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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1654/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Αυγούστου 1996

περί χορηγήσεως φυτικού ελαίου ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

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 προκύ
πτουν,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης

για την επισιτιστική βοήθεια ('), και ιδίως το άρθρο 24
παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιμώντας:

ότι o προαναφερθείς κανονισμός καταρτίζει τον κατάλογο
των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστικής 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 φυτικό έλαιο
σε ορισμένους δικαιούχους·

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 (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 790/91 (3)·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1
Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική
βοήθεια, συγκέντρωση φυτικού ελαίου στην Κοινότητα,
προκειμένου να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέ
ρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που αναφέρον
ται στο παράρτημα. 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

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, 19 Αυγούστου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Erkki LΙΙΚΑΝΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 166 της 5. 7. 1996, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 204 της 25. 7. 1987, σ. 1 .
P) ΕΕ αρι9. L 81 της 28. 3. 1991 , σ. 108.

Αριθ. L 210/2

ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΤΙΔΑ A

1 . Δράση αριθ. ('): 1060/95

2. Πρόγραμμα: 1995

3. Δικαιούχος (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CΑ Den Haag [τηλ.: (31-70) 33 05 757· τέλεφαξ: 36 41 701· τέλεξ:
30960 ΕURΟΝ ΝL]

4. Εκπρόσωπος το» δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο
5. Τόπος ή χώρα προορισμού: Αϊτή

6. Προϊόν πο» θα συγκεντρωθεί: εξευγενισμένο κραμβέλαιο

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [ΙΙΙ.Α.Ι.α)]
8 . Συνολική ποσότητα: 240 τόνοι

9. Αριθμός παρτίδων: μία

10. Συσκευασία και σήμανση (5) (6): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 (III.A.2.1 , III.A.2.3 και I11.A.3)
Μεταλλικά κυτία πέντε λίτρων, χωρίς διαχωριστικά από χαρτόνι
Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: γαλλική
11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: συγκέντρωση του εξευγενισμένου κραμβελαίου το οποίο παράγεται
στην Κοινότητα. H συγκέντρωση δεν μπορεί να αφορά προϊόν που παρασκευάζεται ή/και συσκευάζεται υπό
το καθεστώς της τελειοποιήσεως για επανεξαγωγή
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης
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: 30. 9 — 20. 10. 1996
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: 3. 9. 1996, [ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)]
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 17. 9. 1996, [ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)]

6) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 14. 10 — 3. 11 .
1996

γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού: 15 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένης σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimen
taire, Attn. Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [τέλεξ:
25670 AGREC B· τέλεφαξ: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04]

25. Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): —
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Σημειώσεις:

C) 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) H διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 δεν εφαρμόζεται για
την υποβολή των προσφορών.

(5) H φόρτωση πρέπει να γίνεται σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών, με όρους FCL/FCL (κάθε εμπορευματοκι
βώτιο πρέπει απαραιτήτως να περιέχει 15 τόνους καθαρό βάρος).
O προμηθευτής αναλαμβάνει τη δαπάνη στοιβάξεως των εμπορευματοκιβωτίων στο σταθμό των εμπορευματο
κιβωτίων στο λιμάνι φορτώσεως. O δικαιούχος αναλαμβάνει τις δαπάνες μεταγενεστέρων φορτώσεων, συμπερι
λαμβανομένης της δαπάνης αναλήψεως των εμπορευματοκιβωτίων από το σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων.
Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2200/ 87 .

O υπερθεματιστής υποβάλλει στον παραλαμβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχομένου κάθε εμπορευματοκι
βωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθμό των μεταλλικών κυτίων που αντιστοιχούν σε κάθε παρτίδα φόρτωσης
όπως καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. O υπερθεματιστής προβαίνει στη σταθεροποίηση των
χαρτοκιβωτίων ενός των εμπορευματοκιβωτίων με τρόπο ώστε να καλυφθούν τα ενδεχόμενα κενά διαστήματα·
σταθεροποιεί την τελευταία σειρά των χαρτοκιβωτίων με σταθεροποιητικούς ιμάντες.
O υπερθεματιστής οφείλει να σφραγίζει κάθε εμπορευματοκιβώτιο με αριθμημένο σύστημα σφράγισης
(SΥSΚΟ locktainer 180 seal) του οποίου o αριθμός πρέπει να δίδεται στον αποστολέα του δικαιούχου.
(6) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ αριθ. C 1 14, το σημείο III A. 3 , γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «τη
μνεία "Ευρωπαϊκή Κοινότητα"».

(7) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπο του, κατά την παράδοση, ένα υγειονομικό
πιστοποιητικό.

Αριθ. L 210/4
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1655/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Αυγούστου 1996
περί χορηγήσεως σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να ' καθοριστούν οι
δαπάνες που προκύπτουν,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης
για την επισιτιστική βοήθεια ('), και ιδίως το άρθρο 24
παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιμώντας:

ότι o προαναφερθείς κανονισμός καταρτίζει τον κατάλογο
των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστικής 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 σιτηρά σε
ορισμένους δικαιούχους·
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 (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 790/91 (3)· ότι είναι αναγκαίο να οριστούν
επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης καθώς και

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
στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που αναφέρονται στο
παράρτημα. 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

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 αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 1996.
Για την Επιτροπή
Erkki LΙΙΚΑΝΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 166 της 5 . 7. 1996, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 204 της 25. 7 . 1987, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 81 της 28. 3. 1991 , σ. 108.

20 . 8 . 96

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 210/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΤΙΔΑ A

1 . Δράση αριθ. ( · ): 1057/95
2 . Πρόγραμμα: 1995

3 . Δικαιούχος (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CΑ Den Haag [τηλ.: (31-70) 33 05 757· τέλεφαξ: 36 41 701· τέλεξ:
30960 ΕURΟΝ ΝL]

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου ("): να καθορισθεί από το δικαιούχο
5 . Τόπος ή χώρα προορισμού: Αϊτή

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: λευκασμένο ρύζι (κωδικός προϊόντος 1006 30 96 900 ή 1006 30 98 900)
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II .A. 1 .στ)]
8 . Συνολική ποσότητα: 1 530 τόνοι

9. Αριθμός παρτίδων: μία

10. Συσκευασία και σήμανση (5) (6) (8) (9): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II.A.2.γ) και II.A.3]
Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: γαλλική

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12 . Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

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: 23. 9 — 13 . 10. 1996

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: 3. 9. 1996 [ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)]
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 17 . 9. 1996 [ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)]
6) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 7 — 27 . 10. 1996
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 εκφρασμένης σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimen
taire, Attn. Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [τέλεξ:
25670 AGREC B· τέλεφαξ: (32-2 ) 296 70 03 / 296 70 04]

25 . Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 8. 1996,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1495/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 189 της 30. 7. 1996, σ. 54)

ΑριS. L 210/6

I EL

1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΠΑΡΤΙΔΑ B

1 . Δράση αριθ. ('): 1058/95
2. Πρόγραμμα: 1995

3. Δικαιούχος (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CΑ Den Haag [τηλ.: (31-70) 33 05 757· τέλεφαξ: 36 41 701· τέλεξ:
30960 ΕURΟΝ ΝL]

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου ( 11 ): να καθορισθεί από το δικαιούχο
5 . Τόπος ή χώρα προορισμού: Αϊτή

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: νιφάδες βρώμης

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [ΙΙ . Β.Ι.ε)]
8 . Συνολική ποσότητα: 96 τόνοι

9. Αριθμός παρτίδων: μία

10. Συσκευασία και σήμανση (6) (8) (9) ( |0 ): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 ( II.B.2 στ) και II.B.3)·
Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: γαλλική

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης
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: 23 . 9 — 13. 10. 1996
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: 3. 9. 1996 [ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)]
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 17 . 9. 1996 [ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)]
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 7 — 27 . 10. 1996
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 εκφρασμένης σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimen
taire, Attn . Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel [τέλεξ:
25670 AGREC B· τέλεφαξ: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04]
25 . Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 8. 1996,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1495/96 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 189 της 30. 7 . 1996, σ. 54)

20. 8 . 96

20. 8. 96

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 210/7

ΠΑΡΤΙΔΑ Γ

1 . Δράση αριθ. ('): 1059/95
2 . Πρόγραμμα: 1995

3 . Δικαιούχος (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CΑ Den Haag [τηλ.: (31-70) 33 05 757, τέλεφαξ: 36 41 701 , τέλεξ:
30960 ΕURΟΝ ΝL]

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου ("): να καθοριστεί από το δικαιούχο
5 . Τόπος ή χώρα προορισμού: Αϊτή

6. Προϊόν που Φα συγκεντρωθεί: άλευρο μαλακού σίτου
7 . Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II . B. 1 . α)]
8 . Συνολική ποσότητα: 360 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων: μία
10. Συσκευασία και σήμανση (5) (6) (8) (9): βλέπε ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [ II.B.2.δ) και II.B.3]

Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση : γαλλική

1 1 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12 . Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

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: 23 . 9—13 . 10. 1996
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: 3 . 9. 1996 [ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)]
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 17. 9. 1996 [ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)]

6) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 7— 27. 10. 1996
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 εκφρασμένης σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων του διαγωνισμού (')■' Bureau de l'aide alimen
taire, Attn. Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [τέλεξ:
25670 AGREC B· τέλεφαξ: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04]

25 . Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 8. 1996,
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1495/96 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 189 της 30. 7. 1996, σ. 54)

Αριθ. L 210/8

ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Σημειώσεις:

C) 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 προσχώρησης μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα με τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει την ημέρα
περατώσεως 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 τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1482/96 (ΕΕ αριθ. L 188 της 27. 7. 1996, σ. 22).
(5) Βλέπε δεύτερη τροποποίηση της ΕΕ αριθ. C 1 14, που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ αριθ. C 135 της 26. 5 . 1992, σ. 20.
(6) H φόρτωση πρέπει να γίνεται σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών με όρους FCL/FCL. Παρτίδες B, Γ: κάθε
εμπορευματοκιβώτιο πρέπει απαραιτήτως να περιέχει 12 τόνους (παρτίδα B) και 20 τόνους (παρτίδα Γ) καθαρό
βάρος.

O προμηθευτής αναλαμβάνει τη δαπάνη στοιβάξεως των εμπορευματοκιβωτίων στο σταθμό των εμπορευματο
κιβωτίων στο λιμάνι φορτώσεως. O δικαιούχος αναλαμβάνει τις δαπάνες μεταγενεστέρων φορτώσεων, συμπε
ριλαμβανομένης της δαπάνης αναλήψεως των εμπορευματοκιβωτίων από το σταθμό των εμπορευματοκιβω
τίων. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2200/87 .

O υπερθεματιστής υποβάλλει στον παραλαμβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχομένου κάθε εμπορευματοκι
βωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθμό σάκων που αντιστοιχούν σε κάθε παρτίδα φόρτωσης όπως καθορίζεται
στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
O υπερθεματιστής οφείλει να σφραγίζει κάθε εμπορευματοκιβώτιο με αριθμημένο σύστημα σφράγισης
(SΥSΚΟ locktainer 180 seal), του οποίου o αριθμός πρέπει να δίδεται στον αποστολέα του δικαιούχου.
(7) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα
έγγραφα:
— φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό,

— παρτίδες A, Γ: πιστοποιητικό απολυμάνσεως με καπνισμό (το φορτίο πρέπει να υποβάλλεται σε κάπνιση με
αέριο φωσφίνη).

(8) Κατά παρέκκλιση από την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 114, το κείμενο του
σημείου II.A.3.γ) ή II.B.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «τη μνεία "Ευρωπαϊκή Κοινότητα"».
(9) 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.
(10) Βλέπε τέταρτη τροποποίηση της ΕΕ αριθ. C 1 14, που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ αριθ. C 272 της 21 . 10. 1992, σ. 6.

(") O προμηθευτής πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοτύπου του λογαριασμού εις: Willis Corroon Scheuer,
Postbus 1315 NL-1000 BH Amsterdam .

20. 8 . 96

20. 8 . 96

HËL I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 210/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1656/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Αυγούστου 1996

περί χορηγήσεως τροφών απογαλακτισμού με βάση τα σιτηρά ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης
για την επισιτιστική βοήθεια ('), και ιδίως το άρθρο 24
παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιμώντας:

ότι o προαναφερθείς κανονισμός καταρτίζει τον κατάλογο
των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστικής βοήθειας
και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με τη μεταφορά
της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο fob·

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 προκύ
πτουν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική
βοήθεια, συγκέντρωση τροφών απογαλακτισμού με βάση τα
σιτηρά στην Κοινότητα, προκειμένου να τα προμηθευτούν
οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτημα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και
τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα. H ανάθεση
της προμήθειας των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται
με διαγωνισμό.

ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε τροφή απογα
λακτισμού με βάση τα σιτηρά σε ορισμένους δικαιούχους·

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

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 (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 790/91 (3)·

μένοι.
Άρθρο 2

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, 19 Αυγούστου 1996.
Για την Επιτροπή
Erkki LΙΙΚΑΝΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριά. L 166 της 5 . 7 . 1996, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 204 της 25 . 7. 1987, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 81 της 28 . 3 . 1991 , σ. 108 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΤΙΔΑ A

1 . Δράσεις αριθ. ('): 926/95 (ΑΙ ) και 927/95 (A2)
2 . Πρόγραμμα: 1995

3. Δικαιούχος (2): Solidaridad Internacional, Glorieta de Quevedo 7, 6-D, E-28015 Madrid τηλ.: (34-1 ) 59 31 1 13, τέλεφαξ
44 84 469 / Oxfam Belgique, rué du Conseil 39, B-1050 Bruxelles,τηλ.: (32-2) 51 29 990, τέλεφαξ: 51 18 919 (contact:
J. M. Biquet)

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου: Croissant Rouge Sahraoui, 17 rue Ben M'Hidi Lardi, Oran· τηλ.: (213-6) 39 64 24,
τέλεφαξ: 33 10 65 (contact: Mr Bougoudour)
5 . Τόπος η χώρα προορισμού: Αλγερία

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: τροφές απογαλακτισμού με βάση τα σιτηρά

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7) (8): βλέπε ΕΕ αριθ. C 34 της 6. 2. 1993, σ. 3 [II..Γ1.6)]
8 . Συνολική ποσότητα: 10 τόνοι

9. Αριθμός παρτίδων: μία σε δύο μέρη (ΑΙ : 5 τόνοι· A2: 5 τόνοι)
10. Συσκευασία και σήμανση (5) (6): βλέπε ΕΕ αριθ. C 34 της 6. 2. 1993, σ. 3 [II.Γ.2.6) και II.Γ.3]
Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση : γαλλική

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά

12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στον λιμένα εκφόρτωσης — εκφορτωμένο
13 . Λιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
15 . Λιμάνι εκφόρτωσης: Oran
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: 30. 9 — 13 . 10. 1996
18 . Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 27 . 10. 1996
19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός

20. Ηημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 3 . 9. 1996, [ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)]
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού:

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 17. 9. 1996, [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: 14 — 27. 10. 1996

γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 10. 11 . 1996
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού: 20 Ecu ανά τόνο
23 . Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10% του ποσού της προσφοράς εκφρασμένης σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimen
taire, Attn. Mr. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [τέλεξ:
25670 AGREC B· τέλεφαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04]

25. Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): Επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 8. 1996
[καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ ) αριθ. 1222/94 της
Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 136 της 31 . 5 . 1994, σ. 5)].
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Σημειώσεις:

C) 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 τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1482/96 (ΕΕ αριθ. L 188 της 27. 7. 1996, σ. 22).
(5) Να παραδοθεί σε εμπορευματοκιβώτια « μη επιστρεφόμενα» των 20 ποδών.

(6) Κατά παρέκκλιση από την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 34, της 6ης Φεβρουαρίου
1993 , στη σελίδα 9 το κείμενο του σημείου 11.Γ.2.6 ) πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα προϊόντα απογαλακτισμού συσκευάζονται σε αεροστεγείς σάκους μέχρι 1 kg το ανώτερο, που είναι
συγκολλημένοι στα δύο άκρα και διαθέτουν επαρκές μήκος οι οποίοι συνοδεύονται από σφιγκτήρα ώστε να
μπορούν να ξανακλείνουν μετά το άνοιγμά τους.»
(7) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο
έγγραφο :
— υγειονομικό πιστοποιητικό.

(8) Κατά παρέκκλιση από την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 34, της 6ης Φεβρουαρίου
1993, στη σελίδα 3 το κείμενο του στοιχείου β) τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Το
προϊόν πρέπει επίσης να περιέχει τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες όπως το γάλα ή o σογιοπολτός.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1657/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Αυγούστου 1996

για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που κατανέμονται στους εισαγωγείς δυνάμει των
κοινοτικών ποσοτικών ποσοστώσεων που θα εφαρμοστούν το 1997 για ορισμένα προϊόντα
καταγωγής Ααϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συμβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 1994, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας
διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων ('), όπως τροπο
ποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 138/96 (2), και
ιδίως τα άρθρα 9 και 13,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1169/96 της Επιτροπής, της 18ης
Ιουνίου 1996, σχετικά με τις λεπτομέρειες διαχείρισης των
ποσοτικών ποσοστώσεων που θα εφαρμοστούν το 1997 σε
ορισμένα προϊόντα Ααϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (3), και
ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιμώντας:

πρεπει να ικανοποιηθούν με εφαρμογή, στις ποσοτητες των
εισαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί από κάθε εισαγω
γέα κατά την περίοδο αναφοράς, εκφραζόμενες σε ποσό
τητα ή αξία, του ενιαίου συντελεστή μείωσης ή αύξησης που
αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα I·

ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κοινοποίησαν τα
κράτη μέλη, όσον αφορά τα προϊόντα του παραρτήματος II
του παρόντος κανονισμού, o συνολικός όγκος των αιτήσεων
που κατατέθηκαν από τους άλλους εισαγωγείς υπερβαίνει
το τμήμα της ποσόστωσης που προορίζεται γι' αυτούς· ότι,
κατά συνέπεια, οι αιτήσεις αυτές πρέπει να ικανοποιηθούν
εφαρμόζοντας, στα ποσά που ζητούνται από κάθε εισαγω
γέα εντός των προβλεπόμενων από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1169/96 ορίων, τον ενιαίο συντελεστή μείωσης που
αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα II,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1169/96 καθόρισε το τμήμα

καθεμίας εκ των εν λόγω ποσοστώσεων που προορίζεται
για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς και τους άλλους εισα
γωγείς, καθώς και τους όρους και κανόνες συμμετοχής στη
διανομή των διαθέσιμων ποσοτήτων· ότι οι εισαγωγείς
μπόρεσαν να καταθέσουν αίτηση για άδεια εισαγωγής στις
αρμόδιες εθνικές αρχές μεταξύ της 29ης Ιουνίου 1996 και
της 27ης Ιουλίου 1996, στις 15.00 ώρα Βρυξελλών, σύμφωνα
με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1169/96·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1 1 69/96, η Επιτροπή έλαβε εκ μέρους των κρατών μελών, τα
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το συνολικό όγκο των
αιτήσεων που έλαβαν για άδεια εισαγωγής, καθώς και με το
συνολικό όγκο των παλαιότερων εισαγωγών που πραγματο
ποιήθηκαν από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς στη διάρ
κεια της επιλεγείσας περιόδου αναφοράς ( 1994)·

ότι η Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία αυτά, είναι σε θέση να
προσδιορίσει τα ενιαία ποσοτικά κριτήρια σύμφωνα με τα
οποία μπορούν να ικανοποιηθούν από τις αρμόδιες εθνικές

αρχές οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής που κατατίθενται από
τους κοινοτικούς εισαγωγείς, και οι οποίες αφορούν τις
ποσοτικές ποσοστώσεις που θα ισχύσουν το 1997·

ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν
από τα κράτη μέλη, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, o συνολικός

όγκος των αιτήσεων που έχουν υποβάλει οι παραδοσιακοί

ΑρSρο 1

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I του
παρόντος κανονισμού, οι αιτήσεις χορήγησης αδειών εισα
γωγής που υποβάλλονται δεόντως από τους παραδοσιακούς
εισαγωγείς ικανοποιούνται, από τις αρμόδιες εθνικές αρχές,
μέχρις ορίου της ποσότητας ή της αξίας που προκύπτει από
την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης ή αύξησης που
αναφέρεται στο παράρτημα I για κάθε ποσόστωση, στις
εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από κάθε εισαγωγέα
κατά το έτος 1994.

Στην περίπτωση που η εφαρμογή αυτού του ποσοτικού
κριτηρίου οδηγήσει στη χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας
ή αξίας από εκείνη που ζητείται, η ποσότητα ή η αξία που
χορηγείται περιορίζεται σε εκείνη που ζητείται.
ΆρSρο 2

Για τα προϊόντα που αναγράφονται στο παράρτημα II του
παρόντος κανονισμού, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής που
υποβάλλονται δεόντως από τους λοιπούς εισαγωγείς πέρα
των παραδοσιακών, ικανοποιούνται, από τις αρμόδιες εθνι
κές αρχές, εντός των οριζόμενων από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1169/96 ορίων, μέχρι την ποσότητα ή την αξία που
προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης που
αναφέρεται στο παράρτημα II για κάθε ποσόστωση, στο
αιτούμενο από τους εισαγωγείς ποσό.

εισαγωγείς υπερβαίνει το τμήμα της ποσόστωσης που προο

ρίζεται γι' αυτούς· ότι, κατά συνέπεια, οι αιτήσεις αυτές
(') ΕΕ αριθ. L 66 της 10. 3 . 1994, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 21 της 27. 1 . 1996, σ. 6.
(î)EE αριθ. L 155 της 28. 6. 1996, σ. 5 .

ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
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O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 1996.
Για την Επιτροπή
Erkki LΙΙΚΑΝΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ 1994

(παραδοσιακοί εισαγωγείς)
Περιγραφή των προϊόντων
που υπάγονται στην ποσόστωση

Υποδήματα των κωδικών ΕΣ/ΣΟ

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

Συντελεστής
μείωσης ή αύξησης

ex 6402 99 (')

- 5,43 %

6403 51
6403 59

+ 22,30 %

ex 6403 91 (')
ex 6403 99(0

- 62,82 %

ex 6404 1 1 (')

- 18,82 %

6404 19 10

+

Επιτραπέζια σκεύη, σκεύη κουζίνας από πορσελάνη ή κεραμευ
τική ύλη

6911 10

- 19,18 %

Κεραμευτικά επιτραπέζια σκεύη, σκεύη κουζίνας εκτός εκεί
νων από πορσελάνη ή κεραμευτική ύλη

6912 00

- 18,16 %

Γυαλικά επιτραπέζια και κουζίνας υάλινα είδη λουτρού κ.λπ.

7013

+ 6,80 %

Παιχνίδια των κωδικών ΕΣ/ΣΟ

9503 41
9503 49
9503 90

1,96 %

+ 9,514 %

(') Εξαιρούνται:

α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας, και έχουν πέλμα όχι μορφο
ποιημένο με έγχυση, και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρό
μοιες διατάξεις
6) τα υποδήματα ειδικής τεχνολογίας: των υποδημάτων τα οποία έχουν cif τιμή ανά ζεύγος όχι λιγότερη από 9 Ecu, που προορί
ζονται για την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας και έχουν πέλμα χυτό σε μία ή περισσότερες στρώσεις, και όχι, μορφοποιη

μένο με έγχυση, κατασκευασμένο από συνθετικές ύλες που έχουν ειδικά επινοηθεί για να μετριάζουν τα χτυπήματα που οφεί
λονται σε κάθετες ή πλάγιες κινήσεις και τα οποία παρουσιάζουν τεχνικά χαρακτηριστικά όπως συμφυή ερμητικά κλειστά
μαξιλαράκια που περιέχουν είτε αέρια είτε υγρά μηχανικά μέρη που απορροφούν ή εξουδετερώνουν τα χτυπήματα, είτε ύλες
όπως είναι τα πολυμερή χαμηλής πυκνότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ

ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ O ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1169/%

(εισαγωγείς εκτός από τους παραδοσιακούς)
Περιγραφή των προϊόντων
που υπάγονται στην ποσόστωση

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

Συντελεστής
μείωσης

ex 6402 99 (■)

- 17,17%

6403 51
6403 59

- 92,13%

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 (')

- 73,58 %

ex 6404 1 1 (')

- 58,32 %

6404 19 10

- 19,12%

Επιτραπέζια σκεύη, σκεύη κουζίνας από πορσελάνη ή κεραμευ
τική ύλη

6911 10

- 31,94%

Κεραμευτικά επιτραπέζια σκεύη, σκεύη κουζίνας εκτός εκεί
νων από πορσελάνη ή κεραμευτική ύλη

6912 00

- 47,09%

Γυαλικά επιτραπέζια και κουζίνας, υάλινα είδη λουτρού κ.λπ.

7013

- 65,20 %

Παιχνίδια των κωδικών ΕΣ/ΣΟ

9503 41
9503 49
9503 90

- 47,12%

Υποδήματα των κωδικών ΕΣ/ΣΟ

C ) Εξαιρούνται:

α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας, και έχουν πέλμα όχι μορφο
ποιημένο με έγχυση, και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρό
μοιες διατάξεις
6) τα υποδήματα ειδικής τεχνολογίας: των υποδημάτων τα οποία έχουν cif τιμή ανά ζεύγος όχι λιγότερη από 9 Ecu, που προορί
ζονται για την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας και έχουν πέλμα χυτό σε μία ή περισσότερες στρώσεις, και όχι, μορφοποιη
μένο με έγχυση, κατασκευασμένο από συνθετικές ύλες που έχουν ειδικά επινοηθεί για να μετριάζουν τα χτυπήματα που οφεί
λονται σε κάθετες ή πλάγιες κινήσεις και τα οποία παρουσιάζουν τεχνικά χαρακτηριστικά όπως συμφυή ερμητικά κλειστά
μαξιλαράκια που περιέχουν είτε αέρια είτε υγρά μηχανικά μέρη που απορροφούν ή εξουδετερώνουν τα χτυπήματα, είτε ύλες
όπως είναι τα πολυμερή χαμηλής πυκνότητας.

Αριθ. L 210/ 16
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1658/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Αυγούστου 1996

για αποκατάσταση του προτιμησιακού δασμού κατά την εισαγωγή τριαντάφυλλων με μικρό
άνθος καταγωγής Ισραήλ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου, της
21ης Δεκεμβρίου 1987, για τον καθορισμό των όρων εφαρ
μογής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή
ορισμένων προϊόντων ανθοκομίας καταγωγής Ισραήλ,
Ιορδανίας, Μαρόκου και Κύπρου ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 539/96 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρμογής ενός προτιμησιακού δασμού για τα τριαντά
φυλλα με μεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος,
τα μονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή γαρί
φαλα (Spray), εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώ
σεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην
Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων
ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 1981 /94 του Συμβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1099/96 της Επιτροπής (4), καθόρισε το άνοιγμα και
τον τρόπο διαχειρίσεως των κοινοτικών δασμολογικών
ποσοστώσεων για τα άνθη και τα μπουμπούκια ανθέων,

κομμένα, νωπά, καταγωγής Κύπρου, Ιορδανίας, Μαρόκου
και Ισραήλ.
ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 θεσπίζει ότι αποκαθίσταται o προτιμησιακός
δασμός, για ένα προϊόν και για δεδομένη καταγωγή, εάν οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος (μη αφαιρουμένου του
πλήρους δασμού) για το 70 % τουλάχιστον των ποσοτήτων
για τις οποίες είναι διαθέσιμες οι τιμές στις αντιπροσωπευ
τικές αγορές της Κοινότητας, ισούνται ή είναι μεγαλύτερες
από το 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή κατά μια
διάρκεια, που υπολογίζεται από την πραγματική εφαρμογή
του μέτρου της αναστολής του προτιμησιακού δασμού:
— δύο συνεχομένων ημερών πώλησης, μετά την αναστολή

σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)
του κανονισμού αυτού,

— τριών συνεχομένων ημερών πώλησης, μετά την
αναστολή σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2
στοιχείο β) του κανονισμού αυτού.
ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 667/96 της Επιτροπής (5), καθό
ρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα και τα
τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2917/93 (7), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
εν λόγω καθεστώτος.
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 50/95 (9), χρησιμοποιούνται για να
μετατραπεί το ποσό που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων
χωρών και αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των
γεωργικών ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών
ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετα
τροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 της Επιτροπής ( 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1482/96 (11)·

ότι, για τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος καταγωγής
Ισραήλ, o προτιμησιακός δασμός που καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981 /94 έχει ανασταλεί από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/96 της Επιτροπής ( ι2)·
ότι, με βάση τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και ( ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συμπερά
νουμε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 4088/87 για αποκατάσταση του προτιμησιακού
δασμού για τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος καταγωγής
Ισραήλ· ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί o προτιμησιακός
δασμός,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για τις εισαγωγές τριαντάφυλλων με μικρό άνθος, καταγω
γής Ισραήλ, των κωδικών ΣΟ ex 0603 10 11 και
ex 0603 10 51 , o προτιμησιακός δασμός που καθορίσθηκε
από τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981 /94
αποκαθίσταται.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Αυγούστου
1996.

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

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 1996.

LIIKANEN
Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ . L 382 της 31 . 12 . 1987, σ. 22 .
(2) ΕΕ αριθ. L 79 της 29. 3 . 1996, σ. 6.
(3 ) ΕΕ αριθ . L 199 της 2 . 8 . 1994, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 146 της 20. 6 . 1996, σ. 8 .
(5 ) ΕΕ αριθ . L 92 της 13 . 4. 1996, σ . 11 .

(6) ΕΕ αριθ.
(7) ΕΕ αριθ .
(8) ΕΕ αριθ .
H E E αριθ .
( |0) ΕΕ αριθ .
(") EE αριθ .
( ι2) ΕΕ αριθ.

L 72 της 18 . 3 . 1988, σ. 16 .
L 264 της 23 . 10. 1993, σ. 33 .
L 387 της 31 . 12 . 1992, σ. 1 .
L 22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
L 108 της 1 . 5 . 1993 , σ. 106.
L 188 της 27 . 7 . 1996, σ. 22.
L 205 της 15 . 8 . 1996, σ. 12 .
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Αριθ. L 210/ 17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1659/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Αυγούστου 1996

για διόρθωση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 843/96 και (ΕΚ) αριθ. 855/96 για τη θέσπιση των
κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων
οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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:

ότι οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 843/96 (5) και (ΕΚ) αριθ.
855/96 (6) της Επιτροπής, έχουν θεσπίσει κατ' αποκοπή τις
τιμές εισαγωγής για τον καθορισμό της τιμής εισόδου για
τις ντομάτες καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών·

ότι, μετά από επαλήθευση, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε
σφάλμα στο παράρτημα των κανονισμών αυτών και συνε
πώς θα πρέπει να διορθωθούν οι εν λόγω κανονισμοί·

καταγωγή, εφαρμόζεται o μέσος όρων των ισχυουσών κατ'
αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή· ότι, συνεπώς, αυτός o
μέσος όρος πρέπει να επανυπολογιστεί εάν διορθώνεται μια
εκ των συνιστουσών κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισα
γωγή·

ότι η εφαρμογή της διορθωμένης κατ' αποκοπή τιμής κατά
την εισαγωγή πρέπει να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο για
να μην υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που εφαρμόζο
νται στις ντομάτες που κατάγονται από ορισμένες τρίτες
χώρες, που αναγράφονται στο παράρτημα των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 843/96 και (ΕΚ) αριθ. 855/96, αντικαθίστανται
από τις κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναγρά
φονται στον πίνακα του παραρτήματος.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Αυγούστου
1996.

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94 προβλέπει στο άρθρο 4
παράγραφος 3 ότι όταν για ένα προϊόν δεν ισχύει καμία
κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή για μια δεδομένη

Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το άρθρο 1 εφαρμό
ζεται από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 1996.
Γ'.a την Επιτροπή
Erkki LΙΙΚΑΝΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
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 .
114 της 8 . 5 . 1996, σ. 20.
115 της 9. 5 . 1996, σ. 34.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε Ecu/100 kg)
Κανονισμός

Κωδικός ΣΟ

(ΕΚ) αριθ. 843/96

0702 00 25

Κωδικός της
τρίτης χώρας (')

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

204

104,0
75,9
104,0
81,0

999

(ΕΚ) αριθ. 855/96

0702 00 25

\

204
999

C ) Ονοματολογία των χωρών που έχει καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 . 1996,
σ. 6). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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Αριθ. L 210/ 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1660/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Αυγούστου 1996

για διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/96 για τη θέσπιση των κατ' αποκοπή τιμών
εισαγωγής για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

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:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1423/96 της Επιτροπής (5), έχει
θεσπίσει κατ' αποκοπή τις τιμές εισαγωγής για τον καθο
ρισμό της τιμής εισόδου για τα μήλα και τα κεράσια κατα

καταγωγή, εφαρμόζεται o μέσος ορων των ισχυουσών κατ'
αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή· ότι, συνεπώς, αυτός o
μέσος όρος πρέπει να επανυπολογιστεί εάν διορθώνεται μια
εκ των συνιστουσών κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισα
γωγή·

ότι η εφαρμογή της διορθωμένης κατ' αποκοπή τιμής κατά
την εισαγωγή πρέπει να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο για
να μην υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που εφαρμόζο
νται στα μήλα και στα κεράσια που κατάγονται από
ορισμένες τρίτες χώρες, που αναγράφονται στο παράρτημα
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/96 αντικαθίστανται από
τις κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναγράφο
νται στον πίνακα του παραρτήματος.

γωγής ορισμένων τρίτων χωρών·
ότι, μετά από επαλήθευση, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε
σφάλμα στο παράρτημα του κανονισμού αυτού και συνεπώς
θα πρέπει να διορθωθεί o εν λόγω κανονισμός·

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Αυγούστου

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94 προβλέπει στο άρθρο 4
παράγραφος 3 ότι όταν για ένα προϊόν δεν ισχύει καμία
κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή για μια δεδομένη

Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το άρθρο 1 εφαρμό
ζεται από τις 23 Ιουλίου 1996.

ΆρSρο 2
1996.

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

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 1996.
Για την Επιτροπή
Erkki LΙΙΚΑΝΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
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 .
182 της 23. 7. 1996, σ. 17 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε Ecu/100 kg)
Κανονισμός

Κωδικός ΣΟ

(ΕΚ) αριθ. 1423/96

0808 10 71 ,
0808 10 73,
0808 10 79
0809 20 59

\

Κωδικός της
τρίτης χώρας C 1)

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

800
804
999

188,7
91,0
95,0
173,1
134,6
134,6

400
404
999

C) Ονοματολογία των χωρών που έχει καθοριστεί από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 . 1996,
σ. 6). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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Αριθ. L 210/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1661/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Αυγούστου 1996

γιο διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/96 για τη θέσπιση των κατ' αποκοπή τιμών
εισαγωγής για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
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:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1487/96 της Επιτροπής (5), έχει
θεσπίσει κατ' αποκοπή τις τιμές εισαγωγής για τον καθο

ρισμό της τιμής εισόδου για τα λεμόνια, τα επιτραπέζια
σταφύλια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα κεράσια και τα δαμά
σκηνα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών

καταγωγή, εφαρμόζεται o μέσος όρων των ισχυουσών κατ'
αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή· ότι, συνεπώς, αυτός o
μέσος όρος πρέπει να επανυπολογιστεί εάν διορθώνεται μια
εκ των συνιστουσών κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισα
γωγή·
ότι η εφαρμογή της διορθωμένης κατ' αποκοπή τιμής κατά
την εισαγωγή πρέπει να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο για
να μην υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που εφαρμόζο
νται στα λεμόνια, στα επιτραπέζια σταφύλια, στα μήλα, στα
αχλάδια, στα κεράσια και στα δαμάσκηνα που κατάγονται
από ορισμένες τρίτες χώρες, που αναγράφονται στο παράρ
τημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/96, αντικαθίστανται
από τις κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναγρά
φονται στον πίνακα του παραρτήματος.

ότι, μετά από επαλήθευση, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε
σφάλμα στο παράρτημα του κανονισμού αυτού και συνεπώς
θα πρέπει να διορθωθεί o εν λόγω κανονισμός·

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Αυγούστου

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94 προβλέπει στο άρθρο 4
παράγραφος 3 ότι όταν για ένα προϊόν δεν ισχύει καμία
κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή για μια δεδομένη

Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το άρθρο 1 εφαρμό
ζεται από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου 1996.

ΆρSρο 2
1996 .

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

Βρυξέλλες, 19 Αυγουστου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Erkki LΙΙΚΑΝΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
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 .
188 της 27. 7. 1996, σ. 35 .

Αριθ. L 210/22
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(σε Ecu/100 kg)
Κανονισμός

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός της
τρίτης χώρας (')

(ΕΚ) αριθ. 1487/96

0805 30 30

388

71,4

524

64,7

528

62,8
75,3

I

999

0806 10 40

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

400

157,1

600

175,1

999

143,6

388

96,4

400

80,2
92,4
93,6
95,8
83,3
81,5
94,0
197,0
178,6
135,6
209,4
102,3

0808 10 71 ,
0808 10 73,
0808 10 79

512
804
999
0808 20 51

388
512

999

0809 20 59

052
400
999

0809 40 30

624
999

C ) Ονοματολογία των χωρών που έχει καθοριστεί από τον κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 . 1996,
σ. 6). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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Αριθ. L 210/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Αυγούστου 1996
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

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:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια
για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή

τιμών κατά 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 :

ΆρSρυ 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.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Αυγούστου
1996.

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

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE

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 .

Αριθ. L 210/24
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 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 35

Κωδικός
τρίτης χώρας (')
052

204

69,4
80,2
70,8
54,0
80,3
86,8
44,0
97,5
95,8
75,4
62,4
156,2
61,0
53,8
69,1
144,3
87,1
90,6
54,3
77,5

412

54,2

060

064
066
068
204

208
212

624
999
ex 0707 00 25

052
053

060
066
068
204

624
999

0709 90 79

052

Κωδικός
τρίτης χώρας (')
624

67,7
114,2

039

121,0

0808 10 92, 0808 10 94,
0808 10 98

052

64,0

064

101,7
90,2
72,1

070

284
388
400

404

416
508
512
524

528
624
728
800
804
999

0808 20 57

039

16,5

388

151,9
70,9
135,0
88,8
74,0
73,3

400

68,2

624

512

80,0
66,5

728

052
220

520

052

064
388
400
512

528

800
804

412

68,5
58,0
96,5
48,9
78,0
74,0
75,6
49,4
110,8
157,8
58,7

508

307,2

624

512

186,0
54,3

676

524

528
600
624
999

052
064
066
220
400

600

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

999

624

204

0806 10 40

Κωδικός ΣΟ

508
999

0805 30 30

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

999

0809 30 41 , 0809 30 49

052
220

624
999

0809 40 30

052

064
066
068
400

999

81,6
67,4
63,6
72,7
113,5
89,3
100,3
83,5
86,5
107,3
141,3
98,1
91,4
104,1
97,4
72,5
90,3
70,4
88,7
132,9
79,0
115,4
84,0
73,0
91,6
53,9
121,8
106,8
94,2
78,8
59,9
57,9
61,2
143,5
212,2
68,6
97,4

f) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 . 1996, σ. 16). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει
«άλλες καταγωγές».

ΓΕΓΊ
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Αριθ. L 210/25

ΟΔΗΓΙΑ 96/44/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Ιουλίου 1996

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/EOK του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προς λήψη μέτρα κατά της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές μηχανοκινήτων οχημάτων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/220/EOK του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου
1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τα προς λήψη μέτρα κατά της ατμοσφαι
ρικής ρύπανσης από τις εκπομπές μηχανοκινήτων
οχημάτων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 94/ 12/EK (2), και ιδίως το άρθρο 5,

ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις αφορούν μόνο τις περιεχόμε
νες στην οδηγία διοικητικές διατάξεις και τεχνικές
μέτρησης των εκπομών· ότι συνεπώς δεν είναι αναγκαία η
επικύρωση, έναντι της οδηγίας, ήδη εκδοθεισών εγκρίσεων,
ούτε η παρεμπόδιση της ταξινόμησης, πώλησης και θέσης σε
κυκλοφορία νέων οχημάτων καλυπτόμενων από τις εγκρί
σεις αυτές·

ότι τα προβλεπόμενα από την παρούσα οδηγία μέτρα
συμφωνούν με τη γνώμη της επιτροπής προσαρμογής στην
τεχνική πρόοδο, η οποία συνεστήθη με την οδηγία 70/156/
ΕΟΚ,

Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ότι η οδηγία 70/220/EOK συγκαταλέγεται στις επιμέρους
οδηγίες της διαδικασίας εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ που καθιε
ρώθηκε με την οδηγία 70/ 156/EOK του Συμβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/54/EK
της Επιτροπής (4)- ότι, κατά συνέπεια, στην επίμαχη οδηγία

Τα παραρτήματα της οδηγίας 7Û/220/EOK τροποποιούνται
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

διατάξεις σχετικά με τα συστήματα, τα κατασκευαστικά
στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες οχημάτων

ΑρSρο 2

εφαρμόζονται οι διατυπούμενες στην οδηγία 70/156/E0K

ότι η οδηγία 7Û/220/EOK τάσσει τις προδιαγραφές δοκιμών
για τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της- ότι, λόγω της αποκτη
θείσας εμπειρίας και της εξέλιξης των εργαστηριακών
τεχνικών, είναι σκόπιμη η αντίστοιχη προσαρμογή των
ανωτέρω προδιαγραφών·

ότι εξίσου ενδείκνυται η ευθυγράμμιση των συνθηκών δοκι
μής της οδηγίας 70/220/EOK προς εκείνες της οδηγίας
80/ 1268/EOK του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1980,
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την
κατανάλωση καυσίμου από τα μηχανοκίνητα οχήματα (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/ 116/EK
της Επιτροπής (6), ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ
της μάζας αναφοράς του οχήματος και της ισοδύναμης
αδράνειας που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς·

ότι, με την παρούσα οδηγία, οι διατάξεις για τη χρήση της
ισοδύναμης αδράνειας της οδηγίας 70/220/EOK προσαρμό
ζονται προς τις διατάξεις της οδηγίας δO/ 1268/EOK, o δε
τρόπος διατύπωσης του πληροφοριακού εγγράφου και του
πιστοποιητικού εγκρίσεως τύπου της οδηγίας 70/220/EOK
προσαρμόζεται προς τη φρασεολογία της οδηγίας 70/ 156/
ΕΟΚ

(') ΕΕ αριθ. L 76 της 6. 4. 1970, σ. 1 .

(2) EE
(J) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

100 της 19. 4. 1994, σ. 42 .
42 της 23 . 2. 1970, σ. 1 .
266 της 8 . 11 . 1995 , σ. 1 .
375 της 31 . 12. 1980, σ. 36.
329 της 30. 12. 1993, σ. 39.

ΆρSρο 1

Από 1ης Ιανουαρίου 1997, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν
πλέον, για ένα νέο τύπο οχήματος:
— έγκριση τύπου ΕΟΚ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρά
γραφος 1 της οδηγίας 70/ 1 56/EOK
ή

— εθνική έγκριση τύπου, εκτός εάν γίνεται επίκληση των
διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας
70/ 156/EOK,

για λόγους συνδεόμενους με την ατμοσφαιρική ρύπανση
που προκαλούν οι εκπομπές του οχήματος, εφόσον δεν
πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 7Û/220/EOK.
Με την παρούσα οδηγία δεν αναιρούνται τυχόν εγκρίσεις

που χορηγήθηκαν βάσει της οδηγίας 70/22Ô/EOK, ούτε
αποκλείονται επεκτάσεις των ανωτέρω εγκρίσεων, εκδιδόμε
νες υπό τους όρους της οδηγίας βάσει της οποίας χορηγήθη
καν αρχικώς οι εγκρίσεις.
ΆρSρο 3

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από τις 31
Δεκεμβρίου 1996, αμέσως δε ενημερώνουν σχετικώς την
Επιτροπή.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι
τελευταίες περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη
δημοσίευσή τους. O τρόπος της παραπομπής καθορίζεται
από τα κράτη μέλη.

Αριθ. L 210/26

Γ1ΓΊ
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2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το
κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που
εκδίδουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

20. 8 . 96

Αρθρο 5

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 1996.

Αρθρο 4

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

Γ<α την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 70/220/EOK

1 . Μεταξύ των άρθρων και του παραρτήματος I παρεμβάλλεται πίνακας παραρτημάτων, ως εξής:
« ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

Πεδίο εφαρμογής ορισμοί, αίτηση εγκρίσεως τόπου ΕΟΚ, χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ,
απαιτήσεις και δοκιμές μεταβολές του τύπου, συμμόρφωση της παραγωγής, μεταβατικές
διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

Πληροφοριακό έγγραφο

Προσάρτημα: Πληροφορίες για τις συνθήκες δοκιμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Δοκιμή τύπου I (Επαλήθευση των κατά μέσον όρο εκπεμπόμενων ρύπων από την εξάτμιση,
μετά από εκκίνηση ψυχρού κινητήρα)

Προσάρτημα 1: Κύκλος λειτουργίας που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή τύπου I
Προσάρτημα 2: Κυλινδροφόρος δυναμομετρική τράπεζα

Προσάρτημα 3: Μέθοδος μέτρησης επί της οδικής προσομοιώσεως σε κυλινδροφόρο δυναμο
μετρική τράπεζα

Προσάρτημα 4: Επαλήθευση αδρανειών διαφορετικών από τη μηχανή

Προσάρτημα 5: Περιγραφή συστημάτων δειγματοληψίας ρύπων που εκπέμπονται από την
εξάτμιση
Προσάρτημα 6: Μέθοδος βαθμονόμησης του εξοπλισμού
Προσάρτημα 7: Συνολική επαλήθευση του συστήματος
Προσάρτημα 8: Υπολογισμός της εκπομπής ρύπων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

Δοκιμή τύπου II (Δοκιμή εκπεμπόμενου μονοξειδίου του άνθρακα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Δοκιμή τύπου III (Επαλήθευση των εκπεμπόμενων αερίων από τον στροφαλοθάλαμο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Δοκιμή τύπου IV ( Προσδιορισμός των εκπεμπόμενων αναθυμιάσεων από οχήματα με κινητήρα
επιβαλλόμενης ανάφλεξης)

Προσάρτημα: Βαθμονόμηση του εξοπλισμού δοκιμής για τις εκπεμπόμενες αναθυμιάσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII :

Δοκιμή τύπου V (Δοκιμή γήρανσης για την επαλήθευση της ανθεκτικότητας των αντιρρυπαντι
κών διατάξεων)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII:

Προδιαγραφές και καύσιμα αναφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX:

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ

Προσάρτημα: Προσθήκη».
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Παράρτημα I:

2. H επικεφαλίδα έχει ως εξής:

«Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, αίτηση εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ, χορήγηση εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ, απαιτήσεις και
δοκιμές, μεταβολές του τύπου, συμμόρφωση της παραγωγής, μεταβατικές διατάξεις.»
3 . Σημείο 1 :

H πρώτη φράση έχει ως εξής:
«H παρούσα οδηγία ισχύει
— για τις εκπομπές από την εξάτμιση, τις εκπομπές από αναθυμιάσεις τις εκπομπές αερίων του στροφαλοθαλάμου
και για την ανθεκτικότητα αντιρρυπαντικών διατάξεων κάθε είδους μηχανοκινήτων οχημάτων εφοδιασμένων με
κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης
και

— για τις εκπομπές από την εξάτμιση και για την ανθεκτικότητα αντιρρυπαντικών διατάξεων οχημάτων των κατηγο
ριών M, και N, (') τα οποία είναι εφοδιασμένα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση
που καλύπτονται από το άρθρο 1 της οδηγίας 70/220/EOK, με τις οριακές τιμές της οδηγίας 83/35 1 /EOK του Συμβου
λίου (*), εξαιρουμένων των οχημάτων εκείνων της κατηγορίας N, για τα οποία χορηγήθηκε έγκριση τύπου κατ' εφαρ

μογή της οδηγίας 88/77/EOK. του Συμβουλίου (**).
(*) ΕΕ αριθ. L 197 της 20. 7 . 1983, σ. 1 .
(* · ) ΕΕ αριθ. L 36 της 9. 2. 1988, σ. 33 .»

4. H υποσημείωση (') έχει ως εξής:
«(') Σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος II A της οδηγίας 70/ 156/EOK.»

5. Το σημείο 3.2 έχει ως εξής
«3.2. Στο παράρτημα 11 δίνεται υπόδειγμα του πληροφοριακού εγγράφου.»
6. Το σημείο 3.2.1 διαγράφεται.
7 . Το σημείο 3.2.2 διαγράφεται.

8. Το σημείο 3.2.3 γίνεται σημείο 3.2.1 και έχει ως εξής:
«3.2.1 . Υποβάλλονται επίσης κατά περίπτωση, αντίγραφα άλλων εγκρίσεων τύπου με τα σχετικά στοιχεία για τη
διευκόλυνση επεκτάσεων εγκρίσεων και την εύρεση παραγόντων επιδείνωσης.»
9. Μετά το σημείο 4.2, προστίθεται το σημείο 4.3 :

«4.3 . Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο οχήματος παραχωρείται αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας

70/ 156/E0K. Δεν παραχωρείται από το ίδιο κράτος μέλος o ίδιος αριθμός σε κάποιον άλλο τύπο οχήματος.»

10. Σχήμα 1.5.2:

αντικαθίσταται η λέξη «μάζα» με «μέγιστη μάζα».
11 . Σημείο 5.3.1.4:

— H πρώτη φράση έχει ως εξής:

«H δοκιμή επαλαμβάνεται τρεις φορές βάσει των απαιτήσεων του σημείου 5.3.1.5 .»,
— Σημείο 5.3.1.4.1 : διαγράφεται η υποσημείωση (')·
— Το σημείο 5.3.1.4.2 διαγράφεται.

— Το σχήμα 1.5.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο σχήμα:
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Σχήμα Ι.5.3.

Διάγραμμα ροής για τον τύπο I εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ
(βλέπε σημείο 5.3.1 )
H έγκριση τύπου ΕΟΚ
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12 . Το σημείο 6 εχει ως εξής:

« 6. Μεταβολές του τύπου και τροποποιήσεις εγκρίσεων

Σε περίπτωση που επήλθαν μεταβολές στον εγκεκριμένο τύπο κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/ 1 56/EOK και, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες διατάξεις:»
13 . Το σημείο 6.1.1.1 έχει ως εξής:

«6.1.1.1 . H χορηγηθείσα σε ένα τύπο οχήματος έγκριση δύναται να επεκταθεί μόνο σε τύπους οχημάτων με μάζα
αναφοράς που απαιτεί χρήση των δύο επόμενων μεγαλύτερων ισοδύναμων αδρανειών ή οποιωνδήποτε
μικρότερων ισοδύναμων αδρανειών.»

14. Σημείο 6.1.2.3, η πρώτη φράση καταλήγει ως εξής:
«. . . υπό τον όρο να το εγκρίνει η τεχνική υπηρεσία.»
15 . Σημείο 6.3.1.1 , προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση :

«— αποστάσεις μεταξύ κέντρων οπής των κυλίνδρων.»
16. Σημείο 6.3.1.2:
— Στην έκδοση στα πορτογαλικά, «conversor catalitico» αντικαθίσταται από «catalisador»,

— η τρίτη περίπτωση έχει ως εξής:
«— μέγεθος και σχήμα καταλυτικών μετατροπέων ( μονολιθικός όγκος ± 10%),»

— στη δεκάτη περίπτωση προστίθεται η ακόλουθη φράση μετά το «είσοδος στον καταλυτικό μετατροπέα)»:
«H θερμοκρασιακή αυτή διακύμανση ελέγχεται υπό σταθεροποιημένες συνθήκες, με ταχύτητα 120 km/h και τη
θέση ρύθμισης φορτίου της δοκιμής I. »
17 . Το σημείο 6.3.1.3 έχει ως εξής:
« 6.3.1.3 . Κατηγορία αδράνειας: οι δύο αμέσως μεγαλύτερες κατηγορίες αδράνειας και οποιαδήποτε μικρότερη κατη
γορία.»
18 . Το σημείο 7.1.1 έχει ως εξής:
« 7.1.1 . Εφόσον πρόκειται να εκτελεστεί δοκιμή τύπου I και η έγκριση τύπου οχήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότε
ρες επεκτάσεις, οι δοκιμές διενεργούνται είτε στο όχημα που περιγράφεται στο αρχικό πληροφοριακό τεύχος
είτε στο όχημα που περιγράφεται στο πληροφοριακό τεύχος της σχετικής επέκτασης.»
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Παράρτημα II

19. Το παράρτημα 11 αντικαθίσταται από το νέο παράρτημα II :
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αριθ

κατ' εφαρμογή του παραρτήματος I της οδηγίας 70/156/EOK (*) σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΟΚ οχήματος όσον
αφορά τα προς λήψη μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές μηχανοκινήτων οχημάτων (Οδηγία

7Ô/220/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . ./. . ./ΕΚ)

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων.
Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος A4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι επαρ
κώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.
Εφόσον τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες ρυθμίζονται ηλεκτρονικός,
πρέπει να δίδονται πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις τους.
0.

ΓΕΝΙΚΑ

0.1 .

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2.

Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3 .

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (6):

0.3.1 .

Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4.

Κατηγορία οχήματος (γ):

0.5 .

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή :

0.8.

Διεύθυνση(εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

1.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1 .

Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:

1.3.3 .

Κινητήριοι άξονες (αριθμός θέση, σύζευξη):

2.

ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (C) (σε kg και mm)
(όπου είναι δυνατόν, να γίνεται παραπομπή σε σχέδιο)

2.6.

Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα κίνησης ή μάζα του πλαισίου με τον θάλαμο
οδήγησης, εφόσον o κατασκευαστής δεν παρέχει το αμάξωμα (με συνήθη εξοπλισμό, στον οποίο περι
λαμβάνονται ψυκτικό μέσο, λιπαντικά, καύσιμο, εργαλεία, εφεδρικός τροχός και με οδηγό) (ιθ) (μέγιστη
και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή):

2.8.

Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος δηλούμενη από τον κατασκευαστή (μέγιστη και
ελάχιστη για κάθε παραλλαγή) ("Ό:

3.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ («)

3.1 .

Κατασκευαστής:

3.1.1 .

Κωδικός αριθμός κινητήρα που έδωσε o κατασκευαστής (όπως αναγράφεται στον κινητήρα ή δίνεται με
άλλα μέσα αναγνώρισης):

3.2.

Κινητήρας εσωτερικής καύσης

3.2.1.1 .

Αρχή λειτουργίας: επιβαλλόμενη ανάφλεξη/ανάφλεξη με συμπίεση, τετράχρονος/δίχρονος (')

(*) Οι αριθμοί σημείων και υποσημειώσεων που χρησιμοποιούνται στο παρόν πληροφοριακό έγγραφο αντιστοιχούν σε εκείνους του
παραρτήματος 1 της οδηγίας 70/ 156/EOK. Παραλείπονται τα μη ενδιαφερόμενα σημεία για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
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3.2.1.2.

Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων:

3.2.1.2.1 .

Διάμετρος (κδ):

mm

3.2.1.2.2.

Διαδρομή εμβόλου (κδ):

mm

3.2.1.2.3 .

Σειρά ανάφλεξης:

3.2.1.3 .

Κυβισμός κινητήρα ί1^):

3.2.1.4.

Ογκομετρικός λόγος συμπίεσης (2):

3.2.1.5 .

Σχέδια του θαλάμου καύσης της κεφαλής και, στην περίπτωση κινητήρων επιβαλλόμενης ανάφλεξης,
των ελατηρίων του εμβόλου:

3.2.1.6.

Στροφές βραδυπορείας (2):

3.2.1.7.

Κατ' όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα, με τον κινητήρα στις στροφές
βραδυπορείας (2):
% δηλούμενη από τον κατασκευαστή (μόνο κινητήρες επιβαλλόμενης
ανάφλεξης)

3.2.1.8 .

Μέγιστη καθαρή ισχύς (κδ):

3.2.2 .

Καύσιμο: πετρέλαιο/βενζίνη/υγραέριο/τυχόν άλλο (')

3.2.2.1 .

Αριθμός RΟΝ οκτανίων βενζίνης με μόλυβδο:

3.2.2.2 .

Αριθμός RΟΝ οκτανίων, αμόλυβδης βενζίνης:

3.2.2.3 .

Στόμιο δεξαμενής καυσίμου: άνοιγμα περιορισμένης πρόσβασης/σήμα (')

3.2.4.

Τροφοδοσία καυσίμου

3.2.4.1 .

Με εξαεριωτήρα(ες): ναι/όχι (')

3.2.4.1.1 .

Mάρκα(ες):

3.2.4.1.2.

Tύπος(οι):

3.2.4.1.3 .

Αναγραφόμενος αριθμός:

3.2.4.1.4.

Ρυθμίσεις (2)

cm3

min·1

kW στις

min'' (τιμή δηλούμενη από τον κατασκευαστή)

3.2.4.1.4.1 .

Αναβρυτήρες:

3.2.4.1.4.2 .

Στενωτικοί δακτύλιοι:

3.2.4.1.4.3 .

Στάθμη λεκάνης πλωτήρα:

3.2.4.1.4.4.

Μάζα πλωτήρα:

3.2.4.1.4.5 .

Βελονοειδής βαλβίδα πλωτήρα:

3.2.4.1.5 .

Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα: χειροκίνητο/ αυτοματο i 1 j

3.2.4.1.5.1 .

Aρχή(ές) λειτουργίας:

3.2.4.1.5.2.

Όρια λειτουργίας/θέσεις ρύθμισης (') (2):

3.2.4.2.

Με έγχυση καυσίμου (μόνο στην περίπτωση ανάφλεξης με συμπίεση): ναι/όχι (')

3.2.4.2.1 .

Περιγραφή του συστήματος:

3.2.4.2.2.

Αρχή λειτουργίας: απευθείας έκχυση/προθάλαμος/θάλαμος στροβιλισμού (')

3.2.4.2.3 .

Αντλία έγχυσης

3.2.4.2.3.1 .

Mάρκα(ες):

3.2.4.2.3.2.

Tύπος(οι):

3.2.4.2.3.3 .

Μέγιστη παροχή καυσίμου (') (2):

H καμπύλη παροχής καυσίμου συναρτήσει της ροής αέρα
και των απαιτούμενων θέσεων ρύθμισης για την παραμονή
επί της καμπύλης

mm3 ανά διαδρομή ή κύκλο όταν η αντλία στρέφεται στις:

min'1 ή, εναλλακτικώς, χαρακτηριστική καμπύλη:
3.2.4.2.3.4.

Χρονισμός έγχυσης (2):

3.2.4.2.3.5.

Καμπύλη προπορείας της έγχυσης (2):

3.2.4.2.3.6.

Διαδικασία βαθμονόμησης: κλίνη οκιμών/κινητήρας (')

3.2.4.2.4.

Ρυθμιστής στροφών
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3.2.4.2.4.1 .

Τύπος:

3.2.4.2.4.2 .

Σημείο διακοπής τροφοδοσίας
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3.2.4.2.4.2.1 . Σημείο διακοπής τροφοδοσίας υπό φορτίο:

min' 1

3.2.4.2.4.2.2. Σημείο διακοπής τροφοδοσίας άνευ φορτίου:

min' 1

3.2.4.2.6.

Eγχυτήρας(ες)

3.2.4.2.6.1 .

Mάρκα(ες):

3.2.4.2.6.2.

Tύπος(οι):

3.2.4.2.6.3 .

Πίεση ανοίγματος (2):

3.2.4.2.7 .

Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

3.2.4.2.8.1 .

Mάρκα(ες):

3.2.4.2.7.2 .

Tύπος(οι):

3.2.4.2.7.3 .

Περιγραφή :

3.2.4.2.8 .

Βοηθητικό μέσο εκκίνησης

3.2.4.2.8.1 .

Mάρκα(ες):

3.2.4.2.8.2.

Tύπος(οι):

3.2.4.2.8.3 .

Περιγραφή του συστήματος:

3.2.4.3.

Με έγχυση καυσίμου (μόνο στην περίπτωση επιβαλλόμενης ανάφλεξης: ναι/όχι) (')

3.2.4.3.1 .

Αρχή λειτουργίας: πολλαπλής εισαγωγής [ενός/πολλών σημείων (')/απευθείας έγχυση/ άλλου είδους (να
προσδιοριστεί)] ('):

3.2.4.3.2 .

Mάρκα(ες):

3.2.4.3.3 .

Tύπος(οι):

3.2.4.3.4.

Περιγραφή του συστήματος

3.2.4.3.4.1 .

Τύπος ή αριθμός της μονάδας ελέγχου:

3.2.4.3.4.2.

Τύπος του ρυθμιστή καυσίμου:

3.2.4.3.4.3 .

Τύπος του αισθητήρα ροής αέρα:

3.2.4.3.4.4.

Τύπος του κατανεμητή καυσίμου:

3.2.4.3.4.5 .

Τύπος του ρυθμιστή πίεσης:

3.2.4.3.4.6.

Τύπος του μικροδιακόπτη:

3.2.4.3.4.7.

Τύπος του κοχλία ρύθμισης των στροφών βραδυπορίας: .

3.2.4.3.4.8.

Τύπος του περιβλήματος της στραγγαλιστικής βαλβίδας:

3.2.4.3.4.9.

Τύπος του αισθητήρα θερμοκρασίας νερού:

kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη (2):

Στην περίπτωση συστημάτων
διαφορετικών από τα συστήματα
συνεχούς έγχυσης, να δοθούν
ισοδύναμες λεπτομέρειες

3.2.4.3.4.10. Τύπος του αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα:

3.2.4.3.4.11 . Τύπος του διακόπτη θερμοκρασίας αέρα:

3.2.4.3.5 .

Εγχυτήρες: πίεση ανοίγματος (2):

kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη (2):

3.2.4.3.6.

Χρονισμός έγχυσης:

3.2.4.3.7.

Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

3.2.4.3.7.1 .

Aρχή(ές) λειτουργίας

3.2.4.3.7.2 .

Όρια λειτουργίας/θέσεις ρύθμισης (') (2):

3.2.4.

Αντλία τροφοδοσίας

3.2.4.4.1 .

Πίεση (2):

3.2.6.

Ανάφλεξη

3.2.6.1 .

Μάρκα(ες):

kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη (2):
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3.2.6.2 .

Tύπος(οι):

3.2.6.3.

Aρχή(ές) λειτουργίας:

3.2.6.4.

Καμπύλη προπορείας της ανάφλεξης (2):

3.2.6.5 .

Στατικός χρονισμός της ανάφλεξης (2):

3.2.6.6.

Διάκενο επαφών (2):

3.2.6.7.

Γωνία κλεισίματος επαφών (2):

3.2.7.

Σύστημα ψύξης (με υγρό/αέρα) (')

3.2.8 .

Σύστημα εισαγωγής αέρα

3.2.8.1 .

Υπερπληρωτής: ναι/όχι (')

3.2.8.1.1 .

Mάρκα(ες):

3.2.8.1.2.

Tύπος(οι):

3.2.8.1.3 .

Περιγραφή του συστήματος (π.χ. μέγιστη πίεση πλήρωσης:

3.2.8.2 .

Ενδιάμεσος ψύκτης: ναι/όχι (')

3.2.8.4.

Περιγραφή και σχέδια των σωλήνων εισαγωγής και των εξαρτημάτων τους (αεραγωγός, Θερμαντική
συσκευή, πρόσθετα στόμια λήψης αέρα κ.λπ.):

3.2.8.4.1 .

Περιγραφή της πολλαπλής εισαγωγής (να περιληφθούν σχέδια ή/και φωτογραφίες):

3.2.8.4.2 .

Φίλτρο αέρα, σχέδια:

3.2.8.4.2.1 .

Mάρκα(ες):

3.2.8.4.2.2 .

Tύπος(οι):

3.2.8.4.3 .

Σιγαστήρας εισαγωγής, σχέδια:

3.2.8.4.3.1 .

Mάρκα(ες):

3.2.8.4.3.2.

Tύπος(οι):

3.2.9.

Σύστημα εξάτμισης

3.2.9.2.

Περιγραφή ή/και σχέδιο του συστήματος εξάτμισης:

3.2.11 .

Χρονισμός βαλβίδων ή ισοδύναμα δεδομένα

3.2.11.1 .

πριν από το ΑΝΣ
mm

μοίρες

kPa θυρίδα διαφυγής, εάν υπάρχει):

, ή

, ή

Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων, γωνίες ανοίγματος και κλεισίματος ή λεπτομέρειες ρύθμισης εναλλα
κτικών συστημάτων διανομής ως προς τα νεκρά σημεία:

3.2.11.2.

Κλίμακες αναφοράς ή/και ρύθμισης ('):

3.2.12.

Μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

3.2.12.1 .

Συσκευή ανακύκλωσης των αερίων του στροφαλοθαλάμου (περιγραφή και σχέδια):

3.2.12.2.

Πρόσθετες αντιρρυπαντικές διατάξεις (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται σε άλλο εδάφιο)

3.2.12.2.1 .

Καταλυτικός μετατροπέας: ναι/όχι (')

3.2.12.2.1.1 . Πλήθος καταλυτικών μετατροπέων και στοιχείων:
3.2.12.2.1.2. Διαστάσεις σχήμα και όγκος καταλυτικού(ών) μετατροπέα(ων):
3.2.12.2.1.3 .

Είδος καταλυτικής δράσης:

3.2.12.2.1.4. Ολική γόμωση με πολύτιμα μέταλλα:
3.2.12.2.1.5 . Σχετική συγκέντρωση:

3.2.12.2.1.6. Υπόστρωμα (κατασκευή και υλικό):
3.2.12.2.1.7 .

Πυκνότητα κυψέλης:

3.2.12.2.1.8 . Είδος περιβλήματος καταλυτικού(ών) μετατροπέα(ων):

3.2.12.2.1.9. Θέση καταλυτικού(ών) μετατροπέα(ων) (σημείο και απόσταση αναφοράς στη γραμμή εξάτμισης):
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3.2.12.2.1.10. Θερμική ασπίδα: ναι/όχι (')

3.2.12.2.2 .

Αισθητήρας οξυγόνου: ναι/όχι (')

3.2.12.2.2.1 . Τύπος:
3.2.12.2.2.2 .

Θέση:

3.2.12.2.2.3 .

Περιοχή ρύθμισης:

3.2.12.2.3 .

Έγχυση αέρα: ναι/όχι (')

3.2.12.2.3.1 . Τύπος (πάλμωση αέρα, αεραντλία κ.λπ.):
3.2.12.2.4.

Ανακυκλοφορία αερίων εξάτμισης: ναι/όχι (')

3.2.12.2.4.1 .

Χαρακτηριστικά (παροχή κ.λπ.):

3.2.12.2.5 .

Σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων: ναι/όχι (')

3.2.12.2.5.1 . Λεπτομερής περιγραφή των συσκευών και της ρύθμισής τους:
3.2.12.2.5.2.

Σχέδιο συστήματος ελέγχου των αναθυμιάσεων:

3.2.12.2.5.3 .

Σχέδιο κανίστρου ενεργού άνθρακα:

3.2.12.2.5.4. Ξηρά μάζα ξυλάνθρακα:
3.2.12.2.5.5.

g

Σχηματικό διάγραμμα δεξαμενής καυσίμου με ένδειξη της χωρητικότητας και του υλικού κατασκευής:

3.2.12.2.5.6. Σχέδιο θερμικής ασπίδας μεταξύ δεξαμενής και συστήματος εξάτμισης:
3.2.12.2.6.

Παγίδα σωματιδίων: ναι/όχι (')

3.2.12.2.6.1 . Διαστάσεις σχήμα και χωρητικότητα της παγίδας σωματιδίων:
3.2.12.2.6.2 .

Τύπος και είδος παγίδας σωματιδίων:

3.2.12.2.6.3 .

Θέση (απόσταση αναφοράς στη γραμμή της εξάτμισης):

3.2.12.2.6.4.

Μέθοδος ή σύστημα αναγέννησης, περιγραφή ή/και σχέδια:

3.2.12.2.7 .

Αλλα συστήματα (περιγραφή και λειτουργία): .

4.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ («")

4.4.

Συμπλέκτης (τύπος):

4.4.1 .

Μέγιστη μετατροπή ροπής:

4.5 .

Κιβώτιο ταχυτήτων

4.5.1 .

Τύπος [χειροκίνητο/αυτόματο/CVT (')]:

4.6.

Σχέσεις μετάδοσης

Ταχύτητα

Εσωτερικές σχέσεις
κιβωτίου ταχυτήτων
(σχέσεις στροφών
κινητήρα προς
στροφές του άξονα
εξόδου από το κιβώτιο)

Tελική(ές) σχέση(εις)
μετάδοσης (σχέσεις
στροφών του άξονα
εξόδου από
το κιβώτιο προς
τις στροφές του
κινητήριου τροχού)

Μέγιστη για
CVT (*)
1
2
3

Ελάχιστη για
CVT (*)
'Οπισθεν

(*) Συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης (Continuously Variable Transmission)

Ολικές σχέσεις
μετάδοσης
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6.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

6.6.

Επίσωτρα και τροχοί

6.6.1 .

Συνδυασμός(οί) επισώτρου/τροχού [Για τα επίσωτρα δίνεται o κωδικός μεγέθους o δείκτης ελάχιστης
ικανότητας φόρτισης και το σύμβολο της κατηγορίας ελάχιστης ταχύτητας· για τους τροχούς δίνεται το
(τα) μέγεθος(η) σώτρων και η (οι) απόκλιση(εις)]

6.6.1.1 .

Άξονες

6.6.1.1.1 .

Άξονας 1 :

6.6.1.1.2 .

Άξονας 2 :

6.6.1.1.3 .

Άξονας 3 :

6.6.1.1.4.

Άξονας 4:
κ.λπ.

6.6.2 .

Άνω και κάτω όρια ακτίνων κύλισης

6.6.2.1 .

Άξονας 1 :

6.6.2.2 .

Άξονας 2:

6.6.2.3 .

Άξονας 3:

6.6.2.4.

Άξονας 4:
κ.λπ.

6.6.3 .

Συνιστώμενη(ες) από τον κατασκευαστή του οχήματος πίεση(εις) επισώτρων:

9.

ΑΜΑΞΩΜΑ

9.10.3 .

Καθίσματα

9.10.3.1 .

Αριθμός:

Ημερομηνία, φάκελος

Προσάρτημα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

1.

Σπινθηριστές

1 .1 .

Μάρκα:

1.2.

Τύπος:

1.3 .

Ρύθμιση διακένου σπινθηρισμού:

2.

Πηνίο ανάφλεξης

2.1 .

Μάρκα:

2.2.

Τύπος:

3.

Συμπυκνωτής ανάφλεξης

3.1 .

Μάρκα:

3.2 .

Τύπος:

4.

Χρησιμοποιούμενο λιπαντικό

4.1 .

Μάρκα:

4.2 .

Τύπος:

kPa
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Παράρτημα III

20. Σημείο 4.1.4.2: το τέλος της δεύτερης φράσης εχει ως εξής:
«. . . με ακρίβεια 5% στα 120, 100, 80, 60 και 40 km/h και 10% στα 20 km/h.»

21 . Σημείο 4.1.5.2: το τέλος της πρώτης φράσης έχει ως εξής:
«. . . ταχύτητες 120, 100, 80, 60, 40 και 20 km/h .»
22. Σημείο 4.2.3 :

— η πρώτη φράση διαγράφεται
— το σχήμα III.4.2.3 διαγράφεται.

23 . Σημείο 4.2.7 : μετά το κόμμα διατυπώνεται ως εξής:
«. . ., οι συνδετήριοι σωλήνες πρέπει να ενώνονται όσο γίνεται πλησιέστερα στο όχημα, χωρίς όμως να επηρεάζεται η
εύρυθμη λειτουργία του.»
24. Σημείο 4.3.1.2 :

— η δεύτερη φράση έχει ως εξής:
«Το σφάλμα μέτρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 2 % (εσωτερικό σφάλμα της συσκευής ανάλυσης), ανεξαρτή
τως της αληθούς τιμής για τα αέρια βαθμονόμησης. Για συγκεντρώσεις κάτω από 100 ppm, το σφάλμα μέτρησης
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ± 2 ppm. H ανάλυση του δείγματος περιβάλλοντος αέρα πρέπει να διενεργείται στην
ίδια συσκευή, με κατάλληλη περιοχή μέτρησης.»
— η τρίτη και η τέταρτη φράση διαγράφονται.
— η τελευταία φράση έχει ως εξής:
«Το ισοζύγιο μικρογραμμαρίων που χρησιμοποιείται για την εύρεση του βάρους οποιουδήποτε φίλτρου πρέπει να
έχει ακρίβεια 5 μg και αναγνωσιμότητα 1 μg.»

25. Σημείο 4.3.2: η τρίτη φράση του τρίτου τμήματος έχει ως εξής:
« Κατά τη δοκιμή περιεχομένων στη ροή σωματιδίων, o δειγματολήπτης αερίων πρέπει να είναι έτσι διατεταγμένος
στην περιοχή αραίωσης, ώστε να λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα ροής αερίων από το ομογενές μείγμα αέ
ρα/αερίων εξάτμισης μη υπερβαίνουσα τους 325 K (52 °C) αμέσως πριν από το φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων.»
26. Σημείο 5.1 :

— o πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
Μάζα αναφοράς οχημάτων RW

(kg)
« RW < 480

Ισοδύναμη αδράνεια I
(kg)
455

480 < RW < 540

510

540 < RW < 595

570

595 < RW < 650

625

650 < RW < 710

680

710 < RW < 765

740

765 < RW < 850

800

850 < RW < 965

910

965 < RW < 1080

1020

1 080 < RW < 1 190

1 130

1 190 < RW < 1 305

1 250

1 305 < RW < 1 420

1 360

1 420 < RW < 1 530

1 470

1 530 < RW < 1 640

1 590

1 640 < RW < 1 760

1700

1 760 < RW < 1 870

1 810

1 870 < RW < 1 980

1 930

1 980 < RW < 2 100

2 040

2 100 < RW < 2 210

2 150

2 210 < RW < 2 380

2 270

2 380 < RW < 2 610

2 270

2 610 < RW

2 270»
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— μετά τον πίνακα προστίθεται η ακόλουθη φράση:
« Εφόσον στο δυναμόμετρο δεν διατίθεται η αντίστοιχη ισοδύναμη αδράνεια, χρησιμοποιείται η πλησιέστερη προς
τη μάζα αναφοράς του οχήματος μεγαλύτερη τιμή.»
27. Σημείο 5.3.1 : μετά το πρώτο τμήμα προστίθεται το ακόλουθο:
«Εφόσον το ζητήσει o κατασκευαστής, τα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης μπορεί να προετοιμαστούν
με ένα κύκλο οδήγησης του μέρους I και δύο κύκλους του μέρους II.»
28 . Το σημείο 6.1.3 έχει ως εξής:
«6.1.3 .

Στο πέρας του πρώτου σταδίου λειτουργίας στις στροφές βραδυπορίας, διάρκειας 40 δευτερολέπτων
(βλέπε σημείο 6.2.2), εμφυσάται στο όχημα ρεύμα αέρα μεταβλητής ταχύτητας. H ταχύτητα του ανεμι
στήρα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, στην περιοχή λειτουργίας των 10 km/h έως τουλάχιστον 50 km/h,
η γραμμική ταχύτητα αέρα στην έξοδο του ανεμιστήρα να μη διαφέρει πλέον των ± 5 km/h από την
αντίστοιχη ταχύτητα κύλισης. O τελικός επιλεγόμενος ανεμιστήρας πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
— επιφάνεια: τουλάχιστον 0,2 m2
— ύψος του κάτω χείλους υπεράνω του εδάφους: περί τα 20 cm
— απόσταση από το εμπρόσθιο μέρος του οχήματος: περί τα 30 cm.

Εναλλακτικώς, η ταχύτητα αέρα του ανεμιστήρα μπορεί να είναι τουλάχιστον 6 m/s (21,6 km/h).
Εφόσον το ζητήσει o κατασκευαστής ειδικών οχημάτων (π.χ. φορτηγών, παντός εδάφους), μπορεί να
τροποποιηθεί το ύψος του ανεμιστήρα του ψυγείου.»

29. Το σημείο 6.1.4 έχει ως εξής:
«6.1.4.

Στη διάρκεια της δοκιμής η ταχύτητα καταγράφεται συναρτήσει του χρόνου ή λαμβάνεται με το
σύστημα απόκτησης δεδομένων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης της ορθότητας των εκτελούμε
νων κύκλων.»

30. Σημείο 6.3.1 :

— προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
« Βλέπε πίνακες III. 1.2 και III. 1.3 του προσαρτήματος.»

— διαγράφονται τα σημεία 6.3.1.1 έως 6.3.1.6.
Προσάρτημα 2

31 . Στο σημείο 1.1 : Το « 100 km/h» αντικαθίσταται από το « 120 km/h».
32. Το σημείο 1.2.2 έχει ως εξής:

« 1.2.2.

Το φορτίο που απορροφάται από την πέδη και τις εσωτερικές τριβές της κυλινδροφόρου δυναμομετρικής
τράπεζας στην περιοχή ταχυτήτων από 0 έως 120 km/h είναι το ακόλουθο:
F=

(a + b . V2) ± 0,1 . F80 (η τιμή να μη γίνεται αρνητική)

όπου :

F=

συνολικό φορτίο απορροφώμενο από την κυλινδροφόρο δυναμομετρική τράπεζα (N)

a =
b=
V=
Fg0 =

αντίσταση κύλισης (N)
συντελεστής αντιστάσεως αέρος [N/(km/h)2]
ταχύτητα (km/h)
φορτίο σε ταχύτητα 80 km/h (N).»

33. Σημείο 2.1 : οι δύο πρώτες φράσεις έχουν ως εξής:

«Το παρόν προσάρτημα περιγράφει τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο για τον προσδιορισμό του φορτίου που απορροφά η
δυναμομετρική πέδη.

Το απορροφώμενο φορτίο περιλαμβάνει το φορτίο τριβών και εκείνο που απορροφά η διάταξη απορρόφησης ισχύος.»
34. Σημείο 2.2: η επικεφαλίδα έχει ως εξής:

« Βαθμονόμηση του δείκτη φορτίου στα 80 km/h, συναρτήσει του απορροφώμενου φορτίου.»
35. Το σχήμα III.2.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
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«Σχήμα III. 2.2.2.

Διάγραμμα φορτίου της κυλινδροφόρου δυναμομετρικής τράπεζας συναρτήσει της ταχύτητας

Φορτίο
( N)

▲ =

F

Ταχύτητα (km/h)
• = (a + b.V2) - 0,1 .F80

a + b.V2

□ = (a + b.V2) + 0,1 .F80»

36. Το σημείο 2.2.5 έχει ως εξής:
« 2.2.5 .

Σημειώνεται η ένδειξη φορτίου F; ( N).»

37. Στο σημείο 2.2.10: Το « ισχύος» αντικαθίσταται από το «φορτίου».

38. Το σημείο 2.2.11 έχει ως εξής:
«2.2.11 .

Το απορροφώμενο φορτίο υπολογίζεται με τον εξής τύπο:
F =

M; . ΔV
t

όπου

F

= απορροφώμενο φορτίο σε (N)

Mi

= ισοδύναμη αδράνεια σε χιλιόγραμμα (όπου δεν λαμβάνεται υπόψη η αδράνεια του ελεύθερου
πίσω κυλίνδρου)

ΔV = απόκλιση ταχύτητας σε m/s ( 10 km/h = 2,775 m/s)
t

= χρόνος που χρειάζεται o κύλινδρος για να μεταπηδήσει από τα 85 km/h στα 75 km/h .»

39. Σημείο 2.2.12 :
— Το σημείο 2.2.12 έχει ως εξής:

«2.2.12.

Το σχήμα III.2.2.12 δείχνει το εμφαινόμενο φορτίο στα 80 km/h συναρτήσει του απορροφώμενου
φορτίου στα 80 km/h.»

— Το σχήμα IΠ.2.2.12 αντικαθίσταται από το εξής:
«Σχήμα III.2.2.12

Εμφαινόμενο φορτίο στα 80 km/h συναρτήσει του απορροφώμενου φορτίου στα 80 km/h

Εμφαινομενο
φορτίο
Fi (N)

Απορροφώμενο φορτίο F (N)»
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40. Σημείο 2.3 : η επικεφαλίδα έχει ως εξής:

« Βαθμονόμηση του δείκτη φορτίου συναρτήσει του απορροφώμενου φορτίου για άλλες ταχύτητες.»
41 . Στο σημείο 2.4: Το « ισχύος» αντικαθίσταται από το «φορτίου».

42. Στο σημείο 2.4.2 : Το « ισχύ (Ρa)» αντικαθίσταται από το «φορτίο».

43. Το σημείο 2.4.3 έχει ως εξής:
«2.4.3 .

Σημειώνεται το απορροφώμενο φορτίο σε ταχύτητες 120, 100, 80, 60, 40 και 20 km/h .»

44. Το σημείο 2.4.4 έχει ως εξής:
«2.4.4.

Χαράσσεται η καμπύλη F(V) . . .».

45 . Στο σημείο 2.4.5 : Το « ισχύος Pa» αντικαθίσταται από το «φορτίου F».

46. Το σημείο 3.1 έχει ως εξής:
«3.1 .

Μέθοδοι ρύθμισης

H ρύθμιση του δυναμομέτρου μπορεί να διενεργείται σε σταθερή ταχύτητα 80 km/h σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προσαρτήματος 3 .»
47. Το σημείο 3.2 έχει ως εξής:
«3.2.

Εναλλακτική μέθοδος
Εφόσον συμφωνεί και o κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξής μέθοδος:

3.2.1 .

H πέδη ρυθμίζεται ώστε να απορροφά το φορτίο που ασκείται στους κινητήριους τροχούς σε σταθερή
ταχύτητα 80 km/h, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Μάζα
αναφοράς
οχημάτων

Ισοδύναμη
αδράνεια

RW (kg)

kå

kW

N

RW < 480

455

3,8

480 < RW < 540

510

540 < RW < 595

Ισχύς και φορτίο απορροφώμενα
από to δυναμόμετρο
σε ταχύτητα 80 km/h

Συντελεστές
a

b

N

N/(km/h)2

171

3,8

0,0261

4,1

185

4,2

0,0282

570

4,3

194

4,4

0,0296

595 < RW < 650

625

4,5

203

4,6

0,0309

650 < RW < 710

680

4,7

212

4,8

0,0323

710 < RW < 765

740

4,9

221

5,0

0,0337

765 < RW < 850

800

5,1

230

5,2

0,0351

910

5,6

252

5,7

0,0385

965 < RW < 1 080

1020

6,0

270

6,1

0,0412

1 080 < RW < 1 190

1 130

6,3

284

6,4

0,0433

850 < RW < 965

1 190 < RW < 1 305

1 250

6,7

302

6,8

0,0460

1 305 < RW < 1 420

1 360

7,0

315

7,1

0,0481

1 420 < RW < 1530

1470

7,3

329

7,4

0,0502

1 530 < RW < 1 640

1 590

7,5

338

7,6

0,0515

1 640 < RW < 1 760

1 700

7,8

351

7,9

0,0536

1 760 < RW < 1 870

1 810

8,1

365

8,2

0,0557

1 870 < RW < 1 980

1 930

8,4

378

8,5

0,0577

1 980 < RW < 2 100

2 040

8,6

387

8,7

0,0591

2 100 < RW < 2 210

2150

8,8

396

8,9

0,0605

2 210 < RW < 2 380

2 270

9,0

405

9,1

0,0619

2 380 < RW < 2 610

2 270

9,4

423

9,5

0,0646

2 610 < RW

2 270

9,8

441

9,9

0,0674
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Για οχήματα διαφορετικά από τα επιβατικά αυτοκίνητα, με μάζα αναφοράς άνω των 1 700 kg, ή
οχήματα με μετάδοση της κίνησης μονίμως σε όλους τους τροχούς, οι τιμές ισχύος του πίνακα 3.2.1
πολλαπλασιάζονται επί συντελεστή 1,3 .»

48. Τα σημεία 3.3, 3.3.1 και 3.3.2 διαγράφονται.
Προσάρτημα 3

49. Σημείο 4.1 :

— Το σημείο 4.1 έχει ως εξής:
«4.1 .

Επιλογή του οχήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή

Αν δεν εκτελούνται μετρήσεις σε όλες τις παραλλαγές ενός τύπου οχήματος ('), χρησιμοποιούνται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής του οχήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή .
4.1.1 .

Αμάξωμα

Αν υπάρχουν διάφοροι τύποι αμαξώματος επιλέγεται το χειρότερο από πλευράς αεροδυναμικής. O
κατασκευαστής χορηγεί τα δέοντα στοιχεία για την επιλογή.
4.1.2 .

Επίσωτρα

Επιλέγονται τα μεγαλύτερου πλάτους. Εφόσον υπάρχουν πάνω από τρία μεγέθη επισώτρων, επιλέ
γεται το αμέσως μικρότερο από αυτό του μεγαλύτερου πλάτους.
4.1.3 .

Υπό δοκιμή μάζα

H υπό δοκιμή μάζα είναι η μάζα αναφοράς του οχήματος με τη μεγαλύτερη αδράνεια.
4.1.4.

Κινητήρας

Το υποβαλλόμενο σε δοκιμή όχημα θα έχει τον (τους) μεγαλύτερο(ους) εναλλάκτη(ες) θερμότητας.
4.1.5 .

Μετάδοση κίνησης

Εκτελείται δοκιμή με έκαστο εκ των ακολούθων τύπων μετάδοσης κίνησης
—
—
—
—
—
—

στους εμπρόσθιους τροχούς
στους οπίσθιους τροχούς
και στους τέσσερις τροχούς συνεχώς
και στους τέσσερις τροχούς, κατά διαστήματα
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων

(') Σύμφωνα με την οδηγία 70/ 156/EOK.»

— Τα πρώην σημεία 4.1 , 4.2 και 4.3 γίνονται σημεία 4.2, 4.3 και 4.4.
50. Προστίθεται το νέο σημείο 5.1.1.2.8 :

«5.1.1.2.8.

Το προσδιοριζόμενο επί του στίβου δοκιμών φορτίο (P) ανάγεται στις συνθήκες περιβάλλοντος
αναφοράς ως εξής:
p

Ρανηγμένη

K =

—

κ · P

AV

RR
RT

λ μετρούμενη

•[1 + KR(t — to)] +

RAÉRO

( Po)

RT

P

R„

= αντίσταση κύλισης σε ταχύτητα V

RAÉRO

= αεροδυναμική οπισθέλκουσα σε ταχύτητα V

RT

= συνολική αντίσταση κατά την οδήγηση = RR + RA ÉR 0

KR

= συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας της αντίστασης κύλισης ίσος προς 3,6 · 10 " 3/°C

t

= θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη δοκιμή επί της οδού σε °C

to

= θερμοκρασία περιβάλλοντος αναφοράς = 20 0 C

p

= πυκνότητα αέρα στις συνθήκες δοκιμής

Ρο

= πυκνότητα αέρα στις συνθήκες αναφοράς (20 °C, 100 kPa)

Οι λόγοι RR/R t και RAÉRO/RT δίνονται από τον κατασκευαστή του οχήματος με βάση στοιχεία που κανο
νικώς διαθέτει η εταιρεία.
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Αν δεν είναι διαθέσιμες οι ανωτέρω τιμές, εφόσον συμφωνήσει o κατασκευαστής και η σχετική τεχνική
υπηρεσία, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι τιμές του λόγου αντίστασης κύλισης προς ολική αντίσταση, οι
οποίες υπολογίζονται από τον ακόλουθο τύπο:
Rr

= a . M + b

RT
όπου :

M = μάζα του οχήματος σε kg
οι δε συντελεστές a και b συναρτήσει της ταχύτητας δίνονται στον εξής πίνακα:
V (km/h)

a

b

20

7,24 · 10-5

0,82

30

1,25 · 104

0,67

40

1,59 · 104

0,54

50

1,86 · 104

0,42

90

1,71 · 104

0,21

120

1,57 · 104

0,14»

51 . Το σημείο 5.1.2.2.6 έχει ως εξής:
«5.1.2.2.6.

H πέδη ρυθμίζεται ώστε να αναπαράγει την ανηγμένη ισχύ (σημείο 5.1.1.2.8) και να λαμβάνει υπόψη τη
διαφορά μεταξύ της μάζας του οχήματος (M) στο στίβο δοκιμών και της χρησιμοποιούμενης στη δοκιμή
μάζας ισοδύναμης αδράνειας (1). H ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει με τον υπολογισμό της μέσης ανηγμέ
νης καθυστέρησης επί της οδού από την ταχύτητα V2 στην V, και αναπαραγωγή του ιδίου χρόνου επί του
δυναμομέτρου με την ακόλουθη σχέση:
t
—
1 ανηγμένη

T
Τμετρούμενη

I

K

M

το K = ορίζεται στο σημείο 5.1.1.2.8 .»

52. Προστίθεται νέο σημείο 5.1.2.2.7:

«5.1.2.2.7.

Θα πρέπει να προσδιοριστεί η απορροφώμενη από τη δυναμομετρική τράπεζα ισχύς P„ ώστε να καθίστα
ται δυνατή η αναπαραγωγή της ίδιας ισχύος (σημείο 5.1.1.2.8) για το ίδιο όχημα σε διαφορετικές
ημέρες.»

53. Το σημείο 5.2.1.2.2 έχει ως εξής:

«5.2.1.2.2.

Καταγράφονται η ροπή C(I) και η ταχύτητα επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 s. H ακρίβεια του
συστήματος καταγραφής δεδομένων θα είναι τουλάχιστον ± 1 Nm για τη ροπή και ± 0,2 km/h για την
ταχύτητα.»

54. Το σημείο 5.2.1.2.5 έχει ως εξής:

«5.2.1.2.5.

H δοκιμή διεξάγεται τρεις φορές για κάθε κατεύθυνση. Προσδιορίζεται η μέση ροπή από τις ανωτέρω έξι
μετρήσεις για την ταχύτητα αναφοράς. Αν η μέση ταχύτητα αποκλίνει πλέον του 1 km/h από την ταχύ
τητα αναφοράς για τον υπολογισμό της μέσης ροπής γίνεται γραμμική παλινδρόμηση.»

55. Προστίθεται νέο σημείο 5.2.1.2.7:

«5.2.1.2.7.

H προσδιοριζόμενη επί του στίβου δοκιμών μέση ροπή CT ανάγεται στις συνθήκες περιβάλλοντος
αναφοράς, ως εξής:

CΤανηγμένη — K * Cτμετρούμενη
όπου το K ορίζεται στο σημείο 5.1.1.2.8 του παρόντος προσαρτήματος.»
56. Το σημείο 5.2.2.2.3 έχει ως εξής:

«5.2.2.2.3.

H μονάδα απορρόφησης ισχύος ρυθμίζεται για να αναπαράγει την ανηγμένη ολική ροπή επί του στίβου
δοκιμών του σημείου 5.2.1.2.7.»

57. Προστίθεται νέο σημείο 5.2.2.2.4:

«5.2.2.2.4.

Επαναλαμβάνονται οι ίδιες ενέργειες όπως στο σημείο 5.1.2.2.7, για τον ίδιο σκοπό.»

58 . Το σημείο 5.3 διαγράφεται.

59. Το σημείο 5.4 διαγράφεται.
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Προσάρτημα 4

60. Σημείο 1 : προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«O κατασκευαστής του δυναμομέτρου υποδεικνύει μέθοδο επαλήθευσης των προδιαγραφών σύμφωνα με το σημείο
3 .»

61 . Το σημείο 5 διαγράφεται.
Προσάρτημα 5

62. Στην έκδοση στα πορτογαλικά, o τίτλος έχει ως εξής:
«Descrição dos sistemas de recolha dos gases de escape».
63 . Το σημείο 3.3 του σχήματος III.5.3.3 διαγράφεται.
Προσάρτημα 8

64. Σημείο 1.5.1.1 : η τελευταία γραμμή έχει ως εξής:
«πίεση ατμών κορεσμού: Pd = 2,81 kPa H20 στους 23° C».
65. Το σημείο 1.5.2.1 έχει ως εξής:
« 1.5.2.1 .

Συντελεστής διόρθωσης υγρασίας (KH) (βλέπε τύπο 6)
H =

6,211 · R, · Pd
PB - Pd · R. · 10 " 2

H =

6,211 · 60 · 3,2
101,33 - (2,81 · 0,6)

H = 10,5092
1

kH —

1 - 0,0329 · (H - 10,71 )
1

—

1 - 0,0329 · ( 10,5092 - 10,71 )
kH = 0,9934».

66. Σημείο 1.5.2.3: οι τελευταίες δυο γραμμές έχουν ως εξής:
«MNOX = 70 · 51961 · 2,05 · 0,9934 · 10 " 6

Μ NOX —

7,41
d

1

d

g/km».

Παράρτημα V

67 . Σημείο 3.2 : στο δεύτερο πίνακα το «δοκιμές τύπου I » αντικαθίσταται από «δοκιμή τύπου I στα 50 km/h ».
Παράρτημα VI

68 . Σημείο 5.1.5 : η πρώτη φράση έχει ως εξής:

«H (Οι) δεξαμενή(ές) καυσίμου πληρούται(νται) με το προδιαγραφόμενο καύσιμο δοκιμής σε θερμοκρασία μικρότερη
από 287 K ( 14 0 C), έως ποσοστό 40% ± 2 % της κανονικής της (τους) χωρητικότητας καυσίμου.»
69. Προστίθεται νέο σημείο 7.3.6:

«7.3.6.

Αν το ζητήσει o κατασκευαστής η λειτουργική ικανότητα εξαερισμού επιδεικνύεται με ισοδύναμη εναλ

λακτική διαδικασία. H συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον κατασκευαστή
στην τεχνική υπηρεσία στη διάρκεια των διατυπώσεων εγκρίσεως τύπου.»

70. Προστίθεται νέο σημείο 7.4.4.3 :
«7.4.4.3 .

Αν το ζητήσει o κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτική διαδικασία δοκιμής απομά
κρυνσης αερίων, εφόσον η εν λόγω διαδικασία έχει παρουσιασθεί και γίνει δεκτή από την τεχνική
υπηρεσία στη διάρκεια των διατυπώσεων εγκρίσεως τύπου.»

Παράρτημα IX
71 . Το παράρτημα IX αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο :
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[Μέγιστες διαστάσεις: A4 (210 x 297 mm)]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ

Σφραγίδα της
διοικητικής αρχής

Ανακοίνωση που αφορά:
—
—
—
—

έγκριση τύπου (')
επέκταση έγκρισης τύπου (')
απόρριψη έγκρισης τύπου (')
ανάκληση έγκρισης τύπου (')

ενός τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας ('), σχετικά με την οδηγία . . . / . . . /ΕΚ,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . . / . . . /ΕΚ .
Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λόγος επέκτασης:
ΜΕΡΟΣ I

0.1 .

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2.

Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου εφόσον υπάρχει η σχετική σήμανση στο όχημα/κατασκευαστικό στοιχείο/
ιδιαίτερη τεχνική ενότητα: (') (2):

0.3.1 .

Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4.

Κατηγορία οχήματος: (3):

0.5 .

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.

Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνικών ενοτήτων, θέση και τρόπος εναπό
θεσης του σήματος έγκρισης ΕΟΚ:

0.8.

Διεύθυνση(εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

ΜΕΡΟΣ II

1.

Πρόσθετες πληροφορίες (κατά περίπτωση): βλέπε προσθήκη

2.

Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών:

3.

Ημερομηνία του πρακτικού δοκιμής:

4.

Αριθμός του πρακτικού δοκιμής:

5.

Τυχόν παρατηρήσεις: (βλέπε προσθήκη)

6.

Τόπος:

7.

Ημερομηνία:

8.

Υπογραφή :

9.

Επισυνάπτεται το κατατεθειμένο στην εγκρίνουσα αρχή ευρετήριο του τεύχους πληροφοριών, που διατίθε
ται αν ζητηθεί.

(') Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

(2) Αν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες χωρίς σημασία για την περιγραφή του τόπου του οχήματος, κατασκευαστικού
στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί αναπαρί
στανται στο δικαιολογητικό με το σύμβολο T (π.χ. ABC??1 23??).
(3)'Oπως ορίζεται στο παράρτημα II A της οδηγίας 7Q/ 156/EOK.
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Προσαρτημα

Προσθήκη πιστοποιητικού αριθ, . . . έγκρισης τύπον ΕΟΚ,

όσον αφορά την έγκριση τύπου οχήματος σχετικά με την οδηγία 70/220/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία . . . / . . . / ΕΚ
1.

Πρόσθετες πληροφορίες

1.1 .

Μάζα του οχήματος σε ετοιμότητα κίνησης:

1.2 .

Μέγιστη μάζα:

1.3 .

Μάζα αναφοράς:

1.4.

Πλήθος καθισμάτων:

1.5 .

Μέσα αναγνώρισης του κινητήρα

1.6.

Κιβώτιο ταχυτήτων:

1.6.1 .

Χειροκίνητο, αριθμός ταχυτήτων ('):

1.6.2.

Αυτόματο, πλήθος σχέσεων μετάδοσης (! ):

1.6.3 .

Συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης: ναι/όχι (')

1.6.4.

Σχέση των μεμονωμένων ταχυτήτων:

1.6.5 .

Τελική σχέση μετάδοσης:

1.7 .

Μεγέθη ελαστικών:

1.7.1 .

Περιφέρεια κύλισης ελαστικών χρησιμοποιούμενη για τη δοκιμή τύπου 1 :

1.8.

Αποτελέσματα δοκιμών:
Τύπος I

CO

HC + NO,

(g/km)

(g/km)

|

Μετρούμενο

|
|

Με παράγοντα
επιδείνωσης FD

Σωματίδια (2)
(g/km)

I
I
I
I
I

I
Τύπος II :

%

Τύπος III :

Τύπος IV:

g/δοκιμή

Τύπος V: — τύπος ανθεκτικότητας: 80 000 km/δεν ισχύει (')
— παράγων επιδείνωσης: κατόπιν υπολογισμού, σταθερός (')
— να ορισθούν οι τιμές:

5.

Παρατηρήσεις:

(') Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
(2) Για οχήματα με κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση.»
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Ιουλίου 1996

για τον καθορισμό γενεαλογικών και ζωοτεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά την εισαγωγή
σπέρματος ορισμένων ζώων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(96/509/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

11ης Μαρτίου 1986, για τον καθορισμό μεθόδων παρακο

λούθησης των επιδόσεων και εκτίμησης της γενετικής αξίας

Έχοντας υπόψη:

για αναπαραγωγικά ζώα καθαρής φυλής του βοείου

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

είδους (5), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση
94/515/EK της Επιτροπής (6), στην απόφαση 9Û/256/EOK

την οδηγία 94/28/EK του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου
1994, για τον καθορισμό των γενικών αρχών οι οποίες
αφορούν τους ζωοτεχνικούς και γενετικούς όρους που εφαρ
μόζονται για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων, του
σπέρματος τους, των ωαρίων και των εμβρύων τους ('), και
ιδίως το άρθρο 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

ότι σύμφωνα με την οδηγία 87/328/EOK του Συμβουλίου,
της 18ης Ιουνίου 1987, σχετικά με την έγκριση, για αναπα
ραγωγικούς λόγους, ανπαραγωγικών ζώων καθαρής φυλής

του βοείου είδους (2), και την απόφαση 90/257/E0K της

Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1990, για τον καθορισμό των
κριτηρίων που διέπουν την έγκριση, για αναπαραγωγικούς
λόγους, αναπαραγωγικών προβάτων και αιγών καθαρής
φυλής καθώς και τη χρήση του σπέρματος, των ωαρίων ή
των εμβρύων τους (3), και την οδηγία 90/ 1 1 8/EOK του
Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1990, σχετικά με την έγκριση
αναπαραγωγικών χοίρων καθαρής φυλής για αναπαρα
γωγή (4), ένα κράτος μέλος δεν δύναται να απαγορεύσει, να
περιορίσει ή να παρεμποδίσει την παραλαβή σπέρματος το
οποίο προέρχεται από αρσενικά ζώα που δεν έχουν υποβλη
θεί σε δοκιμές, και το οποίο πρόκειται να αποτελέσει αντι
κείμενο επισήμων δοκιμών, εντός των ορίων των ποσοτήτων
οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια αυτών των
επισήμων δοκιμών
ότι οι γενικές αρχές που διέπουν τέτοιες επίσημες δοκιμές
ορίζονται στην απόφαση 86/ 13Q/EOK της Επιτροπής, της
0 ) ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

178 της 12. 7 . 1994, σ. 66.
167 της 26. 6. 1987, σ. 54.
145 της 8 . 6. 1990, σ. 38 .
71 της 17 . 3. 1990, σ. 34.

της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1990, στην οποία ορίζονται
μέθοδοι για την παρακολούθηση των επιδόσεων και την
εκτιμήση της γενετικής αξίας αναπαραγωγικών προβάτων
και αιγών καθαρής φυλής (7), και στην απόφαση
80/507/EOK της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1989, για τον
καθορισμό μεθόδων για την παρακολούθηση των επιδό
σεων και την εκτίμηση της γενετικής αξίας αναπαραγωγι
κών χοίρων καθαρής φυλής και υβριδίων (8)·
ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι όροι που θα διέπουν
την εισαγωγή σπέρματος από αρσενικά ζώα τα οποία δεν
έχουν υποβληθεί σε δοκιμές· ότι είναι, επομένως, αναγκαίο
να καθοριστούν τα πιστοποιητικά που θα απαιτούνται για
το σπέρμα αυτό·

ότι το σπέρμα που προέρχεται από ζώο το οποίο έχει
υποβληθεί σε δοκιμές επιδόσεων και σε εκτίμηση της γενε
τικής του αξίας, πρέπει να συνοδεύεται από γενεαλογικό και
ζωοτεχνικό πιστοποιητικό όπως προβλέπεται στην απόφαση
95/5 1 Ο/ΕΚ της Επιτροπής (')·
ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να εξασφα
λίζουν ότι το σπέρμα που προέρχεται από αρσενικά τα
οποία δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές, θα γίνεται αποδεκτό
για τεχνητή γονιμοποίηση, εντός των ορίων των ποσοτήτων
οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια των επισήμων
δοκιμών από εγκεκριμένους οργανισμούς ή συλλόγους·
(5) EE αριθ. L 101 της 17 . 4. 1986, σ. 37 .
(6) E E αριθ. L 207 της 10. 8 . 1994, σ. 30.
(7) ΕΕ αριθ. L 145 της 8 . 6. 1990, σ. 35 .
(8) ΕΕ αριθ. L 247 της 23 . 8 . 1989, σ. 43 .
(9) Βλέπε σελίδα 53 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Αριθ. L 210/48
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ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης ζωοτεχνικής
επιτροπής,

20. 8 . 96

— από ένα πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος II, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους προορισμού.
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο πρώτο και στο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

δεύτερο εδάφιο πρέπει να παρουσιάζονται ταυτοχρόνως
κατά τη στιγμή της εισαγωγής.

Αρθρο 1

Το σπέρμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
94/28/EK, που προέρχεται από ζώο το οποίο δεν έχει
υποβληθεί στις δοκιμές επιδόσεων και στη διαδικασία εκτί
μησης της γενετικής του αξίας επί τη βάσει των γενικών
αρχών οι οποίες προβλέπονται από τους κοινοτικούς
κανόνες, είναι δυνατόν να εισάγεται μόνο εντός των ορίων
των ποσοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια
αυτών των επισήμων δοκιμών από εγκεκριμένους οργανι
σμούς ή συλλόγους.
Άρθρο 2

Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου
1997 .

Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1996.

Το σπέρμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 πρέπει να συνο
δεύεται:

— από γενεαλογικό και ζωοτεχνικό πιστοποιητικό
σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος I, το οποίο
εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας,

Γ'.a την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ

ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ , ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ , ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΓΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

A. Στοιχεία του αρσενικού δότη

1 . Είδος ( βοοειδές/χοίρος/πρόβατο/αίγα ) (1 )

2 . Φυλή/γενετικός τόπος

3 . Οργανισμός έκδοσης

4 . Ονομασία και διεύθυνση της αρχής που τηρεί το γενεαλογικό βιβλίο καταγωγής στην τρίτη χώρα

5 . Όνομα και διεύθυνση του κτηνοτρόφου

6 . Όνομα (προαιρετικό )

7 . Αριθ . αρχικής εγγραφής

8 . Ημερομηνία γένησης

9 . Ομάδα αίματος (2 )

10 . Γενεαλόγιο ( 3 )

Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Πατέρας

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής
Μητέρα

Πάππος

Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής
Μαμμη

Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

11 . Όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των δοκιμασιών απόδοσης και τα ενημερωμένα αποτελέσματα της γενετικής αξίας με την
ονομασία του φορέα που εκτίμησε τη γενετική αξία , στο ίδιο το ζώο, καθώς και στους γονείς, πάππους και μάμμες (3)

Τόπος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

( 1 ) Διαγράφονται οι περιπές ενδείξεις.

(2 H άλλη προσήκουσα μέθοδος εγκεκριμένη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, αναγκαία μόνο για τα βοοειδή, τα πρόβατα και τις αίγες.
(3) Αν χρειαστεί, χρησιμοποιείστε επιπλέον σελίδες.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ

ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ , ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ , ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΓΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

B. Χαρακτηριστικά του σπέρματος

1 . Σύστημα ταυτοποίησης του σπέρματος
(χρώμα , αριθ. κ.λπ.)

2 . Ταυτοποίηση του περιέκτη

3 . Καταγωγή του σπέρματος (διεύθυνση του κέντρου συλλογής σπέρματος)
4 . Προορισμός του σπέρματος (διεύθυνση του κέντρου συλλογής σπέρματος)

Ταυτοποίηση του σωλήνα

Τόπος έκδοσης

Αριθ . δόσεων

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία συλλογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ , ΑΝΑΠΑ
ΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ , ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΓΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ , ΚΑΙ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1 . Εκδίδουσα αρχή

2 . Όνομα του αρσενικού δότη (προαιρετικό)

3 . Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

4 . Μέγιστος αριθ. δόσεων οι οποίες μπορούν να εισαχθούν
5 . Παραλήπτης

Τόπος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Ιουλίου 1996

για καθορισμό των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικών εισαγωγής ζώων
αναπαραγωγής, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(96/51 Ο/ΕΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 94/28/EK του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου
1994, για τον καθορισμό των γενικών αρχών σχετικά με
τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζο
νται κατά τις εισαγωγές, προελεύσεως τρίτων χωρών, ζώων,
του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους ('), και
ιδίως το άρθρο 4 δεύτερη και τρίτη περίπτωση, το άρθρο 5
δεύτερη και τρίτη περίπτωση, το άρθρο 6 δεύτερη περί
πτωση και το άρθρο 7 δεύτερη περίπτωση,

ότι το υπόδειγμα και οι ενδείξεις που πρέπει να αναφέ
ρονται στη γενεαλογική και ζωοτεχνική πιστοποίηση των
ζώων αναπαραγωγής, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά
τους για την εμπορία τους εντός της Κοινότητας, έχουν ήδη
θεσπισθεί με τις αποφάσεις 86/404/EOK (2), 88/ 124/
ΕΟΚ (3), 89/5Û3/EOK (4), 89/506/EOK (5), 9Û/258/EOK (6),
93/623/EOK (7) και 96/80/EK (8)·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης ζωοτεχνικής
επιτροπής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει το γενεαλογικό και
ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που πρέπει να συνοδεύει τα ζώα
αναπαραγωγής, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους
κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα· ότι οι πληροφο
ρίες που εμφαίνονται στα πιστοποιητικά αυτά αποτελεί τη
βάση για την εγγραφή ή καταχώρησή τους σε κοινοτικό
γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 94/28/EK, είναι
δυνατόν να εισάγονται ζώα αναπαραγωγής, μόνο εφόσον
είναι εγγεγραμμένα ή καταχωρημένα σε γενεαλογικό βιβλίο
ή μητρώο που τηρείται από αρχή η οποία περιλαμβάνεται
σε κατάλογο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της οδηγίας
94/28/EK· εντούτοις, εν αναμονή της κατάρτισης αυτού του
καταλόγου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα γενεαλογικά
και ζωοτεχνικά πιστοποιητικά·
ότι, λόγω των ιδιομορφιών οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε
ζωικό είδος, καθώς και το αντίστοιχο σπέρμα, τα ωάρια και
τα έμβρυα, είναι αναγκαίο να καθοριστούν πιστοποιητικά
για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, για υβριδικούς
χοίρους αναπαραγωγής, για ζώα που κυοφορούν, για
σπέρμα, ωάρια και έμβρυα·

ότι, εν αναμονή της απόφασης η οποία πρέπει να εκδοθεί
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 της οδηγίας
94/28/EK, είναι δυνατόν να εισάγεται μόνο σπέρμα που
προέρχεται από ζώο που έχει υποβληθεί σε δοκιμές απόδο
σης και που έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης της
γενετικής του αξίας·
ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που αφορούν τον παρα
λήπτη, περιλαμβάνονται ήδη στα υγειονομικά πιστοποιη
τικά που απαιτούνται για την εισαγωγή ζώων, σπέρματος,
ωαρίων και εμβρύων· ότι, επομένως, αυτές οι πληροφορίες
δεν θα περιληφθούν στα γενεαλογικά και ζωοτεχνικά
πιστοποιητικά(') ΕΕ αριθ. L 178 της 12. 7 . 1994, σ. 66.

Άρθρο 1

Το πιστοποιητικό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4
δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 94/28/EK του Συμβουλίου,
πρέπει να είναι σύμμορφο:
— στην περίπτωση καθαρόαιμων βοοειδών αναπαραγωγής,
καθαρόαιμων χοίρων αναπαραγωγής, καθαρόαιμων
προβάτων και αιγών αναπαραγωγής, με το υπόδειγμα
του παραρτήματος I,

— στην περίπτωση υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής, με το
υπόδειγμα του παραρτήματος II,
— στην περίπτωση καταχωρημένων ιπποειδών, με το
έγγραφο αναγνώρισης το οποίο ορίζεται στην απόφαση
93/623/EOK.

Άρθρο 2

Επιπλέον, σε περίπτωση που τα ζώα τα οποία αναφέρονται
στο άρθρο 1 κυοφορούν, το πιστοποιητικό τους πρέπει να
συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό σύμμορφο με το
υπόδειγμα του παραρτήματος III.
Άρθρο 3

Το πιστοποιητικό σπέρματος το οποίο αναφέρεται στο
άρθρο 5 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 94/28/EK, πρέπει να
είναι σύμμορφο με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV.
Άρθρο 4

Το πιστοποιητικό ωαρίων το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6
δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 94/28/EK, πρέπει να είναι
σύμμορφο με το υπόδειγμα του παραρτήματος V.
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ
(7) ΕΕ
(8) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L
L

233 της 20. 8 . 1986, σ. 19.
62 της 8. 3 . 1988, σ. 32 .
247 της 23 . 8 . 1989, σ. 22.
247 της 23 . 8 . 1989, σ. 34.
145 της 8. 6. 1990, σ. 39.
298 της 3 . 12 . 1993 , σ. 45 .
19 της 25 . 1 . 1996, σ. 50.
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Αρθρο 5

Άρθρο 7

Το πιστοποιητικό εμβρύων το οποίο αναφέρεται στο άρθρο
7 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 94/28/EK, πρέπει να είναι
σύμμορφο με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI.

H παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου

Άρθρο 6

Τα στοιχεία που αναφέρονται στα πιστοποιητικά τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 5 μπορούν να περιλαμβάνο
νται στα έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα, τα σπέρματα, τα
ωάρια και τα έμβρυα. Στην περίπτωση αυτή, οι αρχές πρέπει
να πιστοποιούν ότι τα στοιχεία αναφέρονται στα εν λόγω
έγγραφα με τον ακόλουθο τύπο :
«O υπογράφων πιστοποιεί ότι τα έγγραφα αυτά περιλαμ
βάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στην απόφαση
96/5 1 Ο/ΕΚ της Επιτροπής.»

1997 .

Άρθρο 8

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1996.

Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ

ΒΟΕΙΟΥ , ΧΟΙΡΕΙΟΥ , ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

1 . Είδος (βοοειδές/χοίρος/πρόβατο/αίγα ) ( 1 )

2 . Φυλή

3 . Οργανισμός έκδοσης

4 . Ονομασία και διεύθυνση της αρχής που τηρεί το γενεαλογικό βιβλίο καταγωγής στην τρίτη χώρα

5 . Όνομα και διεύθυνση του κτηνοτρόφου

6 . Ονομασία και διεύθυνση της οργάνωσης ή της ένωσης αναπαραγωγής που τηρεί το κοινοτικό γενεαλογικο βιβλίο στο οποίο
πρόκειται να εγγραφεί το ζώο
7. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου για την εγγραφή ή την καταχώρηση του ζώου

8 . Όνομα του ζώου (προαιρετικό)

9 . Αριθμός γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής της τρίτης
Χώρας

10 . Σύστημα ταυτοποίησης (δερματοστιξία , χαρακτηριστικό
σημάδι στο αυτί, μικροτσίπ, περίγραμα κ.λπ.)

11 . Αριθμός ταυτοποίησης

12 . Ημερομηνία γέννησης

13 . Φύλο

14 . Γενεαλογία

Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Πατέρας

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής
Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μητέρα

Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

15 . Όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των δοκιμασιών απόδοσης και τα ενημερωμένα αποτελέσματα της γενετικής αξίας με την
ονομασία του φορέα που εκτίμησε τη γενετική αξία , στο ίδιο το ζώο, καθώς και στους γονείς και στους πάππους και

μάμμες (2)
Τόπος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ , ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

f1 ) Διαγράφονται οι περιπές ενδείξεις.

2 Αν χρειαστεί, χρησιμοποιείστε επιπλέον σελίδες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ il

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 . Οργανισμός έκδοσης

2 . Ονομασία και διεύθυνση της αρχής που διατηρεί το γενεαλογικό βιβλίο καταγωγής στην τρίτη χώρα

3 . Όνομα και διεύθυνση του κτηνοτρόφου

4 . Ονομασία και διεύθυνση του οργανισμού αναπαραγωγής που τηρεί το κοινοτικό γενεαλογικό βιβλίο στο οποίο πρόκειται να
εγγραφεί το ζώο
5 . Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου για την εγγραφή ή την καταχώρηση του ζώου

6. Όνομα (προαιρετικό)

7 . Αριθ . εγγραφής στην τρίτη χώρα

8 . Σύστημα ταυτοποίησης (δερματοστιξία , σημάδι στο αυτί,
μικροτσίπ, κ.λπ.)

9. Αριθ. ταυτοποίησης

10 . Ημερομηνία γέννησης

11 . Φύλο

12 . Γενετικός τύπος, καταγωγή

Τόπος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ

A. Ενδείξεις σχετικά με τον σπερματοδότη

2 . Φυλή/γενετικός τύπος

1 . Είδος

3 . Οργανισμός έκδοσης

4 . Ονομασία και διεύθυνση της αρχής που τηρεί το γενεαλογικο βιβλίο καταγωγής στην τρίτη χώρα

5 . Όνομα (προαιρετικο)

6. Αριθ. αρχικής έγγραφης

7 . Ημερομηνία γέννησης

8 . Ομάδα αίματος (1 )

9 . Όνομα και διεύθυνση του κτηνοτρόφου

10 . Γενεαλογία

Πάππος (3 )
Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Πατέρας (2)
Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μάμμη (3)
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής
Πάππος (3 )
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μητέρα (2)

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μάμμη (3)
Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

11 . Όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των δοκιμασιών απόδοσης και τα ενημερωμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη γενετική

αξία, με την ονομασία του φορέα που εκτίμησε τη γενετική αξία , στο ίδιο το ζώο, καθώς και στους γονείς και στους

πάππους και μάμμες (2) (4)

B. Ημερομηνία έγχυσης σπέρματος ή γονιμοποίησης

Τόπος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

') Ή άλλη κατάλληλη μέθοδος εγκεκριμένη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, απαραίτητη μόνο για βοοειδή, πρόβατα και αίγες.
2) Δεν είναι απαραίτητο για υβριδικούς χοίρους.

3) Δεν είναι απαραίτητο για ιπποειδή και υβριδικούς χοίρους.
4) Αν χρειαστεί, χρησιμοποιείστε επιπλέον σελίδες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ , ΧΟΙΡΕΙΟΥ , ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

A. Ενδείξεις σχετικά με τον σπερματοδότη

1 . Είδος (βοοειδές/χοίρος/πρόβατο/αίγα) ( 1 )

2 . Φυλή/γενετικός τύπος

3 . Οργανισμός έκδοσης

4 . Ονομασία και διεύθυνση της αρχής που τηρεί το γενεαλογικο βιβλίο καταγωγής στην τρίτη χώρα

5 . Όνομα και διεύθυνση του κτηνοτρόφου

6 . Όνομα προαιρετικο )

7 . Αριθ . αρχικής εγγραφής

8 . Ημερομηνία γέννησης

9 . Ομάδα αίματος (2)

1 0 . Γενεαλογία (3 )

Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Πατέρας
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής
Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μητέρα

Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

1 1 . Όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των δοκιμασιών απόδοσης και τα ενημερωμένα αποτελέσματα της γενετικής αξίας με την
ονομασία του φορέα που εκτίμησε τη γενετική αξία , στο ίδιο το ζώο, καθώς και στους γονείς και στους πάππους και
μάμμες (3) (4)

12 . Αξιοπιστία της γενετικής αξιολόγησης (μόνο για ταύρους γαλακτοπαραγωγής) (τουλάχιστον 0,5 ):

Τόπος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

(1 ) Διαγράφονται οι περιπές ενδείξεις.

2 Ή άλλη κατάλληλη μέθοδος εγκεκριμένη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, απαραίτητη μόνο για βοοειδή, πρόβατα και αίγες.

j3) Δεν είναι απαραίτητο για υβριδικούς χοίρους.

(4) Αν χρειαστεί χρησιμοποιείστε επιπλέον σελίδες.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ , ΧΟΙΡΕΙΟΥ , ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

B. Ενδείξεις σχετικά με το σπέρμα
2 . Ταυτοποίηση του περιέκτη

1 . Σύστημα ταυτοποίησης του σπέρματος
(χρώμα , αριθμός, κ.λπ.)

3 . Προέλευση του σπέρματος (διεύθυνση του κέντρου συλλογής σπέρματος)
4 . Προορισμός του σπέρματος (όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη )
Ταυτοποίηση του
σωληναρίου

Τόπος έκδοσης

Αριθ . δόσεων

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία συλλογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΩΑΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ , ΧΟΙΡΕΙΟΥ , ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

A. Ενδείξεις σχετικά με τη δότρια

1 . Είδος ( βοοειδές/χοίρος/πρόβατο/αίγα) (1 )

2 . Φυλή/γενετικός τύπος

3 . Οργανισμός έκδοσης

4 . Ονομασία και διεύθυνση της αρχής που τηρεί το γενεαλογικό βιβλίο καταγωγής στην τρίτη χώρα

5 . Όνομα και διεύθυνση του κτηνοτρόφου

6. Όνομα (προαιρετικό)

7 . Αριθ . αρχικής εγγραφής

8 . Ημερομηνία γέννησης

9. Ομάδα αίματος (2)

10 . Γενεαλογία (3)

Πατέρας
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής
Μαμμη

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής
Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μητέρα

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

1 1 . Όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των δοκιμασιών απόδοσης και τα ενημερωμένα αποτελέσματα της γενετικής αξίας με
την ονομασία του φορέα που εκτίμησε τη γενετική αξία , στο ίδιο το ζώο, καθώς και στους γονείς και στους πάππους και
μάμμες (a) (4)

Τόπος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

( 1 ) Διαγράφονται οι περιπές ενδείξεις.
2) Ή άλλη κατάλληλη μέθοδος εγκεκριμένη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, απαραίτητη μόνο για βοοειδή .
3 Δεν είναι απαραίτητο για υβριδικούς χοίρους.

4) Αν χρειαστεί χρησιμοποιείστε επιπλέον σελίδες.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΩΑΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ , ΧΟΙΡΕΙΟΥ , ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

B. Ενδείξεις σχετικά με τα ωάρια
2 . Ταυτοποίηση του περιέκτη

1 . Σύστημα ταυτοποίησης των ωαρίων
(χρώμα , αριθμός, κ.λπ.)

3 . Προέλευση των ωαρίων (διεύθυνση της ομάδας συλλογής των ωαρίων)

4 . Προρισμός των ωαρίων (όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη )
Ταυτοποίηση του
σωληναρίου

Τόπος έκδοσης

Αριθμός ωαρίων ανά σωληνάριο

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία συλλογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ , ΧΟΙΡΕΙΟΥ , ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

A. Ενδείξεις σχετικά με τον σπερμοδότη

1 . Είδος ( βοοειδές/χοίρος/πρόβατο/αίγα) (1 )

2 . Φυλή/γενετικός τύπος

3 . Οργανισμός έκδοσης

4 . Ονομασία και διεύθυνση της αρχής που τηρεί το γενεαλογικο βιβλίο καταγωγής στην τρίτη χώρα

5 . Όνομα και διεύθυνση του κτηνοτρόφου

6 . Όνομα (προαιρετικό)

7 . Αριθ . αρχικής έγγραφης

8 . Ημερομηνία γέννησης

9. Ομάδα αίματος (2)

10 . Γενεαλογία (3 )

Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Πατέρας

Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μητέρα

Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

11 . Όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των δοκιμασιών απόδοσης και τα ενημερωμένα αποτελέσματα της γενετικής αξίας με

την ονομασία του φορέα που εκτίμησε τη γενετική αξία , στο ίδιο το ζώο, καθώς και στους γονείς και στους πάππους και
μάμμες (3) (4)

Τόπος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

P ) Διαγράφονται οι περιπές ενδείξεις.

2 Ή άλλη κατάλληλη μέθοδος εγκεκριμένη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, απαραίτητη μόνο για βοοειδή, πρόβατα και αίγες.

j3) Δεν είναι απαραίτητο για υβριδικούς χοίρους.

(4) Αν χρειαστεί χρησιμοποιείστε επιπλέον σελίδες.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ , ΧΟΙΡΕΙΟΥ , ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

B. Ενδείξεις σχετικά με τη δότρια

1 . Είδος (βοοειδές/χοίρος/πρόβατο/αίγα ) (1 )

2 . Φυλή/γενετικός τύπος

3 . Οργανισμός έκδοσης

4 . Ονομασία και διεύθυνση της αρχής που τηρεί το γενεαλογικό βιβλίο καταγωγής στην τρίτη χώρα

5 . Όνομα και διεύθυνση του κτηνοτρόφου

7 . Αριθ . αρχικής έγγραφης

6 . Όνομα προαιρετικο)

Ομάδα αίματος ( 2 )

8 . Ημερομηνία γέννησης

10 . Γενεαλογία (3 )

Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Πατέρας

Αριθ. γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής
Πάππος
Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μητέρα

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

Μαμμη

Αριθ . γενεαλογικού βιβλίου καταγωγής

11 . Όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των δοκιμασιών απόδοσης και τα ενημερωμένα αποτελέσματα της γενετικής αξίας με
την ονομασία του φορέα που εκτίμησε τη γενετική αξία , στο ίδιο το ζώο, καθώς και στους γονείς και στους πάππους και
μάμμες (3) (4)

Τόπος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

(') Διαγράφονται οι περιττές ενδείξεις.

2) Ή άλλη κατάλληλη μέθοδος εγκεκριμένη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, απαραίτητη μόνο για βοοειδή , πρόβατα και αίγες.

(3) Δεν είναι απαραίτητο για υβριδικούς χοίρους.
4) Αν χρειαστεί χρησιμοποιείστε επιπλέον σελίδες.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ, ΧΟΙΡΕΙΟΥ, ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Γ. Ενδείξεις σχετικά με τα έμβρυα

1 . Σύστημα ταυτοποίησης των εμβρύων
(χρώμα, αριθμός, κ.λπ.)

2. Ταυτοποίηση του περιέκτη

3. Προέλευση των εμβρύων (διεύθυνση της ομάδας συλλογής των εμβρύων)
4. Προρισμός των εμβρύων (όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη)
Ταυτοποίηση του
σωληναρίου

Τόπος έκδοσης

Αριθμός εμβρύων ανά σωληνάριο

Ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία συλλογής

