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L 66/1

Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 542/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τηr τιµr
εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3223/94 τηr Επιτροπr, τηr 21ηr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr
του καθεσττοr κατ την εισαγωγ οπωροκηπευτικν (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1498/98 (2), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογ των
αποτελεσµτων των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του Γρου τηr Ουρουγουηr, προβλπει τα κριτρια
για τον καθορισµ απ την Επιτροπ των κατ’ αποκοπ
τιµν κατ την εισαγωγ απ τρτεr χρεr, για τα προϊντα και τιr περιδουr που ορζονται στο παρρτηµ του·

τι, σε εφαρµογ των προαναφερθντων κριτηρων, οι κατ’
αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ πρπει να καθοριστον,
πωr αναγρφονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ που αναφρονται
στο ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 13 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 337 τηr 24. 12. 1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 τηr 15. 7. 1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 12ηr Μαρτου 1999, για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ
την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(σε EUR/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

Κωδικr τρτηr χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

0702 00 00

052
204
624
999
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
600
624
999
052
600
999
388
400
404
508
512
528
720
728
999
052
388
400
512
528
624
999

70,2
34,6
149,5
84,8
130,2
130,2
148,0
148,0
113,4
154,8
134,1
62,1
47,1
48,0
47,8
52,0
51,4
43,9
78,1
61,0
88,4
83,9
66,9
89,9
90,8
93,0
95,2
95,7
88,0
134,4
68,4
49,7
69,7
70,3
69,2
76,9

0707 00 05
0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογα των χωρν που καθορζεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 321 τηr 22. 11.
1997, σ. 19). Ο κωδικr «999» αντιπροσωπεει «λλεr καταγωγr».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 543/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου
και µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2564/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απο τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2564/98 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν η Επιτροπ δναται, κατ τη
διαδικασα η οποα προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει τον καθορισµ τηr
µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι, για τον καθορισµ αυτ, πρπει να ληφθον, κυρωr, υπψη τα κριτρια
τα προβλεπµενα στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95· τι η δηµοπρασα κατακυροται στον υποβλλοντα προσφορ η οποα ευρσκεται στο εππεδο τηr µγιστηr

επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε κποιο καττερο εππεδο·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω ρυζιο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου και µακρσπερµου Α λευκασµνου
ρυζιο προορισµο ορισµνων τρτων χωρν, καθορζεται
βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ την 8η ωr τιr
11 Μαρτου 1999 σε 120,00 EUR αν τνο, στο πλασιο τηr
δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2564/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 13 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 43.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και µακρσπερµου
Α λευκασµνου ρυζιο µε στρογγυλοr κκουr στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται
στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2565/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2565/98 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν η Επιτροπ δναται, κατ τη
διαδικασα η οποα προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει τον καθορισµ τηr
µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι, για τον καθορισµ αυτ, πρπει να ληφθον, κυρωr, υπψη τα κριτρια
τα προβλεπµενα στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95· τι η δηµοπρασα κατακυροται στον υποβλλοντα προσφορ η οποα ευρσκεται στο εππεδο τηr µγιστηr

επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε κποιο καττερο εππεδο·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω ρυζιο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και
µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο µε στρογγυλοr
κκουr προορισµο ορισµνων ευρωπαϊκν τρτων χωρν,
καθορζεται βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ
την 8η ωr τιr 11 Μαρτου 1999 σε 135,00 EUR αν τνο,
στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2565/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 13 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 46.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 545/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µακρσπερµου λευκασµνου
ρυζιο στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,

επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε κποιο καττερο εππεδο·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω ρυζιο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/97 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν η Επιτροπ δναται, κατ τη
διαδικασα η οποα προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει τον καθορισµ τηr
µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι, για τον καθορισµ αυτ, πρπει να ληφθον, κυρωr, υπψη τα κριτρια
τα προβλεπµενα στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95· τι η δηµοπρασα κατακυροται στον υποβλλοντα προσφορ η οποα ευρσκεται στο εππεδο τηr µγιστηr

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µακρσπερµου
λευκασµνου ρυζιο του κωδικο ΣΟ 1006 30 67 προορισµο ορισµνων τρτων χωρν, καθορζεται βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ την 8η ωr τιr 11 Μαρτου 1999, σε 322,00 EUR αν τνο, στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/
98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 13 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 49.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 546/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ ρυζαr και των θραυσµτων τηr και την αναστολ τηr κδοσηr των πιστοποιητικν εξαγωγr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3 δετερο εδφιο και παργραφοr 15,
Εκτιµνταr:
τι, κατ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95,
η διαφορ µεταξ των τιµν στη διεθν αγορ των
προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο
αυτο και των τιµν των προϊντων αυτν µσα στην
Κοιντητα δναται να καλπτεται απ µια επιστροφ κατ
την εξαγωγ·
τι, δυνµει του ρθρου 13 παργραφοr 4 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφr πρπει να καθορζονται
αφο ληφθον υπψη αφενr η κατσταση και οι προοπτικr εξελξεωr των διαθεσµων ποσοττων των σιτηρν
καθr και οι τιµr τουr στην αγορ τηr Κοιντηταr και
αφετρου οι τιµr των σιτηρν και των προϊντων του
τοµα των σιτηρν στη διεθν αγορ· τι σµφωνα µε το
διο ρθρο χει επσηr σηµασα να εξασφαλισθε στιr αγορr των σιτηρν µια ισορροπηµνη κατσταση και µια
κανονικ εξλιξη των τιµν και των συναλλαγν και, επιπλον, να ληφθε υπψη η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζµενων εξαγωγν και η ανγκη αποφυγr διαταραχν
στην αγορ τηr Κοιντηταr, πωr επσηr τα ρια που προκπτουν απ τιr συµφωνεr που συνπτονται κατ τιr διατξειr του ρθρου 228 τηr συνθκηr·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 τηr Επιτροπr (3)
καθρισε τη µγιστη ποστητα θραυσµτων που µπορε να
περιχεται στην ρυζα για την οποα καθορζεται η επιστροφ κατ την εξαγωγ και ρισε το ποσοστ µεισεωr
που πρπει να εφαρµζεται στην επιστροφ ταν η αναλογα θραυσµτων που περιχεται στην ρυζα που εξγεται
εναι αντερη απ τη µγιστη αυτ ποστητα·
τι υπρχουν δυναττητεr εξαγωγr για ποστητα 2 595 t
ρυζιο προr ορισµνουr προορισµοr· τι θεωρεται
κατλληλη η προσφυγ στη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 7 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1162/95 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 444/98 (5), και συνεπr πρπει να ληφθε υπψη κατ τον καθορισµ των επιστροφν·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
154 τηr 15. 6. 1976, σ. 11.
117 τηr 24. 5. 1995, σ. 2.
56 τηr 26. 2. 1998, σ. 12.

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορζει στο ρθρο
13 παργραφοr 5 τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει να
λαµβνονται υπψη για τον υπολογισµ τηr επιστροφr
κατ την εξαγωγ τηr ρυζαr και των θραυσµτων·
τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν δνανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για ορισµνα
προϊντα ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι, για να ληφθε υπψη η υπρχουσα ζτηση για
συσκευασµνο µακρσπερµο ρζι σε ορισµνεr αγορr, πρπει να προβλεφθε ο καθορισµr ειδικr επιστροφr σον
αφορ το προϊν αυτ·
τι η επιστροφ πρπει να καθορζεται τουλχιστον µα
φορ το µνα· τι δναται να τροποποιεται ενδιαµσωr·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση τηr ρυζαr, και ιδωr στιr τιµr τηr ρυζαr και
των θραυσµτων εντr τηr Κοιντηταr και στη διεθν
αγορ, οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr στα ποσ
που αναφρονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι, στο πλασιο τηr διαχερισηr των περιορισµν σε γκο
που απορρουν απ τιr υποχρεσειr τηr Κοιντηταr στο
πλασιο του ΙΟΕ, πρπει να περιοριστε η κδοση των
πιστοποιητικν εξαγωγr µε επιστροφ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των αναφεροµνων στο
ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊντων, ωr
χουν, εκτr απ εκενεr που αναφρονται στην παργραφο
1 στοιχεο γ) του εν λγω ρθρου, καθορζονται στα ποσ
που ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Εκτr απ την ποστητα των 2 595 t που προβλπεται στο
παρρτηµα, η κδοση των πιστοποιητικν εξαγωγr µε προκαθορισµ τηr επιστροφr αναστλλεται.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 15 Μαρτου
1999.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 12ηr Μαρτου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται
κατ την εξαγωγ τηr ρυζαr και των θραυσµτων τηr και την αναστολ τηr κδοσηr των πιστοποιητικν εξαγωγr
(σε EUR/t)

(σε EUR/t)

Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05

83,00
83,00
83,00
—
83,00
83,00
83,00
—
83,00
83,00
83,00
—
83,00
83,00
83,00
—
104,00
—
—
—
110,00
104,00
—
104,00
—
—
—
110,00
104,00
—
104,00
—
—
—
110,00

1006 30 65 9900

01
04

104,00
—

1006 30 67 9100

05

110,00

1006 30 67 9900

—

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04
05

104,00
—
—
—
110,00

1006 30 92 9900

01
04

104,00
—

1006 30 94 9100

01
02
03
04
05

104,00
—
—
—
110,00

1006 30 94 9900

01
04

104,00
—

1006 30 96 9100

01
02
03
04
05

104,00
—
—
—
110,00

1006 30 96 9900

01
04

104,00
—

1006 30 98 9100

05

110,00

1006 30 98 9900

—

—

1006 40 00 9000

—

—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

(1) Προορισµο:
01 Λιχτενστιν, Ελβετα και κοιντητεr Λιβνιο και Καµπινε ντ’ Ιτλια, επιστροφ που καθορστηκε στα πλασια τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο 7
παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1162/95 για ποστητα 1 974 t ισοδναµου λευκασµνου ρυζιο,
02 οι ζνεr I, II, III, VI,
03 οι ζνεr IV, V, VII γ), Καναδr και η ζνη VIII, εκτr απ Σουρινµ, Γουινα και Μαδαγασκρη,
04 οι προορισµο που αναφρονται στο ρθρο 34 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 τηr Επιτροπr πωr τροποποιθηκε,
05 Θουτα και Μελλια· επιστροφ που καθορστηκε στα πλασια τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο 7 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1162/95 για ποστητα 621 t.

ΝΒ: Οι ζνεr εναι εκενεr που ορζονται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr πωr τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 547/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
περ τροποποισεωr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2802/95 για κατταξη εµπορευµτων στη
συνδυασµνη ονοµατολογα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλου, τηr
23ηr Ιουλου 1987, σχετικ µε τη δασµολογικ και στατιστικ ονοµατολογα και για το κοιν δασµολγιο (1), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2261/98 (2), και ιδωr το ρθρο 9,
Εκτιµνταr:
τι, για να εξασφαλιστε η οµοιµορφη εφαρµογ τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr που επισυνπτεται στον προαναφερθντα κανονισµ, πρπει να αποφασιστον χωρr καθυστρηση οι διατξειr για την κατταξη του εµπορεµατοr
που αναφρεται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 χει καθορσει τουr
γενικοr καννεr για την ερµηνεα τηr συνδυασµνηr ονοµατολογαr· τι οι καννεr αυτο εφαρµζονται επσηr σε
κθε λλη ονοµατολογα που την περιλαµβνει, στω και
εν µρει  µε την προσθκη, ενδεχοµνωr, υποδιαιρσεων, η
οποα χει συνταχθε απ ειδικοr κοινοτικοr νοµοθετικοr καννεr ενψει τηr εφαρµογr δασµολογικν  λλων
µτρων στο πλασιο των εµπορικν ανταλλαγν·

τι το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2802/95 τηr
Επιτροπr, τηr 4ηr ∆εκεµβρου 1995, που αφοροσε την
κατταξη ορισµνων προϊντων στη συνδυασµνη ονοµατολογα (3), κατταξε να προϊν ωr ποτ στον αριθµ 1 του
παραρτµατr του, χωρr να ληφθον υπψη για την κατταξη του προϊντοr αυτο οι ειδικr θεραπευτικr και προφυλακτικr του ιδτητεr για τη θεραπευτικ αγωγ τηr
αναιµαr που οφελεται στη σιδηροπενα, και τι, κατ
συνπεια, πρπει να τροποποιηθε η κατταξη του προϊντοr αυτο, το οποο πρπει να θεωρεται ωr φρµακο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr τελωνειακο
κδικα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η κατταξη του προϊντοr στον αριθµ 1 του παραρτµατοr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2802/95 αντικαθσταται απ
την κατταξη του παραρτµατοr του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εικοστ πρτη
ηµρα απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Mario MONTI

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 256 τηr 7. 9. 1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 292 τηr 30. 10. 1998, σ. 1.

(3) ΕΕ L 291 τηr 6. 12. 1995, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφ εµπορευµτων

Κατταξη
(κωδικr ΣΟ)

Αιτιολγηση

(1)

(2)

(3)

Κεχριµπαρνιο σιρπι, συσκευασµνο σε φιαλδια των 125 ml,
που προορζεται για θεραπευτικ αγωγ ορισµνων τπων
σιδηροπενικr αναιµαr.
Το προϊν χει την ακλουθη σσταση (για 100 g):
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ντριο(αιθυλενοδιαµινοτετρακετο)σδηρο: 4,13 g (1)
Σορβιτλη: 24 g
Γλυκερνη: 13 g
Κιτρικ οξ: 0,1 g
Αιθυλικ αλκολη 95°: 0,09 g
ρωµα: 0,01 g
Παραϋδροξυβενζοϊκ προπλιο: 0,01 g
Παραϋδροξυβενζοϊκ µεθλιο: 0,08 g
Νερ: Q.S.P.

3004 90 19

Η κατταξη διπεται απ τιr διατξειr των γενικν καννων 1
και 6 για την ερµηνεα τηr ΣΟ και απ το κεµενο των
κωδικν ΣΟ 3004, 3004 90 και 3004 90 19.
Το προϊν πρπει να θεωρηθε φρµακο λγω τηr σνθεσr
του και τηr χρσηr του για θεραπευτικοr σκοποr.

(1) Το ντριο(αιθυλενοδιαµινοτετρακετο)σδηρο εναι να διαλυτ σµπλοκο τρισθενοr σιδρου του αιθυλενοδιαµινοτετραοξικο νατρου σε κρυσταλλικ µορφ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 548/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ τηr αντατηr τιµr αγορr και των ποσοττων βοεου κρατοr που
αγορζονται στην παρµβαση µε το 219ο µερικ διαγωνισµ που πραγµατοποιεται στο
πλασιο των γενικν µτρων παρεµβσεωr σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωr το
ρθρο 6 παργραφοr 7,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr
Επιτροπr, τηr 1ηr Σεπτεµβρου 1993, περ λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68
του Συµβουλου σον αφορ τα γενικ και ειδικ µτρα
παρµβασηr στον τοµα του βοεου κρατοr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2812/
98 (4), ανοχθηκε διαγωνισµr απ το ρθρο 1 παργραφοr
1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 τηr Επιτροπr, τηr
9ηr Ιουνου 1989, για την αγορ βοεου κρατοr µσω
διαγωνισµο (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 136/1999 (6)·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93, καθορστηκε µια αντατη τιµ
αγορr για την ποιτητα R3, κατ περπτωση, για κθε
µερικ διαγωνισµ, λαµβανοµνων υπψη των προσφορν
που υποβλθηκαν· τι σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 2 µπορε να αποφασιστε να µη δοθε συνχεια στο
διαγωνισµ· τι, σµφωνα µε το ρθρο 14 του ιδου κανονισµο, λαµβνονται υπψη οι προσφορr που εναι καττερεr  σεr µε την εν λγω αντατη τιµ χωρr εντοτοιr να
υπερβανει τη µση τιµ τηr εθνικr  περιφερειακr αγο-

ρr αυξηµνη κατ το ποσ που αναφρεται στην εν λγω
παργραφο 1·
τι, µετ απ εξταση των υποβληθεισν προσφορν για
το 219ο µερικ διαγωνισµ και λαµβανοµνων υπψη,
σµφωνα µε το ρθρο 6 παργραφοr 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, των απαιτσεων για λογικ στριξη
τηr αγορr, καθr και τηr εποχικr εξλιξηr των σφαγν
και των τιµν, θα πρπει να µη δοθε συνχεια στο διαγωνισµ για την κατηγορα Α και να καθοριστε η αντατη
τιµ αγορr καθr και οι ποστητεr που µπορον να
γνουν δεκτr στην παρµβαση για την κατηγορα Γ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο 219ο µερικ διαγωνισµ που ανοχθηκε µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:
α) για την κατηγορα Α δεν δδεται συνχεια στο διαγωνισµ·
β) για την κατηγορα Γ:
— η µγιστη τιµ αγορr καθορζεται σε 236 EUR/
100 kg σφαγων  µισν σφαγων τηr ποιτηταr R3,
— η µγιστη αποδεκτ ποστητα σφαγων και µισν
σφαγων ορζεται στουr 594 t.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 15 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 24.
210 τηr 28. 7. 1998, σ. 17.
225 τηr 4. 9. 1993, σ. 4.
349 τηr 24. 12. 1998, σ. 47.
159 τηr 10. 6. 1989, σ. 36.
17 τηr 22. 1. 1999, σ. 26.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 549/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για την αναστολ των αγορν βουτρου σε ορισµνα κρτη µλη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλκτοκοµικν προϊντων (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 7α, παργραφοr 1
πρτο εδφιο και παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 του Συµβουλου (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την πρξη
προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr Σουηδαr, καθορστηκε υπ ποιεr συνθκεr εναι δυνατν να
αναστλλονται και στη συνχεια να επαναφρονται οι αγορr βουτρου και αποκορυφωµνου γλακτοr σε σκνη και,
σε περπτωση αναστολr, τα εναλλακτικ µτρα που εναι
δυνατν να λαµβνονται·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87 τηr Επιτροπr (4),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1802/95 (5), καθρισε τα κριτρια µε βση τα οποα
καθορζονται και αναστλλονται οι αγορr βουτρου µε
διαγωνισµ σε να κρτοr µλοr , σον αφορ το
Ηνωµνο Βασλειο και την Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr
Γερµαναr, σε µα περιοχ·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 328/1999 τηr Επιτροπr (6)
προβλπει την αναστολ των εν λγω αγορν σε ορισµνα
απ τα κρτη µλη· τι, απ τιr πληροφορεr σχετικ µε τιr

τιµr τηr αγορr, προκπτει τι δεν πληροται πλον στη
Γερµανα, στην Ιταλα, στην Ιρλανδα και στην Ισπανα ο
ροr που προβλπεται στο ρθρο 1 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87· τι κρνεται, κατ συνπεια,
απαρατητη η αναπροσαρµογ του καταλγου των κρατν
µελν στα οποα εφαρµζεται η εν λγω αναστολ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι αγορr βουτρου µε διαγωνισµ που προβλπονται στο
ρθρο 1 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 777/87
αναστλλονται στο Βλγιο, στη ∆ανα, στην Ελλδα, στη
Γαλλα, στο Λουξεµβοργο, στιr Κτω Χρεr, στην
Αυστρα, στην Πορτογαλα, στη Σουηδα, στη Vινλανδα,
στη Μεγλη Βρετανα και στη Βρεια Ιρλανδα.
ρθρο 2
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 328/1999 καταργεται.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 13 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
78 τηr 20. 3. 1987, σ. 10.
144 τηr 4. 6. 1987, σ. 12.
174 τηr 26. 7. 1995, σ. 27.
40 τηr 13. 2. 1999, σ. 21.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 550/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ τηr αντατηr τιµr αγορr βουτρου για την 235η δηµοπρασα που
πραγµατοποιεται στα πλασια τηr διαρκοr δηµοπρασαr που διπεται απ τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 1589/87
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 7 α
παργραφοr 1 πρτο εδφιο και παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87 τηr
Επιτροπr, τηr 5ηr Ιουνου 1987, σχετικ µε την αγορ µε
δηµοπρασα βουτρου απ τουr οργανισµοr παρµβασηr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), προβλπει, λαµβνονταr υπψη
τιr ληφθεσεr προσφορr για κθε δηµοπρασα, τον καθορισµ µιαr αντατηr τιµr αγορr σε συνρτηση µε την

εφαρµοζµενη τιµ παρµβασηr  το ενδεχµενο να µη
δοθε συνχεια στη δηµοπρασα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για την 235η δηµοπρασα που πραγµατοποιεται δυνµει
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87, και τηr οποαr η
προθεσµα για την υποβολ προσφορν ληξε στιr 9 Μαρτου 1999, η µγιστη τιµ αγορr καθορζεται σε 295,38
ευρ/100 kg.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 13 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
146 τηr 6. 6. 1987, σ. 27.
16 τηr 21. 1. 1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 551/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ του ανωττου ποσο για την ενσχυση στο συµπυκνωµνο βοτυρο για την
199η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1)
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1587/96 (2) και ιδωr το ρθρο 7α παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:

πρπει συνεπr να καθοριστε το ποσ εγγησηr προορισµο·
τι πρπει να καθοριστε, βσει των προσφορν που χουν
υποβληθε, το αντατο ποσ ενσχυσηr στο εππεδο που
αναφρεται κατωτρω και να καθοριστε κατ συνπεια το
ποσ τηr εγγησηr προορισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 τηr
Επιτροπr, τηr 20r Vεβρουαρου 1990, σχετικ µε τη
χοργηση βσει τηr δηµοπρασαr ενσχυσηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο που προορζεται για µεση κατανλωση στην
Κοιντητα (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµο παρµβασηr προβανουν σε διαρκ δηµοπρασα για τη χοργηση
ενσχυσηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο· τι στο ρθρο 6 του
εν λγω κανονισµο προβλπεται τι λαµβνονταr υπψη
τιr ληφθεσεr προσφορr για την κθε ειδικ δηµοπρασα
καθορζεται αντατο ποσ ενσχυσηr για το συµπυκνωµνο
βοτυρο ελχιστηr περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr 96 %
 αποφασζεται να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα· τι

ρθρο 1
Για την 199η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 429/90, το αντατο ποσ ενσχυσηr καθr και το
ποσ τηr εγγησηr προορισµο καθορζονται ωr εξr:
— αντατο ποσ ενσχυσηr:
— εγγηση προορισµο:

117 EUR/100 kg
129 EUR/100 kg.

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 13 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
45 τηr 21. 2. 1990, σ. 8.
16 τηr 21. 1. 1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 552/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr βουτρου και των µεγστων ποσν
ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου βουτρου για την 27η
ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 6 παργραφοι 3 και 6, και το ρθρο 12 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97 τηr
Επιτροπr, τηr 15ηr ∆εκεµβρου 1997, σχετικ µε την
πληση σε µειωµνη τιµ βουτρου και τη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο, που προορζονται για την παρασκευ προϊντων ζαχαροπλαστικr, παγωτν και λλων
προϊντων διατροφr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 494/1999 (4), οι οργανισµο
προβανουν σε δηµοπρασα στην πληση ορισµνων
ποσοττων βουτρου που κατχουν και στη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο· τι το ρθρο 18 του εν λγω κανονισµο θεσπζει τι, λαµβνονταr υπψη τιr προσφορr που
θα ληφθον για την κθε ειδικ δηµοπρασα, καθορζεται

µια ελχιστη τιµ πλησηr του βουτρου καθr και να
αντατο ποσ για την ενσχυση που χορηγεται στην κρµα
γλακτοr, στο βοτυρο και στο συµπυκνωµνο βοτυρο που
µπορον να διαφοροποιονται ανλογα µε τον προορισµ,
την περιεκτικτητα σε βουτυρικ λιπαρ ουσα και τον
τρπο χρησιµοποησηr,  αποφασζεται να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα τι πρπει συνεπr να καθοριστον
το  τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για την 27η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2571/97, το αντατο ποσ των ενισχσεων καθr και
τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr καθορζονται πωr
αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 13 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
350 τηr 20. 12. 1997, σ. 3.
59 τηr 6. 3. 1999, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 12ηr Μαρτου 1999, για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr
βουτρου και των µεγστων ποσν ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου
βουτρου για την 27η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπδειγµα

A
Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Ωr χει

—

—

—

—

Συµπυκνωµνο

—

—

—

—

Ωr χει

—

—

—

—

Συµπυκνωµνο

—

—

—

—

Βοτυρο ≥ 82 %

95

91

—

91

Βοτυρο : 82 %

92

88

92

—

Συµπυκνωµνο βοτυρο

117

113

117

113

Κρµα

—

—

40

38

Βοτυρο

105

—

105

—

Συµπυκνωµνο βοτυρο

129

—

129

—

Κρµα

—

—

44

—

Τρποr χρησιµοποησηr

Ελχιστη
τιµ
πλησηr

Βοτυρο
≥ 82 %

Εγγηση
µεταπλησηr

Αντατο
ποσ
ενσχυσηr

Εγγηση
µεταποησηr

B
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 22αr Vεβρουαρου 1999
για την προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν µελν σον αφορ τα τρφιµα και τα
συστατικ τροφµων που χουν υποστε επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 100 Α,
τιr προτσειr τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου
189 Β τηr συνθκηr (3), υπ το φωr του κοινο σχεδου που
ενκρινε η επιτροπ συνδιαλλαγr στιr 9 ∆εκεµβρου 1998,
Εκτιµνταr:
(1) τι οι διαφορr µεταξ των εθνικν νοµοθεσιν που
αναφρονται στην επεξεργασα τροφµων και συστατικν τροφµων µε ιοντζουσα ακτινοβολα και στιr
συνθκεr χρσηr τηr µεθδου αυτr εµποδζουν την
ελεθερη διακνηση των τροφµων και ενδχεται να
δηµιουργον συνθκεr νισου ανταγωνισµο, θγονταr µεσα τη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr·
(2) τι εναι αναγκαο να ληφθον µτρα οµαλr λειτουργαr τηr εσωτερικr αγορr· τι η εσωτερικ αγορ
συνσταται σε να χρο χωρr εσωτερικ σνορα στον
οποο εναι εξασφαλισµνη η ελεθερη κυκλοφορα
αγαθν, προσπων, υπηρεσιν και κεφαλαων· τι
αυτ δεν ισχει προr το παρν λγω τηr διαφορετικr
µεταχερισηr στα κρτη µλη, επειδ η ακτινοβληση
των τροφµων σε λλα επιτρπεται και σε λλα απαγορεεται·
(3) τι η παροσα οδηγα-πλασιο θα συµπληρωθε µε την
οδηγα 1999/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και
του Συµβουλου, τηr 22αr Vεβρουαρου 1999 για τη
θσπιση κοινοτικο καταλγου τροφµων και συστατικν τροφµων που υποβλλονται σε επεξεργασα µε
ιοντζουσα ακτινοβολα «εκτελεστικ οδηγα» (4)·
(4) τι σε πολλ κρτη µλη η ακτινοβληση των τροφµων αποτελε να λεπτ θµα στο πλασιο του δηµσιου διαλγου και τι οι καταναλωτr µπορε να
χουν λγουr να ανησυχον σοβαρ για τιr επιπτσειr
τηr ακτινοβλησηr τροφµων·
(1) ΕΕ C 336 τηr 30. 12. 1988, σ. 7 και ΕΕ C 303 τηr 2. 12. 1989,
σ. 15.
(2) ΕΕ C 194 τηr 31. 7. 1989, σ. 14.
3
( ) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 11ηr Οκτωβρου 1989
(ΕΕ C 291 τηr 20. 11. 1989, σ. 58), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 27ηr Οκτωβρου 1997 (ΕΕ C 389 τηr 22. 12. 1997, σ. 36) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 18ηr Vεβρουαρου
1998 (ΕΕ C 80 τηr 16. 3. 1998, σ. 130). Απφαση του Συµβουλου τηr 25ηr Ιανουαρου 1999. Απφαση του Ευρωπαϊκο
Κοινοβουλου τηr 28ηr Ιανουαρου 1999.
(4) Βλπε σελδα 24 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.

(5) τι, µχριr του τεθε σε ισχ ο θετικr κοινοτικr
κατλογοr των τροφµων και των συστατικν τροφµων που επιτρπεται να υφστανται επεξεργασα µε
ιοντζουσα ακτινοβολα, εναι σκπιµο να µπορον τα
κρτη µλη, τηρνταr τουr καννεr τηr συνθκηr, να
διατηρον τουr υφιστµενουr εθνικοr τουr περιορισµοr  απαγορεσειr σχετικ µε την επεξεργασα
τροφµων και συστατικν τροφµων µε ιοντζουσα
ακτινοβολα και µε το εµπριο ακτινοβοληµνων τροφµων που δεν συµπεριλαµβνονται στον αρχικ
θετικ κατλογο που θεσπζει η εκτελεστικ οδηγα·
(6) τι, στουr καννεr που αφορον τη χρση ιοντζουσαr
ακτινοβολαr για την επεξεργασα των τροφµων, πρπει να λαµβνονται υπψη κατ κριο λγο οι απαιτσειr ωr προr την υγεα του ανθρπου, αλλ
παρλληλα και οι οικονοµικr και τεχνικr ανγκεr,
εντr των ορων που απαιτονται για την προστασα
τηr υγεαr·
(7) τι η οδηγα 96/29/Ευρατµ του Συµβουλου, τηr 13ηr
Μαου 1996, για τον καθορισµ των βασικν καννων
ασφαλεαr για την προστασα τηr υγεαr των εργαζοµνων και του πληθυσµο απ τουr κινδνουr που
προκπτουν απ ιονζουσεr ακτινοβολεr συνεχζει να
εφαρµζεται (5)·
(8) τι οι εγκεκριµνεr µονδεr ακτινοβλησηr πρπει να
υπκεινται σε επσηµο λεγχο, µσω συστµατοr
επιθερησηr που θα καθιερωθε για τιr ανγκεr τηr
παροσαr οδηγαr·
(9) τι οι εγκεκριµνεr µονδεr πρπει να τηρον αρχεα
στε να εξασφαλζεται η τρηση των καννων τηr
παροσαr οδηγαr·
(10) τι, µε την οδηγα 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr
18ηr ∆εκεµβρου 1978, περ προσεγγσεωr των νοµοθεσιν των κρατν µελν σχετικ µε την επισµανση
και την παρουσαση των τροφµων που προορζονται
για τον τελικ καταναλωτ, καθr επσηr και τη
διαφµισ τουr (6), χουν δη θεσπιστε καννεr σον
αφορ την επισµανση των ακτινοβοληµνων τροφµων που πωλονται στον τελικ καταναλωτ·
(11) τι πρπει επσηr να θεσπιστον κατλληλοι καννεr
για την επισµανση των τροφµων που χουν υποστε
επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα και δεν προορζονται για τον τελικ καταναλωτ·
(5) ΕΕ L 159 τηr 29. 6. 1996, σ. 1.
(6) ΕΕ L 33, τηr. 8. 2. 1979, σ. 1. Οδηγα πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την οδηγα 97/4/ΕΚ (ΕΕ L 43 τηr 14. 2. 1997, σ.
21).
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(12) τι, µε την επιφλαξη των διαδικασιν λψηr αποφσεων που καθορζονται στη συνθκη για την δρυση
τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr  στην παροσα οδηγα,
πρπει να ζητεται η γνµη τηr επιστηµονικr επιτροπr τροφµων, τηr απφασηr 74/234/ΕΟΚ (1), για
κθε θµα τηr παροσαr οδηγαr που µπορε να χει
επιπτσειr στη δηµσια υγεα·
(13) τι τα τρφιµα µπορον να υφστανται επεξεργασα µε
ιοντζουσα ακτινοβολα µνον εν το επιβλλει η
υγιειν  αν προκπτει αποδεδειγµνα τεχνολογικ 
λλο πλεονκτηµα  φελοr του καταναλωτ και µε
την προϋπθεση τι τα τρφιµα διατηρον στο ακραιο τη θρεπτικ αξα τουr και βρσκονται σε
κατλληλη κατσταση, η δε επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα δεν δναται να χρησιµοποιηθε για
την υποκατσταση µτρων υγιεινr  προστασαr τηr
υγεαr,  ορθν πρακτικν στουr τοµεr βιοµηχανικr
και γεωργικr παραγωγr·
(14) τι η µθοδοr αυτ δεν πρπει να χρησιµοποιεται ωr
υποκατστατο τηr ορθr µεταποιητικr πρακτικr τι
η προϋπθεση αυτ πληροται για τα τρφιµα που
περιλαµβνονται στο παρρτηµα τηr εκτελεστικr
οδηγαr·
(15) τι, οσκιr το Συµβολιο εξουσιοδοτε την Επιτροπ
να εφαρµσει καννεr σχετικοr µε την ακτινοβληση
τροφµων, πρπει να προβλπεται διαδικασα στενr
συνεργασαr µεταξ των κρατν µελν και τηr Επιτροπr, στο πλασιο τηr µνιµηr επιτροπr τροφµων,
και, ταν χρειζεται, τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,  τηr µνιµηr φυτοϋγειονοµικr επιτροπr·
(16) τι, ταν η χρση τηr µεθδου  ενr τροφµου που
χει υποστε επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα
επιτρεπµενη βσει τηr παροσαr οδηγαr φανεται να
ενχει κινδνουr για την υγεα, τα κρτη µλη πρπει
να χουν το δικαωµα να αναστλλουν  να περιορζουν τη χρση αυτ  να µεινουν τα προβλεπµενα
ρια, µχριr του ληφθε απφαση σε κοινοτικ εππεδο·
(17) τι η οδηγα 89/397/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 14ηr
Ιουνου 1989, για τον επσηµο λεγχο των τροφµων (2),
αφνει την επιλογ των µσων και µεθδων στιr εθνικr αρχr ελγχου· τι η οδηγα 93/99/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 29ηr Οκτωβρου 1993, σχετικ µε πρσθετα µτρα για τον επσηµο λεγχο των τροφµων (3),
ορζει ποιοτικ πρτυπα για τα εργαστρια και απαιτε την εφαρµογ επικυρωµνων µεθδων ανλυσηr,
εφσον εναι δυνατν τι το ρθρο 5 τηr ανωτρω
οδηγαr εφαρµζεται στην παρακολοθηση τηr εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr·
(18) τι, στιr 20 ∆εκεµβρου 1994, συνφθη συµφωνα για
να «modus vivendi» µεταξ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, του Συµβουλου και τηr Επιτροπr σχετικ µε
τα εκτελεστικ µτρα για τιr πρξειr που εκδδονται
(1) ΕΕ L 136 τηr 20. 5. 1974, σ. 1.
(2) ΕΕ L 186 τηr 30. 6. 1989, σ. 23.
(3) ΕΕ L 290 τηr 24. 11. 1993, σ. 14.
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σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189 Β τηr
συνθκηr (4),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
1.
Η παροσα οδηγα εφαρµζεται στην παρασκευ, την
εµπορα και την εισαγωγ τροφµων και συστατικν τροφµων, που καλονται στο εξr «τρφιµα», τα οποα υποβλλονται σε επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα.
2.

Η παροσα οδηγα δεν εφαρµζεται:

α) στα τρφιµα που εκτθενται σε ιοντζουσα ακτινοβολα
που εκπµπεται απ συσκευr µτρησηr  ελγχου, εφσον η απορροφµενη δση δεν υπερβανει τα 0,01 Gy
για τιr συσκευr ελγχου που χρησιµοποιον νετρνια
και τα 0,5 Gy στιr λοιπr περιπτσειr, µε µγιστη ενεργειακ στθµη 10 MeV στην περπτωση των ακτνων Χ,
14 MeV στην περπτωση των νετρονων και 5 MeV στιr
λοιπr περιπτσειr·
β) στην ακτινοβληση τροφµων τα οποα παρασκευζονται για ασθενεr που βρσκονται υπ ιατρικ επβλεψη
και χρειζονται διαιτολγιο µε αποστειρωµνεr τροφr.
ρθρο 2
Τα κρτη µλη λαµβνουν λα τα αναγκαα µτρα στε να
εξασφαλιστε τι τα ακτινοβοληµνα τρφιµα µπορον να
διατθενται στην αγορ µνον εφσον συµµορφονται προr
τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr.
ρθρο 3
1.
Στο παρρτηµα Ι αναφρονται οι προϋποθσειr που
πρπει να τηρονται για να εγκριθε η επεξεργασα τροφµων µε ιοντζουσα ακτινοβολα. Κατ τη στιγµ τηr
επεξεργασαr, τα τρφιµα πρπει να βρσκονται υπ τιr
δουσεr συνθκεr καταλληλτηταr.
2.
Για την ακτινοβληση των τροφµων χρησιµοποιονται µνον οι πηγr που αναφρονται στο παρρτηµα ΙΙ,
σµφωνα µε τιr αναφερµενεr στο ρθρο 7 παργραφοr 2
απαιτσειr του κδικα ορθr πρακτικr. Η συνολικ µση
απορροφµενη δση υπολογζεται σµφωνα µε τιr διατξειr του παραρτµατοr ΙΙΙ.
ρθρο 4
1.
Ο κοινοτικr κατλογοr των τροφµων τα οποα επιτρπεται να υποβλλονται σε επεξεργασα µε ιοντζουσα
ακτινοβολα καθr και οι µγιστεr επιτρεπµενεr δσειr
ακτινοβολαr καθορζονται στην εκτελεστικ οδηγα η
οποα εκδδεται µε τη διαδικασα του ρθρου 100 Α τηr
συνθκηr, λαµβνονταr υπψη τουr ρουr εγκρσεωr που
αναφρονται στο παρρτηµα Ι.
(4) ΕΕ C 102 τηr 4. 4. 1996, σ. 1.

L 66/18
2.

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Ο κατλογοr αυτr καταρτζεται σταδιακ.

3.
Η Επιτροπ εξετζει τιr ισχουσεr εθνικr δειεr και,
αφο ζητσει τη γνµη τηr επιστηµονικr επιτροπr τροφµων, υποβλλει, σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου
100 Α τηr συνθκηr, προτσειr για την κατρτιση του
καταλγου.
Το αργτερο στιr 31 ∆εκεµβρου 2000, η Επιτροπ υποβλλει, σµφωνα µε το ρθρο 100 Α τηr συνθκηr, πρταση για
τη συµπλρωση του θετικο καταλγου που αναφρεται
στην παργραφο 1.
4.
Μχριr του τεθε σε ισχ η οδηγα που εκδδεται
βσει τηr πρτασηr που αναφρεται στην παργραφο 3
δετερο εδφιο, τα κρτη µλη µπορον να διατηρον τιr
υπρχουσεr δειεr σον αφορ την επεξεργασα τροφµων
µε ιοντζουσα ακτινοβολα εφσον:
α) για την επεξεργασα των συγκεκριµνων τροφµων χει
χορηγηθε ευνοϊκ γνµη απ την επιστηµονικ επιτροπ τροφµων·
β) η συνολικ µση απορροφµενη δση ακτινοβολαr δεν
υπερβανει τιr οριακr τιµr που συνιστ η επιστηµονικ επιτροπ τροφµων·
γ) η επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα και η εµπορα
πραγµατοποιονται σµφωνα µε τιr διατξειr τηr
παροσαr οδηγαr.
5.
Μχριr του τεθε σε ισχ η οδηγα που εκδδεται
βσει τηr πρτασηr που αναφρεται στην παργραφο 3
δετερο εδφιο, να κρτοr µλοr µπορε επσηr να επιτρπει την επεξεργασα τροφµων για την οποα διατηρονται
οι σχετικr δειεr απ λλο κρτοr µλοr σµφωνα µε την
παργραφο 4, εφσον πληρονται οι διεr προϋποθσειr.
6.
Τα κρτη µλη ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ και
τα λοιπ κρτη µλη για τιr δειεr που διατηρονται δυνµει τηr παραγρφου 4  που χορηγονται δυνµει τηr παραγρφου 5 και για τουr ρουr απ τουr οποουr εξαρτνται.
Η Επιτροπ δηµοσιεει τιr κοινοποισειr αυτr στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
7.
Μχριr του τεθε σε ισχ η οδηγα που εκδδεται
βσει τηr πρτασηr που αναφρεται στην παργραφο 3
δετερο εδφιο, τα κρτη µλη µπορον, τηρνταr πντοτε
τουr καννεr τηr συνθκηr, να συνεχσουν να εφαρµζουν
τουr υφιστµενουr εθνικοr τουr περιορισµοr  απαγορεσειr σχετικ µε την επεξεργασα τροφµων µε ιοντζουσα
ακτινοβολα και το εµπριο ακτινοβοληµνων τροφµων
που δεν συµπεριλαµβνονται στον αρχικ θετικ κατλογο
που θεσπζει η εκτελεστικ οδηγα.

ρθρο 5
1.
Η µγιστη δση ακτινοβολαr για τα τρφιµα µπορε
να χορηγεται µε δσειr· ωστσο, δεν πρπει να πραγµατοποιεται υπρβαση τηr µγιστηr δσηr ακτινοβολαr που
καθορζεται σµφωνα µε το ρθρο 4. Η ακτινοβληση δεν
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επιτρπεται να χρησιµοποιεται σε συνδυασµ µε χηµικ
µθοδο που χει τον διο στχο.
2.
Εξαιρσειr απ τιr διατξειr τηr παραγρφου 1 µπορον να αποφασζονται µε τη διαδικασα του ρθρου 12.
ρθρο 6
Η επισµανση των τροφµων που χουν υποστε επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα διπεται απ τιr ακλουθεr
διατξειr:
1. Για τα προϊντα που προορζονται για τον τελικ καταναλωτ και για χρουr οµαδικr στισηr:
α) εν τα προϊντα πωλονται µεµονωµνα, στην επισµανση πρπει να αναγρφεται η νδειξη «ακτινοβοληµνο»  «επεξεργασµνο µε ιοντζουσα ακτινοβολα», πωr προβλπεται στο ρθρο 5 παργραφοr
3 τηr οδηγαr 79/112/ΕΟΚ.
Εν τα προϊντα πωλονται χµα, η νδειξη αυτ
αναγρφεται µαζ µε την ονοµασα του προϊντοr σε
επιγραφ  πινακδα που τοποθετεται επνω  δπλα
στο δοχεο που περιχει το προϊν·
β) εν να ακτινοβοληµνο προϊν χρησιµοποιεται ωr
συστατικ, η δια νδειξη συνοδεει την ονοµασα
του στον κατλογο συστατικν.
Εν τα προϊντα πωλονται χµα, η νδειξη αυτ
αναγρφεται µαζ µε την ονοµασα του προϊντοr σε
επιγραφ  πινακδα που τοποθετεται επνω  δπλα
στο δοχεο που περιχει το προϊν·
γ) κατ παρκκλιση απ το ρθρο 6 παργραφοr 7 τηr
οδηγαr 79/112/ΕΟΚ, η δια νδειξη απαιτεται για
να επισηµανονται και τα ακτινοβοληµνα συστατικ που χρησιµοποιονται σε σνθετα συστατικ
τροφµων, ακµη και εν τα συστατικ αυτ περιχονται στο τελικ προϊν σε αναλογα µικρτερη του
25 %.
2. Για τα προϊντα που δεν προορζονται για τον τελικ
καταναλωτ  για µονδεr οµαδικr εστισεωr:
α) η νδειξη τηr προηγουµνηr παραγρφου πρπει να
επισηµανει την επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα, τσο στα τρφιµα, σο και στα συστατικ που
περιχονται σε µη ακτινοβοληµνα τρφιµα·
β) πρπει να αναφρονται η ονοµασα και η διεθυνση
τηr εγκατστασηr που πραγµατοποησε την ακτινοβληση,  ο αριθµr αναφορr τηr που αναφρεται
στο ρθρο 7.
3. Η νδειξη που καταδεικνει την επεξεργασα πρπει να
αναγρφεται πντοτε στα γγραφα που συνοδεουν τα
ακτινοβοληµνα τρφιµα  που αναφρονται σ’ αυτ.
ρθρο 7
1.
Τα κρτη µλη γνωστοποιον στην Επιτροπ την  τιr
αρµδιεr αρχr που εναι υπεθυνεr για:
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— την αρχικ γκριση των εγκαταστσεων ακτινοβλησηr,
— τη χοργηση επσηµου αριθµο αναφορr των εν λγω
εγκεκριµνων εγκαταστσεων,
— τον επσηµο λεγχο και επιθερηση,
— την ανκληση  την τροποποηση τηr γκρισηr.

α) το εδοr και η ποστητα των ακτινοβολοµενων τροφµων·

2.

δ) ο παραλπτηr των επεξεργασµνων τροφµων·

δεια χορηγεται µνον εφσον η εγκατσταση:

— ανταποκρνεται στιr απαιτσειr του διεθνοr κδικα
ορθr πρακτικr για τη λειτουργα των εγκαταστσεων
επεξεργασαr τροφµων µε ακτινοβολα, τον οποο συνιστ η µεικτ επιτροπ Codex Alimentarius των FAO/
ΠΟΥ (βλπε FAO/ΠΟΥ/CΑC τµοr ΧV, κδ. 1), και σε
τυχν συµπληρωµατικr απαιτσειr που θεσπζονται µε
τη διαδικασα του ρθρου 12 τηr παροσαr οδηγαr,
— ορζει να πρσωπο υπεθυνο για την τρηση λων των
αναγκαων προϋποθσεων εφαρµογr τηr µεθδου
αυτr.
3.

Κθε κρτοr µλοr διαβιβζει στην Επιτροπ:

— το νοµα, τη διεθυνση και τον αριθµ αναφορr των
εγκαταστσεων ακτινοβλησηr τιr οποεr χει εγκρνει,
το κεµενο τηr πρξηr γκρισηr, καθr και κθε απφαση αναστολr  ανκλησηr τηr γκρισηr.
Επσηr, κθε χρνο, τα κρτη µλη διαβιβζουν στην Επιτροπ:
— τα αποτελσµατα των ελγχων που διενεργον στιr
εγκαταστσειr ακτινοβλησηr µε ιοντζουσεr ακτινοβολεr, ιδωr σον αφορ τιr κατηγορεr και τιr ποστητεr
προϊντων που υποβλθηκαν σε επεξεργασα και τιr
δσειr που χορηγθηκαν,
— τα αποτελσµατα των ελγχων που διεξγονται κατ το
στδιο εµποραr του προϊντοr. Τα κρτη µλη µεριµνον στε οι µθοδοι που χρησιµοποιονται για την
ανχνευση τηr επεξεργασαr των τροφµων µε ιοντζουσα ακτινοβολα να τηρον τιr παραγρφουr 1 και 2
του παραρτµατοr τηr οδηγαr 85/591/ΕΟΚ (1), και να
εναι δη πρτυπεr  επικυρωµνεr,  να γνουν το
συντοµτερο δυνατν και µχρι την 1η Ιανουαρου 2003
το αργτερο. Τα κρτη µλη ενηµερνουν την Επιτροπ
σχετικ µε τιr χρησιµοποιοµενεr µεθδουr και η Επιτροπ αξιολογε τη χρση και ανπτυξη των µεθδων
αυτν λαµβνονταr υπψη τη γνµη τηr επιστηµονικr
επιτροπr τροφµων.
4.
Με βση τα στοιχεα που παρχονται σµφωνα µε την
παργραφο 3, η Επιτροπ δηµοσιεει στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων:
— λεπτοµερεr πληροφορεr για τιr εγκαταστσειr καθr
και τιr τυχν µεταβολr του χαρακτηρισµο τουr,
— κθεση µε βση τα στοιχεα που παρχουν κθε χρνο
οι εθνικr εποπτικr αρχr.
ρθρο 8
1.
Για κθε χρησιµοποιοµενη πηγ ιοντζουσαr ακτινοβολαr, οι εγκεκριµνεr σµφωνα µε το ρθρο 7 εγκαταστσειr ακτινοβλησηr πρπει να τηρον αρχεο στο οποο
καταγρφονται, για κθε παρτδα τροφµων που υφσταται
επεξεργασα:
(1) ΕΕ L 372 τηr 31. 12. 1985, σ. 50.

β) ο αριθµr τηr παρτδαr·
γ) το πρσωπο που παργγειλε τη διενργεια τηr ακτινοβολαr·
ε) η ηµεροµηνα ακτινοβλησηr·
στ) τα υλικ συσκευασαr που χρησιµοποιθηκαν κατ την
επεξεργασα·
ζ) οι παρµετροι ελγχου τηr διαδικασαr ακτινοβλησηr
σµφωνα µε το παρρτηµα ΙΙΙ, τα αποτελσµατα των
διενεργοµενων δοκιµν δοσιµετραr και τα λαµβανµενα αποτελσµατα, µε λεπτοµρειεr, ιδωr, σον
αφορ τα καττερα και αντερα ρια τηr απορροφµενηr δσηr και τον τπο τηr ιοντζουσαr ακτινοβολαr·
η) οι αρχικr µετρσειr για την τεχνικ καταλληλτητα
τηr δσηr.
2.
Τα αρχεα που αναφρονται στην παργραφο 1 διατηρονται επ πντε χρνια.
3.
Οι λεπτοµρειεr εφαρµογr του παρντοr ρθρου
θεσπζονται µε τη διαδικασα του ρθρου 12.
ρθρο 9
1.
Τρφιµα που χουν υποστε επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα µπορον να εισγονται απ τρτη χρα
µνον εφσον:
— πληρον τιr προϋποθσειr που ισχουν για αυτ τα
τρφιµα,
— συνοδεονται απ γγραφα που αναφρουν την ονοµασα και τη διεθυνση τηr εγκατστασηr που διενργησε
την ακτινοβληση, καθr και τιr πληροφορεr που αναφρονται στο ρθρο 8,
— χουν υποστε επεξεργασα σε εγκατσταση ακτινοβλησηr η οποα χει εγκριθε απ την Κοιντητα και η
οποα περιλαµβνεται στον κατλογο που αναφρεται
στην κατωτρω παργραφο 2.
2. α) Με τη διαδικασα του ρθρου 12, η Επιτροπ καταρτζει κατλογο των εγκεκριµνων εγκαταστσεων οι
οποεr ελγχονται επσηµα στε να εξασφαλζεται η
τρηση των απαιτσεων του ρθρου 7.
Για να καταρτσει τον κατλογο αυτν, η Επιτροπ
µπορε να αναθτει σε εµπειρογνµονεr να αξιολογον και να επιθεωρον, κατ’ εντολν τηr, εγκαταστσειr ακτινοβλησηr τρτων χωρν, σµφωνα µε
το ρθρο 5 τηr οδηγαr 93/99/ΕΟΚ.
Η Επιτροπ δηµοσιεει τον κατλογο αυτν και τιr
τυχν τροποποισειr του στην Επσηµη Εφηµερδα
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
β) Η Επιτροπ µπορε να συνπτει τεχνικοr διακανονισµοr µε τουr αρµδιουr οργανισµοr τρτων χωρν
σχετικ µε τιr προϋποθσειr εκτλεσηr των αξιολογσεων και επιθεωρσεων που αναφρονται στο στοιχεο α).
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ρθρο 10
Τα υλικ που χρησιµοποιονται για τη συσκευασα των
τροφµων που πρκειται να ακτινοβοληθον πρπει να εναι
κατλληλα για το σκοπ αυτν.
ρθρο 11
Οι τροποποισειr των παραρτηµτων προκειµνου να
ληφθον υπψη οι εξελξειr τηr επιστµηr και τηr τεχνολογαr θεσπζονται µε τη διαδικασα του ρθρου 100 Α τηr
συνθκηr.
ρθρο 12
1.
ταν εφαρµζεται η διαδικασα του παρντοr ρθρου, η Επιτροπ επικουρεται απ τη µνιµη επιτροπ
τροφµων, στο εξr καλοµενη «επιτροπ».
Τα θµατα υποβλλονται στην επιτροπ απ τον πρεδρο,
ετε µε δικ του πρωτοβουλα ετε στερα απ ατηση
αντιπροσπου κρτουr µλουr.
2.
Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην επιτροπ σχδιο των ληπτων µτρων. Η επιτροπ παρχει τη
γνµη τηr για το σχδιο εντr προθεσµαr την οποα µπορε να ορζει ο πρεδροr ανλογα µε τον επεγοντα
χαρακτρα του θµατοr. Η γνµη παρχεται µε την
πλειοψηφα που προβλπει το ρθρο 148 παργραφοr 2 τηr
συνθκηr για τιr αποφσειr τιr οποεr καλεται να λβει το
Συµβολιο βσει προτσεωr τηr Επιτροπr. Στο πλασιο τηr
επιτροπr, οι ψφοι σταθµζονται πωr προβλπεται στο
προαναφερµενο ρθρο. Ο πρεδροr δεν ψηφζει.
3. α) Η Επιτροπ θεσπζει τα προτεινµενα µτρα εν
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr.
β) Εν τα προτεινµενα µτρα δεν εναι σµφωνα µε τη
γνµη τηr επιτροπr  ελλεψει γνµηr, η Επιτροπ
υποβλλει, χωρr καθυστρηση, στο Συµβολιο πρταση για τα ληπτα µτρα. Το Συµβολιο αποφανεται µε ειδικ πλειοψηφα.
Εν, εντr τριν µηνν απ την ηµεροµηνα υποβολr του θµατοr στο Συµβολιο, το Συµβολιο δεν
αποφασσει, τα προτεινµενα µτρα θεσπζονται απ
την Επιτροπ.
ρθρο 13
Για κθε θµα που εµππτει στο πεδο εφαρµογr τηr
παροσαr οδηγαr και που ενδχεται να χει επιπτσειr στη
δηµσια υγεα ζητεται η γνµη τηr επιστηµονικr επιτροπr τροφµων.
ρθρο 14
1.
Σε περπτωση που, κατπιν νων πληροφοριν  µετ
απ επανεκτµηση πληροφοριν µετ την κδοση τηr
παροσαr οδηγαr, να κρτοr µλοr διαθτει σαφεr αποδεξειr τι η ακτινοβληση ορισµνων τροφµων θτει σε
κνδυνο την ανθρπινη υγεα, µολοντι τηρε τιr διατξειr
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τηr παροσαr οδηγαr, το κρτοr µλοr αυτ µπορε να
αναστλλει  να περιορζει προσωριν την εφαρµογ των
διατξεων αυτν στην επικρτει του, ενηµερνει δε
αµσωr σχετικ τα λλα κρτη µλη και την Επιτροπ,
αιτιολογνταr την απφασ του αυτ.
2.
Η Επιτροπ εξετζει το συντοµτερο δυνατ, στο
πλασιο τηr µνιµηr επιτροπr τροφµων, την αιτιολγηση
που αναφρεται στην παργραφο 1 και λαµβνει τα επιβαλλµενα µτρα µε τη διαδικασα του ρθρου 12. Το κρτοr
µλοr που χει λβει την απφαση που αναφρεται στην
παργραφο 1 µπορε να τη διατηρσει σε ισχ µχριr ενρξεωr ισχοr των ανωτρω µτρων.
3.
Τροποποισειr τηr παροσαr οδηγαr  τηr εκτελεστικr οδηγαr εναι δυνατν να γνονται σµφωνα µε τη
διαδικασα του ρθρου 12 µνον στο µτρο του αναγκαου
για τη διασφλιση τηr προστασαr τηr δηµσιαr υγεαr και
θα περιορζονται εν πση περιπτσει σε απαγορεσειr 
περιορισµοr σε σγκριση µε την προηγοµενη νοµικ
κατσταση.
ρθρο 15
Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ νοµοθετικr, διοικητικr και
κανονιστικr διατξειr στε να συµµορφωθον προr την
παροσα οδηγα και:
— να επιτρπουν, το αργτερο ωr τιr 20 Σεπτεµβρου 2000,
την εµπορα και τη χρση των ακτινοβοληµνων τροφµων,
— να απαγορεουν, απ τιr 20 Μαρτου 2001, την εµπορα
και τη χρση των ακτινοβοληµνων τροφµων που δεν
συµµορφονται προr την παροσα οδηγα.
Τα κρτη µλη ενηµερνουν την Επιτροπ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ
ανλογη αναφορ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr για την αναφορ αυτ καθορζονται
απ τα κρτη µλη.
ρθρο 16
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα απ
τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 17
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 22 Vεβρουαρου 1999.
Για το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLES

K.-H. FUNKE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΤΡΟVΙΜΩΝ
1. Η ακτινοβληση τροφµων επιτρπεται µνον εφσον:
—
—
—
—

καλπτει ελογη τεχνολογικ ανγκη,
δεν συνιστ κνδυνο για την υγεα και πραγµατοποιεται υπ τιr προτεινµενεr προϋποθσειr,
παρουσιζει οφλη για τον καταναλωτ,
δεν χρησιµοποιεται ωr υποκατστατο των καννων υγιεινr  τηr ορθr µεταποιητικr  γεωργικr
πρακτικr.

2. Η ακτινοβληση τροφµων µπορε να χρησιµοποιεται µνον για τουr ακλουθουr στχουr:
— µεωση του κινδνου τροφικν ασθενειν µε την καταστροφ των παθογνων οργανισµν,
— επιβρδυνση τηr αλλοωσηr των τροφµων µε την καθυστρηση  την παση των διαδικασιν αποσνθεσηr
και µε την καταστροφ των υπεθυνων για την αλλοωση οργανισµν,
— µεωση των απωλειν σε τρφιµα λγω πρωρηr ωρµανσηr, ανπτυξηr  βλστησηr,
— απαλλαγ των τροφµων απ οργανισµοr επιβλαβεr για τα φυτ  τα φυτικ προϊντα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΗΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Τα τρφιµα επιτρπεται να υποβλλονται σε επεξεργασα µνον µσω των ακλουθων πηγν ιοντζουσαr
ακτινοβολαr:
α) ακτνεr γ απ ραδιονουκλεδια 60 Co  137 Cs·
β) ακτνεr Χ απ µηχανµατα τα οποα λειτουργον σε ονοµαστικ ενεργειακ στθµη (αντατη κβαντικ
ενργεια) το πολ 5 MeV·
γ) ηλεκτρνια που παργονται απ µηχανµατα τα οποα λειτουργον σε ονοµαστικ ενεργειακ στθµη
(αντατη κβαντικ ενργεια) το πολ 10 MeV.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
1.

∆ΟΣΙΜΕΤΡΙΑ
Συνολικ µση απορροφµενη δση
Προκειµνου να προσδιοριστε η καταλληλτητα των τροφµων που υποβλλονται σε επεξεργασα µε
συνολικ µση δση µχρι 10 kGy, µπορε να υποτεθε τι λα τα χηµικ αποτελσµατα τηr ακτινοβολαr,
εντr των ορων τηr συγκεκριµνηr δσηr, εναι ανλογα προr τη δση.
Η συνολικ µση δση D ορζεται απ το ακλουθο ολοκλρωµα για το συνολικ γκο του προϊντοr:
D=
που

Μ
p
d
dV

=
=
=
=

1
I p (x,y,z) d (x,y,z) dV
M

συνολικ µζα του ακτινοβολοµενου δεγµατοr
η τοπικ πυκντητα στο σηµεο (x,y,z)
η τοπικ απορροφµενη δση στο σηµεο (x,y,z)
dx, dy, dz, το απειροστ στοιχεο γκου που εκφρζεται στην πρξη σε κλσµατα γκου

Η συνολικ µση απορροφµενη δση µπορε να προσδιοριστε απευθεαr για οµοιογεν προϊντα  για
χµα προϊντα µε οµοιογεν φαινοµενικ πυκντητα, κατανµονταr ναν επαρκ αριθµ δοσιµτρων µε
στρατηγικ και τυχαο τρπο σε ολκληρη τη µζα των προϊντων. Απ την κατανοµ τηr δσηr που
προσδιορζεται κατ’ αυτν τον τρπο, µπορε να υπολογιστε ναr µσοr ροr που εκφρζει τη συνολικ
µση απορροφµενη δση.
Αν το σχµα τηr καµπληr τηr δσηr σε ολκληρο το προϊν χει προσδιοριστε µε ακρβεια, οι θσειr τηr
ελχιστηr και τηr µγιστηr δσηr εναι γνωστr. Για τον υπολογισµ τηr συνολικr µσηr δσηr µπορον να
χρησιµοποιονται µετρσειr τηr κατανοµr των δσεων στιr δο αυτr θσειr σε µια σειρ δειγµτων του
προϊντοr.
Σε µερικr περιπτσειr, ο αριθµητικr µσοr ροr των µσων τιµν ελχιστηr (Dmin) και µγιστηr (Dmax)
δσηr αποτελε αξιπιστη κατ’ εκτµηση τιµ τηr συνολικr µσηr δσηr. ∆ηλαδ, σε αυτr τιr περιπτσειr:
συνολικ µση δση 4
Ο λγοr
2.

Dmax
Dmin

Dmax + Dmin
2

δεν πρπει να υπερβανει το 3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

2.1. Πριν αρχσει η κανονικ ακτινοβληση ορισµνηr κατηγοραr τροφµων σε µια εγκατσταση ακτινοβλησηr, προσδιορζονται οι θσειr τηr ελχιστηr και τηr µγιστηr δσηr µε µετρσειr δσεων σε ολκληρη
τη µζα του προϊντοr. Οι εν λγω µετρσειr για τον λεγχο τηr τεχνικr καταλληλτηταr πρπει να
εκτελονται αρκετr φορr (π.χ. τρειr ωr πντε), στε να λαµβνονται υπψη οι µεταβολr τηr πυκντηταr 
του σχµατοr του προϊντοr.
2.2. Οι µετρσειr πρπει να επαναλαµβνονται ποτε µεταβλλονται το προϊν, το σχµα του  οι συνθκεr
ακτινοβλησηr.
2.3. Κατ τη διρκεια τηr ακτινοβλησηr, εκτελονται τακτικr µετρσειr δσεων στε να εξασφαλιστε τι δεν
σηµεινεται υπρβαση των οριακν τιµν. Οι µετρσειr πρπει να εκτελονται µε δοσµετρα που τοποθετονται στιr θσειr τηr µγιστηr  τηr ελχιστηr δσηr  σε µια θση αναφορr. Η δση στη θση αναφορr
πρπει να συνδεται ποσοτικr µε τη µγιστη και την ελχιστη δση. Η θση αναφορr πρπει να βρσκεται
σε κατλληλο σηµεο εντr  επ του προϊντοr, στο οποο οι διακυµνσειr των δσεων εναι χαµηλr.
2.4. Οι τακτικr µετρσειr δσεων πρπει να εκτελονται σε κθε παρτδα και σε τακτικ χρονικ διαστµατα
κατ τη διρκεια τηr παραγωγικr διαδικασαr.
2.5.

ταν ακτινοβολονται ρευστ, µη συσκευασµνα προϊντα, δεν εναι δυνατν να προσδιοριστον οι θσειr
τηr µγιστηr και τηr ελχιστηr δσηr. Στιr περιπτσειr αυτr, για την εξακρβωση των οριακν τιµν δσηr,
µπορε να χρησιµοποιεται η δειγµατοληπτικ τοποθτηση δοσιµτρων σε τυχαα σηµεα.

2.6. Οι µετρσειr δσεων πρπει να εκτελονται µε αναγνωρισµνα συστµατα δοσιµετραr και οι µετρσειr να
µπορον να αναχθον σε πρωτεοντα πρτυπα.
2.7. Κατ την ακτινοβληση, πρπει να ελγχονται και να καταγρφονται συνεχr ορισµνεr παρµετροι τηr
εγκατστασηr. Για τιr εγκαταστσειr που χρησιµοποιον ραδιονουκλεδια, στιr παραµτρουr αυτr περιλαµβνονται η ταχτητα µετακνησηr του προϊντοr  ο χρνοr παραµονr του στη ζνη ακτινοβολαr και οι
θετικr ενδεξειr για την ορθ θση τηr πηγr. Στιr εγκαταστσειr µε επιταχυντ σωµατιδων, οι παρµετροι
περιλαµβνουν την ταχτητα µετακνησηr του προϊντοr καθr και την ενεργειακ στθµη, το ρεµα
ηλεκτρονων και το εροr τηr διταξηr σρωσηr τηr εγκατστασηr.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σχετικ µε την αιτιολογικ σκψη 17
Η Επιτροπ τονζει τι, µλιr θεσπισθε η να απφαση περ αναθεωρσεωr τηr επιτροπολογαr, θα προτενει στον νοµοθτη την προσαρµογ των διατξεων που διπουν τιr επιτροπr
σε λεr τιr προηγοµενεr νοµοθετικr πρξειr, προκειµνου να ευθυγραµµισθον προr τη να
απφαση περ «επιτροπολογαr». Η Επιτροπ αναλαµβνει να εφαρµσει πλρωr, οιαδποτε
διοργανικ συµφωνα προκψει απ αυτ τη να απφαση.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σχετικ µε το ρθρο 7 παργραφοr 3 τρτη περπτωση
Με σκοπ να εξασφαλισθε τι οι εν λγω µθοδοι θα υφστανται για λα τα προϊντα, η
Επιτροπ και τα κρτη µλη ενθαρρνουν την περαιτρω ανπτυξη τυποποιηµνων  επικυρωµνων µεθδων ανλυσηr, οι οποεr χουν ωr σκοπ να ελγχουν κατ πσον τα τρφιµα
χουν υποστε ιοντζουσα ακτινοβολα. Η Επιτροπ επιβεβαινει τι η ετσια κθεση που
αναφρεται στο ρθρο 7 παργραφοr 4 θα περιλαµβνει στοιχεα σχετικ µε τιr εξελξειr
αυτr. Θα περιλβει δε στην ετσια κθεσ τηr για το τοr 2001 επισκπηση τηr εφαρµογr
των διατξεων αυτν προκειµνου να καθοριστε κατ πσον χουν δηµιουργηθε προβλµατα απ τη χρση επικυρωµνων  τυποποιηµνων µεθδων. Η Επιτροπ, που αρµζει και
σµφωνα µε τιr διαδικασεr λψεωr αποφσεων που καθορζονται στιr συνθκεr  στην
παροσα οδηγα, λαµβνει µτρα για να αντιµετωπσει αυτ τα προβλµατα, καθr και τα
προβλµατα που ενδχεται να ανακψουν. Τα στοιχεα αυτ διατθενται επσηr στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο.
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 22αr Vεβρουαρου 1999
για τη θσπιση κοινοτικο καταλγου τροφµων και συστατικν τροφµων που υποβλλονται
σε επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Οικονοµικr
Κοιντηταr, και ιδωr το ρθρο 100 Α,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου
189 Β τηr συνθκηr (3), υπ το φωr του κοινο σχεδου που
ενκρινε η επιτροπ συνδιαλλαγr στιr 9 ∆εκεµβρου 1998,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 4 παργραφοι 1 και 2 τηr οδηγαr 1999/2/ΕΚ
του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr
22αr Vεβρουαρου 1999, για την προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν µελν σον αφορ τα τρφιµα και τα
συστατικ τροφµων που χουν υποστε επεξεργασα µε
ιοντζουσα αντινοβολα (4), («οδηγα-πλασιο») προβλπει
τη θσπιση αποκλειστικο καταλγου τροφµων τα οποα
επιτρπεται να υποβλλονται σε επεξεργασα µε ιοντζουσα
αντινοβολα· τι ο κατλογοr αυτr καταρτζεται σταδιακ·
τι τα αποξηραµνα βτανα, µπαχαρικ, καρυκεµατα και
φυτικ αρτµατα συχν µολνονται /και προσβλλονται
απ οργανισµοr και προϊντα του µεταβολισµο τουr που
εναι επιβλαβ για τη δηµσια υγεα·
τι η µλυνση /και προσβολ αυτ δεν εναι πλον δυνατν να αντιµετωπιστε µε ουσεr υποκαπνισµο, πωr το
οξεδιο του αιθυλενου, λγω των τοξικν ιδιοττων των
καταλοπων τουr·
τι η χρση τηr ιοντζουσαr ακτινοβολαr εναι να αποτελεσµατικ υποκατστατο των προαναφερµενων ουσιν·
τι αυτ η µθοδοr επεξεργασαr γινε δεκτ απ την
επιστηµονικ επιτροπ τροφµων·
τι, συνεπr, η µθοδοr αυτ εναι προr το συµφρον τηr
προστασαr τηr δηµσιαr υγεαr,
(1) ΕΕ C 336 τηr 30. 12. 1988, σ. 7 και ΕΕ C 303 τηr 2. 12. 1989,
σ. 15.
(2) ΕΕ C 194 τηr 31. 7. 1989, σ. 14.
3
( ) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 11ηr Οκτωβρου 1989
(ΕΕ C 291 τηr 20. 11. 1989, σ. 58), κοιν θση του Συµβουλου,
τηr 27ηr Οκτωβρου 1997 (ΕΕ C 389 τηr 22. 12. 1997, σ. 47) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 18ηr Vεβρουαρου
1998 (ΕΕ C 80 τηr 16. 3. 1998, σ. 133). Απφαση του Συµβουλου, τηr 25ηr Ιανουαρου 1999. Απφαση του Ευρωπαϊκο
Κοινοβουλου τηr 28ηr Ιανουαρου 1999.
(4) Βλπε σελδα 16 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
1.
Με την επιφλαξη του θετικο καταλγου που θεσπζεται σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 3 δετερο εδφιο τηr οδηγαr-πλασιο, η παροσα οδηγα θεσπζει ναν
αρχικ θετικ κοινοτικ κατλογο τροφµων και συστατικν τροφµων, που καλονται στο εξr «τρφιµα» τα
οποα επιτρπεται να υποβλλονται σε επεξεργασα µε
ιοντζουσα ακτινοβολα, και καθορζει τιr µγιστεr επιτρεπµενεr δσειr για την επτευξη του επιδιωκµενου στχου.
2.
Η επεξεργασα των προϊντων αυτν µε ιοντζουσα
ακτινοβολα επιτρπεται µνο σµφωνα µε τιr διατξειr τηr
οδηγαr-πλασιο. Ειδικτερα, οι µθοδοι ελγχου χρησιµοποιονται σµφωνα µε το ρθρο 7 παργραφοr 3 τηr οδηγαr-πλασιο.
3.
Τα τρφιµα τα οποα επιτρπεται να υποβλλονται σε
επεξεργασα µε ιοντζουσα ακτινοβολα, καθr και οι µσεr
αντατεr συνολικr δσειr στιr οποεr επιτρπεται να
εκτθενται, αναφρονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Τα κρτη µλη δεν επιτρπεται να απαγορεουν, να περιορζουν  να εµποδζουν, λγω τηr επεξεργασαr τουr µε ιοντζουσα ακτινοβολα, την εµπορα τροφµων που χουν ακτινοβοληθε σµφωνα µε τιr γενικr διατξειr, τηr οδηγαrπλασιο και τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr.
ρθρο 3
Οι τυχν τροποποισειr τηr παροσαr οδηγαr γνονται
σµφωνα µε τιr διαδικασεr του ρθρου 100 Α τηr
συνθκηr.
ρθρο 4
Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr τουr διατξειr προκειµνου να συµµορφωθον προr την παροσα οδηγα κατ τρπο στε, µχρι
τιr 20 Σεπτεµβρου 2000, να χει επιτραπε η εµπορα και η
χρση ακτινοβοληµνων τροφµων που συµµορφνονται
προr την παροσα οδηγα.
Τα κρτη µλη ενηµερνουν την Επιτροπ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ
ανλογη αναφορ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr για την αναφορ αυτ καθορζονται
απ τα κρτη µλη.

13. 3. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ρθρο 5

Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα απ τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 6
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 22 Vεβρουαρου 1999.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLES

K.-H. FUNKE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟVΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Κατηγορα τροφµων

Αποξηραµνα βτανα, µπαχαρικ, καρυκεµατα και
φυτικ αρτµατα

Μγιστη συνολικ µση απορροφµενη δση (KGy)
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/4/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 22αr Vεβρουαρου 1999
για τα εκχυλσµατα καφ και τα εκχυλσµατα κιχωρου
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 100 Α,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Β τηr συνθκηr (3), υπ το φωr του κοινο σχεδου που
ενκρινε η επιτροπ συνδιαλλαγr στιr 8 ∆εκεµβρου 1998,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε τα συµπερσµατα του Ευρωπαϊκο Συµβουλου του Εδιµβοργου τηr 11ηr και 12ηr ∆εκεµβρου
1992, τα οποα επιβεβαιθηκαν απ τα συµπερσµατα του
Ευρωπαϊκο Συµβουλου των Βρυξελλν τηr 10ηr και 11ηr
∆εκεµβρου 1993, ορισµνεr κθετεr οδηγεr στον τοµα
των τροφµων θα πρπει να απλουστευθον στε να λαµβνονται υπψη µνον οι βασικr απαιτσειr τιr οποεr πρπει να πληρον τα καλυπτµενα απ τιr εν λγω οδηγεr
προϊντα για να µπορον να κυκλοφορον ελεθερα στην
εσωτερικ αγορ·
τι η θσπιση τηr οδηγαr 77/436/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1977, περ προσεγγσεωr των νοµοθεσιν των
κρατν µελν σχετικ µε τα εκχυλσµατα καφ και τα
εκχυλσµατα κιχωρου (4) δικαιολογθηκε απ το γεγονr
τι οι διαφορr µεταξ των εθνικν νοµοθεσιν που αφοροσαν τα εκχυλσµατα καφ και τα εκχυλσµατα κιχωρου
ταν δυνατν να δηµιουργσουν συνθκεr αθµιτου
ανταγωνισµο ικανr να παραπλανσουν τουr καταναλωτr, και εχαν, ωr εκ τοτου, µεση εππτωση στην εγκαθδρυση και λειτουργα τηr κοινr αγορr·
τι η εν λγω οδηγα απβλεπε, συνεπr, στον ορισµ των
εκχυλισµτων καφ και κιχωρου, στον προσδιορισµ των
ουσιν που µπορον να προστεθον κατ την παρασκευ
τουr και στον καθορισµ κοινν καννων για τη συσκευασα και την επισµανσ τουr, καθr και των ρων υπ τουr
οποουr µπορον να χρησιµοποιονται ειδικr ονοµασεr
(1) ΕΕ C 231 τηr 9. 8. 1996, σ. 24.
(2) ΕΕ C 56 τηr 24. 2. 1997, σ. 20.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 23ηr Οκτωβρου 1997
(ΕΕ C 339 τηr 10. 11. 1997, σ. 129), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 30r Απριλου 1998 (ΕΕ C 204 τηr 30. 6. 1998, σ. 25) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 16ηr Σεπτεµβρου
1998 (ΕΕ C 313 τηr 12. 10. 1998, σ. 90). Απφαση του Συµβουλου τηr 25ηr Ιανουαρου 1999. Απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999.
(4) ΕΕ L 172 τηr 12. 7. 1977, σ. 20· οδηγα πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την πρξη προσχρησηr του 1985.

για ορισµνα απ τα προϊντα αυτ, στε να εξασφαλιστε
η ελεθερη κυκλοφορα τουr στο εσωτερικ τηr Κοιντηταr·
τι η οδηγα 77/436/ΕΟΚ πρπει να προσαρµοσθε στη
γενικ νοµοθεσα περ τροφµων, και ιδωr σε εκενη που
αφορ την επισµανση και τιr µεθδουr ανλυσηr·
τι η Επιτροπ προβλπει τι θα προτενει το συντοµτερο
και οπωσδποτε πριν απ την 1η Ιουλου 2000 να περιληφθε στην οδηγα 80/232/ΕΟΚ (5) σειρ ονοµαστικν
βαρν για τα προϊντα που καθορζει η παροσα οδηγα·
τι οι γενικο καννεr επισµανσηr των τροφµων που
καθιερθηκαν απ την οδηγα 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1978, περ προσεγγσεωr των
νοµοθεσιν των κρατν µελν σχετικ µε την επισµανση
και την παρουσαση των τροφµων που προορζονται για
τον τελικ καταναλωτ, καθr επσηr και τη διαφµισ
τουr (6) πρπει να εφαρµοσθον µε την επιφλαξη ορισµνων προϋποθσεων·
τι, κατ’ εφαρµογ τηr αρχr τηr αναλογικτηταr, η
παροσα οδηγα δεν υπερβανει τα αναγκαα ρια για την
επτευξη των στχων, σµφωνα µε το τρτο εδφιο του
ρθρου 3 Β τηr συνθκηr·
τι στιr µελλοντικr προσαρµογr τηr οδηγαr στιr γενικr
κοινοτικr διατξειr περ τροφµων η Επιτροπ θα επικουρεται απ την µνιµη επιτροπ τροφµων που συνεστθη
µε την απφαση 69/414/ΕΟΚ (7)·
τι, προr αποφυγ νων εµποδων στην ελεθερη κυκλοφορα, τα κρτη µλη δεν πρπει να θεσπζουν για τα προκεµενα προϊντα εθνικr διατξειr που δεν προβλπονται απ
την παροσα οδηγα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Η παροσα οδηγα εφαρµζεται στα εκχυλσµατα καφ και
στα εκχυλσµατα κιχωρου πωr ορζονται στο παρρτηµα.
Η παροσα οδηγα δεν εφαρµζεται στον café torrefacto
soluble.
(5) ΕΕ L 51 τηr 25. 2. 1980, σ. 1· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 87/356/ΕΟΚ (ΕΕ L 192 τηr 11. 7. 1987,
σ. 48).
(6) ΕΕ L 33 τηr 8. 2. 1979, σ. 1· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου
και του Συµβουλου (ΕΕ L 43 τηr 14. 2. 1997, σ. 21).
(7) ΕΕ L 291 τηr 19. 11. 1969, σ. 9.
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ρθρο 2

ρθρο 4

Η οδηγα 79/112/ΕΟΚ εφαρµζεται στο προϊντα που ορζονται στο παρρτηµα, µε τιr ακλουθεr προϋποθσειr:

Η συµµρφωση τηr παροσαr οδηγαr προr τιr γενικr κοινοτικr διατξειr που εφαρµζονται στα τρφιµα, αποφασζεται σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 5.

α) οι ονοµασεr που προβλπονται στο παρρτηµα προορζονται αποκλειστικ για τα προϊντα που περιλαµβνονται σ’ αυτ και πρπει να χρησιµοποιονται στο εµπριο για την περιγραφ τουr. Οι ονοµασεr αυτr
συµπληρνονται, αν χρειασθε, µε ναν απ τουr ακλουθουr ρουr:
— «πολτr»  «πστα»  «σε µορφ πολτο»  «σε
µορφ πσταr» 
— «υγρ»  «σε υγρ µορφ».
Εντοτοιr, οι ονοµασεr µπορον να συµπληρωθον µε
τον προσδιορισµ «συµπυκνωµνο»:
— στην περπτωση του προϊντοr που ορζεται στο
σηµεο 1 στοιχεο γ) του παραρτµατοr, υπ τον ρο
τι η κατ βροr περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ τον καφ υπερβανει το 25 %,
— στην περπτωση του προϊντοr που ορζεται στο
σηµεο 2 στοιχεο γ) του παραρτµατοr, υπ τον ρο
τι η κατ βροr περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ το κιχριο υπερβανει το 45 %.
β) η επισµανση πρπει να περιλαµβνει την νδειξη
«χωρr καφενη» για τα προϊντα που ορζονται στο
σηµεο 1 του παραρτµατοr ταν η κατ βροr περιεκτικτητα σε νυδρη καφενη δεν υπερβανει το 0,3 % τηr
ξηρr ουσαr που προρχεται απ καφ. Η νδειξη αυτ
πρπει να αναγρφεται στο διο οπτικ πεδο µε την
ονοµασα πωλσεωr·
γ) για τα προϊντα που ορζονται στο σηµεο 1 στοιχεο γ)
και στο σηµεο 2 στοιχεο γ) του παραρτµατοr, η
επισµανση πρπει να περιλαµβνει τιr λξειr «µε . . . .» 
«διατηρηµνο µε . . . »  «µε προσθκη . . . »  «καβουρδισµνο µε . . . », ακολουθοµενεr απ την (τιr) ονοµασα(-εr) του χρησιµοποιηθντοr τπου  τπων σακχρου.
Οι ενδεξειr αυτr πρπει να αναγρφονται στο διο
οπτικ πεδο µε την ονοµασα πωλσεωr·
δ) η επισµανση πρπει να αναφρει την ελχιστη περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ καφ, για τα
προϊντα που ορζονται στο σηµεο 1 στοιχεα β) και γ)
του παραρτµατοr,  την ελχιστη περιεκτικτητα σε
ξηρ λη προερχµενη απ κιχριο, για τα προϊντα
που ορζονται στο σηµεο 2 στοιχεα β) και γ) του
παραρτµατοr. Οι περιεκτικτητεr αυτr εκφρζονται σε
εκατοστιαα αναλογα του βρουr του τελικο προϊντοr.

ρθρο 5
1.
Η Επιτροπ επικουρεται απ τη µνιµη επιτροπ τροφµων, εφεξr καλοµενη «επιτροπ», την οποα αποτελον
αντιπρσωποι των κρατν µελν και τηr οποαr προεδρεει
ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr.
2.
Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην εν
λγω επιτροπ σχδιο των µτρων που πρκειται να
ληφθον. Η επιτροπ διατυπνει τη γνµη τηr για το σχδιο αυτ σε προθεσµα που µπορε να ορσει ο πρεδροr,
ανλογα µε τον επεγοντα χαρακτρα του θµατοr. Αποφασζει µε την πλειοψηφα που προβλπεται στο ρθρο 148
παργραφοr 2 τηr συνθκηr για την κδοση των αποφσεων που καλεται να λβει το Συµβολιο βσει πρτασηr
τηr Επιτροπr. Κατ την ψηφοφορα στην επιτροπ, οι
ψφοι των αντιπροσπων των κρατν µελν σταθµζονται
σµφωνα µε το προαναφερµενο ρθρο. Ο πρεδροr δεν
λαµβνει µροr στην ψηφοφορα.
Η Επιτροπ θεσπζει τα προτεινµενα µτρα εφσον εναι
σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr.
ταν τα προτεινµενα µτρα δεν εναι σµφωνα µε τη
γνµη τηr Επιτροπr  ελλεψει γνµηr, η Επιτροπ υποβλλει χωρr καθυστρηση στο Συµβολιο πρταση σχετικ
µε τα µτρα που πρπει να ληφθον. Το Συµβολιο αποφασζει µε ειδικ πλειοψηφα.
Εν το Συµβολιο δεν αποφασσει εντr τριν µηνν απ
την υποβολ τηr πρτασηr, τα προτεινµενα µτρα θεσπζονται απ την Επιτροπ.

ρθρο 6
Η οδηγα 77/436/ΕΟΚ καταργεται απ τιr 13 Σεπτεµβρου
2000.
Οι παραποµπr στην καταργηθεσα οδηγα λογζονται ωr
παραποµπr στην παροσα οδηγα.

ρθρο 7
ρθρο 3
Τα κρτη µλη δεν θεσπζουν, γα τα προϊντα που ορζονται στο παρρτηµα, εθνικr διατξειr που δεν προβλπονται απ την παροσα οδηγα.

1.
Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr που εναι αναγκαεr για
να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα, το αργτερο
στιr 13 Σεπτεµβρου 2000. Ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
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Οι διατξειr αυτr εφαρµζονται κατ τρπον στε:
— να επιτρπεται, απ τιr 13 Σεπτεµβρου 2000, η εµπορα
των προϊντων που ορζονται στο παρρτηµα, εφσον
αυτ ανταποκρνονται στουr ορισµοr και καννεr που
προβλπονται απ την παροσα οδηγα,
— να απαγορεεται, απ τιr 13 Σεπτεµβρου 2001 η εµπορα των προϊντων που δεν ανταποκρνονται στην
παροσα οδηγα. Εντοτοιr, η εµπορα προϊντων µη
ανταποκρινοµνων στην παροσα οδηγα, τα οποα αποτλεσαν αντικεµενο επισµανσηr πριν απ τιr 13
Σεπτεµβρου 2001 σµφωνα µε την οδηγα 77/436/ΕΟΚ,
επιτρπεται µχριr εξαντλσεωr των αποθεµτων.

13. 3. 1999

2.
Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ τιr
ουσιδειr διατξειr εσωτερικο δικαου που θεσπζουν
στον τοµα που διπεται απ την παροσα οδηγα.
ρθρο 8
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει απ την ηµρα τηr
δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
ρθρο 9
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 22 Vεβρουαρου 1999.

Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr για την αναφορ αυτ καθορζονται
απ τα κρτη µλη.

Για το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLES

K.-H. FUNKE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. «Εκχλισµα καφ», «διαλυτ εκχλισµα καφ», «διαλυτr καφr»  «στιγµιαοr καφr»
το συµπυκνωµνο προϊν που λαµβνεται απ την εκχλιση πεφρυγµνων (καβουρδισµνων) κκκων καφ, µε
τη χρση µνο νερο ωr µσου εκχυλσεωr και αποκλειοµνηr κθε µεθδου υδρολσεωr µε προσθκη οξοr 
βσεωr. Πραν των τεχνολογικr αναπφευκτων αδιλυτων ουσιν και των αδιλυτων ελαων που προρχονται απ τον καφ, το εκχλισµα καφ πρπει να περιχει µνο τα διαλυτ και αρωµατικ συστατικ του
καφ. Τα κρτη µλη εξασφαλζουν τι οι µθοδοι που χρησιµοποιονται για τον καθορισµ τηr περιεκτικτηταr του διαλυτο καφ σε ελεθερουr υδατνθρακεr και σε υδατνθρακεr συνολικ εναι σµφωνεr µε τα
σηµεα 1 και 2 του παραρτµατοr τηr οδηγαr 85/591/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 20r ∆εκεµβρου 1985, για την
καθιρωση κοινοτικν τρπων δειγµατοληψαr και ανλυσηr για τον λεγχο των τροφµων (1)και τι χουν
αποτελσει αντικεµενο πιστοποησηr  τυποποησηr  θα αποτελσουν το συντοµτερο δυνατν.
Η κατ βροr περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ καφ πρπει να εναι:
α) τουλχιστον 95 %, στην περπτωση του εκχυλσµατοr καφ·
β) απ 70 ωr 85 %, στην περπτωση του εκχυλσµατοr καφ σε πολτ·
γ) απ 15 ωr 55 %, στην περπτωση του υγρο εκχυλσµατοr καφ.
Το στερε εκχλισµα καφ και το εκχλισµα καφ σε πολτ δεν πρπει να περιχουν λλα στοιχεα πραν
εκενων που προρχονται απ την εκχλιση του καφ. Το υγρ εκχλισµα καφ µπορε να περιχει βρσιµα
σκχαρα, πεφρυγµνα  µη, σε αναλογα που δεν υπερβανει το 12 % κατ βροr.
2. «Εκχλισµα κιχωρου», «διαλυτ κιχριο» « στιγµιαο κιχριο»
το συµπυκνωµνο προϊν που λαµβνεται απ την εκχλιση πεφρυγµνου (καβουρδισµνου) κιχωρου, µε τη
χρση µνον νερο ωr µσου εκχυλσεωr και αποκλειοµνηr κθε µεθδου υδρολσεωr µε προσθκη οξοr 
βσεωr.
Ωr κιχριο νοονται οι ρζεr του Cichorium Intybus L., που δεν χρησιµοποιονται για την παραγωγ
κιχωρου λευκφυλλου, αφο καθαριστον καταλλλωr προκειµνου να ξηρανθον και να υποβληθον σε
φρξη, και οι οποεr χρησιµοποιονται συνθωr στην παρασκευ ποτν.
Η κατ βροr περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ κιχριο εναι:
α) τουλχιστον 95 %, στην περπτωση του εκχυλσµατοr κιχωρου·
β) απ 70 ωr 85 %, στην περπτωση του εκχυλσµατοr κιχωρου σε πολτ·
γ) απ 25 ωr 55 %, στην περπτωση του υγρο εκχυλσµατοr κιχωρου.
Στο στερε εκχλισµα κιχωρου και στο εκχλισµα κιχωρου σε πολτ, οι ουσεr που δεν προρχονται απ
κιχριο δεν πρπει να υπερβανουν το 1 % κατ βροr.
Το υγρ εκχλισµα κιχωρου µπορε να περιχει βρσιµα σκχαρα, πεφρυγµνα  µη, σε αναλογα που δεν
υπερβανει το 35 % κατ βροr.

(1) ΕΕ L 372 τηr 31. 12. 1985, σ. 50.
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ αριθ. 1/99 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΣΥΜVΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ
τηr 23ηr Vεβρουαρου 1999
σον αφορ την κδοση των καννων διαδικασαr τηr µεικτr επιτροπr ΕΚΑΧ-Τουρκαr
(1999/192/ΕΚΑΧ)
ρθρο 2

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

χονταr υπψη τη συµφωνα µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr νθρακα και Χλυβα και τηr Τουρκικr ∆ηµοκραταr στον τοµα συναλλαγν των προϊντων που καλπτει
η συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
νθρακα και Χλυβα, και ιδωr το ρθρο 14 παργραφοr 3
και το ρθρο 19,

ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ:

ρθρο 1

Αρµοδιτητεr
1.
Η προεδρα τηr µεικτr επιτροπr ασκεται εκ περιτροπr σε ετσια βση απ τον αντιπρσωπο τηr Κοιντηταr, δηλαδ απ την Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και απ τον εκπρσωπο τηr Τουρκικr ∆ηµοκραταr. Η πρτη περοδοr αρχζει την ηµρα τηr πρτηr συνεδρασηr τηr επιτροπr.
2.
Ο ασκν τα προεδρικ χρη εναι υπεθυνοr για λα
τα θµατα γραµµατεαr τηr επιτροπr.

Ιδιτητα µλουr

3.
Η Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και η Τουρκα διορζουν απ ναν αντιπρσωπο, οι οποοι ασκον απ
κοινο χρη γραµµατα τηr επιτροπr.

1.
Τα συµβαλλµενα µρη διορζουν τουr αντιπροσπουr
τουr στη µεικτ επιτροπ ΕΚΑΧ-Τουρκαr, εφεξr καλοµενη «επιτροπ». Τα µλη τα οποα δεν εναι σε θση να
παρευρσκονται σε κποια συνεδραση χουν τη δυναττητα να ορσουν αντιπρσωπο.

ρθρο 3

2.
Οι αντιπρσωποι αυτο συνοδεονται ενδεχοµνωr
απ δηµσιουr υπαλλλουr οι οποοι τουr επικουρον. Ο
αριθµr των εν λγω δηµοσων υπαλλλων αποτελε ενδεχοµνωr αντικεµενο απφασηr τηr επιτροπr. Η επιτροπ
αποφασζει ενδεχοµνωr να προσκαλσει και λλα
πρσωπα τα οποα συµµετχουν µε την ιδιτητα του
παρατηρητ.
3.
Οι συνεδρισειr τηr επιτροπr δεν εναι δηµσιεr
εκτr εν η επιτροπ αποφασσει αλλιr.

Συνεδρισειr
1.
Η επιτροπ συνεδριζει µα φορ ετησωr. Σε περιπτσειr κτακτου χαρακτρα, τα συµβαλλµενα µρη συνρχονται ενδεχοµνωr κτακτα. Τα µρη που ζητον παρµοια
κτακτη συνεδραση υποβλουν την ατησ τουr στην προεδρα. Ο πρεδροr προβλπει συνεδραση τηr επιτροπr σε
προθεσµα δκα ηµερν απ την παραλαβ ατησηr για
κτακτη συνεδραση, εκτr αν υπρχει λλη συµφωνα µε
το αιτν συµβαλλµενο µροr.
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2.
Ο πρεδροr ετοιµζει προσωριν ηµερσια διταξη
για κθε συνεδραση. Η πρκληση συµµετοχr και η
προσωριν ηµερσια διταξη αποστλονται στουr ενδιαφερµενουr που αναφρονται στο ρθρο 9, το αργτερο επτ
εργσιµεr ηµρεr πριν απ τη συνεδραση. Στην προσωριν
ηµερσια διταξη επισυνπτονται λα τα απαρατητα
γγραφα εργασαr.
3.
Η προθεσµα η οποα προβλπεται στην παργραφο 2
δεν ισχει στην περπτωση κτακτων συνεδρισεων που
οργαννονται βσει τηr παραγρφου 1.
4.
Η ηµερσια διταξη θεσπζεται απ την επιτροπ
στην αρχ κθε συνεδρασηr. Η επιτροπ αποφασζει ενδεχοµνωr να περιλβει στην εν λγω διταξη σηµεο το
οποο δεν αναφρεται στην προσωριν διταξη. Τα σηµεα
για τα οποα χει ζητηθε οργνωση συνεδρασηr, σµφωνα
µε την παργραφο 1, πρπει να περιλαµβνονται στην
ηµερσια διταξη.
Εκτr αν υπρχει διαφορετικ συµφωνα µεταξ των µερν,
οι συνεδρισειr πραγµατοποιονται εναλλξ στιr Βρυξλλεr
και στην γκυρα, την ηµεροµηνα που χουν συµφωνσει
τα δο µρη.
ρθρο 4
∆απνεr
1.
Η Κοιντητα και η Τουρκικ ∆ηµοκρατα επιβαρνονται αµφτερεr µε το κστοr που προκπτει απ τη συµµετοχ τουr στιr συνεδρισειr τηr επιτροπr, τσο σχετικ µε
το προσωπικ, τιr αποστολr, τα ξοδα διαβωσηr, καθr
και µε τα ταχυδροµικ και τα τηλεπικοινωνιακ ξοδα.
2.
Τα ξοδα διερµηνεαr των συνεδρισεων, µετφρασηr
και αναπαραγωγr των εγγρφων επιβαρνουν την Κοιντητα, µε εξαρεση το κστοr που αφορ τη διερµηνεα 
τη µετφραση προr  απ την Τουρκικ γλσσα, κστοr το
οποο επιβαρνει την Τουρκικ ∆ηµοκρατα.
3.
Οι λοιπr δαπνεr σον αφορ την υλικ διοργνωση
των συνεδρισεων επιβαρνουν το µροr που τιr διοργαννει.
ρθρο 5
Γραπτr διαδικασεr
Σε περιπτσειr κτακτου χαρακτρα, η Κοιντητα εκδδει
ενδεχοµνωr αποφσειr  συστσειr µε γραπτ διαδικασα.
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2.
Τα πρακτικ περιλαµβνουν, κατ καννα, για κθε
σηµεο τηr ηµερσιαr διταξηr:
— γγραφα τα οποα υποβλλονται στην επιτροπ,
— δηλσειr των οποων την ενσωµτωση ζτησε να απ
τα συµβαλλµενα µρη,
— αποφσειr και συστσειr που ελφθησαν  προτθηκαν,
θσειr οι οποεr αποτλεσαν αντικεµενο συµφωναr και
συµπερσµατα στα οποα κατληξε η επιτροπ.
3.
Το κεµενο των αποφσεων που εκδδει η επιτροπ
επισυνπτεται στα πρακτικ.
4.
Το σχδιο των πρακτικν υποβλλεται στην επιτροπ
για γκριση.
5.
Τα πρακτικ που χουν εγκριθε υπογρφονται απ
τον πρεδρο κατ την γκρισ τουr, καθr και απ τουr
δο γραµµατεr τηr επιτροπr και αποστλλονται στουr
ενδιαφερµενουr που αναφρονται στο ρθρο 9.
ρθρο 7
∆ιατγµατα
1.
Τα διατγµατα τηr επιτροπr θεσπζονται µε κοιν
συµφωνα και υπογρφονται απ τον ασκοντα πρεδρο
κατ την ηµεροµηνα κδοσr τουr, καθr και απ τουr
δο γραµµατεr τηr επιτροπr.
2.
Οι αποφσειr και συστσειr τηr επιτροπr φρουν τον
ττλο «απφαση»  «σσταση» και στη συνχεια ναν
αξοντα αριθµ, την ηµεροµηνα κδοσr τουr και αναφορ
του υπ εξταση αντικειµνου.
3.
Ο πρεδροr διαβιβζει ανττυπα λων των αποφσεων
και συστσεων στουr ενδιαφερµενουr που αναφρονται
στο ρθρο 9.
4.
Τα µρη εναι ελεθερα να αποφασσουν τη δηµοσευση των αποφσεων και συστσεων τηr επιτροπr στιr
αντστοιχεr επσηµεr δηµοσιεσειr τουr.
ρθρο 8
Γλσσεr
Οι αποφσειr και συστσειr τηr επιτροπr εκδδονται στιr
επσηµεr γλσσεr τηr Κοιντηταr και στα τουρκικ.
ρθρο 9
Ενδιαφερµενοι

ρθρο 6
Πρακτικ
1.
Το σχδιο πρακτικν κθε συνεδρασηr τηr επιτροπr
ετοιµζεται απ τουr δο γραµµατεr υπ’ ευθνη του προδρου εντr προθεσµαr τριν ηµερν απ τη συνεδραση.

1.
λεr οι αποφσειr και συστσειr τιr οποεr πραγµατοποιε η επιτροπ σµφωνα µε τον εν λγω εσωτερικ
κανονισµ απευθνονται επσηr και στην Επιτροπ των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων, καθr και στιr µνιµεr αντιπροσωπεεr των κρατν µελν στην Ευρωπαϊκ νωση.
2.
Η αλληλογραφα προr την επιτροπ απευθνεται στον
πρεδρ τηr.
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ρθρο 10
Επικουρικ ργανα
Η επιτροπ αποφασζει ενδεχοµνωr τη σσταση µονµων 
προσωρινν υποεπιτροπν  οµδων εργασαr τιr οποεr
θεωρε απαρατητεr για τη διεκπεραωση του ργου τηr
σµφωνα µε τουr καννεr και τιr διαδικασεr που θα ορσει
η επιτροπ.
ρθρο 11
Οµδα επαφν
1.
Η οµδα επαφν που συγκροτεται βσει του ρθρου
19 τηr συµφωναr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr νθρακα και Χλυβα και τηr Τουρκικr ∆ηµοκραταr στον
τοµα συναλλαγν των προϊντων που καλπτει η συνθκη
ΕΚΑΧ αποτελεται απ αντιπροσπουr των δο µερν. Σε
περπτωση που αµφτερα τα µρη συµφωνον, οι αντιπρσωποι του βιοµηχανικο κλδου νθρακα και χλυβα
καλονται να ρθουν σε επαφ µεταξ τουr και να υποβλουν στην οµδα επαφν γραπτr εκθσειr σχετικ µε τα
συµπερσµατα των συζητσεν τουr.
2.
Την προεδρα τηr οµδαr επαφr ασκε εναλλξ ναr
αντιπρσωποr τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
και ναr αντιπρσωποr τηr Τουρκαr.
3.
Με την επιφλαξη τι κποιο µροr ζητσει τη διοργνωση συζητσεων στο πλασιο τηr επιτροπr, οι συζητσειr σχετικ µε θµατα που δεν προβλπονται στην εφαρ-
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µογ τηr συµφωναr θα πραγµατοποιονται αρχικ στο
πλασιο τηr οµδαr επαφν.
4.

Η οµδα επαφν εναι υπλογη στην επιτροπ.

5.
Η οµδα επαφν συνρχεται τουλχιστον µα φορ
ετησωr, σε καθνα απ τα συµβαλλµενα µρη εναλλξ.
ρθρο 12
Απρρητο
Με την επιφλαξη των λλων ισχυουσν διατξεων, το
ργο τηr επιτροπr και τηr οµδαr επαφν καλπτεται απ
το επαγγελµατικ απρρητο, εκτr εν η επιτροπ αποφασσει αλλιr.
ρθρο 13
Η παροσα απφαση αρχζει να ισχει την ηµεροµηνα τηr
κδοσr τηr.
ρθρο 14
Η παροσα απφαση δηµοσιεεται στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Βρυξλλεr

23 Vεβρουαρου 1999.
Για τη µεικτ επιτροπ ΕΚΑΧ-Τουρκαr
Ο Πρεδροr
Salvatore SALERNO

