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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

(Πρξει εγκριθε σε δυνµει του ρθρου V τη συνθκη για την Ευρωπαϊκ νωση)

ΑΠΟΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 31η Μαου 1999
για την εφαρµογ τη κοιν θ!ση 98/633/ΚΕΠΠΑ την οπο)α καθ*ρισε το Συµβο,λιο β.σει
του .ρθρου Ι.2 τη συνθκη για την Ευρωπαϊκ 3νωση και η οπο)α αφορ. τη διαδικασ)α
για τη σταθερ*τητα και την καλ γειτον)α στη νοτιοανατολικ Ευρ5πη
(1999/361/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

0χοντα2 υπ3ψη:
τη συνθκη για την Ευρωπαϊκ 0νωση, και ιδω2 το 8ρθρο
18 παρ8γραφο2 5,
την κοιν θ;ση 98/633/ΚΕΠΠΑ (1),
Εκτιµντα2:
(1)

3τι η κοιν θ;ση 98/633/ΚΕΠΠΑ σκοπ3 ;χει να
παγισει την υποστριξη προ2 τη διαδικασα του
Royaumont για τη σταθερ3τητα και την καλ γειτονα στην νοτιοανατολικ Ευρπη·

(2)

3τι η συµβολ του συντονιστ τη2 διαδικασα2 του
Royaumont, κ. Ρουµελιτη, υπρξε ουσιαστικ στην
εξ;λιξη τη2 διαδικασα2·

(3)

3τι, προκειµ;νου να παγιωθε και να συνεχιστε το
µ;χρι σµερα ;ργο, θα πρ;πει να παρασχεθοBν στο
συντονιστ τα υλικοτεχνικ8 µ;σα και το ανθρπινο
δυναµικ3 που χρει8ζονται για να συνεχσει να
εκπληρνει τα καθκοντ8 του,

ΑΠΟDΑΣΙΖΕΙ:

και 3ποτε χρει8ζεται. Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ συµµετ;χει
πλρω2.
ρθρο 3
1.
Το ποσ3 δηµοσιονοµικ2 αναφορ82 για την εφαρµογ
τη2 παροBσα2 απ3φαση2 κατ8 τη δι8ρκεια τη2 περι3δου 31
ΜαFου 1999 ;ω2 31 ΜαFου 2000, εναι 550 000 ευρ. Το
ποσ3 αυτ3 καλBπτει τι2 αποδοχ;2 του ειδικοB αντιπροσπου και τη2 οµ8δα2 του, ;ξοδα ταξιδου και δαπ8νε2 επικοινωνα2.
2.
Τα κρ8τη µ;λη και τα θεσµικ8 3ργανα τη2 ΕΕ µποροBν να προτενουν αποσπ8σει2 προσωπικοB που θα εργαστε µε τον ειδικ3 αντιπρ3σωπο. Η αµοιβ του προσωπικοB
που ενδοχοµ;νω2 αποσπασθε απ3 κρ8το2 µ;λο2  απ3
θεσµικ3 3ργανο τη2 Ευρωπαϊκ2 0νωση2 για να εργασθε
µε τον ειδικ3 αντιπρ3σωπο τη2 ΕΕ καλBπτεται, αντστοιχα,
απ3 το εκ8στοτε κρ8το2 µ;λο2  θεσµικ3 3ργανο.
3.
Το ΣυµβοBλιο σηµεινει 3τι η προεδρα, τα ευρωπαϊκ8 θεσµικ8 3ργανα /και τα κρ8τη µ;λη, ω2 αρµ3ζει, θα
παρ8σχουν υλικοτεχνικ υποστριξη στο συντονιστ κατ8
την εκτ;λεση των καθηκ3ντων του.
ρθρο 4

ρθρο 1
Προκειµ;νου να παρασχεθε υποστριξη στο συντονιστ
κατ8 την εκπλρωση των καθηκ3ντων του, ο κ. Ρουµελιτη2 διορζεται ειδικ32 αντιπρ3σωπο2 για τη διαδικασα
του Royaumont. Ο ειδικ32 αντιπρ3σωπο2 ασκε τα καθκοντ8 του υπ3 την ευθBνη τη2 προεδρα2 τη2 ΕΕ και σε
πλρη συνεργασα µε την Επιτροπ, σBµφωνα µε την περιγραφ των καθηκ3ντων και το σχ;διο δρ8ση2 που παρατθενται στα παραρτµατα Ι και ΙΙ τη2 κοιν2 θ;ση2 98/
633/ΚΕΠΠΑ.

Η ισχB2 τη2 παροBσα2 απ3φαση2 αρχζει απ3 την ηµ;ρα τη2
;κδοσ2 τη2.
Λγει στι2 31 ΜαFου 2000.
ρθρο 5
Η παροBσα απ3φαση δηµοσιεBεται στην Επσηµη Εφηµερδα.
Βρυξ;λλε2, 31 ΜαFου 1999.

ρθρο 2

Για το Συµβο&λιο

Ο ειδικ32 αντιπρ3σωπο2 ενεργε και υποβ8λλει εκθ;σει2
προ2 το ΣυµβοBλιο, υπ3 την εξουσα τη2 προεδρα2, τακτικ8

J. FISCHER

(1) ΕΕ L 302 τη2 12.11.1998, σ. 1.

Ο Πρ)εδρο
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I
(Πρξει για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1166/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 3η Ιουνου 1999
για καθορισµ$ των κατ’ αποκοπ( τιµ)ν κατ* την εισαγωγ( για τον καθορισµ$ τη τιµ(
εισ$δου ορισµ-νων οπωροκηπευτικ)ν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

*χοντα, υπ-ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη, Ευρωπαϊκ, Κοιν-τητα,,
τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 3223/94 τη, Επιτροπ,, τη, 21η,
∆εκεµβρου 1994, σχετικ7 µε τι, λεπτοµ9ρειε, εφαρµογ,
του καθεσττο, κατ7 την εισαγωγ οπωροκηπευτικν (1),
-πω, τροποποιθηκε τελευταα απ- τον κανονισµ- (ΕΚ)
αριθ. 1498/98 (2), και ιδω, το 7ρθρο 4 παρ7γραφο, 1,
Εκτιµντα,:
-τι ο κανονισµ-, (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογ των
αποτελεσµ7των των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατε;σεων του Γ;ρου τη, Ουρουγου7η,, προβλ9πει τα κριτρια
για τον καθορισµ- απ- την Επιτροπ των κατ’ αποκοπ
τιµν κατ7 την εισαγωγ απ- τρτε, χρε,, για τα
προϊ-ντα και τι, περι-δου, που ορζονται στο παρ7ρτηµ7
του·

-τι, σε εφαρµογ των προαναφερθ9ντων κριτηρων, οι κατ’
αποκοπ τιµ9, κατ7 την εισαγωγ πρ9πει να καθοριστο;ν,
-πω, αναγρ7φονται στο παρ7ρτηµα του παρ-ντο, κανονισµο;,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµ9, κατ7 την εισαγωγ που αναφ9ρονται
στο 7ρθρο 4 του κανονισµο; (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορζονται -πω, αναγρ7φονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρ7ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ;ει στι, 4 Ιουνου 1999.

Ο παρν κανονισµ-, εναι δεσµευτικ-, ω, προ, -λα τα µ9ρη του και ισχ;ει 7µεσα σε κ7θε
κρ7το, µ9λο,.
Βρυξ9λλε,, 3 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μ!λο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 337 τη, 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 τη, 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο. τη Επιτροπ(, τη 3η Ιουνου 1999, για τον καθορισµ$ των κατ’ αποκοπ( τιµ)ν κατ*
την εισαγωγ( για τον καθορισµ$ τιµ)ν εισ$δου ορισµ-νων οπωροκηπευτικ)ν
(σε EUR/100 χιλι)γραµµα)
Κωδικ-, ΣΟ

Κωδικ-, τρτη, χρα, (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ7 την εισαγωγ

0702 00 00

052
999
052
628
999
052
999
382
388
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
400
999

56,9
56,9
76,1
129,4
102,7
49,9
49,9
46,0
47,8
47,9
47,2
71,5
111,4
79,7
93,9
80,2
59,4
105,0
85,9
226,8
193,8
210,3

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 20 95

(1) Ονοµατολογα των χωρν που καθορζεται απ- τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τη, Επιτροπ, (ΕΕ L 321 τη,
22.11.1997, σ. 19). Ο κωδικ-, «999» αντιπροσωπε;ει «7λλε, καταγωγ9,».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1167/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 3η Ιουν ου 1999
για την τροποπο ηση του κανονισµο& (ΕΚ) αριθ. 831/97 για τον καθορισµ( των ποιοτικ*ν
προδιαγραφ*ν για τα αβοκ.ντο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

)χοντα+ υπ,ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη+ Ευρωπαϊκ+ Κοιν,τητα+,
τον κανονισµ, (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλου, τη+ 28η+
Οκτωβρου 1996, περ κοιν+ οργανσεω+ τη+ αγορ9+ στον
τοµ:α των οπωροκηπευτικν (1), ,πω+ τροποποιθηκε
τελευταα απ, τον κανονισµ, (ΕΚ) αριθ. 857/1999 (2), και
ιδω+ το 9ρθρο 2 παρ9γραφο+ 2,
Εκτιµντα+:
(1)

(2)

,τι στο παρ9ρτηµα του κανονισµο= (ΕΚ) αριθ. 831/
97 (3) καθορζονται οι εµπορικ:+ προδιαγραφ:+ για
τα αβοκ9ντο·
,τι η ΟΕΕ/ΟΗΕ (Οικονοµικ Επιτροπ για την
Ευρπη των Ηνωµ:νων Εθνν) FFV-42 ,σον αφορ9
την εµπορα και τον :λεγχο τη+ εµπορικ+ ποι,τητα+
των αβοκ9ντο που παραδδονται στο διεθν:+ εµπ,ριο
µεταξ= των κρατν µελν τη+ ΟΕΕ/ΟΗΕ και µε
προορισµ, τι+ χρε+ αυτ:+, τροποποιθηκε κατ9 τι+
τελευταε+ συνδερι9σει+ τη+ οµ9δα+ εργασα+ των
προδιαγραφν των φθαρτν τροφµων και τη+
αναπτ=ξεω+ τη+ ποι,τητα+ τη+ ΟΕΕ/ΟΗΕ· ,τι το
9ρθρο 2 παρ9γραφο+ 2 του κανονισµο= (ΕΚ) αριθ.
2200/96 προβλ:πει ,τι, κατ9 την :γκριση των προδιαγραφν που αφορο=ν τα οπωροκηπευτικ9, λαµβ9νονται υπ,ψη οι προδιαγραφ:+ ΟΕΕ/ΟΗΕ που συνιστνται απ, αυτ την οµ9δα εργασα+· ,τι εναι
συνεπ+ επιθυµητ, να προβο=µε στην εναρµ,νιση
των κοινοτικν προδιαγραφν για τα αβοκ9ντο µε
τι+ αντστοιχε+ προδιαγραφ:+ ΟΕΕ/ΟΗΕ·

(3)

,τι τα µ:τρα που προβλ:πονται στον παρ,ντα κανονισµ, εναι σ=µφωνα µε τη γνµη τη+ επιτροπ+
διαχεριση+ νωπν οπωροκηπευτικν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρ9ρτηµα του κανονισµο= (ΕΚ) αριθ. 831/97 τροποποιεται ω+ εξ+:
1. Στον ττλο ΙΙ, «∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑGΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ», σηµεο Α «Ελ9χιστα χαρακτηριστικ9», δε=τερο εδ9φιο πρτη πρ,ταση, οι λ:ξει+ «συνεκτικ9 κατ9
την αποστολ και» προστθενται µετ9 τι+ τι+ λ:ξει+ «πρ:πει να εναι».
2. Στον ττλο V, «∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑGΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ», σηµεο Α «Οµοιογ:νεια», το πρτο εδ9φιο αντικαθσταται απ, το ακ,λουθο κεµενο, συµπεριλαµβανοµ:νη+ τη+ υποσηµεωση+ (1):
«Το περιεχ,µενο κ9θε συσκευασα+ πρ:πει να εναι
οµοιογεν:+ και να περιλαµβ9νει µ,νον αβοκ9ντο τη+
δια+ καταγωγ+, ποικιλα+, ποι,τητα+, χρωµατισµο= (1)
και µεγ:θου+.
(1) Η τροποποηση του χρωµατισµο= για τι+ ποικιλε+ µε
σκο=ρο φλοι, δεν θεωρεται ελ9ττωµα, αλλ9 ο
χρωµατισµ,+ των καρπν κ9θε συσκευασα+ πρ:πει
να εναι οµοι,µορφο+ κατ9 την αποστολ.»
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ,+ αρχζει να ισχ=ει την τρτη ηµ:ρα απ,
τη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµ,+ εναι δεσµευτικ,+ ω+ προ+ ,λα τα µ:ρη του και ισχ=ει 9µεσα σε κ9θε
κρ9το+ µ:λο+.
Βρυξ:λλε+, 3 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 297 τη+ 21.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 108 τη+ 27.4.1999, σ. 7.
(3) ΕΕ L 119 τη+ 8.5.1997, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1168/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 3η Ιουν ου 1999
για τον καθορισµ% των εµπορικ)ν προδιαγραφ)ν για τα δαµ,σκηνα
αυτν  στον κατ: το µ:λλον  ττον φθαρτχαρακτρα του,· -τι οι αλλοισει, αυτ;, πρ;πει να
ληφθο=ν υπ-ψη στην εφαρµογ των προδιαγραφν
στα στ:δια εµπορα, που ;πονται του σταδου τη,
αποστολ,· -τι, επειδ τα προϊ-ντα τη, κατηγορα,
«*ξτρα» πρ;πει να υποστο=ν ιδιατερα προσεγµ;νη
διαλογ και συσκευασα, πρ;πει να λαµβ:νεται
υπ-ψη µ-νον η µεωση τη, φρεσκ:δα, και τη,
σπαργ, του,·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

*χοντα, υπ-ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη, Ευρωπαϊκ, Κοιν-τητα,,
τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλου, τη, 28η,
Οκτωβρου 1996, περ κοιν, οργανσεω, αγορ:, στον
τοµ;α των οπωροκηπευτικν (1), -πω, τροποποιθηκε
τελευταα απ- τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 857/1999 (2), και
ιδω, το :ρθρο 2 παρ:γραφο, 2,
Εκτιµντα,:
-τι τα δαµ:σκηνα αναγρ:φονται στο παρ:ρτηµα Ι
του κανονισµο= (ΕΚ) αριθ. 2200/96 µεταξ= των
προϊ-ντων για τα οποα πρ;πει να εγκριθο=ν προδιαγραφ;,· -τι ο κανονισµ-, (ΕΟΚ) αριθ. 1591/87 τη,
Επιτροπ,, τη, 5η, Ιουνου 1987, που καθορζει ποιοτικο=, καν-νε, για τα σφιχτ: λ:χανα, τα λ:χανα
Βρυξελλν, τα σ;λινα µε ραβδσει,, τα σπαν:κια
και τα δαµ:σκηνα (3), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απ- τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 888/97 (4), τροποποιθηκε επανειληµµ;νω, και δεν διασφαλζει πλ;ον
νοµικ σαφνεια·

(1)

-τι, για λ-γου, σαφνεια,, πρ;πει να καταστε αυτ-νοµο,, σε σχ;ση µε :λλα προϊ-ντα που υπ:γονται
στον κανονισµ- (ΕΟΚ) αριθ. 1591/87, η νοµοθεσα
που αφορ: τα δαµ:σκηνα· -τι πρ;πει, συνεπ,, να
προβο=µε σε αναµ-ρφωση τη, εν λ-γω νοµοθεσα,
και να καταργσουµε το παρ:ρτηµα V του εν λ-γω
κανονισµο= -σον αφορ: τα δαµ:σκηνα· -τι γι’ αυτκαι για λ-γου, διαφ:νεια, στη διεθν αγορ: πρ;πει
να ληφθε υπ-ψη η προδιαγραφ που συνιστ:ται για
τα δαµ:σκηνα απ- την οµ:δα εργασα, των προδιαγραφν των φθαρτν τροφµων και τη, αναπτ=ξεω,
τη, ποι-τητα, τη, Οικονοµικ, Επιτροπ, για την
Ευρπη των Ηνωµ;νων Εθνν (ΟΕΕ/ΟΗΕ)·

(2)

-τι, για την εφαρµογ των προδιαγραφν αυτν,
πρ;πει να εξαλειφθο=ν απ- την αγορ: τα προϊ-ντα
που δεν ;χουν ικανοποιητικ ποι-τητα, να προσανατολιστε η παραγωγ µε τρ-πο στε να ικανοποιε
τι, απαιτσει, των καταναλωτν και να διευκολυνθο=ν οι εµπορικ;, σχ;σει, µε β:ση τον θεµιτανταγωνισµ-, συµβ:λλοντα, µε τον τρ-πο αυτ- στη
βελτωση τη, αποδοτικ-τητα, τη, παραγωγ,·

(3)

-τι οι προδιαγραφ;, εφαρµ-ζονται σε -λα τα στ:δια
εµπορα,· -τι η µεταφορ: σε µεγ:λε, αποστ:σει,, η
αποθκευση για ορισµ;νο χρ-νο  οι δι:φοροι χειρισµο στου, οποου, υπ-κεινται τα προϊ-ντα εναι
δυνατ-ν να συνεπ:γονται ορισµ;νε, αλλοισει, που
οφελονται στη βιολογικ εξ;λιξη των προϊ-ντων

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

297
108
146
126

τη,
τη,
τη,
τη,

21.11.1996, σ. 1.
27.4.1999, σ. 7.
6.6.1987, σ. 36.
17.5.1997, σ. 11.

(5)

-τι τα µ;τρα που προβλ;πονται στον παρ-ντα κανονισµ- εναι σ=µφωνα µε τη γνµη τη, επιτροπ,
διαχεριση, νωπν οπωροκηπευτικν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι ποιοτικ;, προδιαγραφ;, για τα δαµ:σκηνα, που υπ:γονται στον κωδικ- ΣΟ 0809 40 05, αναγρ:φονται στο
παρ:ρτηµα.
Οι προδιαγραφ;, εφαρµ-ζονται σε -λα τα στ:δια εµπορα,,
µε του, -ρου, που προβλ;πονται στον κανονισµ- (ΕΚ)
αριθ. 2200/96.
Ωστ-σο, στα στ:δια που ;πονται εκενου τη, αποστολ,, τα
προϊ-ντα εναι δυνατ- να παρουσι:ζουν, σε σχ;ση µε τι,
προδιαγραφ;,:
 µικρ µεωση τη, φρεσκ:δα, και τη, σπαργ,,
 για τα προϊ-ντα που ταξινοµο=νται σε κατηγορε, :λλε,
εκτ-, τη, κατηγορα, «*ξτρα», µικρ;, αλλοισει, που
οφελονται στην εξ;λιξ του, και στον κατ: το µ:λλον
 ττον φθαρτ- χαρακτρα του,.
ρθρο 2
Ο κανονισµ-, (ΕΟΚ) αριθ. 1591/87 τροποποιεται ω, εξ,:
1. Στον ττλο, οι λ;ξει, «τα σ;λινα µε ραβδσει,, τα σπαν:κια και τα δαµ:σκηνα» αντικαθστανται απ- τι, λ;ξει,
«τα σ;λινα µε ραβδσει, και τα σπαν:κια».
2. Στο :ρθρο 1 πρτο εδ:φιο, η π;µπτη περπτωση διαγρ:φεται.
3. Το παρ:ρτηµα V διαγρ:φεται.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ=ει την τρτη ηµ;ρα απτη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµ-ζεται απ- την 1η Ιουλου 1999.
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Ο παρν κανονισµ-, εναι δεσµευτικ-, ω, προ, -λα τα µ;ρη του και ισχ=ει :µεσα σε κ:θε
κρ:το, µ;λο,.
Βρυξ;λλε,, 3 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο! τη! Επιτροπ!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ/ΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΑ

I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η παρο=σα προδιαγραφ αφορ: τα δαµ:σκηνα των ποικιλιν (cultivars) τα οποα προ;ρχονται απ-:
 Prunus domestica L. ssp. domestica,
 Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid,
 Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams,
 Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen και
 Prunus salicina Lindl.,
τα οποα προορζονται να παραδοθο=ν σε νωπ κατ:σταση στον καταναλωτ, µε εξαρεση τα δαµ:σκηνα τα
οποα προορζονται για βιοµηχανικ χρση.
II. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑJΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η προδιαγραφ αποσκοπε στο να καθορσει τι, ιδι-τητε, τι, οποε, πρ;πει να ;χουν τα δαµ:σκηνα µετ: τη
συσκευασα.
Α. Ελ,χιστα χαρακτηριστικ,
Σε -λε, τι, κατηγορε,, λαµβανοµ;νων υπ-ψη των ιδιατερων διατ:ξεων που προβλ;πονται για κ:θε
κατηγορα και των ορων ανοχ, που επιτρ;πονται, τα δαµ:σκηνα πρ;πει να εναι:
 ολ-κληρα,
 υγι· αποκλεονται τα προϊ-ντα που εναι προσβεβληµ;να απ- µο=χλα  αλλοισει, τ;τοια, φ=σεω,
που θα τα καθιστο=σαν ακατ:λληλα για καταν:λωση,
 καθαρ:, πρακτικ, απαλλαγµ;να απ- ορατ;, ξ;νε, ουσε,,
 πρακτικ: απαλλαγµ;να απ- παρ:σιτα,
 πρακτικ: απαλλαγµ;να απ- προσβολ;, παραστων,
 απαλλαγµ;να απ- ασυνθιστη εξωτερικ υγρασα,
 απαλλαγµ;να απ- ξ;νη οσµ /και ξ;νη γε=ση.
Τα δαµ:σκηνα πρ;πει να συλλ;γονται προσεκτικ:. Πρ;πει να εναι ικανοποιητικ: ανεπτυγµ;να και να
;χουν ικανοποιητικ ωριµ-τητα.
Η αν:πτυξη και η κατ:σταση των δαµασκνων πρ;πει να εναι τ;τοια στε να του, επιτρ;πουν:
 να αντ;χουν τη µεταφορ: και την επεξεργασα και
 να φθ:νουν σε ικανοποιητικ κατ:σταση στον τ-πο προορισµο=.
Β. Ταξιν%µηση
Τα δαµ:σκηνα ταξινοµο=νται σε τρε, κατηγορε, ω, εξ,:
i) Κατηγορ α «)ξτρα»
Τα δαµ:σκηνα που κατατ:σσονται στην κατηγορα αυτ πρ;πει να εναι εκλεκτ, ποι-τητα,. Πρ;πει
να παρουσι:ζουν το σχµα, την αν:πτυξη και το χρµα που χαρακτηρζουν την ποικιλα. Πρ;πει:
 πρακτικ: να καλ=πτονται απ- τη σκ-νη που επικ:θεται στα δαµ:σκηνα (pruine), αν:λογα µε την
ποικιλα,
 να ;χουν σφιχτ σ:ρκα.
∆εν πρ;πει να παρουσι:ζουν ελαττµατα, εκτ-, απ- πολ= ελαφρ;, επιφανειακ;, αλλοισει,, µε την
προϋπ-θεση -τι δεν βλ:πτουν τη γενικ εµφ:νιση του προϊ-ντο,, την ποι-τητ: του, τη διατρησ του
και την παρουσασ του στη συσκευασα.
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ii) Κατηγορ α Ι
Τα δαµ:σκηνα που ταξινοµο=νται στην κατηγορα αυτ πρ;πει να εναι καλ, ποι-τητα,. Πρ;πει να
παρουσι:ζουν τα χαρακτηριστικ: τη, ποικιλα,.
Μπορο=ν ωστ-σο να παρουσι:ζουν τα ακ-λουθα ελαφρ: ελαττµατα, µε την προϋπ-θεση -τι δεν
βλ:πτουν τη γενικ εµφ:νιση, την ποι-τητα, τη διατρηση και την παρουσαση στη συσκευασα:
 ελαφρ: παραµ-ρφωση,
 ελαφρ- ελ:ττωµα αναπτ=ξεω,,
 ελαφρ- ελ:ττωµα χρωµατισµο=,
 ελαττµατα τη, επιδερµδα, επιµκου, σχµατο, που δεν πρ;πει να επεκτενονται σε µκο,
µεγαλ=τερο απ- το ;να τρτο τη, µεγστη, διαµ;τρου του καρπο=. Ιδιατερα, εναι ανεκτ;, οι
επουλωµ;νε, σχισµ;, για τι, ποικιλε, «reines-claudes dorées» (1),
 :λλα ελαττµατα τη, επιδερµδα, των οποων η συνολικ επιφ:νεια δεν µπορε να υπερβε το
1/16 τη, επιφ:νεια, του καρπο=.
iii) Κατηγορ α ΙΙ
Αυτ η κατηγορα περιλαµβ:νει τα δαµ:σκηνα που δεν µπορο=ν να ταξινοµηθο=ν στι, αντερε,
κατηγορε,, αλλ: ανταποκρνονται στα ελ:χιστα χαρακτηριστικ: που καθορζονται παραπ:νω.
Μπορο=ν να παρουσι:ζουν τα ακ-λουθα ελαττµατα, υπ- την προϋπ-θεση -τι διατηρο=ν τα βασικ:
χαρακτηριστικ: ποι-τητα,, διατηρσεω, και παρουσι:σεω,:
 παραµορφσει,,
 ελαττµατα αναπτ=ξεω,,
 ελαττµατα χρωµατισµο=,
 ελαττµατα τη, επιδερµδα, των οποων η συνολικ επιφ:νεια δεν πρ;πει να υπερβανει το ;να
τ;ταρτο τη, συνολικ, επιφ:νεια,.
III. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑJΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ
Η ταξιν-µηση κατ: µ;γεθο, ορζεται απ- τη µ;γιστη δι:µετρο τη, ισηµεριν, τοµ,.
Καθορζεται ελ:χιστο µ;γεθο, ω, εξ,:
Κατηγορε, *ξτρα και I

Κατηγορα II

Μεγαλ-καρπε, ποικιλε, (1)

35 mm

30 mm

Nλλε, ποικιλε,

28 mm

25 mm

Mirabelles και Damsons

20 mm

17 mm

(1) Βλ;πε τον κατ:λογο που επισυν:πτεται στι, παρο=σε, προδιαγραφ;,.

Η διαφορ: διαµ;τρου µεταξ= των καρπν τη, αυτ, συσκευασα, καθορζεται σε 10 χιλιοστ-µετρα για την
κατηγορα «*ξτρα».
IV. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑJΟΡΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ
Επιτρ;πονται -ρια ανοχ, -σον αφορ: την ποι-τητα και το µ;γεθο, σε κ:θε συσκευασα, για τα προϊ-ντα
που δεν πληρο=ν τι, προϋποθ;σει, τη, κατηγορα, στην οποα δηλνεται -τι ανκουν.
Α. 3ρια ανοχ4 %σον αφορ, την ποι%τητα
i) Κατηγορ α «)ξτρα»
5 % σε αριθµ-  β:ρο, δαµασκνων που δεν ανταποκρνονται στα χαρακτηριστικ: τη, κατηγορα,
αυτ,, αλλ: ανταποκρνονται στα χαρακτηριστικ: τη, κατηγορα, Ι  περιλαµβ:νονται κατ’ εξαρεση
στα -ρια ανοχ, αυτ, τη, κατηγορα,.
(1) Ορισµ-,: «reines-claudes» (abricots verts, Dauphines, Greengages) που ;χουν πρ:σινη επιδερµδα µε αντα=γειε, ελαφρ:
κιτρινωπ;,.
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ii) Κατηγορ α Ι
10 % σε αριθµ-  β:ρο, δαµασκνων που δεν ανταποκρνονται στα χαρακτηριστικ: τη, κατηγορα,
αυτ,, αλλ: ανταποκρνονται στα χαρακτηριστικ: τη, κατηγορα, ΙΙ  περιλαµβ:νοντια κατ’ εξαρεση
στα -ρια ανοχ, αυτ, τη, κατηγορα,. Στα πλασια αυτν των ορων ανοχ,, οι καρπο που ;χουν
ανοξει /και ;χουν σκουλκια περιορζονται σε 2 % συνολικ:.
iii) Κατηγορ α ΙΙ
10 % σε αριθµ-  β:ρο, δαµασκνων που δεν ανταποκρνονται στα χαρακτηριστικ: τη, κατηγορα,
αυτ,  στα ελ:χιστα χαρακτηριστικ:, εξαιρουµ;νων π:ντω, των καρπν που ;χουν εµφαν, σαπσει,
µολωπηθε  ;χουν υποστε οποιαδποτε :λλη αλλοωση που να τα καθιστ: ακατ:λληλα για
καταν:λωση. Στα πλασια αυτν των ορων ανοχ,, οι καρπο που ;χουν ανοξει /και ;χουν
σκουλκια περιορζονται σε 4 % συνολικ:.
Β. 3ρια ανοχ4 %σον αφορ, το µ5γεθο
Για -λε, τι, κατηγορε,: 10 % σε αριθµ-  β:ρο, δαµ:σκηνων που αποκλνουν απ- την ελ:χιστη δι:µετρο,
 τη δι:µετρο που αναφ;ρεται στη συσκευασα εντ-, ορου 3 χιλιοστοµ;τρων, κατ’ αντατο -ριο.
V. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑJΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Α. Οµοιογ5νεια
Το περιεχ-µενο κ:θε συσκευασα, πρ;πει να εναι οµοιογεν;, και να περι;χει µ-νο δαµ:σκηνα τη, δια,
καταγωγ,, ποικιλα, και µεγ;θου, (εφ-σον, για το κριτριο επιβ:λλεται ;να µ;γεθο,) και, οµοι-µορφου
χρωµατισµο= για την κατηγορα «*ξτρα».
Η εµφαν, πλευρ: του περιεχοµ;νου του δ;µατο, πρ;πει να εναι αντιπροσωπευτικ του συν-λου.
Β. Συσκευασ α
Τα δαµ:σκηνα πρ;πει να συσκευ:ζονται κατ: τρ-πο που να εξασφαλζεται η κατ:λληλη προστασα του
προϊ-ντο,.
Τα υλικ: που χρησιµοποιο=νται στο εσωτερικ- τη, συσκευασα, πρ;πει να εναι καινο=ρια, καθαρ: και
απ- =λη που να µην προκαλε στα προϊ-ντα εξωτερικ;,  εσωτερικ;, αλλοισει,. Η χρησιµοποηση
υλικν, και ιδω, χαρτιν  σηµ:των που περι;χουν εµπορικ;, ενδεξει, επιτρ;πεται, µε την προϋπ-θεση
-τι η ;κπτωση  η επθεση τη, ετικ;τα, ;χει γνει µε µελ:νι  κ-λλα που να µην εναι τοξικ:.
Οι συσκευασε, δεν πρ;πει να περι;χουν καν;να ξ;νο σµα.
Γ. Παρουσ αση
Τα δαµ:σκηνα πρ;πει να παρουσι:ζονται µε ;ναν απ- του, ακ-λουθου, τρ-που,:
 σε µικρ;, συσκευασε,,
 τακτοποιηµ;να σε ;να  περισσ-τερα στρµατα που χωρζονται µεταξ= του,,
 χ=µα σε συσκευασε,, εκτ-, αν πρ-κειται για την κατηγορα «*ξτρα».
VI. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑJΟΡΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Κ:θε συσκευασα πρ;πει να φ;ρει εξωτερικ: συγκεντρωµ;νε, στην δια πλευρ: µε ευαν:γνωστου,, ανεξτηλου, και ορατο=, χαρακτρε, τι, ακ-λουθε, ενδεξει,:
Α. Εξακρ βωση
Συσκευαστ, /και αποστολ;α,: ονοµατεπνυµο και διε=θυνση  συµβολικ εξακρβωση που ;χει δοθε 
;χει αναγνωριστε απ- µια επσηµη υπηρεσα. Ωστ-σο, -ταν χρησιµοποιεται κωδικ-, (συµβολικ εξακρβωση), η ;νδειξη «συσκευαστ, /και αποστολ;α,» ( ισοδ=ναµη συντοµογραφα) πρ;πει να αναγρ:φεται πλησον του κωδικο= αυτο= (συµβολικ εξακρβωση).
Β. /7ση του προϊ%ντο
 «∆αµ:σκηνα» αν το περιεχ-µενο δεν φανεται απ’ ;ξω,
 ονοµασα τη, ποικιλα,.
Γ. Καταγωγ4 του προϊ%ντο
Χρα καταγωγ, και, προαιρετικ:, ζνη παραγωγ,,  εθνικ, περιφερειακ  τοπικ ονοµασα.
∆. Εµπορικα χαρακτηριστικ,
 Κατηγορα,
 µ;γεθο, (στην περπτωση ταξιν-µηση, κατ: µ;γεθο,) εκφραζ-µενο µε την ελ:χιστη και τη µ;γιστη
δι:µετρο.
Ε. Επ σηµη σ4µανση ελ5γχου (προαιρετικ4)
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Μη εξαντλητικ% κατ,λογο των µεγαλ%καρπων ποικιλι)ν

Andys Pride

Merton Gage (Merton)

Ariel

Merton Gem

Apple

Monarch

Beauty

Morettini 355 (Cœur de Lion)

Belle de Louvain (Bella di Lovanio)
Bernardina
Bleue de Belgique
Blue Fré
Burmosa
Cacanska lepotica (Belle de Cacak)
Cacanska najbolja (Meilleure de Cacak)
Cacanska rana (Précoce de Cacak)
California Blue (Blue, California)
Calita
Coe’s Golden Drop
De Fraile (Fraila)
Denniston Superb
Early Orleans (Monsieur Hâtif)
Edwards (Colbus)
Eldorado
Emma Leppermann
Empress
Formosa
Friar
Frontier
Gaviota
Giant (Burbank Giant Prune)
Goccia d’Oro
Golden Japan
Grand Prix (Grand Prize)
Grand Rosa
Hackman
Hall
Harris Monarch
Harry Pickstone
Heron
Impérial Epineuse
Jefferson (Jefferson’s Gage)
Jori’s Plum
June Blood
Kelsey
Kirke’s Plum (Kirke)
Laroda
Late Santa Rosa

Nubiana
Nueva Extremadura
Oneida
Ontario
Ozark Premier
Pond’s Seedling
President
Prince Engelbert
Prince of Wales (Prince de Galles)
Prof. Collumbien
Prune Martin
Queen Rosa
Queen’s Crown (Cox’s Emperor)
Quetsche Blanche de Létricourt
Red Beauty
Redgold
Redroy
Regina Claudia Mostruosa
Regina d’Italia
Reine-Claude d’Althan (Falso)
Reine-Claude d’Oullins (Oullin’s Gage)
Rosar Premier
Royale de Montauban
Royale de Tours
Ruth Gerstetter
Sangue di Drago
Santa Rosa
Satsuma Improved
Seneca
Simka
Songold
Starking Delicious
Sultan
Swan Gage
Tragedy
Utility (Laxton’s Utility)
Valor
Victoria
Vision

Magna Glauca

Washington

Manns Number One

Wickson

Marjorie’s Seedling

Yakima

Mariposa

Zimmers Frühzwetsche
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1169/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 3η Ιουνου 1999
για την !κδοση πιστοποιητικ&ν εξαγωγ* του συστ*µατο Β στον τοµ!α των
οπωροκηπευτικ&ν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

)χοντα+ υπ,ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη+ Ευρωπαϊκ+ Κοιν,τητα+,
τον κανονισµ, (ΕΚ) αριθ. 2190/96 τη+ Επιτροπ+, τη+ 14η+
Νοεµβρου 1996, για τι+ λεπτοµ7ρειε+ εφαρµογ+ του κανονισµο9 (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συµβουλου σχετικ> µε τι+
επιστροφ7+ κατ> την εξαγωγ στον τοµ7α των οπωροκηπευτικν (1), ,πω+ τροποποιθηκε τελευταα απ, τον κανονισµ, (ΕΚ) αριθ. 1287/98 (2), και ιδω+ το >ρθρο 5 παρ>γραφο+ 5,
Εκτιµντα+:
,τι ο κανονισµ,+ (ΕΚ) αριθ. 927/1999 τη+ Επιτροπ+ (3)
καθ,ρισε τι+ ενδεικτικ7+ ποσ,τητε+ για τι+ οποε+ δ9ναται
να εκδδονται πιστοποιητικ> εξαγωγ+ του συστµατο+ Β,
εκτ,+ απ, εκενα που ζητο9νται στο πλασιο τη+ επισιτιστικ+ βοθεια+·
,τι, λαµβανοµ7νων υπ,ψη των στοιχεων που διαθ7τει
σµερα η Επιτροπ για τα λεµ,νια, οι ενδεικτικ7+ ποσ,τητε+ που προβλ7πονται για την τρ7χουσα εξαγωγικ περοδο
υπ>ρχει κνδυνο+ να ξεπερασθο9ν προσεχ+· ,τι η υπ7ρβαση αυτ θα ταν επιζµια για την καλ λειτουργα του

καθεσττο+ των εξαγωγικν επιστροφν στον τοµ7α των
οπωροκηπευτικν·
,τι, για να αντιµετωπισθε η κατ>σταση αυτ, πρ7πει να
απορριφθο9ν οι αιτσει+ των πιστοποιητικν του συστµατο+ Β για τα λεµ,νια, που εξ>γονται µετ> την 3η Ιουνου
1999, και το9το 7ω+ το τ7λο+ τη+ τρ7χουσα+ εξαγωγικ+
περι,δου,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τα λεµ,νια, οι αιτσει+ των πιστοποιητικν του
συστµατο+ Β που κατατ7θηκαν δυν>µει του >ρθρου 1 του
κανονισµο9 (ΕΚ) αριθ. 927/1999, για τι+ οποε+ η διασ>φηση εξαγωγ+ των προϊ,ντων 7γινε αποδεκτ µετ> την
1η Ιουνου και πριν απ, την 3η Ιουλου 1999, απορρπτονται.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ,+ αρχζει να ισχ9ει στι+ 4 Ιουνου 1999.

Ο παρν κανονισµ,+ εναι δεσµευτικ,+ ω+ προ+ ,λα τα µ7ρη του και ισχ9ει >µεσα σε κ>θε
κρ>το+ µ7λο+.
Βρυξ7λλε+, 3 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 292 τη+ 15.11.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 178 τη+ 23.6.1998, σ. 11.
(3) ΕΕ L 115 τη+ 4.5.1999, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 3η Ιουν ου 1999
για καθορισµ% των επιστροφ*ν που εφαρµ%ζονται κατ, την εξαγωγ. των σιτηρ*ν, των
αλε1ρων και των πλιγουρι*ν και των σιµιγδαλι*ν σ του . σικ,λεω
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

*χοντα, υπ-ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη, Ευρωπαϊκ, Κοιν-τητα,,
τον κανονισµ- (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τη,
30, Ιουνου 1992, περ κοιν, οργανσεω, αγορ:, στον
τοµ;α των σιτηρν (1), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απτον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 923/96 τη, Επιτροπ, (2), και
ιδω, το :ρθρο 13 παρ:γραφο, 2,
Εκτιµντα,:
-τι, σ<µφωνα µε το :ρθρο 13 του κανονισµο< (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορ: µεταξ< των τιµν των προϊ-ντων που
αναφ;ρονται στο :ρθρο 1 του κανονισµο< αυτο< και των
τιµν των προϊ-ντων αυτν στην Κοιν-τητα δ<ναται να
καλυφθε απ- µια επιστροφ κατ: την εξαγωγ·
-τι οι επιστροφ;, πρ;πει να καθορζονται λαµβανοµ;νων
υπ-ψη των στοιχεων που προβλ;πονται στο :ρθρο 1 του
κανονισµο< (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τη, Επιτροπ,, τη, 29η,
Ιουνου 1995, περ θεσπσεω, ορισµ;νων λεπτοµερν
καν-νων εφαρµογ, του κανονισµο< (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου -σον αφορ: τη χοργηση επιστροφν
κατ: την εξαγωγ καθ, και τα µ;τρα τα οποα πρ;πει να
λαµβ:νονται σε περπτωση διαταραχ, τη, αγορ:, στον
τοµ;α των σιτηρν (3), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απτον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4)·
-τι, για τα :λευρα, τα πλιγο<ρια και σιµιγδ:λια στου και
σικ:λεω,, η επιστροφ που εφαρµ-ζεται στα προϊ-ντα αυτ:
πρ;πει να υπολογζεται αφο< ληφθε υπ-ψη η αναγκαα
ποσ-τητα σιτηρν για την παρασκευ των εξεταζ-µενων

προϊ-ντων· -τι οι ποσ-τητε, αυτ;, ;χουν καθορισθε στον
κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 1501/95·
-τι η κατ:σταση τη, διεθνο<, αγορ:,  οι ειδικ;, απαιτσει, ορισµ;νων αγορν δ<νανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τη, επιστροφ, για ορισµ;να
προϊ-ντα αν:λογα µε τον προορισµ- του,·
-τι η επιστροφ καθορζεται µα φορ: το µνα· -τι δ<ναται
να τροποποιεται ενδιαµ;σω,·
-τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παρο<σα
κατ:σταση τη, αγορ:, στον τοµ;α των σιτηρν, και ιδω,
στι, τιµ;, των προϊ-ντων αυτν στην Κοιν-τητα και στη
διεθν αγορ:, οδηγε στον καθορισµ- τη, επιστροφ, στα
ποσ: που ορζονται στο παρ:ρτηµα·
-τι τα µ;τρα που προβλ;πονται στον παρ-ντα κανονισµεναι σ<µφωνα µε τη γνµη τη, επιτροπ, διαχεριση,
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφ;, κατ: την εξαγωγ των αναφερ-µενων στο
:ρθρο 1 στοιχεα α), β) και γ) του κανονισµο< (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊ-ντων, εκτ-, τη, β<νη,, ω, ;χουν, καθορζονται στα ποσ: που ορζονται στο παρ:ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ<ει στι, 4 Ιουνου 1999.

Ο παρν κανονισµ-, εναι δεσµευτικ-, ω, προ, -λα τα µ;ρη του και ισχ<ει :µεσα σε κ:θε
κρ:το, µ;λο,.
Βρυξ;λλε,, 3 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
126
147
313

τη,
τη,
τη,
τη,

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο1 τη Επιτροπ., τη 3η Ιουν ου 1999, για καθορισµ% των επιστροφ*ν που εφαρµ%ζονται
κατ, την εξαγωγ. των σιτηρ*ν, των αλε1ρων και των πλιγουρι*ν και σιµιγδαλι*ν σ του . σικ,λεω
(EUR/τνο)

(EUR/τνο)
Κωδικ-, προϊ-ντο,

Προορισµ-, (1)

Επιστροφ

Κωδικ-, προϊ-ντο,

Προορισµ-, (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000


01

03
02
03
02

03
02



04
02




0

31,00
0
62,00
0

41,00
0



40,00
0



1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01
01
01
01
01


01


01
01

01


1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

Επιστροφ


56,00
52,50
48,25
44,50
41,75


82,00


30,00 (2)
27,00 (2)

30,00 (2)


(1) Προορισµο:
01 -λε, οι τρτε, χρε,,
02 :λλε, τρτε, χρε,,
03 Ελβετα, Λιχτενστ:ιν,
04 Ελβετα, Λιχτενστ:ιν και Σλοβενα.
(2) Hταν αυτ- το προϊ-ν περι;χει σιµιγδ:λι συσσωµατωµ;νο, ουδεµα επιστροφ χορηγεται κατ: την εξαγωγ.

NB: Οι ζνε, εναι αυτ;, που ορζονται στον τροποποιηµ;νο κανονισµ- (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τη, Επιτροπ, (ΕΕ L 214 τη, 30.7.1992, σ. 20).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1171/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 3η Ιουνου 1999
για καθορισµ$ των επιστροφ)ν που εφαρµ$ζονται κατ+ την εξαγωγ- τη β/νη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

)χοντα+ υπ,ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη+ Ευρωπαϊκ+ Κοιν,τητα+,
τον κανονισµ, (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τη+
30+ Ιουνου 1992, περ κοιν+ οργανσεω+ αγορ:+ στον
τοµ;α των σιτηρν (1), ,πω+ τροποποιθηκε τελευταα απ,
τον κανονισµ, (ΕΚ) αριθ. 923/96 τη+ Επιτροπ+ (2), και
ιδω+ το :ρθρο 13 παρ:γραφο+ 2 τρτο εδ:φιο,
Εκτιµντα+:
,τι, κατ: το :ρθρο 13 του κανονισµο< (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92, η διαφορ: µεταξ< των τιµν στη διεθν αγορ: των
προϊ,ντων που αναφ;ρονται στο :ρθρο 1 του κανονισµο<
αυτο< και των τιµν των προϊ,ντων αυτν στην Κοιν,τητα
δ<ναται να καλ<πτεται απ, µια επιστροφ κατ: την
εξαγωγ·
,τι οι επιστροφ;+ πρ;πει να καθορζονται λαµβανοµ;νων
υπ,ψη των στοιχεων που προβλ;πονται στο :ρθρο 1 του
κανονισµο< (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τη+ Επιτροπ+, τη+ 29η+
Ιουνου 1995, περ θεσπσεω+ ορισµ;νων λεπτοµερν
καν,νων εφαρµογ+ του κανονισµο< (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου ,σον αφορ: τη χοργηση επιστροφν
κατ: την εξαγωγ καθ+ και τα µ;τρα τα οποα πρ;πει να
λαµβ:νονται σε περπτωση διαταραχ+ τη+ αγορ:+ στον
τοµ;α των σιτηρν (3), ,πω+ τροποποιθηκε τελευταα απ,
τον κανονισµ, (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4)·
,τι η επιστροφ που εφαρµ,ζεται για τη β<νη πρ;πει να
υπολογζεται λαµβανοµ;νη+ υπ,ψη τη+ ποσ,τητα+ των
σιτηρν που εναι αναγκαα για την παρασκευ των σχε-

τικν προϊ,ντων· ,τι οι ποσ,τητε+ αυτ;+ καθορστηκαν
στον κανονισµ, (ΕΚ) αριθ. 1501/95·
,τι η κατ:σταση τη+ διεθνο<+ αγορ:+  οι ειδικ;+ απαιτσει+ ορισµ;νων αγορν δ<νανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τη+ επιστροφ+ για ορισµ;να
προϊ,ντα αν:λογα µε τον προορισµ,·
,τι η επιστροφ πρ;πει να καθορζεται µα φορ: το µνα·
,τι δ<ναται να τροποποιεται ενδιαµ;σω+·
,τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στη σηµεριν
κατ:σταση τη+ αγορ:+ στον τοµ;α των σιτηρν, και ιδω+
τιµ;+ των προϊ,ντων αυτν στην Κοιν,τητα και στη διεθν
αγορ:, οδηγε στον καθορισµ, τη+ επιστροφ+ στα ποσ:
που αναγρ:φονται στο παρ:ρτηµα·
,τι τα µ;τρα που προβλ;πονται στον παρ,ντα κανονισµ,
εναι σ<µφωνα µε τη γνµη τη+ επιτροπ+ διαχεριση+
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφ;+ κατ: την εξαγωγ τη+ β<νη+ που αναφ;ρονται στο :ρθρο 1 παρ:γραφο+ 1 στοιχεο γ) του κανονισµο< (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορζονται στα ποσ: που
ορζονται στο παρ:ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ,+ αρχζει να ισχ<ει στι+ 4 Ιουνου 1999.

Ο παρν κανονισµ,+ εναι δεσµευτικ,+ ω+ προ+ ,λα τα µ;ρη του και ισχ<ει :µεσα σε κ:θε
κρ:το+ µ;λο+.
Βρυξ;λλε+, 3 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
126
147
313

τη+
τη+
τη+
τη+

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο/ τη Επιτροπ-, τη 3η Ιουνου 1999, για καθορισµ$ των επιστροφ)ν που
εφαρµ$ζονται κατ+ την εξαγωγ- τη β/νη
(EUR/τνο)
Κωδικ,+ προϊ,ντο+

Επιστροφ

1107 10 19 9000

52,00

1107 10 99 9000

65,00

1107 20 00 9000

76,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1172/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 3η Ιουν ου 1999
για καθορισµ% του διορθωτικο( στοιχε ου που εφαρµ%ζεται κατ. την επιστροφ/ για τα
σιτηρ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

)χοντα+ υπ,ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη+ Ευρωπαϊκ+ Κοιν,τητα+,
τον κανονισµ, (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τη+
30+ Ιουνου 1992, περ κοιν+ οργανσεω+ αγορ:+ στον
τοµ;α των σιτηρν (1), ,πω+ τροποποιθηκε τελευταα απ,
τον κανονισµ, (ΕΚ) αριθ. 923/96 τη+ Επιτροπ+ (2), και
ιδω+ το :ρθρο 13 παρ:γραφο+ 8,
Εκτιµντα+:
,τι, δυν:µει του :ρθρου 13 παρ:γραφο+ 8 του κανονισµο=
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η επιστροφ που εφαρµ,ζεται κατ:
τι+ εξαγωγ;+ σιτηρν την ηµ;ρα καταθ;σεω+ τη+ αιτσεω+
πιστοποιητικο=, εφαρµ,ζεται, κατ,πιν αιτσεω+, σε µια
εξαγωγ που πρ,κειται να πραγµατοποιηθε κατ: τη δι:ρκεια τη+ ισχ=ο+ του πιστοποιητικο=· ,τι στην περπτωση
αυτ το διορθωτικ, στοιχεο πιθαν,ν εφαρµ,ζεται στην
επιστροφ·
,τι ο κανονισµ,+ (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τη+ Επιτροπ+, τη+
29η+ Ιουνου 1995, περ θεσπσεω+ ορισµ;νων λεπτοµερν
καν,νων εφαρµογ+ του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου ,σον αφορ: τη χοργηση επιστροφν
κατ: την εξαγωγ καθ+ και τα µ;τρα τα οποα πρ;πει να
λαµβ:νονται σε περπτωση διαταραχ+ τη+ αγορ:+ στον
τοµ;α των σιτηρν, ,πω+ τροποποιθηκε τελευταα απ, τον
κανονισµ, (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (3), επ;τρεψε τον καθορισµ,
εν,+ διορθωτικο= στοιχεου για τα προϊ,ντα που περιλαµβ:νονται στο :ρθρο 1 παρ:γραφο+ 1 στοιχεο γ) του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92· ,τι το διορθωτικ, αυτ, στοιχεο πρ;πει να υπολογιστε λαµβανοµ;νων υπ,ψη των στοι-

χεων που περιλαµβ:νονται στο :ρθρο 1 του κανονισµο=
(ΕΚ) αριθ. 1501/95·
,τι η κατ:σταση τη+ διεθνο=+ αγορ:+  οι ειδικ;+ απαιτσει+ ορισµ;νων αγορν δ=νανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση του διορθωτικο= στοιχεου αν:λογα µε τον προορισµ,·
,τι το διορθωτικ, στοιχεο καθορζεται ταυτ,χρονα µε την
επιστροφ και σ=µφωνα µε την δια διαδικασα· ,τι δ=ναται να τροποποιηθε κατ: το δι:στηµα που µεσολαβε
µεταξ= δ=ο καθορισµν·
,τι απ, τι+ ανωτ;ρω διατ:ξει+ προκ=πτει ,τι το διορθωτικ,
στοιχεο καθορζεται σ=µφωνα µε το παρ:ρτηµα του
παρ,ντο+ κανονισµο=·
,τι τα µ;τρα που προβλ;πονται στον παρ,ντα κανονισµ,
εναι σ=µφωνα µε τη γνµη τη+ επιτροπ+ διαχεριση+
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το διορθωτικ, στοιχεο που εφαρµ,ζεται στι+ επιστροφ;+
που καθορσθηκαν εκ των προτ;ρων για τι+ εξαγωγ;+
σιτηρν, το οποο αναφ;ρεται στο :ρθρο 1 παρ:γραφο+ 1
στοιχεα α), β) και γ) του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
µε εξαρεση τη β=νη, καθορζεται στο παρ:ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ,+ αρχζει να ισχ=ει στι+ 4 Ιουνου 1999.

Ο παρν κανονισµ,+ εναι δεσµευτικ,+ ω+ προ+ ,λα τα µ;ρη του και ισχ=ει :µεσα σε κ:θε
κρ:το+ µ;λο+.
Βρυξ;λλε+, 3 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 181 τη+ 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 126 τη+ 24.5.1996, σ. 37.
(3) ΕΕ L 147 τη+ 30.6.1995, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο( τη Επιτροπ/, τη 3η Ιουν ου 1999, για καθορισµ% του διορθωτικο( στοιχε ου που
εφαρµ%ζεται κατ. την επιστροφ/ για τα σιτηρ.
(EUR/t)

Κωδικ,+ προϊ,ντο+

Προορισµ,+ (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000


01

01
01

03
02

01

04
02



01
01
01
01
01


01


01
01

01


1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

6

1η
προθεσµα
7

2η
προθεσµα
8

3η
προθεσµα
9

4η
προθεσµα
10

5η
προθεσµα
11

6η
προθεσµα
12


0

0
0

0
0

0

0
0



0
0
0
0
0


0


0
0

0



0

–10,00
–10,00

–35,00
–10,00

–10,00

0
–1,00



–10,00
–10,00
–10,00
–10,00
–10,00


0


–10,00
–10,00

–10,00



–1,00

–10,00
–10,00

–35,00
–10,00

–10,00

0
–2,00



–10,00
–10,00
–10,00
–10,00
–10,00


0


–10,00
–10,00

–10,00



–2,00

–10,00
–10,00

–35,00
–10,00

–10,00

0
–3,00



–10,00
–10,00
–10,00
–10,00
–10,00


0


–10,00
–10,00

–10,00



–3,00

–10,00
–10,00

–35,00
–10,00

–10,00

0
0



–10,00
–10,00
–10,00
–10,00
–10,00


0


–10,00
–10,00

–10,00


































































Τρ;χων

(1) Προορισµο:
01 ,λε+ οι τρτε+ χρε+,
02 :λλε+ τρτε+ χρε+,
03 Ηνωµ;νε+ Πολιτεε+ τη+ Αµερικ+, Καναδ:+ και Μεξικ,,
04 Ελβετα, Λιχτενστ:ιν και Σλοβενα.

NB: Οι ζνε+ εναι εκενε+ που ορζονται στον κανονισµ, (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τη+ Επιτροπ+ (ΕΕ L 214 τη+ 30.7.1992, σ. 20), ,πω+
τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1173/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 3η Ιουνου 1999
για τον καθορισµ$, για το µ&να Μ'ιο 1999, τη ειδικ& συναλλαγµατικ& ισοτιµα για τη
µετατροπ& του επιστρεφ$µενου ποσο- των δαπαν/ν αποθεµατοποηση στον τοµ0α τη
ζ'χαρη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

*χοντα, υπ-ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη, Ευρωπαϊκ, Κοιν-τητα,,
τον κανονισµ- (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τη,
30, Ιουνου 1981, περ κοιν, οργανσεω, αγορ;, στον
τοµ<α τη, ζ;χαρη, (1), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απτον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 1148/98 τη, Επιτροπ, (2),
τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλου, τη, 15η,
∆εκεµβρου 1998, για τον καθορισµ- του αγρονοµισµατικο@
καθεσττο, του ευρ (3),
τον κανονισµ- (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 τη, Επιτροπ,, τη, 30,
Ιουνου 1993, περ ειδικν λεπτοµερειν εφαρµογ, του
γεωργικο@ συντελεστ µετατροπ, στον τοµ<α τη,
ζ;χαρη, (4), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απ- τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 624/1999 (5), και ιδω, το ;ρθρο 1 παρ;γραφο, 3,
Εκτιµντα,:
-τι το ;ρθρο 1 παρ;γραφο, 2 του κανονισµο@ (ΕΟΚ) αριθ.
1713/93 ορζει -τι το επιστρεφ-µενο ποσ- των δαπανν
αποθεµατοποηση, που αναφ<ρεται στο ;ρθρο 8 του κανονισµο@ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 µετατρ<πεται σε εθνικν-µισµα β;σει ειδικο@ γεωργικο@ συντελεστ µετατροπ,, ο
οποο, υπολογζεται pro rata temporis ω, ο µ<σο, -ρο, των
γεωργικν συντελεστν µετατροπ, που ισχ@ουν κατ; το
µνα τη, αποθεµατοποηση,· -τι ο εν λ-γω ειδικ-, γεωργικ-, συντελεστ, πρ<πει να καθορζεται κ;θε µνα για τον
προηγο@µενο µνα· -τι ο εν λ-γω γεωργικ-, συντελεστ,
πρ<πει να καθορζεται κ;θε µνα για τον προηγο@µενο

µνα· -τι ωστ-σο για τα επιστρεφ-µενα ποσ; απ- την 1η
Ιανουαρου 1999, λ-γω τη, εισαγωγ, του αγρονοµισµατικο@ καθεσττο, του ευρ απ- την δια αυτ ηµεροµηνα,
πρ<πει να περιοριστε ο καθορισµ-, των συντελεστν µετατροπ, στι, ειδικ<, συναλλαγµατικ<, ισοτιµε, µεταξ@ του
ευρ και των εθνικν νοµισµ;των των κρατν µελν που
δεν <χουν εγκρνει το ενιαο ν-µισµα·
-τι η εφαρµογ των εν λ-γω διατ;ξεων οδηγε στον καθορισµ-, για το µνα Μ;ιο 1999, τη, ειδικ, συναλλαγµατικ, ισοτιµα, µετατροπ, του επιστρεφ-µενου ποσο@ των
δαπανν αποθεµατοποηση, στα δι;φορα εθνικ; νοµσµατα, -πω, αναφ<ρεται στο παρ;ρτηµα του παρ-ντο,
κανονισµο@,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο ειδικ-, γεωργικ-, συντελεστ, που πρ<πει να χρησιµοποιεται για τη µετατροπ του επιστρεφ-µενου ποσο@ των
δαπανν αποθεµατοποηση, που αναφ<ρεται στο ;ρθρο 8
του κανονισµο@ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 σε καθ<να απ- τα
εθνικ; νοµσµατα καθορζεται, για το µνα Μ;ιο 1999,
-πω, αναφ<ρεται στο παρ;ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ@ει στι, 4 Ιουνου 1999.
Εφαρµ-ζεται απ- την 1η ΜαFου 1999.

Ο παρν κανονισµ-, εναι δεσµευτικ-, ω, προ, -λα τα µ<ρη του και ισχ@ει ;µεσα σε κ;θε
κρ;το, µ<λο,.
Βρυξ<λλε,, 3 Ιουνου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

177 τη, 1.7.1981, σ. 4.
159 τη, 3.6.1998, σ. 38.
349 τη, 24.12.1998, σ. 1.
159 τη, 1.7.1993, σ. 94.
78 τη, 24.3.1999, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο- τη Επιτροπ&, τη 3η Ιουνου 1999, για τον καθορισµ$, για το µ&να Απρλιο 1999 τη
ειδικ& συναλλαγµατικ& ισοτιµα για τη µετατροπ& του επιστρεφ$µενου ποσο- των δαπαν/ν
αποθεµατοποηση στον τοµ0α τη ζ'χαρη
Ειδικ<, συναλλαγµατικ<, ισοτιµε,

1 ευρ =

7,46231
325,267
8,96446
0,658394

δανικ<, κορ-νε,
δραχµ<,
σουηδικ<, κορ-νε,
στερλνε,
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 10η Μαου 1999
για την τροποπο&ηση τη οδηγ&α 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλ&ου για την προσ/γγιση των
νοµοθετικ4ν, κανονιστικ4ν και διοικητικ4ν διατ6ξεων των κρατ4ν µελ4ν σε θ/µατα
ευθ8νη λ9γω ελαττωµατικ4ν προϊ9ντων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ιδω1 2σον αφορ7 το πεδο εφαρµογ1 τη1 απ2 το
οποο αποκλεονται τα µη µεταποιηµ?να γεωργικ7
προϊ2ντα·

/χοντα1 υπ2ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1,
και ιδω1 το 7ρθρο 95,

(4)

2τι η Επιτροπ παρακολουθε την εφαρµογ και τα
αποτελ?σµατα τη1 οδηγα1 85/374/ΕΟΚ και ιδιατερα τα ζητµατα σχετικ7 µε την προστασα των
καταναλωτν και τη λειτουργα τη1 εσωτερικ1 αγορ71, που απετ?λεσαν δη αντικεµενο µια1 πρτη1
?κθεση1· 2τι, στο πλασιο αυτ2, η Επιτροπ πρ?πει να
υποβ7λει, σ<µφωνα µε το 7ρθρο 21 τη1 εν λ2γω
οδηγα1, µια δε<τερη ?κθεση για την εφαρµογ τη1·

(5)

2τι η ?νταξη των πρωτογενν προϊ2ντων στο πεδο
εφαρµογ1 τη1 οδηγα1 85/374/ΕΟΚ θα συµβ7λει
στην αποκατ7σταση τη1 εµπιστοσ<νη1 των καταναλωτν στην ασφ7λεια των γεωργικν προϊ2ντων·
2τι η ?νταξη αυτ ανταποκρνεται στι1 απαιτσει1
για υψηλο< επιπ?δου προστασα των καταναλωτν·

(6)

2τι, υπ2 τι1 συνθκε1 αυτ?1, απαιτεται τροποποηση
τη1 οδηγα1 85/374/ΕΟΚ στε να διευκολυνθε, προ1
2φελο1 των καταναλωτν, η ν2µιµη αποζηµωση για
τι1 βλ7βε1 που προκαλο<νται στην υγεα απ2 ελαττωµατικ7 γεωργικ7 προϊ2ντα·

(7)

2τι η παρο<σα οδηγα ?χει επιπτσει1 στη λειτουργα
τη1 εσωτερικ1 αγορ71, στο βαθµ2 που οι γεωργικ?1
συναλλαγ?1 δεν θα επηρε7ζονται πλ?ον απ2 την ανοµοιογ?νεια των καθεσττων που ισχ<ουν για την
ευθ<νη του παραγωγο<·

(8)

2τι η αρχ τη1 ευθ<νη1 7νευ πτασµατο1 που προβλ?πεται στην οδηγα 85/374/ΕΟΚ πρ?πει να επεκτενεται σε 2λα τα εδη των προϊ2ντων, συµπεριλαµβανοµ?νων των γεωργικν προϊ2ντων, 2πω1 ορζονται
στο 7ρθρο 32 δε<τερη φρ7ση τη1 συνθκη1 και
εκενων που απαριθµο<νται στο παρ7ρτηµα ΙΙ τη1 εν
λ2γω συνθκη1·

(9)

2τι, σ<µφωνα µε την αρχ τη1 αναλογικ2τητα1, εναι
αναγκαο και σκ2πιµο, προκειµ?νου να υλοποιηθο<ν
οι θεµελιεδει1 στ2χοι τη1 ενσχυση1 τη1 προστασα1
του συν2λου των καταναλωτν και τη1 ε<ρυθµη1
λειτουργα1 τη1 εσωτερικ1 αγορ71, να περιληφθο<ν
τα γεωργικ7 προϊ2ντα στην οδηγα 85/374/ΕΟΚ· 2τι
η παρο<σα οδηγα δεν υπερβανει τα αναγκαα 2ρια
για την επτευξη των επιδιωκ2µενων στ2χων,
σ<µφωνα µε το 7ρθρο 5 τρτο εδ7φιο τη1 συνθκη1,

την πρ2ταση τη1 Επιτροπ1 (1),
τη γνµη τη1 Οικονοµικ1 και Κοινωνικ1 Επιτροπ1 (2),
Αποφασζοντα1 σ<µφωνα µε τη διαδικασα του 7ρθρου 251
τη1 συνθκη1 (3),
Εκτιµντα1:
(1)

(2)

(3)

2τι η ασφ7λεια των προϊ2ντων και η αποκατ7σταση
των ζηµιν που προκλθηκαν απ2 ελαττωµατικ7
προϊ2ντα αποτελο<ν κοινωνικ?1 επιταγ?1 που πρ?πει
να διασφαλζονται στο πλασιο τη1 εσωτερικ1 αγορ71· 2τι η Κοιν2τητα ανταποκρθηκε στι1 απαιτσει1
αυτ?1 µε την οδηγα 85/374/ΕΟΚ (4) και την οδηγα
92/59/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη1 29η1 Ιουνου 1992,
για τη γενικ ασφ7λεια των προϊ2ντων (5),
2τι η οδηγα 85/374/ΕΟΚ καθι?ρωσε µια δκαιη
κατανοµ των κινδ<νων που ενυπ7ρχουν σε µια
σ<γχρονη κοινωνα η οποα χαρακτηρζεται απ2
υψηλ2 βαθµ2 τεχνικο< πολιτισµο<· 2τι, ω1 εκ το<του,
η εν λ2γω οδηγα εξασφ7λισε µια ε<λογη εξισορρ2πηση µεταξ< των σχετικν συµφερ2ντων, και ιδω1
αν7µεσα στην προστασα τη1 υγεα1 των καταναλωτν, την προθηση τη1 καινοτοµα1 και τη1
επιστηµονικ1 και τεχνικ1 αν7πτυξη1, την εξασφ7λιση αν2θευτου ανταγωνισµο< και τη διευκ2λυνση
των εµπορικν συναλλαγν υπ2 εναρµονισµ?νο
καθεστ1 αστικ1 ευθ<νη1· 2τι η προαναφερθεσα
οδηγα συν?βαλε ?τσι στην α<ξηση τη1 ευαισθητοποηση1 των οικονοµικν παραγ2ντων 2σον αφορ7
την ασφ7λεια των προϊ2ντων και τη σηµασα που
αποδδεται σ’ αυτν·
2τι η εναρµ2νιση που επιτε<χθη µε την οδηγα 85/
374/ΕΟΚ, στι1 νοµοθεσε1 των κρατν µελν δεν
εναι πλρη1, λ2γω των παρεκκλσεων που προβλ?πει,

(1) ΕΕ C 337 τη1 7.11.1997, σ. 54.
(2) ΕΕ C 95 τη1 30.3.1998, σ. 69.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο< Κοινοβουλου τη1 5η1 Νοεµβρου 1998
(ΕΕ C 359 τη1 23.11.1998, σ. 25), κοιν θ?ση του Συµβουλου
τη1 17η1 ∆εκεµβρου 1998 (ΕΕ C 49 τη1 22.2.1999, σ. 1) και
απ2φαση του Ευρωπαϊκο< Κοινοβουλου τη1 23η1 Μαρτου 1999
(δεν δηµοσιε<θηκε ακ2µα στην Επσηµη Εφηµερδα). Απ2φαση
του Συµβουλου τη1 29η1 Απριλου 1999.
(4) ΕΕ L 210 τη1 7.8.1985, σ. 29· οδηγα 2πω1 τροποποιθηκε απ2
την πρ7ξη προσχρηση1 του 1994.
(5) ΕΕ L 228 τη1 11.8.1992, σ. 24.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Η οδηγα 85/374/ΕΟΚ τροποποιεται ω1 εξ1:
1. Το 7ρθρο 2 αντικαθσταται απ2 το ακ2λουθο κεµενο:
«ρθρο 2
Για την εφαρµογ τη1 παρο<σα1 οδηγα1, ο 2ρο1
“προϊ2ν” περιλαµβ7νει κ7θε κινητ2, ακ2µη και ενσωµατωµ?νο σε 7λλο κινητ2  ακνητο. Ο 2ρο1 “προϊ2ν”
περιλαµβ7νει και τον ηλεκτρισµ2».

πτοµ?ρειε1 τη1 αναφορ71 αυτ1 καθορζονται απ2 τα κρ7τη
µ?λη.
2.
Τα κρ7τη µ?λη διαβιβ7ζουν στην Επιτροπ το κεµενο
των διατ7ξεων εσωτερικο< δικαου που θεσπζουν στον
τοµ?α που δι?πεται απ2 την απρο<σα οδηγα.
ρθρο 3
Η παρο<σα οδηγα αρχζει να ισχ<ει απ2 την ηµ?ρα τη1
δηµοσευσ1 τη1 στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

2. Στο 7ρθρο 15 παρ7γραφο1 1, το στοιχεο α) διαγρ7φεται.
ρθρο 2
1.
Τα κρ7τη µ?λη θεσπζουν και δηµοσιε<ουν τι1 αναγκαε1 νοµοθετικ?1, κανονιστικ?1 και διοικητικ?1 διατ7ξει1
για να συµµορφωθο<ν µε την παρο<σα οδηγα. Ενηµερνουν αµ?σω1 σχετικ7 την Επιτροπ.
Εφαρµ2ζουν τι1 εν λ2γω διατ7ξει1 απ2 4 ∆εκεµβρου 2000.
Οι διατ7ξει1 αυτ?1, 2ταν θεσπζονται απ2 τα κρ7τη µ?λη,
αναφ?ρονται στην παρο<σα οδηγα  συνοδε<ονται απ2 την
αναφορ7 αυτ κατ7 την επσηµη δηµοσευσ του1. Οι λε-

ρθρο 4
Η παρο<σα οδηγα απευθ<νεται στα κρ7τη µ?λη.
Βρυξ?λλε1, 10 ΜαMου 1999.
Για το Ευρωπαϊκ
Κοινοβο!λιο

Για το Συµβο!λιο

Ο Πρεδρο%

Ο Πρεδρο%

J. M. GIL-ROBLES

H. EICHEL
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II
(Πρξει για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 19η Μαου 1999
για την κδοση πιστοποιητικν εισαγωγ για τα προϊ#ντα του τοµα του βοε&ου κρατο
καταγωγ
Μποτσου'να , Κνυα , Μαδαγασκ'ρη , Σουαζιλ'νδη , Ζιµπ'µπουε και
Ναµ&µπια
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 1322]
(1999/362/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

-χοντα/ υπ0ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη/ Ευρωπαϊκ/ Κοιν0τητα/,
τον κανονισµ0 (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συµβουλου, τη/ 20/
Ιουλου 1998, σχετικ; µε το καθεστ/ που εφαρµ0ζεται στα
γεωργικ; προϊ0ντα και στα εµπορε=µατα που προκ=πτουν
απ0 τη µεταποησ του/, καταγωγ/ των κρατν τη/
Αφρικ/, τη/ Καραϊβικ/ και του Ειρηνικο= (ΑΚΕ) και για
την κατ;ργηση του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 (1), και
ιδω/ το ;ρθρο 30,
τον κανονισµ0 (ΕΚ) αριθ. 1918/98 τη/ Επιτροπ/, τη/ 9η/
Σεπτεµβρου 1998, για τον καθορισµ0 των λεπτοµερειν
εφαρµογ/ στον τοµ?α του βοεου κρ?ατο/ του κανονισµο=
(ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συµβουλου σχετικ; µε το καθεστ/
που εφαρµ0ζεται στα γεωργικ; προϊ0ντα και σε ορισµ?να
εµπορε=µατα που προ?ρχονται απ0 τη µεταποηση γεωργικν προϊ0ντων προ?λευση/ κρατν Αφρικ/, Καραϊβικ/
και Ειρηνικο= και για την κατ;ργηση του κανονισµο= (ΕΚ)
αριθ. 589/96 (2), και ιδω/ το ;ρθρο 4,
Εκτιµντα/:
0τι το ;ρθρο 1 του κανονισµο= (ΕΚ) αριθ. 1918/98 προβλ?πει τη δυνατ0τητα εκδ0σεω/ πιστοποιητικν εισαγωγ/ για
προϊ0ντα του τοµ?α του βοεου κρ?ατο/· 0τι, εντο=τοι/, οι
εισαγωγ?/ πρ?πει να πραγµατοποιο=νται εντ0/ των ορων
των ποσοττων που προβλ?πονται για καθεµι; απ0 αυτ?/
τι/ χρε/ εξαγωγ/·

βανουν για τα προϊ0ντα καταγωγ/ Μποτσου;να/, Κ?νυα/,
Μαδαγασκ;ρη/, Σουαζιλ;νδη/, Ζιµπ;µπουε και Ναµµπια/
τι/ ποσ0τητε/ που διατθενται για τι/ χρε/ αυτ?/· 0τι εναι
εφεξ/ δυνατ0ν να εκδοθο=ν πιστοποιητικ; εισαγωγ/ για
τι/ ζητο=µενε/ ποσ0τητε/ απ0 τι/ χρε/ αυτ?/·
0τι πρ?πει να προβο=µε στον καθορισµ0 των ποσοττων
για τι/ οποε/ µπορο=ν να εκδοθο=ν πιστοποιητικ; απ0 την
1η Ιουνου 1999, στο πλασιο τη/ συνολικ/ ποσ0τητα/ των
52 100 τ0νων·
0τι εναι χρσιµο να υπενθυµιστε 0τι η απ0φαση αυτ δεν
θγει την οδηγα 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη/ 12η/
∆εκεµβρου 1972, περ των υγειονοµικν προβληµ;των και
των υγειονοµικν µ?τρων κατ; τι/ εισαγωγ?/ ζων του
βοεου, χοιρεου, προβεου και αιγεου εδου/, νωπν
κρε;των  προϊ0ντων µε β;ση το κρ?α/ προ?λευση/ τρτων
χωρν (3), 0πω/ τροποποιθηκε τελευταα απ0 την οδηγα
97/79/ΕΚ (4),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟHΑΣΗ:

#ρθρο 1

0τι οι αιτσει/ των πιστοποιητικν που υποβλθηκαν απ0 1
?ω/ 10 ΜαDου 1999, εκφρασµ?νε/ σε αποστεωµ?νο κρ?α/
σ=µφωνα µε τον κανονισµ0 (ΕΚ) αριθ. 1918/98, δεν υπερ-

Τα ακ0λουθα κρ;τη µ?λη εκδδουν στι/ 21 ΜαDου 1999
πιστοποιητικ; εισαγωγ/ τα οποα αφορο=ν προϊ0ντα που
υπ;γονται στον τοµ?α του βοεου κρ?ατο/ εκφρασµ?να σε
αποστεωµ?νο κρ?α/, καταγωγ/ ορισµ?νων κρατν τη/
Αφρικ/, τη/ Καραϊβικ/ και του Ειρηνικο= Ωκεανο=, για
τι/ ακ0λουθε/ ποσ0τητε/ και χρε/ καταγωγ/:

(1) ΕΕ L 215 τη/ 1.8.1998, σ. 12.
(2) ΕΕ L 250 τη/ 10.9.1998, σ. 16.

(3) ΕΕ L 302 τη/ 31.12.1972, σ. 28.
(4) ΕΕ L 24 τη/ 30.1.1998, σ. 31.
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Γερµανα:
 600,000 τ0νοι καταγωγ/ Μποτσου;να/,
 125,000 τ0νοι καταγωγ/ Ναµµπια/.
Ηνωµ'νο Βασλειο:
 650,000 τ0νοι καταγωγ/ Μποτσου;να/,
 450,000 τ0νοι καταγωγ/ Ζιµπ;µπουε,
 1 500,000 τ0νοι καταγωγ/ Ναµµπια/,
 40,000 τ0νοι καταγωγ/ Σουαζιλ;νδη/.
#ρθρο 2
Οι αιτσει/ πιστοποιητικν µπορο=ν να υποβ;λλονται
σ=µφωνα µε το ;ρθρο 3 παρ;γραφο/ 2 του κανονισµο=
(ΕΚ) αριθ. 1918/98, κατ; τη δι;ρκεια των δ?κα πρτων
ηµερν του Ιουνου 1999, για τι/ ακ0λουθε/ ποσ0τητε/
βοεου αποστεωµ?νου κρ?ατο/:








Μποτσου;να:
Κ?νυα:
Μαδαγασκ;ρη:
Σουαζιλ;νδη:
Ζιµπ;µπουε:
Ναµµπια:

14 431,000 τ0νοι,
142,000 τ0νοι,
7 579,000 τ0νοι,
3 213,000 τ0νοι,
6 413,000 τ0νοι,
8 870,000 τ0νοι.
#ρθρο 3

Η παρο=σα απ0φαση απευθ=νεται στα κρ;τη µ?λη.
Βρυξ?λλε/, 19 ΜαDου 1999.
Για την Επιτροπ*
Franz FISCHLER

Μ'λο τη Επιτροπ*
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ΑΠΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 3η Ιουνου 1999
για µτρα προστασα σον αφορ την µλυνση απ διοξνε ορισµνων ζωικ'ν προϊντων
που προορζονται για κατανλωση απ τον νθρωπο * τα ζ'α
[κοινοποιηθε σα υπ τον αριθµ Ε(1999) 1500]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/363/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

0τι ;λλα ζωικ; εδη ενδ=χεται να =χουν τραφε µε τι/
µολυσµ=νε/ αυτ=/ ζωοτροφ=/· 0τι εναι αναγκαο να
καταρτιστε σχ=διο παρακολο<θηση/ για την αξιολ0γηση τη/ <παρξη/ τη/ µ0λυνση/ απ0 διοξνε/ σε
προϊ0ντα ζωικ/ προ=λευση/·

(5)

0τι το σ<νολο των τοξικολογικν και επιδηµιολογικν στοιχεων =χουν σµερα οδηγσει το ∆ιεθν=/
Κ=ντρο -ρευνα/ για τον Καρκνι (IARC) τη/
Παγκ0σµια/ Οργ;νωση/ Υγεα/ (ΠΟΥ) να θεωρε
την τετραχλωροδιβενζοδιοξνη (TCDD) καρκινογ0νο
ουσα πρτη/ κατηγορα/ (αντερη κατηγορα στην
κατ;ταξη του IARC)· 0τι η ΠΟΥ συνιστ; την
τρηση τη/ ανεκτ/ ηµερσια/ πρ0σληψη/ (ΑΗΠ)
για τι/ διοξνε/ σε 1-4pg/Kg bw/ηµ=ρα· 0τι δεν
=χουν καθοριστε 0ρια για την µ0λυνση απ0 διοξνε/
σε µεµονωµ=να αγαθ; και τρ0φιµα· 0τι υπ;ρχουν
διαθ=σιµα στοιχεα για ιστορικ; εππεδα µ0λυνση/·
0τι, σε περπτωση απουσα/ διεθνν  κοινοτικν 
εθνικν ορων για τι/ διοξνε/, θα πρ=πει να χρησιµοποιηθο<ν απ0 τι/ αρχ=/ ω/ σηµεο αναφορ;/ τα
στοιχεα για ιστορικ; εππεδα µ0λυνση/·

(6)

0τι η οδηγα 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη/ 29η/
Ιουνου 1992, για τη γενικ ασφ;λεια των προϊ0ντων
=χει θεσπσει σ<στηµα ταχεα/ προειδοποηση/ (4)·

(7)

0τι η οδηγα 1999/29/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη/ 22α/
Απριλου 1999, σχετικ; µε τι/ ανεπιθ<µητε/ ουσε/
και προϊ0ντα στη διατροφ των ζων (5) θεσπζει 0τι
οι πρτε/ <λε/ ζωοτροφν µπορο<ν να τεθο<ν σε
κυκλοφορα στην Κοιν0τητα µ0νον εφ0σον εναι
αβλαβε/, αν0θευτε/ και ποιοτικ/ εµπορε<σιµε/·

(8)

0τι, =χοντα/ κατ; νου τα ανωτ=ρω, εναι αναγκαο
να ληφθο<ν επεγοντα µ=τρα για την προστασα τη/
υγεα/ των καταναλωτν· 0τι, εντο<τοι/, δεν =χει
καταστε ακ0µη δυνατ0ν να εντοπιστε η ακριβ/
πηγ τη/ µ0λυνση/, ο<τε να εντοπιστε το πο< =χουν
διανεµηθε 0λα τα ενδεχοµ=νω/ µολυσµ=να προϊ0ντα,
καθιστντα/ =τσι αναγκαα την εφαρµογ των
µ=τρων αυτν σε 0λα τα προϊ0ντα πουλερικν που
κατ;γονται απ0 το Β=λγιο και τα προϊ0ντα που
=χουν παραχθε σε ;λλα κρ;τη µ=λη και τα οποα
πιθαν/ =χουν λ;βει τι/ διε/ ζωοτροφ=/  προϊ0ντα
πουλερικν καταγωγ/ Βελγου·

(9)

0τι τα µ=τρα που προβλ=πονται στην παρο<σα απ0φαση εναι σ<µφωνα µε τη γνµη τη/ µ0νιµη/
κτηνιατρικ/ επιτροπ/,

-χοντα/ υπ0ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη/ Ευρωπαϊκ/ Κοιν0τητα/,
την οδηγα 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη/ 11η/ ∆εκεµβρου 1989, σχεικ; µε του/ κτηνιατρικο</ ελ=γχου/ που
εφαρµ0ζονται στο ενδοκοινοτικ0 εµπ0ριο µε προοπτικ την
υλοποηση τη/ εσωτερικ/ αγορ;/ (1), 0πω/ τροποποιθηκε
τελευταα απ0 την οδηγα 92/118/ΕΟΚ (2), και ιδω/ το
;ρθρο 9 παρ;γραφο/ 4,
την οδηγα 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη/ 26η/ Ιουνου
1990, σχετικ; µε του/ κτηνιατρικο</ και ζωοτεχνικο</ ελ=γχου/ που εφαρµ0ζονται στο ενδοκοινοτικ0 εµπ0ριο ορισµ=νων ζντων ζων και προϊ0ντων µε προοπτικ την υλοποηση τη/ εσωτερικ/ αγορ;/ (3), 0πω/ τροποποιθηκε
τελευταα απ0 την οδηγα 92/118/ΕΟΚ, και ιδω/ το ;ρθρο
10 παρ;γραφο/ 4,
Εκτιµντα/:
(1)

(2)

(3)

0τι στι/ 27 ΜαCου 1999, οι βελγικ=/ αρχ=/ ενηµ=ρωσαν την Επιτροπ σχετικ; µε την περπτωση µια/
σοβαρ/ µ0λυνση/ σ<νθετων ζωοτροφν µε διοξνε/·
0τι οι ζωοτροφ=/ αυτ=/ =χουν διανεµηθε σε =να
σηµαντικ0 αριθµ0 (περπου 25 %) ορνιθοτροφεων
στο Β=λγιο απ0 τι/ 15 Ιανουαρου 1999 και µετ;· 0τι
η προ=λευση τη/ µ0λυνση/ αυτ/ δεν =χει ακ0µη
εξακριβωθε·
0τι, απ0 τι/ 26 ΜαCου 1999 και µετ;, οι βελγικ=/
αρχ=/ =χουν θ=σει υπ0 περιορισµ0 0λε/ τι/ ορνιθοτροφικ=/ εκµεταλλε<σει/ οι οποε/ παρ=λαβαν τι/
ζωοτροφ=/ αυτ=/· 0τι οι βελγικ=/ αρχ=/ =χουν απαγορε<σει τη σφαγ πουλερικν µ0λι/ απ0 την 1η Ιουνου 1999· 0τι προϊ0ντα που προορζονται για καταν;λωση απ0 τον ;νθρωπο  τα ζα και τα οποα
προ=ρχονται απ0 ζα που εκτρ;φηκαν στι/ εκµεταλλε<σει/ αυτ=/ πριν απ0 την ανωτ=ρω ηµεροµηνα
µπορε να κυκλοφορο<ν ακ0µη στην αγορ;· 0τι, επ
του παρ0ντο/, οι βελγικ=/ αρχ=/ δεν =χουν ακ0µη
λ;βει 0λα τα ενδεδειγµ=να µ=τρα για να διασφαλιστε η απ0συρση αυτν απ0 την αγορ;·
0τι φανεται 0τι οι ζωοτροφ=/ αυτ=/, ζντα ζα που
=χουν εκτραφε µε τι/ ζωοτροφ=/ αυτ=/ και προϊ0ντα
που =χουν παραχθε απ0 τα ζα αυτ; =χουν διατεθε
στο εµπ0ριο σε ;λλα κρ;τη µ=λη και τρτε/ χρε/·

(1) ΕΕ L 395 τη/ 30.12.1989, σ. 13.
(2) ΕΕ L 62 τη/ 15.3.1993, σ. 49.
(3) ΕΕ L 224 τη/ 18.8.1990, σ. 20.

(4) ΕΕ L 228 τη/ 11.8.1992, σ. 24.
(5) ΕΕ L 115 τη/ 4.5.1999, σ. 32.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟIΑΣΗ:

ρθρο 1
1. A. Το Β=λγιο απαγορε<ει τη δι;θεση στην αγορ;,
συµπεριλαµβανοµ=νη/ τη/ διανοµ/ στον τελικ0
καταναλωτ, την εµπορα και την εξαγωγ σε τρτε/
χρε/ 0λων των ακ0λουθων προϊ0ντων που προορζονται για καταν;λωση απ0 τον ;νθρωπο  τα ζα
και τα οποα προ=ρχονται απ0 πουλερικ; που =χουν
εκτραφε στο Β=λγιο µεταξ< τη/ 15η/ Ιανουαρου
1999 και τη/ 1η/ Ιουνου 1999:
 νωπ0 κρ=α/ πουλερικν, 0πω/ ορζεται απ0 την
οδηγα 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλου (1),
 µηχανικ/ διαχωρισµ=νο κρ=α/,
 κιµ;/ και παρασκευ;σµατα κρ=ατο/, 0πω/ ορζονται στην οδηγα 94/65/ΕΚ του Συµβουλου (2),
 προϊ0ντα µε β;ση το κρ=α/ και ;λλα προϊ0ντα
ζωικ/ προ=λευση/ 0πω/ ορζονται στην οδηγα
77/99/ΕΟΚ του Συµβουλου (3),
 αυγ; και προϊ0ντα αυγν, 0πω/ ορζονται στην
οδηγα 89/437/ΕΟΚ του Συµβουλου (4) και
προϊ0ντα που προορζονται για καταν;λωση απ0
τον ;νθρωπο, τα οποα περι=χουν σε ποσοστ0
περισσ0τερο απ0 2 % αυγ; και προϊ0ντα αυγν,
 τετηγµ=να λπη, 0πω/ αναφ=ρονται στην οδηγα
92/118/ΕΟΚ,
 µεταποιηµ=νε/ ζωικ=/ πρωτεCνε/, 0πω/ αναφ=ρονται στην οδηγα 92/118/ΕΟΚ,
 πρτε/ <λε/ για την παραγωγ ζωοτροφν, 0πω/
αναφ=ρονται στην οδηγα 92/118/ΕΟΚ·
εκτ0/ ε;ν:
i) τα προϊ0ντα δεν προ=ρχονται απ0 ζα που =χουν
εκτραφε σε εκµεταλλε<σει/ που =χουν τεθε υπ0
περιορισµο</ απ0 τι/ βελγικ=/ αρχ=/ 
ii) τα αποτελ=σµατα των αναλ<σεων δεχνουν 0τι τα
προϊ0ντα δεν =χουν µολυνθε απ0 διοξνε/.
B. Το Β=λγιο απαγορε<ει τη δι;θεση στην αγορ;, την
εµπορα και την εξαγωγ προ/ τρτε/ χρε/, ζντων
πουλερικν που =χουν εκτραφε µεταξ< τη/ 15η/
Ιανουαρου 1999 και τη/ 1η/ Ιουνου 1999  αυγν
για επαση που προ=ρχονται απ0 τα ζα αυτ; και
κατ; τη δι;ρκεια αυτ/ τη/ περι0δου, εκτ0/ ε;ν
=χουν εκτραφε  παραχθε σε εγκαταστ;σει/ που
=χουν τεθε υπ0 περιορισµο</ απ0 τι/ βελγικ=/ αρχ=/.
2.
Το Β=λγιο διασφαλζει 0τι 0λα τα προϊ0ντα που αναφ=ρονται στην παρ;γραφο 1.Α που δεν εκπληρο<ν του/
0ρου/ που καθορζονται στην παρ;γραφο 1.Α σηµεο i) 
ii), καταστρ=φονται µε µ=σα εγκεκριµ=να απ0 τι/ αρµ0διε/
αρχ=/.
3.
Το Β=λγιο ενηµερνει αµ=σω/ την Επιτροπ, τα κρ;τη
µ=λη, ε;ν απαιτεται σ<µφωνα µε την οδηγα 92/59/ΕΟΚ
(Σ<στηµα Ταχεα/ Προειδοποηση/), και τι/ τρτε/ χρε/
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
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55 τη/ 8.3.1971, σ. 23.
368 τη/ 31.12.1994, σ. 10.
26 τη/ 31.1.1977, σ. 85.
212 τη/ 22.7.1989, σ. 87.

που =χουν παραλ;βει ζντα ζα, αυγ; για επαση που
αναφ=ρονται στην παρ;γραφο 1.Β  προϊ0ντα που καλ<πτονται απ0 την παρ;γραφο 2 του παρ0ντο/ ;ρθρου.
4.

Το Β=λγιο θα προβε σε =ρευνε/ σχετικ; µε:

 πιθαν; εναποµ=νοντα αποθ=µατα µολυσµ=νων ζωοτροφν και
 την πιθαν διανοµ µολυσµ=νων ζωοτροφν µε διοξνε/
σε ;λλα εκτρεφ0µενα ζα και σε ;λλα µ=λη και τρτε/
χρε/,
και θα ενηµερσει αµελλητ την Επιτροπ και τα ;λλα
κρ;τη µ=λη και τι/ ενδιαφερ0µενε/ τρτε/ χρε/ για τα
αποτελ=σµατα των ερευνν αυτν.
5.
Το Β=λγιο παρακολουθε το εππεδο των διοξινν στα
προϊ0ντα ζωικ/ προ=λευση/.
Για το σκοπ0 αυτ0, το Β=λγιο θα υποβ;λει αµελλητ στην
Επιτροπ σχ=διο παρακολο<θηση/.
6.
Το Β=λγιο ενηµερνει την Επιτροπ και τα κρ;τη
µ=λη για τα αποτελ=σµατα τη/ =ρευνα/ για την πηγ τη/
µ0λυνση/ των ζωοτροφν απ0 τι/ διοξνε/.
ρθρο 2
Για του/ σκοπο</ των εµπορικν συναλλαγν, τα εµπορικ;
=γγραφα , 0που απαιτεται, τα κτηνιατρικ; πιστοποιητικ;
που συνοδε<ουν κ;θε αποστολ ζντων ζων, αυγν για
επαση  προϊ0ντων που αναφ=ρονται στο ;ρθρο 1 πρ=πει
να συµπληρνονται µε επσηµη δλωση υπογραφ0µενη απ0
τι/ αρµ0διε/ βελγικ=/ αρχ=/, µε την οποα να πιστοποιεται
0τι τα ζντα ζα  τα προϊ0ντα καταγωγ/ Βελγου
συµµορφνονται προ/ την παρο<σα απ0φαση.
ρθρο 3
Τα κρ;τη µ=λη που εναι αποδ=κτε/ ζωοτροφν για τι/
οποε/ υπ;ρχει υποψα µ0λυνση/ απ0 διοξνε/, ζντων
ζων  αυγν για επαση που =χουν εκτραφε  παραχθε
σε εγκαταστ;σει/ που =χουν τεθε υπ0 περιορισµο</ απ0 τι/
βελγικ=/ αρχ=/ /και προϊ0ντα καταγωγ/ Βελγου που
καλ<πτονται απ0 το ;ρθρο 1 παρ;γραφο/ 2, προβανουν
αµ=σω/:
 σε =ρευνα για τη διανοµ των ζωοτροφν και για τα
πιθαν; εναποµ=νοντα αποθ=µατα,
 σε εντοπισµ0 και θ=ση υπ0 περιορισµ0 των ζων αυτν
και των αυγν για επαση και των προϊ0ντων που
προ=ρχονται απ0 αυτ;,
 σε εντοπισµ0 0λων των προϊ0ντων που προ=ρχονται απ0
ζα που =χουν τραφε µε αυτ=/ τι/ ζωοτροφ=/ και των
προϊ0ντων που προορζονται για καταν;λωση απ0 τον
;νθρωπο  τα ζα που περι=χουν τα προϊ0ντα αυτ;,
 εντοπισµ0 0λων των προϊ0ντων καταγωγ/ Βελγου για
τα οποα ισχ<ει η παρο<σα απ0φαση και των προϊ0ντων
που προορζονται για καταν;λωση απ0 τον ;νθρωπο 
τα ζα και περι=χουν τα προϊ0ντα αυτ;,
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 διασφ;λιση 0τι τα ανωτ=ρω προϊ0ντα θα καταστραφο<ν
µε µ=σα εγκεκριµ=να απ0 τι/ αρµ0διε/ αρχ=/, εκτ0/ ε;ν
αποδειχθε 0τι δεν =χουν µολυνθε απ0 διοξνε/,
 σε ;µεση ενηµ=ρωση τη/ Επιτροπ/ και των κρατν
µελν, ε;ν απαιτεται, σ<µφωνα µε την οδηγα 92/59/
ΕΟΚ (σ<στηµα ταχεα/ προειδοποηση/), και τι/ ενδιαφερ0µενε/ τρτε/ χρε/ για τα πορσµατα των ερευνν
του/ και για τι/ εν=ργειε/ στι/ οποε/ =χουν ενδεχοµ=νω/
προβε,
 σε παρακολο<θηση του επιπ=δου των διοξινν σε
προϊ0ντα ζωϊκ/ προ=λευση/.
Για το σκοπ0 αυτ0, τα ενδιαφερ0µενα κρ;τη µ=λη υποβ;λλουν αµελλητ σχ=διο παρακολο<θηση/ στην Επιτροπ.
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παρο<σα απ0φαση. Ενηµερνουν αµ=σω/ σχετικ; την Επιτροπ.
ρθρο 6
Η παρο<σα απ0φαση ενδ=χεται να αναθεωρηθε µε β;ση τα
αποτελ=σµατα των επιθεωρσεων τη/ Επιτροπ/ και των
στοιχεων που διαβιβ;ζουν τα κρ;τη µ=λη.
ρθρο 7
Η παρο<σα απ0φαση απευθ<νεται στα κρ;τη µ=λη.

ρθρο 4
Η Επιτροπ ενδ=χεται να προβε σε επιθεωρσει/ για να
επαληθευθε η εφαρµογ τη/ παρο<σα/ απ0φαση/.

Βρυξ=λλε/, 3 Ιουνου 1999.

ρθρο 5

Για την Επιτροπ!

Τα κρ;τη µ=λη τροποποιο<ν τα µ=τρα που εφαρµ0ζουν στι/
εµπορικ=/ συναλλαγ=/, στε να ευθυγραµµσουν µε την

Μ#λο% τη% Επιτροπ!%

Franz FISCHLER
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικ στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 26/1999 του Συµβουλ#ου, τη& 21η& ∆εκεµβρ#ου 1998, για τη θ*σπιση
αυτνοµων και µεταβατικ,ν µ*τρων για τι& ευρωπαϊκ*& συµφων#ε& µε την Εσθον#α, τη Λετον#α και τη Λιθουαν#α
αναφορικ0 µε ορισµ*να µεταποιηµ*να γεωργικ0 προϊντα
(Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων L 5 τη 9η Ιανουαρου 1999)
Σελδα 5, παρ#ρτηµα ΙΙΙ, «ΛΕΤΟΝΙΑ», α,ξων αριθµ/0 09.6527, στλη «Προτµηση  1.1-30.6.1999»:
αντ:
διβαζε:

«5,9 %»,
«5,3 %».

∆ιορθωτικ στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 27/1999 του Συµβουλ#ου, τη& 21η& ∆εκεµβρ#ου 1998, περ# θεσπ#σεω&
αυτνοµων και µεταβατικ,ν µ*τρων που αφορο2ν τι& συµφων#ε& προτιµησιακ,ν συναλλαγ,ν, οι οπο#ε& *χουν
συναφθε# µε την Πολων#α, την Ουγγαρ#α, τη Σλοβακ#α, την Τσ*χικη ∆ηµοκρατ#α, τη Ρουµαν#α και τη Βουλγαρ#α
σε ορισµ*να µεταποιηµ*να γεωργικ0 προϊντα
(Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων L 5 τη 9η Ιανουαρου 1999)
Παρ#ρτηµα Ι, «ΟΥΓΓΑΡΙΑ», πνακα0 1 «Ποσοστσει0 υπ:ρ τη0 Ουγγαρα0»:
 σελδα 11, α,ξων αριθµ/0 09.5227, στλη «Ποσοστσει0 1999 (σε τ/νου0)»:
αντ:

«2 400»,

διβαζε: «2 200»,
 σελδα 13, α,ξων αριθµ/0 09.5253, στλη «Προτµηση (1) 1.1-30.6.1999»:
αντ:

«5,3 %»,

διβαζε: «3,5 %».
Σελδα 28, παρ#ρτηµα ΙΙΙ, «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ», ο πνακα0 αντικαθσταται απ/ τον ακ/λουθο
πνακα:
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«Código NC / KN-kode / KN-Code /
Κωδικ/0 ΣΟ / CN code / Code NC /
Codice NC / GN-code / Código NC /
CN-koodi / KN-nr
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Derecho / Told / Zoll / ∆ασµ/0 / Duty / Droit /
Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull
1.1-30.6.1999

1.7-31.12.1999

1704 90 10

6,8 %

6,3 %

1806 10 15

0

0

1901 90 91

0

0

Κωδικ/0 Taric 2005 90 80*60

0

0

2008 11 10

6,2 %

5,7 %

2008 91 00

4,7 %

4,1 %

2101 20 20

2,9 %

2,6 %

2101 20 92

0

0

2101 30 11

5,9 %

5,4 %

2101 30 91

6,5 %

6,0 %

2102 10 10

5,6 %

5,2 %

2102 10 90

6,7 %

6,2 %

2102 20 11

2,3 %

2,1 %

2102 20 19

5,1 %

5,1 %

2102 20 90

0

0

2102 30 00

2,3 %

2,1 %

2103 10

3,3 %

3,1 %

2103 20

4,6 %

4,2 %

2103 30 90

4,9 %

4,6 %

2103 90 90

3,8 %

3,5 %

2106 10 20

6,2 %

5,7 %

2106 90 92

3,3 %

3,1 %

2203

3,5 %

2,6 %

3302 10 21

3,3 %

3,1 %

3823 11 00

5,1 %

5,1 %

3823 12 00

0

0

3823 13 00

2,9 %

2,9 %

3823 19
3823 70 00

0

0

3,8 %

3,8 %»

