον 30 ημέρες
β) καθ' όλη τη διάρκεια της σφαγής του τεμαχισμού, της αποθήκευσης ή της μεταφοράς δεν ήλθε σε επαφή με κρέας το
οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 91 /494/EOK

Έγινε

\

(τόπος),

(ημερομηνία)

(υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου) (2)

%

Σφραγίδα (2)

;
«

♦
0

v

(όνομα με κεφαλαία, ιδιότητα και τίτλος)

C) Συμπληρώνεται μόνον όταν η άδεια εξαγωγής προς την Κοινότητα περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές της εκάστοτε τρίτης χώρας.
(2) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα του πιστοποιητικού.
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Αριθ. L 55/31

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Φεβρουαρίου 1996
περί θεσπίσεων ειδικών όρων υγείας των ζώων και κτηνιατρικής πιστοποίησης για τις
εισαγωγές ορισμένων κατηγοριών νωπού κρέατος πουλερικών, από το Ισραήλ και θεσπίσεως
ορισμένων υγειονομικών περιορισμών, μετά από αυτές τις εισαγωγές
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(96/ 182/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91 /494/EOK του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1991 , περί των όρων υγείας των ζώων οι οποίοι διέπουν το
ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες
νωπού κρέατος πουλερικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 93/ 12 1 /EK (2), και ιδίως το άρθρο 11 ,
παράγραφος 2 και το άρθρο 14, παράγραφος 2,
Εκτιμώντας:

κών από τρίτες χώρες·

ότι με την απόφαση 95/346/EK της Επιτροπής (5) έχουν
θεσπιστεί ειδικοί όροι υγείας των ζώων και κτηνιατρική
πιστοποίηση για την εισαγωγή ορισμένων κατηγοριών
νωπού κρέατος πουλερικών από το Ισραήλ και ορισμένοι
υγειονομικοί περιορισμοί, μετά από τις εισαγωγές αυτές· ότι
η ισχύς της απόφασης αυτής έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1995·
ότι, από τα επιπλέον στοιχεία που δόθηκαν από το Ισραήλ,
προκύπτει ότι η χώρα αυτή, για κρέατα άλλα εκτός από τα
συκώτια χήνας και πάπιας, δεν δύναται ακόμα να τηρήσει
όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις που ορίζονται στα πιστο
ποιητικά τα οποία προβλέπονται στην απόφαση 94/984/EK·
ότι είναι εφικτό, κατά περίπτωση, να θεσπισθούν ειδικοί
υγειονομικοί όροι, καθώς επίσης και τα υποδείγματα πιστο
ποιητικών τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις
εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών όταν δεν πληρούνται
οι γενικές υγειονομικές απαιτήσεις, σε περιπτώσεις που η
σχετική τρίτη χώρα προσφέρει παρόμοιες εγγυήσεις οι
οποίες είναι τουλάχιστον ισοδυνάμου επιπέδου·

ότι, επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι
αναγκαίοι ειδικοί υγειονομικοί περιορισμοί, μετά από την
εισαγωγή· ότι, σ' αυτές τις περιπτώσεις, είναι αναγκαίο να
πληροφορείται o επίσημος κτηνίατρος υπεύθυνος για τον
τόπο προορισμού μέσω μηνύματος Animo, το οποίο διαβι
βάζεται όπως προβλέπεται στην απόφαση 91 /398/EOK της
Επιτροπής (6)·
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

ρηση-

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής
επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ότι με την απόφαση 94/984/EK της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 95/302/EK (4),
έχουν θεσπιστεί οι όροι υγείας των ζώων και τα κτηνια
τρικά πιστοποιητικά για εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερι

(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) EE
(5) EE
(6) ΕΕ

οτι, από τα στοιχεία του Ισραήλ, αποδεικνύεται ότι η χώρα
αυτή δύναται να προσφέρει εγγυήσεις οι οποίες είναι ισοδυ
νάμου επιπέδου όσον αφορά το κρέας των πουλερικών,
εκτός από τα συκώτια χήνας και πάπιας· ότι η ακρίβεια των
στοιχείων αυτών έχει επιβεβαιωθεί από επιτόπια επιθεώ

268
340
378
185
199
221

της
της
της
της
της
της

24. 9. 1991 , σ. 35.
31 . 12. 1993, σ. 39.
31 . 12. 1994, σ. 11 .
4. 8 . 1995, σ. 50.
24. 8. 1995, σ. 64.
9. 8. 1991 , σ. 30.

ΆρSρο 1

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές, από το Ισραήλ,
νωπού κρέατος πουλερικών από το οποίο έχουν αφαιρεθεί η
πέτσα και τα κόκαλα, εκτός από τα συκώτια χήνας και
πάπιας, εφόσον το κρέας αυτό πληροί τις απαιτήσεις του
αντίστοιχου υγειονομικού πιστοποιητικού, το οποίο
προβλέπεται στο παράρτημα I, και εφόσον συνοδεύεται από
τέτοιο πιστοποιητικό, δεόντως συμπληρωμένο και υπογε
γραμμένο.

ΆρSρο 2
1 . Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές, από το
Ισραήλ, νωπού κρέατος πουλερικών, εκτός από συκώτια
χήνας ή πάπιας, το οποίο προορίζεται για εγκαταστάσεις
που είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβου
λίου 71 / 1 18/EOK. (7) ή 77/99/EOK (8), εφόσον το κρέας
αυτό πληροί τις απαιτήσεις του αντίστοιχου υγειονομικού
πιστοποιητικού το οποίο προβλέπεται στο παράρτημα II,
και εφόσον συνοδεύεται από τέτοιο πιστοποιητικό, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Στην περίπτωση αυτή,
το εισαγόμενο κρέας πρέπει να υποβληθεί, εγκατάσταση
προορισμού:
είτε:

α) εκδορά και αφαίρεση των οστών
είτε:

β) μεταποίηση σε κρεατοσκευάσματα βάσει μιας από τις
ακόλουθες επεξεργασίες:
i) θερμική επεξεργασία σε ερμητικώς σφραγισμένο
περιέκτη υπό συνθήκες κατά τις οποίες επιτυγχάνεται
τιμή Fο τουλάχιστον
(7) ΕΕ αριθ. L 55 της 8 . 3 . 1971 , σ. 23 .
(8) EE αριθ. L 26 της 31 . 1 . 1977, σ. 85 .
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ii) θερμική επεξεργασία έτσι ώστε να έχει επιτευχθεί στο
κέντρο της μάζας θερμοκρασία 70° C τουλάχιστον.
2.

Το κρέας που εισάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ,

πρέπει:

α) να μεταφέρεται σε σφραγισμένα οχήματα ή περιέκτες,
απευθείας από τον μεθοριακό σταθμό ελέγχου προς την
εγκατάσταση προορισμού η οποία εμφαίνεται στο
πιστοποιητικό·

6) να αποθηκεύεται και να τυγχάνει επεξεργασίας χωριστά
από κρέατα τα οποία δεν πρόκειται να υποβληθούν στις
ίδιες επεξεργασίες εκδοράς και αφαίρεσης των οστών.
3. H εγκατάσταση στην οποία αποστέλλεται αυτό το
κρέας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο της αρμόδιας

6. 3 . 96

H επεξεργασία στην οποία υποβάλλεται το κρέας αυτό
πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επιτήρηση του επισή
μου κτηνιάτρου.
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 στοιχείο α), είναι
δυνατόν το κρέας να αποθηκεύεται σε άλλη εγκεκριμένη
επιχείρηση εκτός από αυτήν στην οποία πρόκειται να λάβει
χώρα η επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν, mutatis
mudandis, οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 5 της
απόφασης 92/ 183/EOK της Επιτροπής (2).

5. O επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την
επιχείρηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 3 ή 4,
πρέπει να πληροφορείται μέσω μηνήματος Animo το οποίο
αποστέλλεται από το μεθοριακό σταθμό ελέγχου ή,
ανάλογα με την περίπτωση, από την κτηνιατρική μονάδα η
οποία είναι υπεύθυνη για την επιχείρηση στην οποία είχε
αποθηκευθεί το κρέας σύμφωνα με την παράγραφο 4.

υπηρεσίας για το σκοπό αυτό·

6) πρέπει να τηρεί μητρώα καταχώρησης για την είσοδο και
την έξοδο του κρέατος το οποίο καλύπτεται από το
παρόν άρθρο, καθώς επίσης και για τα σχετικά παρα
προϊόντα και, σε περίπτωση που υπάρχουν, των κρεατο
σκευασμάτων τα οποία παράγονται από το κρέας αυτό·
γ) όλα τα παραπροϊόντα, όπως τα οστά, πρέπει να υποβάλ
λονται σε επεξεργασία σε μια εγκεκριμένη εγκατάσταση,
όπως προβλέπεται στην οδηγία 90/667/EOK του
Συμβουλίου (1)·

δ) το δέρμα που αφαιρείται από το εισαγόμενο κρέας
πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η καταστροφή ιών οι οποίοι πλήττουν τα
πτηνά.

(') EE αριθ. L 363 της 27. 12. 1990, σ. 51 .

Άρθρο 3
H παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1996.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 21 Φεβρουαρίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(2) EE αρι3. L 84 της 31 . 3 . 1992, σ. 33 .
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Αριθ. L 55/33

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΖΩΑ, ΓΙΑ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΕΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ (')
Σημείωση προς τον εισαγωγέα: Το πιστοποιητικό χορηγείται μόνο για κτηνιατρικούς σκοπούς και
πρέπει να συνοδεύει την αποστολή έως το σημείο που πραγματοποιείται η συνοριακή επιθεώρηση
1.

Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση):

2.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

αριθ .

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2.1 . Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού καταλληλότητας:

4.

Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση):

3.

Χώρα καταγωγής: ΙΣΡΑΗΛ

8.

Τόπος φόρτωσης:

5.

Αρμόδια αρχή :

6.

Αρμόδια τοπική αρχή:

7.

Διεύθυνση εγκατάστασης(εων):

9.1 . Μεταφορικό μέσο (2):

9.2. Αριθμός σφραγίδας (3):

10.1 . Κράτος μέλος προορισμού:

7.1 . Σφαγείο:

10.2 . Τελικός προορισμός:

7.2 . Μονάδα τεμαχισμού:
7.3. Ψυκτική αποθήκη (4):

12.

Είδη πουλερικών:

11.

Aριθμός(οί) εγκρίσεως της (των) εγκατάστασης(εων):

11.1 . Σφαγείο:
11.2 . Μονάδα τεμαχισμού :

13 .

Είδος των τεμαχίων:
11.3 . Ψυκτική αποθήκη (4 ):

14 .

Στοιχεία ταυτοποίησης της αποστολής:

1 5.

Ποσότητα:

15.1 . Βάρος καθαρό ( kg):
Παρατηρήσεις:

15.2 . Αριθμός πακέτων συσκευασίας:

Πρέπει να εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό για κάθε αποστολή
νωπού κρέατος πουλερικών

(') Νωπά κρέατα πουλερικών σημαίνει οποιαδήποτε τμήματα των ειδών: όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες και χήνες τα οποία προσφέρονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία άλλη πλην της ψύξεως με σκοπό τη διατήρησή τους. Κρέας αεροστεγώς
συσκευασμένο ή κρέας που συσκευάσθηκε υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σύμφωνα με το παρόν
υπόδειγμα .

(2) Σημειώνονται το μεταφορικό μέσο και οι πινακίδες κυκλοφορίας, ή η επίσημη ονομασία κατά περίπτωση .
(3) Προαιρετικά.
(4) Ενδεχομένως διαγράφεται .

Αριθ. L 55 /34
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16. Υγειονομικό πιστοποιητικό

O υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος πιστοποιώ σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91 /494/EOK, ότι:
1 , το ανωτέρω περιγραφόμενο κρέας προέρχεται από πουλερικά τα οποία:

α) παρέμεναν στο έδαφος του Ισραήλ, από τη στιγμή της εκκολάψεώς τους ή έχουν εισαχθεί ως νεοσσοί μιας ημέρας·
6) προέρχονται από εκμεταλλεύσεις
— οι οποίες δεν έχουν τεθεί υπό περιορισμό σε σχέση με κάποια νόσο των πουλερικών,
— γύρω από τις οποίες σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων, δεν έχουν παρουσιασθεί κρούσματα γρίππης των πτηνών ή ψευδοπα
νώλους των πτηνών επί 30 τουλάχιστον ημέρες·

γ) δεν εσφάγησαν στο πλαίσιο οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος για τον έλεγχο ή την εξάλειψη νόσων των
πουλερικών·
δ) κατά τη μεταφορά τους στο σφαγείο δεν ήλθαν σε επαφή με πουλερικά πάσχοντα από γρίππη των πτηνών ή ψευδοπα
νώλη των πτηνών·

2, το ως άνω περιγραφόμενο κρέας προέρχεται από σφαγεία στα οποία, κατά τη διάρκεια της σφαγής δεν είχαν επιβληθεί
περιορισμοί λόγω υποψίας ή εκδήλωσης κρούσματος γρίππης των ορνίθων ή ψευδοπανώλους των πτηνών και γύρω από την
οποία, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων, δεν υπήρξαν κρούσματα γρίππης των ορνίθων ή ψευδοπανώλους των πτηνών επί 30
τουλάχιστον ημέρες
3, ότι το δέρμα και τα οστά αφαιρέθηκαν κάτω από επίσημη εποπτεία στη μονάδα τεμαχισμού που αναφέρεται στο σημείο
7.2 .

Συντάχθηκε
(ημερομηνία)

, (τόπος)

«

Σφραγίδα (')

(υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου) (')

î
[όνομα (με κεφαλαία), ιδιότητα και τίτλος]

C) Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα του πιστοποιητικού.
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Αριθ. L 55/35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ

ΟΣΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (■)
Σημείωση προς τον εισαγωγέα:

— Το παρόν πιστοποιητικό αφορά κρέας πουλερικών που καλύπτεται από την απόφαση 96/ 182/EK
της Επιτροπής άρθρο 2, και στο οποίο εφαρμόζονται ειδικοί υγειονομικοί περιορισμοί μετά την
εισαγωγή.
— Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο για κτηνιατρικούς σκοπούς και το πρωτότυπο πρέπει να
συνοδεύει την αποστολή μέχρις ότου φθάσει στο συνοριακό σταθμό ελέγχου.
1.

Αποστολέας ( όνομα και πλήρης διεύθυνση):

2.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

αριθ .

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2.1 . Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού καταλληλότητας:

4.

Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση ):

3.

Χώρα καταγωγής: ΙΣΡΑΗΛ

8.

Τόπος φόρτωσης:

5.

Αρμόδια αρχή:

6.

Αρμόδια τοπική αρχή :

7.

Διεύθυνση εγκατάστασης(εων):

9.1 . Μεταφορικό μέσο (2):

9.2 . Αριθμός σφραγίδας (3):

10.1 . Κράτος μέλος προορισμού:

7.1 . Σφαγείο:

10.2. Τελικός προορισμός:

7.2. Μονάδα τεμαχισμού (4):
7.3 . Ψυκτική αποθήκη (4):

12 .

Είδη πουλερικών:

11 .

Aριθμός(-οι ) εγκρίσεως της (των) εγκατάστασης(εων):

11.1 . Σφαγείο:
11.2 . Μονάδα τεμαχισμού (4 ):
13.

Είδος των τεμαχίων:
1 1 . 3 . Ψυκτική αποθήκη (4):

14 .

Στοιχεία ταυτοποίησης της αποστολής:

15 .

Ποσότητα:

15.1 . Βάρος καθαρό ( kg):
Παρατηρήσεις:

α) Πρέπει να εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό για κάθε αποστολή
νωπού κρέατος πουλερικών.

15.2. Αριθμός πακέτων συσκευασίας:

β) Το κρέας πρέπει να μεταφέρεται απευθείας από τον συνο
ριακό σταθμό ελέγχου στον τόπο προορισμού που αναφέρεται
στο σημείο 10.2.

(') Νωπά κρέατα πουλερικών σημαίνει οποιαδήποτε τμήματα των ειδών: όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες και χήνες τα οποία προσφέρονται για

κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία άλλη πλην της ψύξεως με σκοπό τη διατήρησή τους· κρέας αεροστεγώς
συσκευασμένο ή κρέας που συσκευάσθηκε υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πιστοποιηπκό σύμφωνα με το παρόν
υπόδειγμα .

(J) Σημειώνονται το μεταφορικό μέσο και οι πινακίδες κυκλοφορίας, ή η επίσημη ονομασία κατά περίπτωση.
(3) Προαιρετικά .

(4) Ενδεχομένως διαγράφεται .
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16. Υγειονομικό πιστοποιητικό

O υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος, πιστοποιώ σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91 /494/EOK, ότι:
1 , το ανωτέρω περιγραφόμενο κρέας προέρχεται από πουλερικά τα οποία:
α) παρέμεναν στο έδαφος του Ισραήλ, από τη στιγμή της εκκολάψεώς τους ή έχουν εισαχθεί ως νεοσσοί μιας ημέρας·
6) προέρχονται από εκμεταλλεύσεις:

— οι οποίες δεν έχουν τεθεί υπό περιορισμό σε σχέση με κάποια νόσο των πουλερικών,
— γύρω από τις οποίες, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων, δεν έχουν παρουσιασθεί κρούσματα γρίππης των πτηνών ή ψευδοπα
νώλους των πτηνών επί 30 τουλάχιστον ημέρες·
γ) δεν εσφάγησαν στο πλαίσιο οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος για τον έλεγχο ή την εξάλειψη νόσων των
πουλερικών·
δ) κατά τη μεταφορά τους στο σφαγείο δεν ήλθαν σε επαφή με πουλερικά πάσχοντα από γρίππη των πτηνών ή ψευδοπα
νώλη των πτηνών·
2, το ως άνω περιγραφόμενο κρέας προέρχεται από σφαγεία στα οποία, κατά τη διάρκεια της σφαγής δεν είχαν επιβληθεί
περιορισμοί λόγω υποψίας ή εκδήλωσης κρούσματος γρίππης των ορνίθων ή ψευδοπανώλους των πτηνών και γύρω από την
οποία, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων, δεν υπήρξαν κρούσματα γρίππης των ορνίθων ή ψευδοπανώλους των πτηνών για τουλάχι
στον 30 ημέρες·

Συντάχθηκε
(ημερομηνία)

, (τόπος)

%

(υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου) (')

Σφραγίδα (ι)

[όνομα (με κεφαλαία), ιδιότητα και τίτλος]

(') Το χρώμα της σφραγίδας πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα του πιστοποιητικού.

