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Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 285/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 738/92 για την επιβολή οριστικού
δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων από βαμβάκι, καταγωγής Βραζιλίας
και Τουρκίας
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 286/97 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, για
κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 287/97 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, για
κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 288/97 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, για
τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβου
λίου σχετικά με την τελωνειακή ονοματολογία και στατιστική και το κοινό δασμο
λόγιο και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών κατάταξης
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 289/97 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 1997, για την
υπαγωγή της χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής για τις μεταποιημένες τομάτες
καταγωγής Τουρκίας σε ιδιαίτερους όρους
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 290/97 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 1997, για
καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 291 /97 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 1997, για
καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της
τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
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* Απόφαση αριθ. 292/97/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
19ης Δεκεμβρίου 1996, για τη διατήρηση των εθνικών νομοθεσιών που απαγο

ρεύουν τη χρήση ορισμένων προσθέτων στην παραγωγή ορισμένων ειδικών
τροφίμων
13

* Οδηγία 96/83/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 1996, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 94/35/EK για τα γλυκαντικά που
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που
έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

* Οδηγία 96/84/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης

Δεκεμβρίου 1996, για τροποποίηση της οδηγίας 89/398/EOK για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για
ειδική διατροφή
20

* Οδηγία 97/8/EK της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 1997, για την τροποποίηση
της οδηγίας 74/63/EOK του Συμβουλίου περί καθορισμού των ανωτάτων ορίων
περιεκτικότητος για τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές (')
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II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή
97 / 124/EKAX :

+ Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, σχετικά με ενίσχυση της Γερμα
νίας προς την Werkstoff-Union GmbH, Lippendorf (Σαξονία)
31
97 / 125 /EK:

* Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 1997, που επιτρέπει να τυπώνονται
με ανεξίτηλο τρόπο οι καθορισμένες ενδείξεις στις συσκευασίες σπόρων προς σπορά
των ελαιούχων και κλωστικών φυτών και που τροποποιεί την απόφαση 87/3Θ9/EOK
που επιτρέπει την τοποθέτηση καθορισμένων ενδείξεων στις συσκευασίες
ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 285/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Φεβρουαρίου 1997

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 738/92 για την επιβολή οριστικού δασμού
αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων από βαμβάκι, καταγωγής Βραζιλίας και Τουρκίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη

μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ('),

εξαγωγεα προκείμενου να καθοριστούν τα ατομικά
περιθώρια ντάμπινγκ, επειδή o δειγματοληπτικός
έλεγχος διενεργήθηκε κατά την αρχική έρευνα.
Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση
μεταξύ όλων των νέων εξαγωγέων και των συνεργα
σθεισών εταιρειών που δεν περιλαμβάνονταν στο
δείγμα κατά την αρχική έρευνα, είναι σκόπιμο να
προβλεφθεί η επιβολή του μέσου σταθμισμένου
δασμού που επιβλήθηκε στις εν λόγω συνεργασθείσες
εταιρείες σε κάθε νέο εξαγωγέα που θα μπορούσε να
τύχει επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παρά
γραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση στα
πλαίσια της συμβουλευτικής επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

A. Προηγούμενη διαδικασία

(1)

Το Συμβούλιο, με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
738/92 (2), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ

στις εισαγωγές νημάτων από βαμβάκι των κωδικών
ΣΟ 5205 1 1 00 έως 5205 45 90 και 5206 1 1 00 έως
5206 45 90 καταγωγής, μεταξύ άλλων, Τουρκίας.
Διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος των τούρ
κων εξαγωγέων και επιβλήθηκαν ατομικοί δασμοί
που κυμαίνονταν από 4,9% έως 12,1 % στις εταιρείες
που υποβλήθηκαν στο δειγματοληπτικό έλεγχο, ενώ
σε άλλες συνεργασθείσες εταιρείες, που δεν συμπερι
λαμβάνονταν στο δείγμα, επιβλήθηκε μέσος σταθμι
σμένος δασμός ύψους 9%. Δασμός 12,1 % επιβλήθηκε

στις εταιρείες που είτε δεν αναγγέλθηκαν είτε δεν
συνεργάστηκαν κατά την έρευνα.

B. Τροποποίηση

(2)

ΑρSρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 738/92 προστίθε
ται η ακόλουθη παράγραφος:

« 6. Όταν κάποιο μέρος προσκομίζει επαρκείς αποδεί
ξεις στην Επιτροπή ότι δεν εξήγαγε τα εμπορεύματα που
περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 κατά την
περίοδο έρευνας, ότι δεν συνδέεται με κανέναν από τους
εξαγωγείς ή παραγωγούς οι οποίοι υπόκεινται στα μέτρα
αντιντάμπινγκ που επιβάλλονται με τον παρόντα κανο
νισμό και ότι εξήγαγε τα σχετικά εμπορεύματα μετά την
περίοδο έρευνας, ή ότι ανέλαβε αμετάκλητη συμβατική
υποχρέωση για την εξαγωγή σημαντικής ποσότητας
στην Κοινότητα, τότε το Συμβούλιο μπορεί, με απλή
πλειοψηφία, με βάση πρόταση της Επιτροπής μετά από
διαβούλχυση στα πλαίσια της συμβουλευτικής
επιτροπής, να τροποποιήσει το άρθρο 1 παράγραφος 2,
προσθέτοντας το εν λόγω μέρος.»

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, δεν κατέστη δυνατή
στην παρούσα διαδικασία η επανεξέταση νέου

(') ΕΕ αριθ. L 56 της 6. 3 . 1996, σ. 1 .

(2) ΕΕ αριθ. L 82 της 27. 3. 1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθη

κε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1828/94 (ΕΕ αριθ. L
191 της 27. 7 . 1994, σ. 3 ).

ΆρSρο 2

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

Αριθ . L 48/2

1 EL

1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 1997 .
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
G. ZALM
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Αριθ. L 48/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 286/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 1997

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

οτι, κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εμπό
ρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να κατατα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

γεί στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη
2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της
23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2493/96
της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 9,

ότι το τμήμα δασμολογικής και στατιστικής ονοματολογίας
της επιτροπής τελωνειακού κώδικα δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

Εκτιμώντας:

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της
συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον
προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς
καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύμα
τος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας· ότι αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης
σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω
και εν μέρει ή με την προσθήκη, ενδεχομένως, υποδιαιρέ
σεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς
νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών
ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑρSρο 1

Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτη
μένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολο
γία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη
2 του εν λόγω πίνακα.

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή πρώτη
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, 17 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Mario ΜΟΝΤΙ

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 338 της 28. 12. 1996, σ. 27.

Αριθ. L 48/4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(0

(2 )

(3)

Γαλάκτωμα για επάλειψη του τύπου νερού σε έλαιο που
περιέχει λιπαρές ουσίες γάλακτος (61,2% κατά βάρος)
πρωτεΐνη γάλακτος και μικρά τεμάχια σκόρδου, μαϊντανού
και άλλων αρωματικών χόρτων

0405 20 30

H κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας,
καθώς και από τη σημείωση 2.6) του κεφαλαίου 4 και από το
κείμενο των κωδικών ΣΟ 0405, 0405 20 και 0405 20 30
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Αριθ. L 48/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 287/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Φεβρουαρίου 1997

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι, κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εμπό
ρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να κατατα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

γεί στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της
23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2493/96
της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 9,

2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη του τμήματος δασμολογικής
και στατιστικής ονοματολογίας της επιτροπής τελωνειακού
κώδικα,

Εκτιμώντας:

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της
συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον
προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς
καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύμα
τος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας· ότι αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης
σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω
και εν μέρει ή με την προσθήκη, ενδεχομένως, υποδιαιρέ
σεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς
νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών
ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτη
μένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολο
γία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη
2 του εν λόγω πίνακα.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή πρώτη
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, 17 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Mario ΜΟΝΤΙ

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
(2) EE αριθ. L 338 της 28. 12. 1996, σ. 27.

Αριθ. L 48/6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(D

( 2)

(3)

1 . Παρασκεύασμα διατροφής, με την ακόλουθη κατά βάρος

2106 90 98

σύνθεση :

74% λιπαρά γάλακτος

5 % πλήρες αυγό σε σκόνη

H κατάταξη διέπεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για
την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, τη σημείωση
2 . β) του κεφαλαίου 4, τη σημείωση 1 .γ) του κεφαλαίου 15 , σε
συνδυασμό με το κείμενο των κωδικών ΣΟ 2106, 2106 90 και
2106 90 98

4% ξύδι από κρασί
1,5 % αλάτι

15,5% νερό.

Το προϊόν, σε κατάσταση απλής ψύξης, έχει τη μορφή
ανοικτοκίτρινης, λιπαρής συμπαγούς μάζας

2. Προϊόντα επάλειψης τα οποία περιέχουν κατά βάρος 70 %
με 80 % λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα και
20 % με 30 % φυτικού λίπους. Συσκευάζονται συνήθως σε
πακέτα 500 γραμμαρίων και προορίζονται για τη λιανική
πώληση .

Το προϊόν μπορεί να λαμβάνεται είτε από μείγμα βουτύ
ρου (κλάση 0405) και φυτικού λίπους (κεφάλαιο 15), είτε
από μείγμα κρέμας γάλακτος (κλάση 0401 ) και φυτικού
λίπους (κεφάλαιο 15 ) που έχει χτυπηθεί για βουτυρο
ποίηση

210690 98

H κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας
τη σημείωση 2.β) του κεφαλαίου 4, τη σημείωση 1 .γ) του
κεφαλαίου 15, καθώς και από την περιγραφή των προϊόντων
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2106, 2106 90 και
2106 90 98
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 288/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Φεβρουαρίου 1997

για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου
σχετικά με την τελωνειακή ονοματολογία και στατιστική και το κοινό δασμολόγιο και την
κατάργηση ορισμένων κανονισμών κατάταξης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της
23ης Ιουλίου 1987, σχετικά με την τελωνειακή ονοματολο
γία και στατιστική και το κοινό δασμολόγιο ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2493/96 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιμώντας:
ότι μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη η διάκριση ορισμένων
σαλτσών που παρασκευάζονται με βάση λαχανικά που
υπόκεινται στην κλάση 2103 των παρασκευασμένων ή
διατηρημένων λαχανικών του κεφαλαίου 20· ότι, για να
εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης
ονοματολογίας, είναι σκόπιμο να θεσπισθούν διατάξεις
σχετικά με τη διάκριση μεταξύ αυτών των δύο ομάδων
προϊόντων· ότι, στην πράξη, αυτές οι σάλτσες εμφανίζονται
βασικά υπό μορφή υγρών, γαλακτωμάτων ή εναιωρημάτων
που περιέχουν μικρή ποσότητα ορατών στερεών υλών· ότι
φαίνεται σκόπιμο να ληφθεί ως κριτήριο διάκρισης το
ποσοστό τους που περνά από κόσκινο με δεδομένο μέγεθος
βρόχων
ότι είναι σκόπιμο να εισαχθεί συμπληρωματική σημείωση
για το σκοπό αυτό στο κεφάλαιο 21 της συνδυασμένης
ονοματολογίας- ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί
ανάλογα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2658 /87·

ότι είναι σκόπιμο να καταργηθούν οι κανονισμοί ή μέρη
κανονισμών που κατέταξαν κατά το παρελθόν ανάλογα
προϊόντα βάσει κριτηρίων άλλων από το ποσοστό τους που
περνά από κόσκινο από μεταλλικό πλέγμα, ήτοι τους κανο
νισμούς της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 314/90 (3), (ΕΟΚ) αριθ.
3044/90 (4) και (ΕΚ) αριθ. 3055/94 (5)·

οτι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του τελωνειακού
κώδικα — τμήμα τελωνειακής ονοματολογίας και στατι
στικής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το κεφάλαιο 21 της συνδυασμένης ονοματολογίας που
επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροπο
ποιείται ως εξής:

1 . Ενσωματώνεται η ακόλουθη νέα συμπληρωματική
σημείωση 1 :
« 1 . Κατά την έννοια των διακρίσεων 2103 20 00 και
2103 90 90, η έκφραση "σάλτσες" δεν καλύπτει παρα

σκευάσματα λαχανικών, φρούτων ή άλλων εδώδιμων
μερών φυτών, όταν το ποσοστό αυτών των συστα

τικών που περνά από κόσκινο μεταλλικού πλέγματος,
με άνοιγμα βρόχου 5 χιλιοστά, μετά από ξέπλυμα σε
νερό θερμοκρασίας 20° C, είναι κατώτερο από 80%
κατά βάρος, υπολογιζόμενο στο αρχικό παρα
σκεύασμα.»
2. Οι σημερινές συμπληρωματικές δηλώσεις 1 έως 4 καθί
στανται αντίστοιχα 2 έως 5 .
ΆρQρο 2
Καταργούνται το σημείο 2 του παραρτήματος του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 314/90, το σημείο 1 του παραρτήματος
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3044/90 καθώς και o κανονι
σμός (ΕΚ) αριθ. 3055/94.
ΑρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή πρώτη
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, 17 Φεβρουάριου 1997.
Για την Επιτροπή
Mario ΜΟΝΤΙ

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
P) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

256 της 7 . 9. 1987, σ. 1 .
338 της 28. 12. 1996, σ. 27.
35 της 7. 2. 1990, σ. 9.
292 της 24. 10. 1990, σ. 5.
323 της 16. 12. 1994, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 289/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 1997

για την υπαγωγή της χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής για τις μεταποιημένες τομάτες
καταγωγής Τουρκίας σε ιδιαίτερους όρους
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2201 /96 του Συμβουλίου, της
28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον
τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκη
πευτικά ('), και ιδίως το άρθρο 1 1 παράγραφος 2,

οτι, για να αποφευχθεί, κατά τη διάρκεια των ημερών που
προηγούνται της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού,
να υποβληθούν καταχρηστικά αιτήσεις πιστοποιητικών,
πρέπει να προβλεφθεί ότι o παρών κανονισμός αρχίζει να
ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μετα
ποιημένων οπωροκηπευτικών,

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921 /95 της Επιτροπής, της 3ης
Αυγούστου 1 995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθε
στώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής στον τομέα των

μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2405/89 και
(ΕΟΚ) αριθ. 3518/86 (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 2427/95 (3), προβλέπει, στο άρθρο 2 παρά
γραφος 2, ότι η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει σε προθεσμία
μελέτης την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής για τα
προϊόντα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι αναγ
καίο να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη
των εισαγωγών, ώστε να εκτιμήσει τον κίνδυνο διαταραχής
ή απειλής διαταραχής της αγοράς· ότι, κατά τη διάρκεια
εφαρμογής αυτού του ειδικού καθεστώτος, τα κράτη μέλη
υποχρεούνται να ανακοινώνουν τρεις φορές την εβδομάδα
στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν τα εκδιδόμενα
πιστοποιητικά εισαγωγής·

ότι οι τελευταίες εξελίξεις των εισαγωγών μεταποιημένης
τομάτας που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2002 δικαιολογούν
την εφαρμογή αυξημένης επιτήρησης γι' αυτό το προϊόν·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Για τις μεταποιημένες τομάτες που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 2002, καταγωγής Τουρκίας:
α) τα πιστοποιητικά εισαγωγής που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1921 /95 εκδίδονται την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της υποβολής της
αίτησης·

β) οι πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγω
γής ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1921 /95.
ΆρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 297 της 21 . 11 . 1996, σ. 29.
(2) ΕΕ αριθ. L 185 της 4. 8. 1995, σ. 10.

h) ΕΕ αριθ. L 249 της 17. 10. 1995, σ. 12.
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Αριθ. L 48/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 290/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Φεβρουαρίου 1997

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

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2777/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού
δύναται να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 προβλέπει ότι, από
την 1η Ιουλίου 1995, για κάθε εξαγωγή προϊόντων για την
οποία αιτείται επιστροφή κατά την εξαγωγή πρέπει να
προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής με προκαθορισμό
της επιστροφής, με εξαίρεση τους νεοσσούς· ότι οι ειδικές
λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος αυτού για τον
τομέα του κρέατος πουλερικών έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1372/95, της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2370/96 (4)·

ότι η παρούσα κατάσταση της αγοράς σε ορισμένες τρίτες
χώρες και o ανταγωνισμός για ορισμένους προορισμούς
καθιστούν αναγκαίο τον καθορισμό μιας διαφοροποιημένης
επιστροφής για ορισμένα προϊόντα του τομέα του κρέατος
πουλερικών·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1 50/95 (6), 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 (7), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1482/96 (8)·

ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων
στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τομέα του κρέα
τος πουλερικών οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής σε
ένα ποσό το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή της Κοινότητας
στο διεθνές εμπόριο και επίσης λαμβάνει υπόψη τον ιδιαί
τερο χαρακτήρα των εξαγωγών αυτών των προϊόντων

καθώς και της σημασίας τους κατά την παρούσα στιγμή·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης
πουλερικών και αυγών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΆρSρο 1

O κατάλογος των κωδικών των προϊόντων για εξαγωγή, για
τα οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, και τα ποσά
της επιστροφής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα για τις
εξαγωγές που θα πραγματοποιηθούν με βάση τα πιστοποιη
τικά εξαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1372/95 ή με βάση τα πιστοποιητικά
εξαγωγής εκ των υστέρων που αναφέρονται στο άρθρο 9
του εν λόγω κανονισμού.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Φεβρουαρίου
1997 .

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

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) EE
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

282
305
133
323
387

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 77.
19. 12. 1995, σ. 49.
17. 6. 1995, σ. 26.
13 . 12. 1996, σ. 12.
31 . 12. 1992, σ. 1 .

(6) EE αριθ. L 22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
(7) EE αριθ. L 108 της 1 . 5 . 1993, σ. 106.
(8) ΕΕ αριθ. L 188 της 27 . 7 . 1996, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουάριου 1997, για καθορισμό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός
των επιστροφών (')

Ποσό

Κωδικός προϊόντος

των επιστροφών

Προορισμός
των επιστροφών (')

Ecu/ 100άδα

0105 11 11 9000

01

1,50

0105 11 19 9000

01

1,50

0105 11 91 9000

01

1,50

0105 11 99 9000

01

1,50

0105 12 00 9000
0105 19 20 9000

01
01

Ecu/ 1 00 kg

3,50
3,50

Ecu/ 1 00 kg
0207 12 10 9900

0207 12 90 9190

02

16,00

03

14,00

04

6,00

02

0207 25 10 9000

05

7,00

0207 25 90 9000

05

7,00
7,00

0207 14 20 9900

05

0207 14 60 9900

05

7,00

0207 14 70 9190

05

7,00

0207 14 70 9290

05

7,00

0207 27 10 9990

03

5,00

06

7,00

03

5,00

0207 27 60 9000

19,00

03

14,00

04

6,00

Ποσό

των επιστροφών

0207 27 70 9000

I

06

7,00

03

5,00

06

7,00

(') Προορισμοί:

01 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
02 Αγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Υεμένη, Λίβανος και Ιράν,
03 Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Λιθουανία,
Εσθονία και Λετονία,

04 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις
Δημοκρατία, την Ελβετία και τους
05 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις
Δημοκρατία και την Ελβετία,
06 όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις
Δημοκρατία, την Ελβετία και τους

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
προορισμούς που αναφέρονται υπό 02 και 03 παραπάνω,
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
προορισμούς που αναφέρονται υπό 03 παραπάνω.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
της Επιτροπής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 291/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Φεβρουαρίου 1997

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. 2375/96 ( 2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου, της
28ης Δεκεμβρίου 1 992, 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,

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:

ΆρSρο 1

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

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

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Φεβρουαρίου
1997 .

O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) E E

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

337 της 24. 12 . 1994, σ. 66.
325 της 14. 12. 1996, σ. 5.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 1997, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών
κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (')

0702 00 15

052

204
212
624
999

0707 00 10

052
053
068
999

0709 10 10

220
999

0709 90 73

052

204

628
999

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

052

204
212
220
448
464
600
624
999

0805 20 1 1

204
999

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

54,1
50,8
113,6
250,0
117,1
94,2
180,2
74,2
116,2
140,5
140,5
126,5
102,7
141,9
123,7
43,4
38,2
52,3
30,6
26,6
50,5
58,0
55,5
44,4
67,9
67,9

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

388
400

25,0
85,4
55,1
79,3
78,5
109,3
81,2
73,4
71,3
72,0
69,4
70,9
97,7
59,3
64,5
56,3
86,1
84,4
107,7
79,4
77,0
76,7
110,0

512

63,6

528

71,1
77,1
79,2

052
204

220
400
464
600

624
999

0805 30 20

052
400

600
999

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

039

052
060
064
400
404

512
999

0808 20 31

064

624
999

(') Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται 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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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 292/97/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 1996

για τη διατήρηση των εθνικών νομοθεσιών που απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων προσθέ
των στην παραγωγή ορισμένων ειδικών τροφίμων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

ληφθούν υπόψη οι θεμιτές πρακτικές στο εμπόριο αυτών
των τροφίμων, καθώς και το συμφέρον των καταναλωτών

πριν επιτραπεί η διατήρηση της απαγόρευσης της χρήσης
ορισμένων κατηγοριών προσθέτων·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 100 A,

την οδηγία 89/ 107/EOK του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμ
βρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για
ανθρώπινη διατροφή ('), και ιδίως το άρθρο 3α,
την πρόταση της Επιτροπής (2),

οτι o χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού ενός προϊόντος για

το οποίο ένα κράτος μέλος μπορεί να εξακολουθήσει να
εφαρμόζει την εθνική του νομοθεσία δεν πρέπει να θίγει τις
διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 (5) και
(ΕΟΚ) αριθ. 2082/92, (6) που αφορούν, αντιστοίχως, τις
ονομασίες προέλευσης και τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας·

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της
συνθήκης (4),
Εκτιμώντας:

ότι οι κανόνες εναρμόνισης σε θέματα προσθέτων δεν
πρέπει να θέτον υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή των διατά
ξεων των κρατών μελών που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1992
και που απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων προσθέτων σε
ορισμένα ειδικά τρόφιμα που θεωρούνται παραδοσιακά και
παράγονται στο έδαφος τους·
ότι o κατάλογος των τροφίμων που θεωρούνται παραδο
σιακά πρέπει να καταρτιστεί με βάση τις κοινοποιήσεις που

πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή πριν από
την 1η Ιουλίου 1994· ότι, ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη
και οι κοινοποιήσεις των νέων κρατών μελών που έγιναν
μετά την ημερομηνία αυτή·
ότι, ωστόσο, η παρούσα απόφαση δεν αποβλέπει, εν γένει,
στον ορισμό του παραδοσιακού χαρακτήρα των τροφίμων·
ότι, ειδικότερα, o παραδοσιακός αυτός χαρακτήρας δεν
είναι δυνατόν να συνοψίζεται στην απλή απαγόρευση της

οτι η οδηγία 89/ 107/EOK και οι ειδικές οδηγίες επιτρέπουν
μόνο τα πρόσθετα που δεν βλάπτουν τη δημόσια υγεία· ότι,
επομένως, η προστασία της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να
αποτελεί κριτήριο για την απαγόρευση της χρήσης ορισμέ
νων προσθέτων σε ορισμένα ειδικά τρόφιμα που θεωρού
νται παραδοσιακά·

οτι, κατ' αρχήν, η απαγόρευση της χρήσης ορισμένων
προσθέτων δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις σε σχέση με
άλλα πρόσθετα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία που
αναφέρεται στο παράρτημα I της οδηγίας 89/ 1Û7/EOK και,
συνεπώς, δεν πρέπει να θίγει την κοινοτική εναρμόνιση·

οτι, για λογούς διαφανειας, θα πρέπει να προσδιορισθούν οι
απαγορεύσεις της χρήσης ορισμένων κατηγοριών προσθέ
των σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, τις οποίες τα κράτη
μέλη μπορούν να διατηρήσουν κατά παρέκκλιση των διατά
ξεων της οδηγίας 89/ 107/EOK, καθώς και των ειδικών
οδηγιών 94/35/EK (7), 94/36/EK (8), 95/2/EK (9)·

χρησιμοποίησης προσθέτων στα εν λόγω τρόφιμα·
ότι, εντούτοις, πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημασία που έχει
η απαγόρευση, που επέβαλλα η εθνική νομοθεσία που ίσχυε
την 1η Ιανουαρίου 1992, όσον αφορά τη χρήση ορισμένων
κατηγοριών προσθέτων στο σύνολο των πρακτικών παρα
γωγής τροφίμων· ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ιδιαιτερό
τητα ορισμένων τρόπων παραγωγής· ότι θα πρέπει να
(') ΕΕ αριθ. L 40 της 11 . 2. 1989, σ. 27· οδηγία οπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 94/34/EK (ΕΕ αριθ. L 237 της 10. 9.
1994, σ. 1 ).

(2) ΕΕ αριθ. C 134 της 1.6. 1995, σ. 20 και ΕΕ αριθ. C 186 της 26. 6.

ότι η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη κυκλοφορία
των εμπορευμάτων δεν πρέπει να απειλούνται ούτε από την
άδεια διατήρησης των εθνικών νομοθεσιών ούτε από ενδε
χόμενες ρυθμίσεις σε θέματα επισήμανσης οι οποίες επιτρέ
πουν τη διάκριση των εν λόγω προϊόντων από άλλα παρό
μοια τρόφιμα· ότι, επομένως, η ελεύθερη κυκλοφορία, η
διάθεση στην αγορά και η παραγωγή, σε όλα τα κράτη
μέλη, παρόμοιων τροφίμων, παραδοσιακών ή μη, πρέπει να
διατηρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης,

1996, σ. 7 .

(3) E E αριθ. C 301 της 13 . 11 . 1995, σ. 43 .

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 1996
(ΕΕ αριθ. C 32 της 5 . 2. 1996, σ. 21 ), κοινή θέση του Συμβουλίου
της 18ης Ιουνίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 315 της 24. 10. 1996, σ. 4) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
1996 (ΕΕ αριθ. C 347 της 18. 11 . 1996). Απόφαση του Συμβουλίου
της 9ης Δεκεμβρίου 1996.

(5) ΕΕ αριθ. L 208 της 24. 7 . 1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(6) ΕΕ αριθ. L 208 της 24. 7 . 1992, σ. 9· κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(7) ΕΕ αριθ. L 237 της 10. 9. 1994, σ. 3 .
(8) ΕΕ αριθ. L 237 της 10. 9. 1994, σ. 13 .
(9) EE αριθ. L 61 της 18 . 3 . 1995, σ. 1 .
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H παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2081 /92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92.
Αρθρο 2

'Αρθρο 1

Δυνάμει του άρθρου 3α της οδηγίας 89/ 107/EOK και με
τους όρους που καθορίζονται σ' αυτό, επιτρέπεται στα
κράτη μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημα να διατηρή
σουν στη νομοθεσία τους την απαγόρευση, κατά την παρα
γωγή τροφίμων, της χρήσης ορισμένων κατηγοριών προσθέ
των που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα.

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξελλες, 19 Δεκεμβρίου 1996.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

K. ΗÄΝSCΗ

S. ΒΑRRΕΤΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

Κράτη μέλη

Κατηγορίες προσθέτων για τις
οποίες μπορεί να διατηρηθεί

Τρόφιμα

η απαγόρευση

Γερμανία

Παραδοσιακή γερμανική μπίρα «Bier nach
deutschem Reinheitsgebot gebraut»

Όλες, πλην των προωθητικών αερίων

Ελλάδα

Τυρί «φέτα»

Όλες

Γαλλία

« Παραδοσιακό γαλλικό ψωμί»

Όλες

Γαλλία

Παραδοσιακές γαλλικές κονσέρβες τρούφας

Όλες

Γαλλία

Παραδοσιακές γαλλικές κονσέρβες σαλι
γκαριών

Όλες

Γαλλία

Παραδοσιακές γαλλικές κονσέρβες κρεατο
παρασκευασμάτων (confit) χήνας και
πάπιας

Όλες

Αυστρία

Παραδοσιακό αυστριακό « Bergkäse»

Όλες, πλην των συντηρητικών

Φινλανδία

Παραδοσιακό φινλανδικό «Mämmi »

Όλες, πλην των συντηρητικών

Σουηδία

Παραδοσιακά σουηδικά και φινλανδικά
σιρόπια φρούτων

Χρωστικές

Φινλανδία
Δανία

Παραδοσιακό δανικό « Kødboller»

Συντηρητικά και χρωστικές

Δανία

Παραδοσιακό δανικό « Leverpostej»

Συντηρητικά (εκτός από το σορβικό οξύ) και
χρωστικές

Ισπανία

Παραδοσιακό ισπανικό « Lomo embuchado»

Όλες, εκτός από τα συντηρητικά και τα
αντιοξειδωτικά

Ιταλία

Παραδοσιακό ιταλικό «Salame cacciatore»

Όλες, πλην των συντηρητικών, αντιοξειδω
τικών, βελτιωτικών γεύσης και αερίων
συσκευασίας

Ιταλία

Παραδοσιακή ιταλική «Mortadella»

Όλες, πλην των συντηρητικών, αντιοξειδω
τικών, βελτιωτικών γεύσης, σταθεροποιητών
και αερίων συσκευασίας

Ιταλία

Παραδοσιακό ιταλικό «Cotechino e zam
pone »

Όλες, πλην των συντηρητικών, αντιοξειδω
τικών, διορθωτικών οξύτητας, βελτιωτικών
γεύσης σταθεροποιητών και αερίων συσκευα
σίας
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ΟΔΗΓΙΑ 96/83/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 1996

περί τροποποιήσεως της οδηγίας 94/35/EK για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμο
ποιηθούν στα τρόφιμα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 100 A,

την οδηγία 89/ 1Û7/EOK του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμ
βρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να

χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για
ανθρώπινη διατροφή ('), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος
2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 89
B της συνθήκης (3),

«3 . Τα γλυκαντικά δεν μπορούν να χρησιμοποιού
νται στα τρόφιμα που προορίζονται για τα βρέφη και
νήπια που αναφέρονται στην οδηγία 89/398/EOK,
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων για τα ασθενή
βρέφη και νήπια, εκτός αντιθέτων σχετικών διατά
ξεων.»

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5. Στο παράρτημα, η έκφραση "quantum satis"
σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατη δόση. Ωστόσο, τα
γλυκαντικά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ορθές
πρακτικές παραγωγής, σε δόση που δεν υπερβαίνει
την αναγκαία, για την επίτευξη του επιθυμητού
αποτελέσματος ποσότητα, και με την προϋπόθεση ότι
δεν παραπλανάται o καταναλωτής.»

Εκτιμώντας:

ότι, μετά την έκδοση της οδηγίας 94/35/EK (4), σημειώ
θηκαν πολλές τεχνικές εξελίξεις στον τομέα των γλυκα

3. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 2α

ντικών

ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις

Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, η
παρουσία γλυκαντικού σε τρόφιμο επιτρέπεται:

αυτές·

ότι, πριν από τη θέσπιση διατάξεων δυνάμενων να έχουν
επίπτωση στη δημόσια υγεία, ζητήθηκε η γνώμη της επιστη
μονικής επιτροπής τροφίμων, που συνεστήθη με την
απόφαση 95/273/EK της Επιτροπής (5),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

H οδηγία 94/35/EK τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
« 5. H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης και στα
αντίστοιχα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική
διατροφή, κατά την έννοια της οδηγίας 89/398/EOK.»
(') ΕΕ αριθ. L 40 της 11 . 2. 1989, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 94/34/EK (ΕΕ αριθ. L 237 της 10. 9. 1994, σ. 1 ).
(2) ΕΕ αριθ. C 174 της 17. 6. 1996, σ. 1 .

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 1996
(ΕΕ αριθ. C 96 της 1 . 4. 1996, σ. 24), κοινή θέση του Συμβουλίου
της 25ης Ιουνίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 315 της 24. 10. 1996, σ. 12) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
1996 (ΕΕ αριθ. C 347 της 18. 11 . 1996). Απόφαση του Συμβουλίου
της 9ης Δεκεμβρίου 1996.
(4) EE αριθ. L 237 της 10. 9. 1994, σ. 3 .
(5) ΕΕ αριθ. L 167 της 18. 7. 1995, σ. 22.

— εάν πρόκειται για σύνθετο τρόφιμο χωρίς πρόσθετη
ζάχαρη ή με μειωμένες θερμίδες, στα σύνθετα διαιτη
τικά τρόφιμα τα οποία προορίζονται για δίαιτα με
μειωμένες θερμίδες ή τα σύνθετα τρόφιμα με παρατε
ταμένη διάρκεια διατήρησης, διαφορετικά από αυτά
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 , εφόσον
το συγκεκριμένο γλυκαντικό επιτρέπεται σε ένα από
τα συστατικά του σύνθετου τροφίμου ή

— εάν το τρόφιμο αυτό προορίζεται μόνον για την
παρασκευή σύνθετου τροφίμου το οποίο συμφωνεί με
την παρούσα οδηγία.»

4. Στο παράρτημα, η κατηγορία « Βιταμίνες και διαιτητικές
τροφές» μετονομάζεται ως εξής: « Συμπληρώματα
διατροφής/διαιτητικά συμπληρώματα με βάση βιταμίνες
ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα
προς μάσηση».
5. O πίνακας του παραρτήματος συμπληρώνεται από το
κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Αρθρο 2

Τα κράτη μέλη τροποποιούν, αν είναι αναγκαίο, τις νομοθε
τικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους ώστε:
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— να επιτραπεί η εμπορία των προϊόντων που είναι
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 19
Δεκεμβρίου 1997·

Αριθ. L 48/ 17

λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται
από τα κράτη μέλη.

ΆρSρο 3

— να απαγορευθεί η εμπορία των προϊόντων που δεν είναι
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία από τις 19 Ιουνίου
1998 . Ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην
αγορά ή επισημανθεί πριν από αυτή την ημερομηνία
αλλά δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία,
μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι να εξαντληθούν τα
αποθέματα.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
ΆρSρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1996.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
O Πρόεδρος

Γ\α το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

K. ΗΑΝSCΗ

S. ΒΑRRΕΤΤ

Αριθ. L 48/ 18
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σημείωση:

1 . Για την ουσία E 952, κυκλαμινικό οξύ και τα άλατα νατρίου και ασβεστίου του, οι ανώτερες δόσεις εκφράζονται σε
ελεύθερο οξύ.
2. Για την ουσία E 954, ζαχαρίνη και τα άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου της οι ανώτερες δόσεις εκφράζονται σε
ελεύθερο ιμίδιο.

E 950

Τρόφιμα

Ονομασία

Αριθ. ΕΚ

Ακετοσουλφαμικό κάλιο

— Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε
ίνες άνω του 15 % και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον
20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα
— Σούπες με μειωμένες θερμίδες

— Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή,
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
— Μπίρα με μειωμένες θερμίδες
— Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας μηλίτη, απίτη,
οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων

Ανώτατες
δόσεις

1 200 mg/kg

110 mg/l

2 500 mg/kg
25 mg/l
350 mg/l

ποτών

— Οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης

350 mg/kg

κάτω του 15 % vol

E 951

Ασπαρτάμη

— Χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για
παγωτό

2 000 mg/kg

— Καραμελωμένα ζαχαρώδη προϊόντα σε μορφή δισκίων
με μειωμένες θερμίδες

500 mg/kg

— Feinkostsalat

350 mg/kg

— Essoblaten

2 000 mg/kg

— Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε
ίνες άνω του 15%, και τα οποία περιέχουν τουλάχι
στον 20% πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

1 000 mg/kg

— Σούπες με μειωμένες θερμίδες

1 10 mg/l

— Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή,
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

6 000 mg/kg

— Δροσιστικές παστίλιες έντονα αρωματισμένες χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

2 000 mg/kg

— Μπύρα με μειωμένες θερμίδες
— Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη,
οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων

25 mg/l
600 mg/l

ποτών

— Οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης

600 mg/kg

κάτω του 15 % vol

— Feinkostsalat

E 952

Κυκλαμινικό οξύ και
τα άλατα του νατρίου και — Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη,
ασβεστίου

350 mg/kg
250 mg/l

αποσταγμάτων ή κρασιού και μη αλκοολούχων ποτών
— Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή,

2 500 mg/kg

χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

— Συμπληρώματα διατροφής/διαιτητικά συμπληρώματα
με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι
ή σε σκευάσματα προς μάσηση

1 250 mg/kg
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Τρόφιμα

Ονομασία

Ζαχαρίνη και τα άλατά της
νατρίου, καλίου και ασβε — Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε
στίου
ίνες άνω του 15%, και τα οποία περιέχουν τουλάχι
στον 20% πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα
— Σούπες με μειωμένες θερμίδες

Αριθ. L 48/ 19
Ανώτατες
δόσεις

100 mg/kg

1 10 mg/l

— Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή,
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

3 000 mg/kg

— Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας, μηλίτη, απίτη,
οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων

80 mg/l

ποτών,

— Οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης

80 mg/kg

κάτω του 15% vol

E 957

Θαυματίνη

— Χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και
παγωτό

800 mg/kg

— Feinkostsalat

160 mg/kg

— Παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα

50 mg/kg

σάκχαρα
E 959

Νεοεσπεριδίνη DC

— Δημητριακά για το πρόγευμα, με περιεκτικότητα σε
ίνες άνω του 1 5 % και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον
20 % πίτυρα, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα

50 mg/kg

σάκχαρα

— Σούπες με μειωμένες θερμίδες

50 mg/1

— Ζαχαρώδη μικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή,
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

400 mg/kg

— Συμπληρώματα διατροφής/διαιτητικά συμπληρώματα
με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι
ή σε σκευάσματα προς μάσηση
— Ποτά που συνίστανται σε μίγμα μπίρας μηλίτη, απίτη,
οινοπνευματωδών ή κρασιού και μη αλκοολούχων

400 mg/kg

30 mg/1

ποτών

— Οινοπνευματώδη ποσά με περιεκτικότητα αλκοόλης

30 mg/kg

κάτω του 15% vol

— Χωνάκια και γκοφρέτες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα για
παγωτό

50 mg/kg

— Feinkostsalat

50 mg/kg

— Μπίρα με μειωμένες θερμίδες

— Πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατρο
φής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο
— «Σνακ»: αλμυρά και ξηρά μεζεδάκια με βάση το άμυλο
ή τα καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα και
περιέχοντα ορισμένες αρωματικές ουσίες

10 mg/1

100 mg/kg
50 mg/kg

Αριθ. L 48/20
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ΟΔΗΓΙΑ 96/84/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Δεκεμβρίου 1996

για τροποποίηση της οδηγίας 89/398/EOK για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

ποιούνται οι καρποί της βιομηχανικής έρευνας μέχρις ότου
τροποποιηθεί η σχετική ειδική οδηγία·

ότι, ωστόσο, για λόγους προστασίας της υγείας των κατανα
λωτών, η άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να χορηγείται
μόνο μετά από διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή
τροφίμων·

ότι η άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εάν το προϊόν δεν
παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της
συνθήκης (-1),
ΑρSρο 1
Εκτιμώντας:

Στο άρθρο 4 της οδηγίας 89/398/EOK, παρεμβάλλίται η
ακόλουθη παράγραφος:

ότι το άρθρο 4 της οδηγίας 89/398/EOK του Συμβουλίου (4)
προβλέπει ότι οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις
ομάδες τροφίμων οι οποίες αναγράφονται στο παράρτημα 1
της εν λόγω οδηγίας, θεσπίζονται με ειδικές οδηγίες της
Επιτροπής·

το «modus vivendi» το οποίο συνήφθη, στις 20 Δεκεμβρίου
1994, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβου
λίου και της Επιτροπής ως προς τα εκτελεστικά μέτρα που
θα ισχύουν για όσες πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία
του άρθρου 189 B της συνθήκης (5)·

ότι οι ειδικές οδηγίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των
γνώσεων κατά το χρόνο της θέσπισής τους και ότι, ως εκ
τούτου, κάθε τροποποίηση που αποβλέπει στην αποδοχή
των βασιζόμενων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο
καινοτομιών πρέπει, μετά από διαβούλευση με την επιστη
μονική επιτροπή τροφίμων, που συνεστήθη με την απόφαση
95/273/EK της Επιτροπής (*), να εγκρίνεται με τη διαδικα
σία του άρθρου 13 της οδηγίας 89/398/EOK·

ότι είναι ανάγκη να προβλεφθεί διαδικασία που να επιτρέ
πει τη διάθεση στην αγορά, προσωρινά, των τροφίμων που
απορρέουν από τις τεχνολογικές καινοτομίες, ώστε να αξιο
C ) ΕΕ αριθ. C 389 της 31 . 12. 1994, σ. 21 και ΕΕ αριθ. C 41 της 13. 2.
1996, σ. 13 .

(2) EE αριθ. C 256 της 2. 10. 1995, σ. 1 .

« Ια. Για να καταστεί δυνατή η ταχεία διάθεση στην
αγορά τροφίμων προοριζόμενων για ειδική διατροφή, τα
οποία είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής και τεχνολο
γικής προόδου, η Επιτροπή, αφού συμβουλευτεί την
επιστημονική επιτροπή τροφίμων και σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 13, μπορεί να επιτρέψει για
χρονικό διάστημα 2 ετών τη διάθεση στην αγορά τροφί
μων που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες σύνθεσης
που καθορίζονται στις προβλεπόμενες στο παράρτημα I
ειδικές οδηγίες.
Σε περίπτωση ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να προσθέτει,
στην απόφαση για τη χορήγηση αδείας, κανόνες επισή
μανσης που συνδέονται με την μεταβολή της σύνθεσης.»

ΑρSρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφω
θούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Σεπτεμ
βρίου 1997. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την αναφορά αυτή
καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 1 1 Οκτωβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 287
της 30. 10. 1995, σ. 108), κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Ιου
νίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 315 της 24. 10. 1996, σ. 1 ) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1996 (ΕΕ αριθ. C
347 της 18. 11 . 1996). Απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμ
βρίου 1996.

(4) EE αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 27.
(5) ΕΕ αριθ. C 102 της 4. 4. 1996, σ. 1 .
(6) EE αριθ. L 167 της 18. 7. 1995, σ. 22.

ΑρSρο 3

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
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'Αρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξελλες, 19 Δεκεμβρίου 1996.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Προεδρος

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
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ΟΔΗΓΙΑ 97/8/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Φεβρουαρίου 1997

για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/EOK του Συμβουλίου περί καθορισμού των
ανωτάτων ορίων περιεκτικότητος για τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 74/63/EOK του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ
βρίου 1973, περί καθορισμού των ανωτάτων ορίων περιεκτι
κότητος για τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις
ζωοτροφές ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 96/25/EK (2), και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιμώντας:

ότι οι διατάξεις της οδηγίας 74/63/EOK προβλέπουν ότι το
περιεχόμενο των παραρτημάτων πρέπει να προσαρμόζεται
στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων
ότι, υπό το φως της αποκτηθείσας μέχρι στιγμής εμπειρίας
και για την καλύτερη κατανόηση του ζητήματος, συνι
στάται να αναγραφούν τα συγκεκριμένα άρθρα στα οποία
αναφέρονται τα παραρτήματα της οδηγίας 74/63/EOK
στους τίτλους των παραρτημάτων της οδηγίας 74/63/EOK·
ότι οι πρώτες ύλες ζωοτροφών οι οποίες περιέχουν περισσό
τερες ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα από τα επιτρεπτά
όρια, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας
74/63 /EOK γι' αυτές τις πρώτες ύλες ζωοτροφών, είναι
δυνατό να διατεθούν για περαιτέρω επεξεργασία μόνο σε
εγκεκριμένες επιχειρήσεις επεξεργασίας σύνθετων ζωοτρο
φών σύμφωνα με την οδηγία 95/69/EK του Συμβουλίου, της
22ας Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση των όρων και των
κανόνων που εφαρμόζονται κατά την έγκριση και την
εγγραφή ορισμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων του
τομέα της διατροφής των ζώων (3)· ότι αυτές οι ανεπιθύμη
τες ουσίες και τα προϊόντα, όπως ήδη έχει προβλεφθεί στην

οδηγία 96/25/EK για την κυκλοφορία των πρώτων υλών
ζωοτροφών και εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη στους
καταλόγους σε σχέση με ορισμένες πρώτες ύλες ζωοτροφών
στο μέρος A του παραρτήματος II, πρέπει να αναγράφονται
στον κατάλογο του παραρτήματος II μέρος B της οδηγίας
74/63 /EOK, μαζί με τις αντίστοιχες πρώτες ύλες
ζωοτροφών

ότι, με την οδηγία 96/25/EK, οι έννοιες «απλή ζωοτροφή»
και «πρώτες ύλες» (συστατικά) αντικαταστάθηκαν με την
έννοια «πρώτες ύλες ζωοτροφών»· ότι, ως εκ τούτου, πρέπει
να προσαρμοσθούν τα παραρτήματα στη νέα ορολογία·
ότι οι διατάξεις της οδηγίας 74/63/EOK προβλέπουν την
περιοδική κωδικοποιημένη σύνταξη των παραρτημάτων με
βάση τις αναγκαίες προσαρμογές ώστε να λαμβάνονται
υπόψη οι αλλαγές στην εξέλιξη των επιστημονικών και

τεχνικών γνώσεων· ότι τα παραρτήματα της εν λόγω
οδηγίας έχουν υποστεί πολλές τροποποιήσεις ύστερα από
την έκδοσή τους· ότι η επεξεργασία των κειμένων είναι

(') ΕΕ αριθ. L 38 της 11 . 2. 1974, σ. 31 .
(:) ΕΕ αριθ. L 125 της 23 . 5 . 1996, σ. 35 .
P) ΕΕ αριθ. L 332 της 30. 12. 1995, σ. 15 .

δύσκολη λόγω του αριθμού τους, της πολυπλοκότητάς τους
και της διασποράς τους σε πολλά τεύχη της Επίσημης
Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; γεγονός που έχει
ως αποτέλεσμα την έλλειψη της απαραίτητης διαφάνειας
που είναι αναγκαία για τις νομοθετικές ρυθμίσεις· ότι, κατά
συνέπεια, συνίσταται να πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία
αυτή η κωδικοποίηση της σύνταξης των εν λόγω παραρτη
μάτων

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής ζωοτροφών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 74/63/EOK αντικαθί
στανται από τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν για εφαρ
μογή των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατά
ξεων ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το
αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1998, ενημερώνοντας σχετικά
χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις αυτές, οι εν
λόγω διατάξεις περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία
και συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη
δημοσίευσή τους. O τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται
από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το
κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις
οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 3

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 1997 .
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 48/23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

( Αρθρο 2α παράγραφος 2, άρθρο 3, άρθρο 3α παράγραφοι 2 και 3, άρθρο 4 και άρθρο 8 παράγραφος 2α)

Ουσίες, προϊόντα

Ζωοτροφές

d)

(2)

Μέγιστη περιεκτικότητα m^/kg (ppm )
της ζωοτροφής που ανάγεται
σε ποσοστό υγρασίας 12%
(3)

A. Ουσίες (ιόντα ή στοιχεία)
1 . Αρσενικό

l

2 . Μόλυβδος

3 . Φθόριο

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

2

— αλεύρων αποξηραμένου χόρτου, μηδικής και τριφυλλιού,
καθώς επίσης και αποξηραμένου πολτού ζαχαροτεύλων
με προσθήκη μελάσσας
— φωσφορικών αλάτων και ζωοτροφών από την
επεξεργασία ιχθύων ή άλλων θαλάσσιων ζώων

4

10

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρουμένων των:

2

— πλήρων ζωοτροφών για ιχθείς

4

Συμπληρωματικές ζωοτροφές, εξαιρέσει των:

4

— Ανόργανων ζωοτροφών

12

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

10

— χλωράς νομής
— φωσφορικών αλάτων
— ζυμών

40

Πλήρεις ζωοτροφές

5

Συμπληρωματικές ζωοτροφές, εξαιρέσει των:

10

— Ανόργανων ζωοτροφών

30

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

150

— ζωοτροφών ζωικής προέλευσης
— φωσφορικών αλάτων

500
2 000

Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των:

150

— πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα:
— γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο θηλασμού
— για τις άλλες κατηγορίες
— πλήρων ζωοτροφών για χοίρους
— πλήρων ζωοτροφών για πτηνά
— πλήρων ζωοτροφών για νεοσσούς

l

l

l

Ανόργανων μειγμάτων για βοοειδή και αιγοπρόβατα

I

Λοιπές συπληρωματικές ζωοτροφές
4. Υδράργυρος

I

30
5

30
50
100
350

250

2 000 (')
125 (2)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

0,1

— ζωοτροφών προερχόμενων από την επεξεργασία των
ιχθύων ή άλλων θαλάσσιων ζώων

0,5
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Ουσίες, προϊόντα

Ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα mg/kg (ppm)
της ζωοτροφής που ανάγεται
σε ποσοστό υγρασίας 12%

d)

(2 )

( 3)

5 . Νιτρώδη άλατα

Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των:

0,1

— πλήρων ζωοτροφών για σκύλους και γάτες

0,4

Συμπληρωματικές ζωοτροφές, εξαιρέσει των:
— συμπληρωματικών ζωοτροφών για σκύλους και γάτες

0,2

Ιχθυάλευρα

60

(εκφρασμένα σε νιτρώδες νάτριο)

Πλήρεις τροφές, εξαιρουμένων των:
— τροφών για οικιακά ζώα, με εξαίρεση τα ωδικά πτηνά και

15

(εκφρασμένα σε νιτρώδες νάτριο)

τα χρυσόψαρα

6. Κάδμιο

Πρώτε ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης

1

Πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης, εξαιρέσει των:
— ζωοτροφών για οικιακά ζώα

2

Φωσφορικά άλατα

ίο o

Πλήρεις ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα, εξαιρέσει
των :

1

— πλήρων ζωοτροφών για μόσχους και αμνοερίφια
Λοιπές πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:
— ζωοτροφών για οικιακά ζώα

0,5

Οργανικές ζωοτροφές

5 (4)

Λοιπές συμπληρωματικές ζωοτροφές για βοοειδή και
αιγοπρόβατα

0,5

3 . Προϊόντα

1 . Αφλατοξίνη B ,

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

0,05

— Αραχίδων, κόπρα (σπέρματα φοινικοκαρύων), σπέρματα
ελαίδος (Palm Kernel), βαμβακόσπορων, μπαμπασού
(Babassu) αραβόσιτου και τα παραπροϊόντα της
μεταποίησης τους

0,02

Πλήρεις ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα, εξαιρέσει
των :

— γαλακτοπαραγωγών ζώων
— μόσχων και αμνών

0,05
0,005
0,01

Πλήρεις ζωοτροφές για χοίρους και πτηνά (εξαιρέσει των
νεαρών ζώων)

0,02

Αλλες πλήρεις ζωοτροφές

0,01

Συμπληρωματικές ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα
(εξαιρέσει των συμπληρωματικών ζωοτροφών για
γαλακτοπαραγωγά ζώα, μόσχους και αμνούς)

0,05
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Αριθ. L 48/25
Μέγιστη περιεκτικότητα mg/kg (ppm )

Ουσίες, προϊόντα

Ζωοτροφές

(0

(2)

(3)

Συμπληρωματικές ζωοτροφές για χοίρους και πτηνά
(εξαιρουμένων των νεαρών ζώων)

0,03

Λοιπές συμπληρωματικές ζωοτροφές

0,005

2. Υδροκυανικό οξύ

3 . Ελευθέρα γκοσυπόλη

της ζωοτροφής που ανάγεται
σε ποσοστό υγρασίας 12%

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

50

— σπόρων λίνου

250

— πλακούντων λίνου

350

— προϊόντων μανιόκας και πλακούντων αμυγδάλων

100

Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των:

50

— πλήρων ζωοτροφών για νεοσσούς

10

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

20

— πλακούντων βάμβακος

1 200

Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των

4. Θεοβρωμίνη (Theobromin)

5 . Σιναπέλαιο, πτητικό

20

— πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα
— πλήρων ζωοτροφών για πτηνά (εξαιρέσει των ωοτόκων)
και μόσχους
— πλήρων ζωοτροφών για κόνίκλους και χοίρους (εξαιρέσει
των χοιριδίων)

500

Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των:

300

— πλήρων ζωοτροφών για ενήλικα βοοειδή

700

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

100

100
60

4 000

— πλακούντων ελαιοκράμβης

(εκφρασμένο σε ισοθειοκυανικό
αλλύλιο)
150

Πλήρεις ζωοτροφές, εξαιρέσει των:

(εκφρασμένο σε ισοθειο κυανικό
αλλύλιο)

— πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα
(εξαιρέσει των νεαρών ζώων)

1 000

(εκφρασμένο σε ισοθειοκυανικό
αλλύλιο)

— πλήρων

ζωοτροφών

για

χοίρους

(εξαιρέσει

των

χοιροειδών) και πτηνά

500

(εκφρασμένο σε ισοθειοκυανικό
αλλύλιο)

6. Βινυλοθιεξαλολίδη (vinylo
xazolidine Thione)

7. Εργότιον σικάλεως (σκληρώτια του
μύκητος (Claviceps purpurea)

Πλήρεις ζωοτροφές για πτηνά, εξαιρέσει των:
— πλήρων ζωοτροφών για πτηνά ωοπαραγωγής

1 000
500

Όλες οι ζωοτροφές περιέχουσες ή μη αλεσμένα σπέρματα
δημητριακών

1 000

Aρι3. L 48/26
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Ουσίες, προϊόντα

Ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα mg/kg (ppm )
της ζωοτροφής που ανάγεται
σε ποσοστό υγρασίας 12%

(D

(2)

( 3)

8 . Σπόροι ζιζανίων και μη αλεσμένα ή
θραυσμένα
σπέρματα
περιέχοντα
αλκαλοειδή, γλυκοζίτες ή άλλες τοξικές
ουσίες,
μεμονωμένα
ή
ομού,
συμπεριλαμβανομένων των ειδών:

Όλες οι ζωοτροφές

3 000

α) Lolium temulentum L.
β ) Lolium remotum Schrank

1 000

γ ) Datura stramonium L.

1 000

9 . Ρετσινολαδιά — Ricinus communis L.

1 000

Όλες οι ζωοτροφές

10

(εκφρασμένη σε περιβλήματα των
σπερμάτων)

10. Κροτάλου — Crotalaria spp.

Όλες οι ζωοτροφές

100

■v

1 1 . Αλντρίν
κ

χωριστά

Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από :
— λίπη

> ή μαζί
., ,, ,
,
12 . Ντιελντριν

εκφρασμένα
σε ντριελντρίν
/

0,01

'

0,2

>

13 . Καμφεχλώρ (τοξαφέν)

Όλες οι ζωοτροφές

0,1

14. Χλωροντάιν (σύνολο των ισομερών cis
και trans και των οξυχλωρντάν,
εκφρασμένα σε χλωρντάν)

Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από:
— λίπη

0,02
0,05

15 . DDT (σύνολο των ισομερών DDT —

Όλες ot ζωοτροφές, εκτός από:
— λίπη

0,05
0,5

Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από :
— αραβόσιτο
— ελαιούχους σπόρους
— πλήρεις ιχθυοτροφές

0,1

0,2
0,5
0,005

17. Εντρίν (σύνολο του εντρίν και του
δ-κετο-εντρίν, εκφραζόμενα σε εντρίν)

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από :
— λίπη

0,01
0,05

18. Επταχλώρ (σύνολο του επταχλώρ και
του επταχλωρεποξειδίου, εκφραζόμενα

Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από:
— λίπη

0,01

Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από:
— λίπη

0,01

20.1 . α-ισομερή

Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από:
— λίπη

0,02
0,2

20.2 . 6-ισομερή

Σύνθετες ζωοτροφές, εκτός από:
— ζωοτροφές για ζώα γαλακτοπαραγωγής

0,005

ΤDΕ — και DDE — εκφραζόμενα σε
DDT)

16. Εντοσουλφάν (σύνολο των ισομερών
άλφα και βήτα και του θειικού
εντοσουλφάν, εκφραζόμενα σε εντο
σουλφάν)

0,2

σε επταχλώρ)

19. Εξαχλώροβενζόλιο (ΗCΒ)

0,2

20. Εξαχλωροκυκλοεξάνιο ( ΗCΗ)

20.3 . γ-ισομερή

0,01

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εκτός από:
— λίπη

0,01

Όλες οι ζωοτροφές, εκτός από:

0,2
2,0

— λίπη

0,1
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Ουσίες, προϊόντα

Ζωοτροφές

(D

(2)

Αριθ. L 48/27
Μέγιστη περιεκτικότητα mg/kg (ppm )
της ζωοτροφής που ανάγεται
σε ποσοστό υγρασίας 12%
( 3)

Γ. Φυτικές προσμείξεις
1 . Βερικοκέας — Prunus armeniaca L.

>

l
i

2. Πικραμυγδαλής — Prunus dulcís (Mill.)
D. A. Webb var. amara (DC.) Focke [ =
Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.)
Focke]

3 . Οξιάς της αλσοφίλου μη αποφλοιωμένα
σπέρματα — Fagus silvatica (L.)
4. Χαμαιλίνου του ήμερου — Camelina
sativa (L.) Crantz
5. Βασίας της βουτυροφόρου, βασίας της
πλατυφύλλου, Bassia, Madhuca —
Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia
longifolia L. — Ιllipe malabrorum Engl .)
Madhuca indica Gmelin [= Bassia latifolia
(Roxb.) = Ιllipe latifolia (Roscb. F. Mueller]

Οι σπόροι και οι καρποί των
φυτικών ειδών που αναφέρονται
>

> παραπλεύρως καθώς επίσης και

Όλες οι ζωοτροφές

τα

6. Ιατρευτικής της καθαρκτικής — Jatropha

αυτών

curcas L.

8 . Ινδικής κράμβης — Brassica juncea (L.)
Czern . et Coss. ssp. integrifolia (West)
Thell .

9. Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
juncea

10 . Σινικής κράμβη — Brassica juncea (L.)
Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
11 . Μαύρου σιναπίου — Brassica nigra (L.)
Koch

Braun

C)
(2)
(J)
(4)

Τα κράτη μέλη
Περιεκτικότητα
Τα κράτη μέλη
Τα κράτη μέλη

είναι

επεξεργασίας
δυνατό

να

υπάρχουν στις ζωοτροφές μόνο
σε μη ανιχνεύσιμες ποσότητες

7. Ψευδοκρότωνα του τίγλιου — Croton
tiglium L.

12. Αιθιοπικής κράμβης Brassica carinata A.

προϊόντα

J

J

δύνανται επίσης να καθορίσουν μια μέγιστη περιεκτικότητα σε φθόριο ίση προς 1,25% της περιεκτικότητας σε φωσφόρο.
σε φθόριο ανά ποσοστιαία μονάδα φωσφόρου.
δύνανται επίσης να καθορίσουν μια μέγιστη περιεκτικότητα σε κάδμιο ίση με 0,5 mg για 1 % φωσφόρου.
δύνανται επίσης να καθορίσουν μια μέγιστη περιεκτικότητα σε κάδμιο ίση με 0,75 mg για 1 % φωσφόρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ A

( Αρθρο 2α παράγραφος 2, άρθρο 3α και άρθρο 3γ)

Ουσίες, προϊόντα

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

Μέγιστη περιεκτικότης
mg/kg (ppm) πρώτων υλών
ζωοτροφών που ανάγεται σε
ποσοστό υγρασίας 12 %

(D

(2)

( 3)

Αραχίδων, κόπρα, (σπέρματα φοινικοκαρύων), σπέρματα
ελαίδος (Palm Kernel), βαμβακόσπορων, μπαμπασού
(Babassu), αραβόσιτου και τα παραπροϊόντα της μεταποίησής

1 . Αφλατοξίνη B ,

0,2

τους

2. Κάδμιο

Φωσφορικά άλατα

IO (')

3 . Αρσενικό

Φωσφορικά άλατα

20

C ) Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να καθορίσουν μια μέγιστη περιεκτικότητα σε κάδμιο ιση με 0,50 mg ανά ποσοστιαία μονάδα περιεκτικότητας σε φώσφορο.

ΜΕΡΟΣ B

( Αρθρο 3α παράγραφος 3)
Ουσίες προϊόντα

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

(1)

( 2)

A. Ουσίες (ιόντα ή στοιχεία)
1 . Αρσενικό

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:
— φωσφορικών αλάτων

2 . Μόλυβδος

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

3 . Φθόριο

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

4. Υδράργυρος

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

5 . Νιτρώδη άλατα

Ιχθυάλευρα

6. Κάδμιο

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης, εξαιρέσει των:
— πρώτων υλών ζωοτροφών για οικιακά ζώα

B. Προϊόντα

1 . Αφλατοξίνη B ι

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:
— αραχίδων, κόπρα, (σπέρματα φοινικοκαρύων), σπέρματα ελαίδος (Palm
Kernel), βαμβακόσπορων, μπαμπασού (Babassu), αραβόσιτου και τα παραπροϊ
όντα της μεταποίησης τους

2. Υδροκυανικό οξύ

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
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Ουσίες προϊόντα

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

(D

(2)

3 . Ελευθέρα γκοσυπόλη

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

4. Σιναπέλαιον, πτητικόν

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

5 . Εργότιον σικάλεως (σκληρώτια του μύκητος Claviceps
purpurea)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών περιέχουσες μη αλεσμένα σπέρματα δημητριακών

6. Σπόροι ζιζανίων και μη αλεσμένα ή θραυσμένα σπέρματα
περιέχοντα αλκαλοειδή, γλυκοζίες ή άλλες τοξικές ουσίες
μεμονωμένα ή ομού, συμπεριλαμβανομένων των ειδών:

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

α) Lolium temulentum L.,
β) Lolium remotum Schrank,

γ) Datura stramonium L.,
7 . Ρετσινόλαδα (Rizinus — Rizinus communis L).

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

8. Κροτάλου (Crotalaria spp.^

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

9. Αλντρίν

^ Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

i

10. Ντιελντρίν ƒ

χωριστά ή μαζί,

εκφρασμένα σε νηελτρίν

11 . Καμφεχλώρ (τοξαφέν)

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

12. Χλωροντέν (σύνολο των ισομερών cis και trans και του

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

οξυχλωρντέιν, εκφρασμένα σε χλωρντέν)
13. DDT (σύνολο των ισομερών DDT — ΤDΕ — και DDE,

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

εκφραζόμενα σε DDT)

14. Εντοσουλφάν (σύνολο των ισομερών άλφα και βήτα και
του θειικού εντοσουλφάν εκφραζόμενα σε εντοσουλφάν)

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

15 . Εντρίν (σύνολο του εντρίν και του δ-κετο-εντρίν εκφραζό

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

μενα σε εντρίν)

16. Επταχλώρ (σύνολο του επταχλώρ και του επταχλωρεποξει
δίου, εκφραζόμενα σε επταχλώρ)

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

17 . Εξαχλωροβενζόλιο (ΗCΒ)

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

18. Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCΗ)
18.1 . Ισομερές άλφα

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

18.2. Ισομερές βήτα

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

18.3 . Ισομερές γάμα

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

Γ. Φυτικές προσμείξεις
1 . Βερικοκέας — Prunus armeniaca L.

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

2. Πικραμυγδαλής — Prunus dulcís (Mill.) D. A. Webb var.

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

amara (DC.) Focke f = Prunus amygdalus Batsch var. amara

(DC.) Focke]

3. Οξιάς της αλσοφίλου, μη αποφλοιωμένα σπέρματα — Fagus

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

silvatica (L.)

4. Χαμαιλίνου του ήμερου — Camelina sativa (L.) Crantz

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
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Ουσίες προϊόντα

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

(D

(2)

5 . Βασίας της βουτυροφόρου, βασίας της πλατυφύλλου,
Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia
longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) Madhuca indica
Gmelin [ = Bassia latifolia (Roscb.) = Illipe latifolia (Roscb.)

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

F. Mueller]

6. Ιατρευτικής της καθαρκτικής — Jatropha curcas L.

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

7 . Ψευδοκρότωνα του τίγλιου — Croton tiglium L.

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

8. Ινδικής κράμβης — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
integrifolia (West) Thell.

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

9. Brassica juncea (L.) Czern . et Coss. ssp. juncea

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

10. Σινικής κράμβης — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
juncea var. lutea Batalin

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

1 1 . Μαύρου σιναπίου — Brassica nigra (L.) Koch

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών

12. Αιθιοπικής κράμβης — Brassica carinata A. Braun

Όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1996

σχετικά με ενίσχυση της Γερμανίας προς την Werkstoff-Union GmbH, Lippendorf
(Σαξονία)
(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(97/ 124/EKAX)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο γ),
την απόφαση αριθ. 3855/91 /EKAX της Επιτροπής, της 27ης
Νοεμβρίου 1991 , που θεσπίζει κοινοτικούς κανόνες για τις
ενισχύσεις προς τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, και
ιδίως τα άρθρα 1 , 5 και 6,
Αφού έδωσε στα άλλα κράτη μέλη και τους λοιπούς ενδια
φερόμενους την ευκαιρία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρα
φος 4 της εν λόγω απόφασης, να υποβάλουν τις παρατηρή
σεις τους,

Εκτιμώντας ότι:

I

μεσα παραγωγής. Τα εν λόγω μέτρα εγκρίθηκαν για επέν
δυση ύψους 285 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων.
H εν λόγω απόφαση γνωστοποιήθηκε στη Γερμανία με
επιστολή της 2ας Φεβρουαρίου 1995, η οποία δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (-)■

Με επιστολή της 14ης Μαρτίου 1995, η Γερμανία ισχυρί
στηκε τα ακόλουθα:

— η Werkstoff-Union GmbH είναι τεχνικά και εμπορικά
προσανατολισμένη στην παραγωγή μη σιδηρούχων (M Σ)
προϊόντων μετάλλου από νικέλιο, κράματα νικελίου και
ειδικά κράματα και δεν ασχολείται με την παραγωγή
προϊόντων ΕΚΑΧ,

— θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά την περίοδο
1995-1998 o όγκος παραγωγής ειδικού χάλυβα ΕΚΑΧ
πρέπει να μειωθεί και μετά από πέντε χρόνια να αντι
προσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 1 % του κύκλου
εργασιών και 5 % της συνολικής παραγόμενης ποσό
τητας, ήτοι περίπου 2 000 τόνους,
— τα επενδυτικά αγαθά, ιδίως για την τήξη, προορίζονται
για την παραγωγή ΜΣ προϊόντων άριστης ποιότητας με
έσοδα 20 000 γερμανικά μάρκα ανά τόνο,
— η κάμινος τόξου υπό κενό, η κάμινος πολλαπλών
θαλάμων υπό κενό και δύο εγκαταστάσεις για την
ανάτηξη με ηλεκτραγωγή σκωρία ικανότητας αναμετάλ
λωσης 1,2 έως 7 τόνους δεν είναι κατάλληλες για την
παραγωγή ειδικού χάλυβα υπό οικονομικά συμφέροντες

Στις 17 Ιανουαρίου 1995 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει
τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 4 της απόφασης
3855/91 /EKAX (') (στο εξής «o κώδικας ενισχύσεων στη
βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα»), όσον αφορά μια επιδό
τηση επένδυσης ύψους 46 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων, φοροαπαλλαγή ύψους 17,13 εκατομμυρίων γερμα
νικών μάρκων, εγγυήσεις για την κάλυψη ανεπαρκούς
εξασφάλισης ανερχόμενες στο 62% ενός ποσού 178,3
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, στο 62 % ενός ποσού 7
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων για επενδύσεις, στο 65 %
ενός ποσού 25 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων και στο
65 % ενός ποσού 20 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων για

όρους,
— οι εγκαταστάσεις για παραμόρφωση με υδραυλικές
πρέσες σφυρηλάτησης και έλαστρα, για την επαναφορά,
τον καθαρισμό και την στίλβωση ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των εξαιρετικά ειδικευμένων παραγωγών ΜΣ
μετάλλων.

(') EE αριθ. L 362 της 31 . 12 . 1991 , σ. 57 .

(2) EE αριθ. C 283 της 27 . 10. 1995 , σ. 5 .

Αριθ. L 48/32

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

19. 2 . 97

Το κρατίδιο της Σαξονίας ενέκρινε τις ενισχύσεις αφού
πείσθηκε ότι οι επενδύσεις προορίζονται για εγκαταστάσεις
παραγωγής ΜΣ μετάλλου αρίστης ποιότητας και, για το
λόγο αυτό, η Γερμανία δεν κοινοποίησε τις συγκεκριμένες
ενισχύσεις σύμφωνα με τον κώδικα ενισχύσεων στη βιομη
χανία σιδήρου και χάλυβα.

— στις 22 Νοεμβρίου 1995 επιστολή από παραγωγό κραμά
των νικελίου, στην οποία αναφέρεται ότι η παραγωγική
ικανότητα που αποκτά η Werkstoff-Union επαρκεί για να
κυριαρχήσει στον τομέα παραγωγής ράβδων από
κράματα νικελίου στην Ευρώπη και ότι στην εν λόγω
σχετικά μικρή αγορά (5 000 έως 10 000 τόνων ετησίως)
υπάρχει ήδη πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό,

H επιχείρηση αιτιολογεί την ανάγκη προσωρινής και
αναλογικής παραγωγής χάλυβα ποιότητας ως εξής:

— στις 24 Νοεμβρίου 1995 επιστολή από άλλη ένωση παρα
γωγών χάλυβα, στην οποία αναφέρεται ότι, σύμφωνα με
στοιχεία της ίδιας της Werkstoff-Union GmbH, στόχος
της είναι η παραγωγή και πώληση ημικατεργασμένων
προϊόντων και ανοξείδωτου χάλυβα, όπως κράματα
χάλυβα, ήτοι προϊόντα ΕΚΑΧ. Επιπλέον, το άρθρο 5
τρίτη περίπτωση του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχα
νία σιδήρου και χάλυβα, έχει στόχο να διευκολύνει την

— δεν διαθέτει καμία εμπειρία όσον αφορά την παραγωγή
ΜΣ μετάλλων και, για το λόγο αυτό, χρειάζεται μια
περίοδο εισαγωγής,

— οι τεχνικές εγκαταστάσεις απαιτούν επίσης μια περίοδο
προσαρμογής,

— το έργο και τα προϊόντα του πρέπει να πιστοποιηθούν.

Δεδομένης της πρόθεσης της επιχείρησης να παράγει ΜΣ
προϊόντα αρίστης ποιότητας για τη διεθνή αγορά, η Γερμα
νία θεωρεί ότι οι ενισχύσεις δεν εμπίπτουν στον κώδικα
ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Το γεγο
νός ότι κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια λειτουργίας η παρα
γωγή ειδικού χάλυβα ΕΚΑΧ θα είναι μικρή σημαίνει ότι η
Werkstoff-Union GmbH δεν αποτελεί επιχείρηση χάλυβα και
επίσης ότι δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του κώδικα
ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα.
H Επιτροπή έλαβε τις ακόλουθες παρατηρήσεις εκ μέρους
τρίτων ενδιαφερομένων:

— στις 27 Νοεμβρίου 1995 επιστολή από επιχείρηση
χάλυβα σύμφωνα με την οποία η Werkstoff-Union GmbH
παράγει προϊόντα ΕΚΑΧ και διαθέτει τις απαραίτητες
για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις. Επιπλέον, θα έπρεπε
να είχε κοινοποιήσει την ενίσχυση, πριν τις 30 Ιουνίου
1994, γεγονός το οποίο δεν συνέβη. Τέλος, οι περιφερεια
κές ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του κώδικα
ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα επιτρέ
πονται μόνο για τον εκσυγχρονισμό ήδη υφιστάμενων
και όχι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων,

— στις 27 Νοεμβρίου 1995 επιστολή από δεύτερη επιχεί
ρηση χάλυβα, στην οποία αναφέρεται ότι η
Werkstoff-Union

θα

παράγει

ουσιαστικά

προϊόντα

ΕΚΑΧ, συγκεκριμένα, ανοξείδωτο και ειδικό χάλυβα
και ότι η αγορά για τα προϊόντα αυτά στην Κοινότητα
δεν υπερβαίνει τους 300 kt ετησίως. H παραγωγική
ικανότητα της Werkstoff-Union GmbH θα επαρκούσε για
να καλύψει το 17 έως 20% της κοινοτικής ζήτησης, με
αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία να καταστεί o σημαντι
κότερος παραγωγός στην Κοινότητα. Επιπλέον, η κοινο
ποίηση δεν υποβλήθηκε πριν τις 30 Ιουνίου 1994 και οι
περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις μπορούσαν να
θεωρηθούν συμβιβάσιμες μόνο έως τις 31 Δεκεμβρίου
1994,

— στις 9 Νοεμβρίου 1995 επιστολή από ένωση παραγωγών
χάλυβα, στην οποία αναφέρεται ότι οι ενισχύσεις δεν
συμβιβάζονται με το άρθρο 4 στοιχείο γ) της συνθήκης
ΕΚΑΧ και ότι η Werkstoff-Union GmbH ανταγωνίζεται
μέλη της ένωσης,

αναδιάρθρωση της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα στα
νέα ομόσπονδα κράτη και όχι να στηρίξει την κατα
σκευή νέων πραγωγικών εγκαταστάσεων. Οι ήδη κατα
βληθείσες ενισχύσεις θα πρέπει να επιστραφούν και οι
εγγυήσεις στο σύνολο τους αποτελούν ενισχύσεις,

— στις 28 Νοεμβρίου 1995 επιστολή από Μόνιμη Αντιπρο
σωπεία κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην
οποία αναφέρεται ότι η παραγωγή της Werkstoff-Union
GmbH, αφορά προϊόντα ΕΚΑΧ και ότι οι ενισχύσεις
προωθούν τη δημιουργία νέας παραγωγικής ικανότητας,
— στις 30 Νοεμβρίου 1995 επιστολή από επιχείρηση
χάλυβα, στην οποία αναφέρεται ότι η Werkstoff-Union
GmbH ενδέχεται να αποκτήσει μερίδιο αγοράς 1 0 % στα
προϊόντα νικελίου και ότι, για το σκοπό αυτό, θα χρεια
ζόταν παραγωγική ικανότητα 3 300 τόνων ετησίως.
Δεδομένου ότι η παραγωγική ικανότητα της καμίνου
βολταϊκού τόξου ανέρχεται σε 48 000 τόνους ετησίως,
περισσεύει ετήσια παραγωγική ικανότητα 44 700 τόνων
για την παραγωγή προϊόντων ΕΚΑΧ,

— επιστολή ανταγωνιστή που καταχωρήθηκε στις 5 Δεκεμ
βρίου 1995, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας
αποστολής.

Οι παρατηρήσεις διαβιβάσθηκαν στη Γερμανία, με επιστολή
της 15ης Ιανουαρίου 1996, η οποία ωστόσο δεν απέστειλε
επίσημη απάντηση. Με επιστολές της 9ης και 29ης Φεβρουα
ρίου καθώς και της 30ής Μαρτίου 1 996, η Γερμανία ζήτησε
παράταση της προθεσμίας για να απαντήσει στις εν λόγω
παρατηρήσεις με τη δικαιολογία ότι οι εργαζόμενοι κατέλα
βαν το χώρο της Werkstoff-Union GmbH. Με τέλεφαξ της
19ης Ιουνίου 1996 ανακοινώθηκε στη Γερμανία ότι η
Επιτροπή αναμένει τις παρατηρήσεις της εντός πέντε εργά
σιμων ημερών και ότι θα λάβει τελική απόφαση ακόμη και
χωρίς αυτές.

Με επιστολή της 16ης Ιουλίου 1996, που καταχωρήθηκε στις
17 Ιουλίου 1996, η Γερμανία πληροφόρησε την Επιτροπή ότι
η Werkstoff-Union GmbH ζήτησε στις 5 Μαρτίου 1996 την
έναρξη της διαδικασίας συνολικής εκτέλεσης και ότι το
Πρωτοδικείο της Λειψίας εξέδωσε την ίδια μέρα ένταλμα
προσωρινής κατάσχεσης. Επιπλέον, ανακοινώθηκε στην
Επιτροπή ότι, στις 5 Μαρτίου 1996, η Werkstoff-Union
διέκοψε την παραγωγή της.
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Προς ενημέρωση της Επιτροπής, η Γερμανία επισύναψε στο
τέλεφαξ της 16ης Ιουλίου 1996 έγγραφο της Werkstoff-Union
GmbH, το οποίο περιείχε, μεταξύ άλλων, την πληροφορία
ότι η διαδικασία συνολικής εκτέλεσης θα άρχιζε την 1η
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H Werkstoff-Union GmbH κοινοποιεί την παραγωγή της,
όσον αφορά τα προϊόντα ΕΚΑΧ, στην Επιτροπή ανά
τριμηνία και καταβάλλει εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 49
ΕΚΑΧ.

Μαΐου 1996.

H Γερμανία δεν θέλησε ή δεν μπορούσε να υποβάλει το

έγγραφο ως δική της θέση. H επιστολή της επιχείρησης
διαβιβάσθηκε απλώς προς ενημέρωση της Επιτροπής, χωρίς
η Γερμανία να δηλώσει έμμεσα ή άμεσα ότι συμφωνεί με το
περιεχόμενο της. Κατά συνέπεια, το εν λόγω έγγραφο δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως θέση της Γερμανίας στο πλαίσιο της
διαδικασίας.

H απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας ανακοινώθηκε
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. O αποδέκτης της
ενίσχυσης, στην προκειμένη περίπτωση η Werkstoff-Union
GmbH, αποτελεί τρίτο ενδιαφερόμενο που μπορεί να
αποστείλει τις παρατηρήσεις του το αργότερο ένα μήνα
μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Όπως
προαναφέρθηκε, η απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας
δημοσιεύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1995 . Το έγγραφο της
Werkstoff-Union GmbH ελήφθη από την Επιτροπή στις 17
Ιουλίου 1996, δηλαδή σαφώς εκπρόθεσμα. Συνεπώς, η
Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει υπόψη της το διαβιβασθέν
έγγραφο της Werkstoff-Union GmbH.

Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι η Werkstoff-Union
GmbH αποτελεί επιχείρηση ΕΚΑΧ κατά την έννοια του

άρθρου 80 της συνθήκης ΕΚΑΧ και ότι η χορηγηθείσα από
τη Γερμανία ενίσχυση εμπίπτει στη γενική απαγόρευση
ενισχύσεων βάσει του άρθρου 4 στοιχείο γ) της συνθήκης
ΕΚΑΧ.

Σύμφωνα με τον κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδή
ρου και χάλυβα υπάρχει η δυνατότητα να θεωρηθούν
ορισμένες ενισχύσεις συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά
χάλυβα. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του εν λόγω κώδικα δεν
ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι οι
ενισχύσεις δεν προορίζονται για έρευνα και ανάπτυξη, για
την προστασία του περιβάλλοντος ή το κλείσιμο επιχειρή
σεων .

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομη
χανία σιδήρου και χάλυβα, μπορούν να θεωρηθούν συμβι
βάσιμες με την κοινή αγορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994 οι
περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις που προβλέπονται
από τα γενικά καθεστώτα ενισχύσεων υπό τον όρο ότι η
ενισχυόμενη επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στα νέα
ομόσπονδα κράτη και η ενίσχυση συνοδεύεται από μείωση
του συνόλου της παραγωγικής ικανότητας στην επικράτεια
των νέων ομόσπονδων κρατών.

II

Με τις επενδύσεις της η Werkstoff-Union GmbH θα αποκτή
σει την ικανότητα να παράγει προϊόντα ΕΚΑΧ συμπεριλαμ
βανομένης της τήξης χάλυβα, της συνεχούς χύτευσης ημικα
τεργασμένων προϊόντων και της έλασης ράβδων.
Εκτός από το γεγονός ότι η Werkstoff-Union GmbH αποκτά
την ικανότητα να παράγει προϊόντα ΕΚΑΧ χάρη στην
κρατική ενίσχυση των επενδύσεών της, από την επιστολή

της Γερμανίας της 14ης Μαρτίου 1995 προκύπτει ότι πρέπει
να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι η Werkstoff-Union GmbH θα
παράγει κατά την περίοδο 1995-1998 ειδικό χάλυβα ΕΚΑΧ
σε μικρές ποσότητες. H Επιτροπή δεν συμμερίζεται την
άποψη της Γερμανίας όσον αφορά τον όγκο της εν λόγω
παραγωγής. Με επιστολή της 14ης Δεκεμβρίου 1994, η
Γερμανία ανακοίνωσε στην Επιτροπή την προβλεπόμενη
από την εταιρεία παραγωγή για την περίοδο 1995-1999.
Συγκεκριμένα, για το 1995 προβλέπεται η παραγωγή 12 000
τόνων για το 1996 20 000 τόνων, για το 1997 19 000 τόνων,
για το 1998 14 000 τόνων και για το 1999 2 000 τόνων ειδι
κού χάλυβα. Το πιθανό μερίδιο ειδικού χάλυβα εκτός
ΕΚΑΧ δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια.
Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω στοιχεία και απλώς τη
δυνατότητα παραγωγής ειδικού χάλυβα εκτός ΕΚΑΧ, η

Επιτροπή θεωρεί ότι η παραγωγή χάλυβα ΕΚΑΧ θα είναι
σημαντική.

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο για τους πελάτες της η Werk
stoff-Union GmbH αναφέρει μεταξύ των προϊόντων της τους

κορμούς, τα πρίσματα και τις πλάκες συνεχούς χύτευσης, τα
επιμήκη προϊόντα έλασης μεγέθους μεταξύ 40 και 140 mm
και προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της συνθή
κης ΕΚΑΧ.

Το άρθρο 5 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδή
ρου και χάλυβα πρέπει να συνδυαστεί με το τμήμα II του
προοιμίου του. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω
τμήματος II, οι περιφερειακές ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα
παρέκκλισης και δεν δικαιολογείται να διατηρηθούν πέραν
από την προθεσμία των τριών χρόνων που κρίθηκε σκόπιμη
για τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών σιδήρου και
χάλυβα. H εφαρμογή του άρθρου 5 του κώδικα ενισχύσεων
στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα είναι χρονικά περιορι
σμένη διότι o επιδιωκόμενος στόχος, ήτοι o εκσυγχρονι
σμός των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων, πρέπει να
επιτευχθεί εντός συγκεκριμένης περιόδου. Είναι σαφές ότι
οι επενδυτικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 5
πρέπει να αποτελούν ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό ήδη
υπαρχουσών εγκαταστάσεων και όχι για τη δημιουργία
νέων παραγωγικών ικανοτήτων ΕΚΑΧ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 του
κώδικα ενισχύσεων, οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύ
σεις για επιχειρήσεις χάλυβα στη Γερμανία, ενεξάρτητα από
το αν οι ενισχύσεις θα μπορούσαν να επιτραπούν εφόσον
είχαν κοινοποιηθεί έγκαιρα, δεν θεωρούνται πλέον μετά τις
31 Δεκεμβρίου 1994 συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά
χάλυβα.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγήθηκαν με τη μορφή επιδό
τησης της επένδυσης ύψους 46 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων, φοροαπαλλαγής 60% σε ποσό 178,3 εκατομμυρίων
γερμανικών μάρκων και 62 % σε ποσό 7 εκατομμυρίων
γερμανικών μάρκων. Τόσο η επιδότηση της επένδυσης όσο
και η φοροαπαλλαγή αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, δεδο
μένου ότι προϋποθέτουν διάθεση δημόσιων πόρων υπέρ του
αποδέκτη και συναίνεση του κράτους όσον αφορά τη μη
είσπραξη φόρων στο ύψος της απαλλαγής. Οι εγγυήσεις για
την κάλυψη ανεπαρκούς εξασφάλισης αποτελούν επίσης
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κρατική ενίσχυση. Με την επιστολή SG (89) D/4238 της 5ης
Απριλίου 1 989, η Επιτροπή ανακοίνωσε στα κράτη μέλη ότι,
κατά την άποψη της, όλες οι εγγυήσεις που χορηγεί το
κράτος άμεσα ή μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εμπί
πτουν στην απαγόρευση του άρθρου 92 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ.. Δεν υπάρχει λόγος η Επιτροπή να παρεκκλί
νει από την εν λόγω άποψη κατά την εφαρμογή της συνθή
κης ΕΚΑΧ και του παράγωγου από αυτήν δικαίου. H
Γερμανία δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι οι εν λόγω εγγυή
σεις δεν αποτελούν κρατικές εγγυήσεις ή ότι θα μπορούσαν
να εγκριθούν βάσει του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία
σιδήρου και χάλυβα.
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συνθήκης ΕΚΑΧ. Κατά συνέπεια πρέπει να ζητηθεί η
επιστροφή τους,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

H επιδότηση επένδυσης ύψους 46 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων, η φοροαπαλλαγή ύψους 17,13 εκατομμυρίων
γερμανικών μάρκων και το στοιχείο ενίσχυσης στις εγγυή
σεις για την κάλυψη ανεπαρκούς εξασφάλισης 62 % ποσού
178,3 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, 62% ποσού 7

Δεδομένου ότι η επένδυση προορίζεται για τη δημιουργία
νέων παραγωγικών ικανοτήτων και όχι για τον εκσυγχρονι
σμό υπάρχουσας εγκατάστασης, οι εν λόγω ενισχύσεις δεν
προστατεύονται από το άρθρο 5 του κώδικα έναντι της
εφαρμογής του άρθρου 4 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚΑΧ.
Ακόμη και στην περίπτωση που οι ενισχύσεις θα επιτρέπο
νταν βάσει του άρθρου 5, η Επιτροπή δεν θα μπορούσε να
τις θεωρήσει συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά, δεδομένου

εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, 65 % ποσού 25 εκατομ
μυρίων γερμανικών μάρκων και 65 % ποσού 20 εκατομμυ
ρίων γερμανικών μάρκων του κρατιδίου της Σαξονίας υπέρ
της επιχείρησης χάλυβα ΕΚΑΧ με την επωνυμία
Werkstoff-Union GmbH αποτελούν κρατικές ενισχύσεις
ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά και απαγορεύονται από
τη συνθήκη ΕΚΑΧ και την απόφαση αριθ. 3855/91 /EKAX.

ότι σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 1 του κώδικα ενισχύσεων
στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα δεν υπάρχει η σχετική
δυνατότητα μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1994.

ΆρSρο 2

Συνεπώς, οι επενδυτικές ενισχύσεις εμπίπτουν στην απαγό
ρευση του άρθρου 4 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚΑΧ.
Οι εγγυήσεις για την κάλυψη ανεπαρκούς εξασφάλισης που
ανέρχονται στο 65 % ποσού 25 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων και 65 % ποσού 20 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων για υλικό λειτουργίας περιέχουν στοιχεία κρατικής
ενίσχυσης. H Γερμανία δεν υποστήριξε κανένα άλλο συμπέ
ρασμα. H εν λόγω ενίσχυση εμπίπτει στην απαγόρευση του
άρθρου 4 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚΑΧ δεδομένου ότι,
σύμφωνα με τον κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδή
ρου και χάλυβα, οι κρατικές ενισχύσεις για υλικό λειτουρ
γίας δεν επιτρέπονται.
II

Οι προαναφερθείσες κρατικές ενισχύσεις χορηγηθηκαν
χωρίς να ζητηθεί εκ των προτέρων η απαιτούμενη έγκριση
της Επιτροπής και, κατά συνέπεια, θεωρούνται παράνομες.
Δεν θεωρούνται συμβάσιμες με την εύρυθμη λειτουργία της
κοινής αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
και απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο γ) της

H Γερμανία πρέπει να ζητήσει την επιστροφή των ενισχύ
σεων από την αποδέκτρια επιχείρηση. H επιστροφή πραγμα
τοποιείται βάσει των διαδικασιών και των διατάξεων του
γερμανικού δικαίου, εντόκως από την ημερομηνία χορήγη
σης της ενίσχυσης με το επιτόκιο που εφαρμόζεται για τον
υπολογισμό των καθεστώτων περιφερειακής ενίσχυσης.
ΆρSρο 3

H Γερμανία ανακοινώνει εντός δύο μηνών από τη γνωστο
ποίηση της παρούσας απόφασης τα μέτρα που έλαβε για την
εφαρμογή του άρθρου 2.
ΆρSρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1996.
Για την Επιτροπή
Hans VAN DEN BROEK

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 1997

που επιτρέπει να τυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο οι καθορισμένες ενδείξεις στις συσκευασίες
σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών και που τροποποιεί την απόφαση
87/309/EOK που επιτρέπει την τοποθέτηση καθορισμένων ενδείξεων στις συσκευασίες
ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών
(97/ 125 /EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

οτι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων
προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

φυτών προς φύτευση,

την οδηγία 66/40 1 /ΕΟ K του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, για την εμπορία σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών
φυτών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
96/72/ EK ( 2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

α ),

την οδηγία 69/208/EOK του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου
1969 περί εμπορίας σπόρων των ελαιούχων και κλωστικών
φυτών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
96/72/ EK, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Εκτιμώντας:

ότι οι σπόροι προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών,
ελαιούχων και κλωστικών φυτών μπορούν να τεθούν σε
εμπορία μόνο εάν οι συσκευασίες τους φέρουν επίσημη
ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 66/401 /ΕΟΚ
και της οδηγίας 69/208/EOK·
ότι, ωστόσο, επιτρέπεται να τυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο
οι καθορισμένες ενδείξεις στις συσκευασίες, σύμφωνα με το
υπόδειγμα που προβλέπεται για την ετικέτα·

ότι η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει παρόμοια άδεια με την
απόφαση 80/755/EOK (4), όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 81 / 109/EOK ( 5), όσον αφορά τους σπόρους προς
σπορά σιτηρών και με την απόφαση 87/3Û9/EOK (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 88/493/
ΕΟΚ ( 7), όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά ορισμένων
ειδών κτηνοτροφικών φυτών
ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις, έχουν χορηγηθεί οι
άδειες υπό ορισμένους όρους οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι η
σχετική ευθύνη βαρύνει την υπηρεσία πιστοποίησης·

ΑρSρο 1

1 . Επιτρέπεται στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους όρους
που θεσπίζονται στην παράγραφο 2, να προβλέπουν ώστε
να τυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο, υπό επίσημη επίβλεψη,
οι καθορισμένες ενδείξεις στις συσκευασίες ελαιούχων και
κλωστικών φυτών όλων των κατηγοριών « βασικών
σπόρων» και «πιστοποιημένων σπόρων».
2. Για την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ,
ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι καθορισμένες ενδείξεις τυπώνονται ή επιτίθενται με
σφραγίδα, ανεξίτηλα, στη συσκευασία

β) η εκτύπωση και το χρώμα του εντύπου ή της σφραγίδας
συμφωνούν με το υπόδειγμα της ετικέτας που χρησιμο
ποιείται από το σχετικό κράτος μέλος
γ)

από τις καθορισμένες ενδείξεις, τουλάχιστον εκείνες
που αναφέρονται στο παράρτημα IV τμήμα A σημείο α)
στοιχεία 3 και 4 της οδηγίας 69/208/EOK τυπώνονται
ή επιτίθενται με σφραγίδα επίσημα ή υπό επίσημο
έλεγχο όταν η δειγματοληψία πραγματοποιείται δυνά
μει των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 2 της εν
λόγω οδηγίας·

δ)

εκτός από τις καθορισμένες ενδείξεις, κάθε συσκευασία
φέρει ατομικό αύξοντα αριθμό σειράς που δίδεται
επίσημα, o οποίος τυπώνεται ή επιτίθεται με σφραγίδα,
ανεξίτηλα στη συσκευασία από την επιχείρηση η οποία
τυπώνει τις συσκευασίες- ότι η επιχείρηση αυτή πληρο
φορεί την υπηρεσία τυποποίησης σχετικά με τον
αριθμό των συσκευασιών που έχουν διατεθεί, συμπερι
λαμβανομένου του αύξοντος αριθμού της·

ε)

η υπηρεσία πιστοποίησης τηρεί λογιστική κατάσταση
των ποσοτήτων των σπόρων προς σπορά οι οποίοι
έχουν σημανθεί κατ' αυτό τον τρόπο, συμπεριλαμβανο
μένου του αριθμού και του περιεχομένου των συσκευα

ότι το σύστημα αυτό αποδείχθηκε χρήσιμο·

ότι είναι τώρα επιθυμητό να χορηγηθεί παρόμοια άδεια
όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά ελαιούχων και
κλωστικών φυτών

ότι είναι επίσης επιθυμητό, στην περίπτωση ειδών κτηνο
τροφικών φυτών, να επεκταθεί η άδεια σε όλα τα είδη που
καλύπτονται από την οδηγία 66/40 1 /ΕΟΚ·
(') EE
( :) ΕΕ
(■ ) ΕΕ
(4) ΕΕ
( 5 ) EE
(6) ΕΕ
(7) ΕΕ

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

125 της 11 . 7 . 1966, σ. 2298 /66 .
L 304 της 27 . 11 . 1996, σ. 10.
L 169 της 10. 7 . 1969, σ. 3 .
L 207 της 9. 8. 1980, σ. 37.
L 64 της 11 . 3 . 1981 , σ. 13 .
L 155 της 16. 6. 1987, σ. 26.
L 261 της 21 . 9. 1988 , σ . 27 .

σιών κάθε παρτίδας, καθώς και του αύξοντος αριθμού
που αναφέρεται στο στοιχείο δ)·

στ) η λογιστική κατάσταση των παραγωγών υπόκειται σε
έλεγχο της υπηρεσίας πιστοποίησης·

Αριθ. L 48/36

ΕL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αρθρο 2

H απόφαση 87/309/EOK. τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 1 σημείο 1 οι όροι « σπόροι προς σπορά
κτηνοτροφικών μπιζελιών και φουλιών» αντικαθίστα
νται από τους όρους «σπόροι προς σπορά κτηνοτροφι
κών φυτών».

19 . 2 . 97

Αρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 1997 .
Αρθρο J

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους όρους
σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιούν την άδεια που
χορηγήθηκε στο άρθρο 1 . H Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα
κράτη μέλη.

Γιa την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

