Åðßóçìç Åöçìåñßäá

ISSN 0250-8168

L 167
42ο το

ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
¸êäïóç
óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá

Íïìïèåóßá

Περιεχµενα

I

2 Ιουλου 1999

Πρξει για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση

= Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1446/1999 του Συµβουλου, τη 24η Ιουνου 1999, για την
τροποποηση του κανονισµο# (ΕΚ) αριθ. 858/94 για τη θσπιση καθεστ'το στατιστικ) καταγραφ) του ερυθρο# τνου (Thunnus Thynnus) στην Κοιντητα . . . . . . . .

1

= Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συµβουλου, τη 24η Ιουνου 1999, περ πνακο
ενεργει'ν που θγουν σοβαρ, του καννε τη Κοιν) Αλιευτικ) Πολιτικ) . . . . . . . .

5

= Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1448/1999 του Συµβουλου, τη 24η Ιουνου 1999, για τη
θσπιση µεταβατικ'ν µτρων διαχεριση ορισµνων αλιευτικ'ν δραστηριοτ)των στη
Μεσγειο και για την τροποποηση του κανονισµο# (ΕΚ) αριθ. 1626/94 . . . . . . . . . . . . . . .

7

Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1449/1999 τη Επιτροπ, τη 1η Ιουλ!ου 1999, για καθορισµ
των κατ’ αποκοπ τιµ&ν κατ' την εισαγωγ για τον καθορισµ τη τιµ εισδου
ορισµ)νων οπωροκηπευτικ&ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

= Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1450/1999 τη Επιτροπ), τη 1η Ιουλου 1999, για την τροποποηση του κανονισµο# (ΕΚ) αριθ. 1151/1999 για την π'ληση, µε τιµ) που καθορζεται
εκ των προτρων, βοεου κρατο που κατχεται απ ορισµνου οργανισµο# παρµβαση για να µεταποιηθε στην Κοιντητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
= Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1451/1999 τη Επιτροπ), τη 1η Ιουλου 1999, για τροποποηση του κανονισµο# (ΕΚ) αριθ. 1209/98 για την π'ληση στι νοπλε δυν,µει, σε
προκαθορισµνε τιµ, βοεου κρατο που κατχει το Ηνωµνο Βασλειο . . . . . . . . . . . . 15
= Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1452/1999 τη Επιτροπ), τη 1η Ιουλου 1999, για τροποποηση του κανονισµο# (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 για τη θσπιση των ρων χορ)γηση
ειδικ'ν επιστροφ'ν κατ, την εξαγωγ) για ορισµνα αποστεωµνα βεια κρατα . . . . . . . 17
= Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 τη Επιτροπ), τη 1η Ιουλου 1999, για τροποποι)ση του κανονισµο# (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 περ λεπτοµερ'ν καννων εφαρµογ)
σχετικ, µε τι αποστολ ρυζιο# στη Ρε;νιν σον αφορ, τη δι,ρκεια ισχ#ο του
εγγρ,φου επιδτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2

(συνχεια στην επ µενη σελδα)

EL

Ïé ðñÜîåéò ïé ôßôëïé ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå çìßìáõñá óôïé÷åßá áðïôåëïýí ðñÜîåéò ôñå÷ïýóçò äéá÷åéñßóåùò ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóèåß
óôï ðëáßóéï ôçò ãåùñãéêÞò ðïëéôéêÞò êáé åßíáé ãåíéêÜ ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñïíéêÞò éó÷ýïò.
Ïé ôßôëïé üëùí ôùí õðïëïßðùí ðñÜîåùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå ìáýñá óôïé÷åßá êáé åðéóçìáßíïíôáé ìå áóôåñßóêï.

Περιεχóµενα (συνχεια)

= Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1454/1999 τη Επιτροπ), τη 1η Ιουλου 1999, για παρκκλιση
απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 για τι λεπτοµρειε εφαρµογ) του ολοκληρωµνου συστ)µατο διαχεριση και ελγχου σχετικ, µε ορισµνα καθεστ'τα κοινοτικ'ν
ενισχ#σεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
= Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1455/1999 τη Επιτροπ), τη 1η Ιουλου 1999, για τον καθορισµ του καννα εµπορα για τι πιπερι (γλυκ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1456/1999 τη Επιτροπ, τη 1η Ιουλ!ου 1999, για καθορισµ
των επιστροφ&ν που εφαρµζονται κατ' την εξαγωγ των σιτηρ&ν, των αλε.ρων και
των πλιγουρι&ν και των σιµιγδαλι&ν σ!του  σικ'λεω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1457/1999 τη Επιτροπ, τη 1η Ιουλ!ου 1999, για καθορισµ
του διορθωτικο. στοιχε!ου που εφαρµζεται κατ' την επιστροφ για τα σιτηρ' . . . . . . . 29
Κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1458/1999 τη Επιτροπ, τη 1η Ιουλ!ου 1999, για καθορισµ
των επιστροφ&ν που εφαρµζονται κατ' την εξαγωγ τη β.νη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
= Οδηγα 1999/63/ΕΚ του Συµβουλου, τη 21η Ιουνου 1999, σχετικ, µε τη συµφωνα
για την οργ,νωση του χρνου εργασα των ναυτικ'ν, που σ#ναψαν η νωση
εφοπλιστ'ν τη Ευρωπαϊκ) Κοιντητα (ECSA) και η οµοσπονδα των εν'σεων
εργαζοµνων στι µεταφορ, στην Ευρωπαϊκ) >νωση (FST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

II

Πρξει για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση

Επιτροπ)
1999/427/ΕΚ:
= Απφαση τη Επιτροπ), τη 28η Μα?ου 1999, για τον καθορισµ των οικολογικ'ν
κριτηρων απονοµ) του κοινοτικο# οικολογικο# σ)µατο σε απορρυπαντικ, πλυντηρων πι,των (1) [κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 1377] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

EL

(1) Κε!µενο που παρουσι'ζει ενδιαφ)ρον για τον ΕΟΧ

2. 7. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 167/1

I
(Πρξει για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1446/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 24η Ιουν ου 1999
για την τροποπο ηση του κανονισµο& (ΕΚ) αριθ. 858/94 για τη θ)σπιση καθεστ+το στατιστικ- καταγραφ- του ερυθρο& τ/νου (Thunnus Thynnus) στην Κοιν/τητα
δι=πουν του0 δι6φορου0 τ:που0 εµπορικν εργασιν
που περικλεουν µα  περισσ1τερε0 επανεξαγωγ=0
προ0 το τελωνειακ1 =δαφο0 τη0 Κοιν1τητα0,  απ1 το
=δαφο0 αυτ1, και να προβλεφθε =να υπ1δειγµα πιστοποιητικο: επανεξαγωγ0·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

.χοντα0 υπ1ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη0 Ευρωπαϊκ0 Κοιν1τητα0,
και ιδω0 το 6ρθρο 37,
την πρ1ταση τη0 Επιτροπ0 ( ),
1

τη γνµη του Ευρωπαϊκο: Κοινοβουλου (2),
Εκτιµντα0 τα ακ1λουθα:
(1)

(2)

(3)

στο πλασιο των µ=τρων διακανονισµο: του αποθ=µατο0 ερυθρο: τ1νου που αποφασστηκαν απ1 τη
διεθν σ:µβαση για τη διατρηση των τονοειδν του
ατλαντικο:, κατωτ=ρω ονοµαζ1µενη «ICCAT», τη0
οποα0 αποτελε µ=ρο0 η Κοιν1τητα, εφαρµ1στηκε
καθεστ0 στατιστικ0 καταγραφ0 των αλιευµ6των
και των εισαγωγν ερυθρο: τ1νου απ1 τα συµβαλλ1µενα µ=ρη· για το σκοπ1 αυτ1 =χουν θεσπιστε τα
αναγκαα µ=τρα µε τον κανονισµ1 (ΕΚ) αριθ. 858/
94 (3)·
για να διευκολυνθε η διαχεριση του προαναφερ1µενου καθεσττο0 σε εππεδο Κοιν1τητα0 και των
κρατν µελν τη0, η ICCAT εξ=δωσε, κατ6 τη
δ=κατη =κτακτη συνεδρασ τη0 στο Saint-Sebastien
τον Νο=µβριο του 1996, σ:σταση µε σκοπ1 την
επικ:ρωση, απ1 =να κρ6το0 µ=λο0, του στατιστικο:
εγγρ6φου που αφορ6 τα αλιε:µατα ερυθρο: τ1νου
που πραγµατοποιο:νται απ1 σκ6φο0 το οποο φ=ρει
τη σηµαα εν10 6λλου κρ6του0 µ=λου0·
για να συµπληρωθε ο µηχανισµ10 διαχεριση0 του
καθεσττο0 ερυθρο: τ1νου, η ICCAT εξ=δωσε, κατ6
τη δ=κατη π=µπτη τακτικ συνεδρασ τη0, που πραγµατοποιθηκε στη Μαδρτη απ1 14 =ω0 21 Νοεµβρου 1997, σ:σταση για την επ=κταση του καθεσττο0 στατιστικ0 καταγραφ0 στι0 εργασε0 επανεξαγωγ0 του ερυθρο: τ1νου· για το σκοπ1 αυτ1 πρ=πει να καθοριστο:ν οι λεπτοµ=ρειε0 οι οποε0 θα

(1) ΕΕ C 264 τη0 21.8.1998, σ. 10.
(2) ΕΕ C 98 τη0 9.4.1999, σ. 32.
(3) ΕΕ L 99 τη0 19.4.1994, σ. 1.

(4)

η εφαρµογ αυτν των µ=τρων απ1 την Κοιν1τητα
απαιτε την τροποποηση του κανονισµο: (ΕΚ) αριθ.
858/94· εναι σκ1πιµο µε αυτ την ευκαιρα να γνει
ενηµ=ρωση του καταλ1γου των τρτων χωρν που
εµφανονται στο παρ6ρτηµα ΙΙ σηµεο 2 του κανονισµο:,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο κανονισµ10 (ΕΚ) αριθ. 858/94 τροποποιεται ω0 εξ0:
1. Στο 6ρθρο 1 προστθεται η ακ1λουθη περπτωση:
« η επανεξαγωγ µε προορισµ1 µια τρτη χρα, του
ερυθρο: τ1νου, (Thunnus thynnus) που υπ6γεται
στου0 κωδικο:0 τη0 ΣΟ ex 0302 39, ex 0303 49,
ex 0304 20 45, ex 1604 14 16 και ex 1604 14 18.»
2. Το ακ1λουθο 6ρθρο προστθεται µετ6 το 6ρθρο 2:
«ρθρο 2α
1.
Κ6θε ποσ1τητα ερυθρο: τ1νου που αλιε:εται απ1
=να σκ6φο0 που φ=ρει τη σηµαα εν10 κρ6του0 µ=λου0
και εξ6γεται προ0 µια τρτη χρα, πρ=πει να συνοδε:εται
απ1 το στατιστικ1 =γγραφο που εµφανεται στο
παρ6ρτηµα Ι.
2.
Το στατιστικ1 =γγραφο που καταρτζεται κατ’
εφαρµογ τη0 παραγρ6φου 1, µπορε να επικυρωθε απ1
τι0 αρµ1διε0 αρχ=0 του κρ6του0 µ=λου0 σηµαα0  απ1 τι0
αρχ=0 6λλου κρ6του0 µ=λου0, 1που εκφορτνονται τα εν
λ1γω προϊ1ντα, εφ1σον οι αντστοιχε0 ποσ1τητε0 ερυθρο: τ1νου εξ6γονται εκτ10 Κοιν1τητα0, απ1 το =δαφο0
εν10 κρ6του0 µ=λου0 εκφ1ρτωση0.
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3.
Με την επιφ:λαξη του 6ρθρου 5 παρ6γραφο0 1, τα
κρ6τη µ=λη που επικυρνουν τα στατιστικ6 =γγραφα
κατ’ εφαρµογ τη0 παραγρ6φου 2 ενηµερνουν τα κρ6τη
µ=λη σηµαα0, αποστ=λλοντ60 του0 αντγραφο των
εγγρ6φων που =χουν επικυρσει εντ10 διµνου απ1 την
επικ:ρωση.
4.
Απ1 την =ναρξη ισχ:ο0 του παρ1ντο0 κανονισµο:,
κ6θε κρ6το0 µ=λο0 ανακοιννει στην Επιτροπ τα στοιχεα σχετικ6 µε τι0 αρµ1διε0 αρχ=0 του που αναφ=ρονται
στην παρ6γραφο 2. Η Επιτροπ διαβιβ6ζει τα στοιχεα
αυτ6 στα υπ1λοιπα κρ6τη µ=λη.»
3. Στο 6ρθρο 3 προστθεται η ακ1λουθη παρ6γραφο0:
«4.
Κ6θε ποσ1τητα ερυθρο: τ1νου, εισαγ1µενη στην
κοινοτικ αγορ6, αφο: =χει αποτελ=σει αντικεµενο
προηγουµ=νη0 επανεξαγωγ0 για τρτη χρα, µπορε να
συνοδε:εται απ1 πιστοποιητικ1 επανεξαγωγ0 1πω0
εµφανεται στο παρ6ρτηµα III.
Το πιστοποιητικ1 επανεξαγωγ0 πρ=πει να συµπληρωθε,
να υπογραφε και να επικυρωθε σ:µφωνα µε τι0 λεπτοµ=ρειε0 που προβλ=πονται στην παρ6γραφο 2 για το
στατιστικ1 =γγραφο· κατατθεται στι0 αρµ1διε0 αρχ=0
του κρ6του0 µ=λου0 1που εισ6γεται το προϊ1ν.»
4. Μετ6 το 6ρθρο 3 προστθεται το ακ1λουθο 6ρθρο:
«ρθρο 3α
1.
Κ6θε ποσ1τητα ερυθρο: τ1νου που επανεξ6γεται
προ0 µια τρτη χρα, µετ6 απ1 την εισαγωγ τη0 στην
Κοιν1τητα, πρ=πει να συνοδε:εται απ1 πιστοποιητικ1
επανεξαγωγ0 που εµφανεται στο παρ6ρτηµα III.
2.
Το πιστοποιητικ1 επανεξαγωγ0 συµπληρνεται
και υπογρ6φεται, για τα αντστοιχα σηµεα, απ1 του0
αρµ1διου0 φορε0 οι οποοι και ευθ:νονται για τα στοιχεα που δηλνουν στο =γγραφο. Το =γγραφο επανε-
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ξαγωγ0 πρ=πει να συνοδε:εται απ1 =να αντγραφο,
δε1ντω0 επικυρωµ=νο, του πρωτοτ:που του στατιστικο:
εγγρ6φου που αναφ=ρεται στο 6ρθρο 3.
3.
Το πιστοποιητικ1 επανεξαγωγ0 επικυρνεται απ1
τι0 αρµ1διε0 αρχ=0 του κρ6του0 µ=λου0 απ1 το οποο
προβλ=πεται να γνει η επανεξαγωγ.
4.
Η επανεξαγωγ ερυθρο: τ1νου που =χει αποτελ=σει
κατ6 το παρελθ1ν αντικεµενο επανεξαγωγ0, συνεπ6γεται κατ6ρτιση και επικ:ρωση εν10 ν=ου πιστοποιητικο:
επανεξαγωγ0· σε παρ1µοια περπτωση, το αντγραφο
των στατιστικν εγγρ6φων και τα πρωτ1τυπα πιστοποιητικ6 επανεξαγωγ0 δε1ντω0 επικυρωµ=να, που συν1δευαν το προϊ1ν, πρ=πει να επισυν6πτονται στο ν=ο πιστοποιητικ1 επανεξαγωγ0.»
5. Στο 6ρθρο 5 παρ6γραφο0 1 προστθεται η ακ1λουθη
περπτωση:
« τι0 εξαµηνιαε0 ποσ1τητε0 κ6θε εµπορικ0 παρουσαση0 ερυθρο: τ1νου, κατανεµηµ=νε0 αν6 τρτη
χρα καταγωγ0, που τ=θηκαν σε ελε:θερη κυκλοφορα στο =δαφ10 τη0 αφο: =χουν αποτελ=σει αντικεµενο επανεξαγωγ0 απ1 µια τρτη χρα.»
6. Το σηµεο 2 του παραρτµατο0 II αντικαθσταται απ1 το
κεµενο που περι=χεται στο παρ6ρτηµα I του παρ1ντο0
κανονισµο:.
7. Προστθεται το παρ6ρτηµα III, που επισυν6πτεται στον
παρ1ντα κανονισµ1 ω0 παρ6ρτηµα II.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ10 αρχζει να ισχ:ει την ηµ=ρα τη0 δηµοσευσ0 του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκ#ν
Κοινοτ%των.

Ο παρν κανονισµ10 εναι δεσµευτικ10 ω0 προ0 1λα τα µ=ρη του και ισχ:ει 6µεσα σε κ6θε
κρ6το0 µ=λο0.
Λουξεµβο:ργο, 24 Ιουνου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρ+εδρο
J. TRITTIN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«2. Τρ τε χ+ρε που αναγνωρ ζονται απ/ την ICCAT και για τι οπο ε µπορε να επικυρωθε το στατιστικ/
)γγραφο απ/ )ναν αναγνωρισµ)νο προ το&το οργανισµ/, παραδε γµατο χ5ρη απ/ το εµπορικ/ επιµελητ-ριο
Αγκ1λα, Ακτ του Ελεφαντοστο:, Βενεζου=λα, Βραζιλα, Γκαµπ1ν, Γκ6να, Γουιν=α-Κ1νακρι, Ηνωµ=νε0
Πολιτεε0 τη0 Αµερικ0, Ιαπωνα, Ισηµεριν Γουιν=α, Καναδ60, Κνα, Κορ=α, Κροατα, Λιβ:η, Μαρ1κο, Ν1τια
Αφρικ, Ουρουγου6η, Πρ6σινο Ακρωτριο, Ρωσα, Σ6ο Τ1µε και Πρνσιπε, Τυνησα.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
UPODEICLA PISTOPOIGTIJOU EPAMENACYCGS
Aqih. eccqvou

PISTOPOIGTIJO EPAMENACYCGS ICCAT EQUHQOU TOMOU
TLGLA «ENACYCYM»

1. WYQA EPAMENACYCGS:

2. TOPOS EPAMENACYCGS (t por, jqtor ' epaqwa, wqa):
3. PEQICQAVG TOU EISACOLEMOU XAQIOU:
Pqoϊ m
F/FR

Tpor (a)
RD/GG/DR/FL/OT

Bqor
(kg)

Jqtor sglaar

Gleqolgma eisacycr

(a) F = myp , FR = jatexucl"mo, RD = fym bqor, GG = wyqr "mteqa jai wyqr bqcwia, DR = epeneqcasl"mo bqor, FL = vik"ta, OT = koip.
Em OT, ma peqicqave o tpor tou pqoϊ mtor:

4. PEQICQAVG TOU EPAMENACOLEMOU XAQIOU:
Pqoϊ m
F/FR

Tpor (a)
RD/GG/DR/FL/OT

Bqor
(kg)

(a) F = myp , FR = jatexucl"mo, RD = fym bqor, GG = wyqr "mteqa jai wyqr bqcwia, DR = epeneqcasl"mo bqor, FL = vik"ta, OT = koip.
Em OT, ma peqicqave o tpor tou pqoϊ mtor:

5. PISTOPOIGTIJO TOU EPAMENACYCEA  Pistopoi*
akgher jai oqh"r.
............................

.mola

.............................
Die0humsg

ti oi amyt"qy pkgqovoqer emai, slvyma le

............................

Upocqav'

.............................
Gleqolgma

6. EPIJUQYSG TGS JUBEQMGSGS  Eccuolai ti oi amyt"qy pkgqovoqer emai, ap

sa cmyqfy, pkqeir,
............................

Aqih. adear (em wqeifetai)

so cmyqfy, pkqeir, akgher jai oqh"r.

...............................................................

............................

.............................

............................

.mola jai h sg tou upakk'kou

Upocqav'

Gleqolgma

Svacda tgr jub qmgsgr

TLGLA «EISACYCGS»

PISTOPOIGTIJO TOU EISACYCEA  Pistopoi* ti oi amyt"qy pkgqovoqer emai, ap

so cmyqfy, pkqeir, akgher jai oqh"r.

(Wqa dikeusgr)

............................

Omolasa

.............................
Die0humsg

............................

Upocqav'

.............................
Gleqolgma

PISTOPOIGTIJO TOU EISACYCEA  Pistopoi* ti oi amyt"qy pkgqovoqer emai, ap
............................

.............................
Die0humsg

............................

Upocqav'

.............................
Gleqolgma

PISTOPOIGTIJO TOU EISACYCEA  Pistopoi* ti oi amyt"qy pkgqovoqer emai, ap
............................

.............................
Die0humsg

............................

Upocqav'

............................

Aqih. adear (em wqeifetai)

so cmyqfy, pkqeir, akgher jai oqh"r.

(Tekijr pqooqislr)
Omolasa

Aqih. adear (em wqeifetai)

so cmyqfy, pkqeir, akgher jai oqh"r.

(Wqa dikeusgr)
Omolasa

............................

.............................
Gleqolgma

............................

Aqih. adear (em wqeifetai)

TEKIJOS TOPOS EISACYCGS:
...................................................

T por

....................................................
Jqtor ' epaqwa

SGLEIYSG: Em to paq m ccqavo sulpkgqyhe se lia kkg ckssa jai
acckij.»

...................................................

Wqa

wi sta acckij, ma episumavhe g letvqasg sta
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 24η Ιουν ου 1999
περ π νακο ενεργει%ν που θ γουν σοβαρ( του καν)νε τη Κοιν* Αλιευτικ* Πολιτικ*
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

/χοντα1 υπ2ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1,
και ιδω1 το 7ρθρο 37,
την πρ2ταση τη1 Επιτροπ1 ( ),
1

τη γνµη του Ευρωπαϊκο; Κοινοβουλου (2),
Εκτιµντα1 τα ακ2λουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

σ;µφωνα µε το 7ρθρο 31 παρ7γραφο1 2α του κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλου, τη1
12η1 Οκτωβρου 1993, για τη θAσπιση καθεσττο1
ελAγχου τη1 κοιν1 αλιευτικ1 πολιτικ1 (3), το
Συµβο;λιο, ενεργντα1 δυν7µει του 7ρθρου 37 τη1
συνθκη1, δ;ναται να καταρτσει πνακα ενεργειν
που θγουν σοβαρ7 του1 καν2νε1 τη1 κοιν1 αλιευτικ1 πολιτικ1·
προκειµAνου να βελτιωθε η διαφ7νεια τη1 κοιν1
αλιευτικ1 πολιτικ1, τα κρ7τη µAλη θα πρAπει να
παρAχουν στην Επιτροπ πληροφορε1 για τAτοιε1
περιπτσει1 και για τα µAτρα που λαµβ7νουν·
το 7ρθρο 37 του κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93
προβλAπει την προστασα ορισµAνων δεδοµAνων
προσωπικο; χαρακτρα στα πλασια του συστµατο1
ελAγχου που εφαρµ2ζεται στην κοιν αλιευτικ πολιτικ·
ο προαναφερ2µενο1 πνακα1 θα πρAπει να συµβαδζει
µε τι1 σχετικA1 διατ7ξει1 που Aχουν θεσπσει οι διεθνε1 αλιευτικA1 οργανσει1·
για ορισµAνα µAτρα που θεσπζει ο παρν κανονισµ21 καλ2 εναι να προβλεφθο;ν λεπτοµερε1 καν2νε1 εφαρµογ1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι τρ2ποι συµπεριφορ71 που θγουν σοβαρ7 του1 καν2νε1
τη1 κοιν1 αλιευτικ1 πολιτικ1 που αναφAρονται στο
7ρθρο 1 του κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 περιλαµβ7νονται στο παρ7ρτηµα.
ρθρο 2
1.
Τα κρ7τη µAλη ανακοιννουν τακτικ7 στην Επιτροπ
τι1 διαπιστωθεσε1 περιπτσει1 συµπεριφορ71 που αναφAρονται στο 7ρθρο 1 και τη1 διαβιβ7ζουν κ7θε πληροφορα
για τη συνAχεια που Aδωσαν οι διοικητικA1 /και οι δικαστικA1 αρχA1.
2.
Η Επιτροπ θAτει στη δι7θεση του Ευρωπαϊκο; Κοινοβουλου, του Συµβουλου και τη1 συµβουλευτικ1 επιτροπ1 αλιεα1 τι1 πληροφορε1 που λαµβ7νει µε β7ση την
παρ7γραφο 1.
3.
Οι πληροφορε1 που ανακοιννονται β7σει τη1 παραγρ7φου 1 και διατθενται β7σει τη1 παραγρ7φου 2 τυγχ7νουν µεταχειρσεω1 σ;µφωνη1 προ1 τι1 διατ7ξει1 του 7ρθρου 37 του κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.
4.
Οι λεπτοµερε1 καν2νε1 εφαρµογ1 του παρ2ντο1 7ρθρου θεσπζονται µε τη διαδικασα του 7ρθρου 36 του
κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµ21 αρχζει να ισχ;ει την Aβδοµη ηµAρα
απ2 τη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµ21 εναι δεσµευτικ21 ω1 προ1 2λα τα µAρη του και ισχ;ει 7µεσα σε κ7θε
κρ7το1 µAλο1.
Λουξεµβο;ργο, 24 Ιουνου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρ#εδρο$
J. TRITTIN

(1) ΕΕ C 105 τη1 15.4.1999, σ. 3.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στι1 4 ΜαIου 1999 (δεν Aχει ακ2µη
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) ΕΕ L 261 τη1 20.10.1993, σ. 1· κανονισµ21 2πω1 τροποποιθηκε
τελευταα απ2 τον κανονισµ2 (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (ΕΕ L 358 τη1
31.12.1998, σ. 5).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. Μη συνεργασ α µε τι αρχ4 ελ4γχου
 Εµπ2δια στο Aργο των επιθεωρητν αλιεα1 κατ7 την 7σκηση των καθηκ2ντων του1 ελAγχου τη1 τρηση1
των ισχυ2ντων κοινοτικν καν2νων.
 Ν2θευση, συγκ7λυψη, καταστροφ  αλλοωση των αποδεικτικν στοιχεων που θα µπορο;σαν να
χρησιµοποιηθο;ν στο πλασιο Aρευνα1  δικαστικ1 διαδικασα1.
Β. Μη συνεργασ α µε παρατηρητ4
 Εµπ2δια στο Aργο των παρατηρητν κατ7 την 7σκηση των θεσπισθAντων απ2 την κοινοτικ νοµοθεσα
καθηκ2ντων του1 παρακολο;θηση1 τη1 τρηση1 των ισχυ2ντων κοινοτικν καν2νων.
Γ. Παραβ(σει που αφορο6ν του )ρου (σκηση τη αλιε α
 Jσκηση αλιεα1 χωρ1 αλιευτικ 7δεια, ειδικ αλιευτικ 7δεια  κ7θε αναγκαα για την αλιευτικ
δραστηρι2τητα 7δεια που εκδδεται απ2 το κρ7το1 µAλο1 τη1 σηµαα1  απ2 την Επιτροπ.
 Jσκηση αλιεα1 µε Aνα απ2 τα προαναφερ2µενα Aγγραφα των οποων το περιεχ2µενο Aχει νοθευτε.
 Ν2θευση, διαγραφ  συγκ7λυψη των στοιχεων αναγνριση1 του αλιευτικο; σκ7φου1.
∆. Παραβ(σει κατ( την (σκηση των αλιευτικ%ν δραστηριοτ*των
 Χρησιµοποηση  φ;λαξη επ του σκ7φου1 απαγορευµAνων αλιευτικν εργαλεων  µAσων που επηρε7ζουν την επιλεκτικ χρση των εργαλεων.
 Χρησιµοποηση απαγορευµAνων αλιευτικν µεθ2δων.
 Μη πρ2σδεση  αποθκευση των αλιευτικν εργαλεων η χρση των οποων απαγορε;εται σε συγκεκριµAνη αλιευτικ ζνη.
 Κατευθυν2µενη αλιεα  διατρηση επ του σκ7φου1 ειδν των οποων το απ2θεµα υπ2κειται σε
αναστολ  απαγ2ρευση αλιεα1.
 Μη επιτρεπ2µενη αλιεα σε καθορισµAνη ζνη /και κατ7 τη δι7ρκεια συγκεκριµAνη1 περι2δου.
 Μη τρηση των καν2νων που διAπουν τα ελ7χιστα µεγAθη.
 Μη τρηση των καν2νων και διαδικασιν που διAπουν τι1 µεταφορτσει1 και τι1 αλιευτικA1 εργασε1 και
συνεπ7γονται κοιν δρ7ση δ;ο  περισσοτAρων σκαφν.
Ε. Παραβ(σει σχετικ( µε τα µ4σα ελ4γχου
 Ν2θευση η µη καταχρηση δεδοµAνων σε ηµερολ2για πλοου, δηλσει1 εκφ2ρτωση1, δηλσει1 πληση1,
δηλσει1 αν7ληψη1 και µεταφορικ7 Aγγραφα  µη φ;λαξη  υποβολ των εν λ2γω εγγρ7φων.
 ΑθAµιτε1 παρεµβ7σει1 στο σ;στηµα δορυφορικο; εντοπισµο; των σκαφν.
 Εκ προθAσεω1 παραβαση των κοινοτικν καν2νων που διAπουν την εκ του µακρ2θεν ανακονωση των
κινσεων των αλιευτικν σκαφν καθ1 και των στοιχεων που αφορο;ν τα αλιευτικ7 προϊ2ντα τα
οποα ευρσκονται επ του σκ7φου1.
 Μη τρηση των ισχυ2ντων καν2νων ελAγχου κατ7 την 7σκηση τη1 αλιεα1 στα κοινοτικ7 ;δατα απ2 τον
πλοαρχο αλιευτικο; σκ7φου1 τρτη1 χρα1  απ2 τον εκπρ2σωπ2 του.
ΣΤ. Παραβ(σει σχετικ( µε την εκφ)ρτωση και εµπορ α αλιευτικ%ν προϊ)ντων
 Εκφ2ρτωση αλιευτικν προϊ2ντων που δεν τηρο;ν του1 κοινοτικο;1 καν2νε1 περ ελAγχου και εφαρµογ1.
 Αποθκευση, µεταποηση, δι7θεση προ1 πληση και µεταφορ7 των αλιευτικν προϊ2ντων που δεν τηρο;ν
τι1 ισχ;ουσε1 προδιαγραφA1 εµπορα1 και ιδιατερα αυτA1 που αφορο;ν τα ελ7χιστα µεγAθη.

2. 7. 1999
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1448/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 24η Ιουν ου 1999
για τη θ"σπιση µεταβατικ)ν µ"τρων διαχε ριση ορισµ"νων αλιευτικ)ν δραστηριοτ.των στη
Μεσ/γειο και για την τροποπο ηση του κανονισµο0 (ΕΚ) αριθ. 1626/94
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

.χοντα0 υπ1ψη:

(6)

1τι, για να καταρτιστε µια τ;τοια επιστηµονικ
σταθερ β<ση, θα πρ;πει να συγκεντρωθο?ν αναλυτικ;0 πληροφορε0 για τι0 δυνατ;0 επιπτσει0 αυτν
των αλιευτικν δραστηριοττων στου0 π1ρου0,

τη συνθκη για την δρυση τη0 Ευρωπαϊκ0 Κοιν1τητα0,
τον κανονισµ1 (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του Συµβουλου, τη0 27η0
Ιουνου 1994, που προβλ;πει ορισµ;να τεχνικ< µ;τρα
διατρηση0 των αλιευτικν π1ρων στη Μεσ1γειο (1), και
ιδω0 το <ρθρο 3 παρ<γραφο0 1 και το <ρθρο 6 παρ<γραφο0
1,
την πρ1ταση τη0 Επιτροπ0,
Εκτιµντα0:
(1)

(2)

1τι το <ρθρο 3 παρ<γραφο0 1, και το <ρθρο 6 παρ<γραφο0 1 του κανονισµο? (ΕΚ) αριθ. 1626/94, καθορζουν ορισµ;να τεχνικ< µ;τρα διατρηση0 που αποτ;λεσαν αντικεµενο παρεκκλσεων ;ω0 τι0 31 ∆εκεµβρου 1998·
1τι τα προαναφερ1µενα <ρθρα προβλ;πουν 1τι, το
Συµβο?λιο µπορε να τροποποισει την ηµεροµηνα
λξη0 των εν λ1γω παρεκκλσεων, µε πρ1ταση τη0
Επιτροπ0, µε β<ση επιστηµονικ< στοιχεα που δεχνουν 1τι, η χρση του0 δεν ;χει αρνητικ εππτωση
στου0 π1ρου0·

(3)

1τι, σ?µφωνα µε τι0 παρατηρσει0 που κατ;θεσαν
ορισµ;να κρ<τη µ;λη, ο τερµατισµ10 τη0 περι1δου
παρ;κκλιση0 θα προκαλ;σει διαταραχ;0 στι0 αλιευτικ;0 δραστηρι1τητε0 πολλν αλι;ων τη0 Μεσογεου, η
?παρξη των οποων εξαρτ<ται σε µεγ<λο βαθµ1 απ1
τη δυνατ1τητα να αλιε?ουν στα πλασια των 1ρων
παρ;κκλιση0·

(4)

1τι τα προκαταρκτικ< επιστηµονικ< στοιχεα που
δ1θηκαν απ1 τα εν λ1γω κρ<τη µ;λη, αφνουν να
διαφανε 1τι, η διατρηση των παρεκκλσεων θα ;χει
µειωµ;νη εππτωση στου0 π1ρου0· 1τι εναι σκ1πιµο,
ωστ1σο, να υπ<ρξουν διαθ;σιµε0 1σο το δυνατ1ν πιο
πλρει0 και ενηµερωµ;νε0 πληροφορε0, αφο? θα
;χουν αναλυθε απ1 την επιστηµονικ, τεχνικ και
οικονοµικ επιτροπ αλιεα0, πριν ληφθε οριστικ
απ1φαση·

(5)

1τι, κατ< συν;πεια, εναι σκ1πιµο να επιτραπε
προσωριν< η συν;χιση των εν λ1γω αλιευτικν
δραστηριοττων µ;χρι0 1του το Συµβο?λιο εναι σε
θ;ση να δσει οριστικ λ?ση στο πρ1βληµα, που θα
βασζεται σε µια επιστηµονικ σταθερ β<ση·

(1) ΕΕ L 171 τη0 6.7.1994, σ. 1· κανονισµ10 1πω0 τροποποιθηκε
απ1 τον κανονισµ1 (ΕΚ) αριθ. 782/98 (ΕΕ L 113 τη0 15.4.1998,
σ. 6).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο κανονισµ10 (ΕΚ) αριθ. 1626/94 τροποποιεται ω0 εξ0:
1. Στο <ρθρο 3 παρ<γραφο0 1, η ηµεροµηνα 31 ∆εκεµβρου
1998 αντικαθσταται απ1 την ηµεροµηνα 31 ΜαGου
2000.
2. Στο <ρθρο 6 παρ<γραφο0 1, η ηµεροµηνα 31 ∆εκεµβρου
1998 αντικαθσταται απ1 την ηµεροµηνα 31 ΜαGου
2000.
ρθρο 2
1.
Τα κρ<τη µ;λη συγκεντρνουν και παρ;χουν στην
Επιτροπ, πριν απ1 την 1η Iεβρουαρου 2000, 1λε0 τι0
αναγκαε0 επιστηµονικ;0 πληροφορε0 για την εππτωση
στου0 π1ρου0, οι οποοι υπ1κεινται στι0 αλιευτικ;0 δραστηρι1τητε0 που ασκο?νται υπ1 του0 1ρου0 που καθορζονται
στο <ρθρο 3 παρ<γραφο0 1 και στο <ρθρο 6 παρ<γραφο0 1
του κανονισµο? (ΕΚ) αριθ. 1626/94. Οι πληροφορε0 αυτ;0
πρ;πει να περιλαµβ<νουν τα χαρακτηριστικ< των στ1λων,
τι0 τεχνικ;0 λεπτοµ;ρειε0 1σον αφορ< τα εργαλεα που
χρησιµοποιθηκαν, και τη δυναµικ των πληθυσµν τη0
βιοµ<ζα0 στου0 οποου0 µπορε να εχε αρνητικ εππτωση
η εν λ1γω αλιεα.
2.
Με β<ση 1λε0 τι0 συναφε0 επιστηµονικ;0 πληροφορε0, η Επιτροπ θα υποβ<λει στο Συµβο?λιο, πριν απ1 τι0
16 Απριλου 2000, πρ1ταση η οποα θα καθορζει ε<ν, οι
αλιευτικ;0 δραστηρι1τητε0 που αναφ;ρονται στην παρ<γραφο 1, µπορο?ν να συνεχιστο?ν και θα θεσπσει του0
τεχνικο?0 1ρου0 που πρ;πει να εφαρµ1ζονται σ’ αυτ;0. Το
Συµβο?λιο, αποφασζοντα0 µε ειδικ πλειοψηφα, αποφασζει για την πρ1ταση αυτ, το αργ1τερο στι0 31 ΜαGου 2000.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµ10 αρχζει να ισχ?ει απ1 την επ1µενη
ηµ;ρα τη0 δηµοσευσ0 του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµ1ζεται απ1 την 1η Ιανουαρου 1999.
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Ο παρν κανονισµ10 εναι δεσµευτικ10 ω0 προ0 1λα τα µ;ρη του και ισχ?ει <µεσα σε κ<θε
κρ<το0 µ;λο0.
Λουξεµβο?ργο, 24 Ιουνου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρ#εδρο$
J. TRITTIN

2. 7. 1999

2. 7. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 167/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1449/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλου 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, σχετικ8 µε τι, λεπτοµ:ρειε, εφαρµογ,
του καθεσττο, κατ8 την εισαγωγ οπωροκηπευτικν (1),
-πω, τροποποιθηκε τελευταα απ- τον κανονισµ- (ΕΚ)
αριθ. 1498/98 (2), και ιδω, το 8ρθρο 4 παρ8γραφο, 1,
Εκτιµντα,:
-τι ο κανονισµ-, (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογ των
αποτελεσµ8των των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατε<σεων του Γ<ρου τη, Ουρουγου8η,, προβλ:πει τα κριτρια
για τον καθορισµ- απ- την Επιτροπ των κατ’ αποκοπ
τιµν κατ8 την εισαγωγ απ- τρτε, χρε,, για τα
προϊ-ντα και τι, περι-δου, που ορζονται στο παρ8ρτηµ8
του·

-τι, σε εφαρµογ των προαναφερθ:ντων κριτηρων, οι κατ’
αποκοπ τιµ:, κατ8 την εισαγωγ πρ:πει να καθοριστο<ν,
-πω, αναγρ8φονται στο παρ8ρτηµα του παρ-ντο, κανονισµο<,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµ:, κατ8 την εισαγωγ που αναφ:ρονται
στο 8ρθρο 4 του κανονισµο< (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορζονται -πω, αναγρ8φονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρ8ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ<ει στι, 2 Ιουλου 1999.

Ο παρν κανονισµ-, εναι δεσµευτικ-, ω, προ, -λα τα µ:ρη του και ισχ<ει 8µεσα σε κ8θε
κρ8το, µ:λο,.
Βρυξ:λλε,, 1η Ιουλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο 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 1η Ιουλου 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 χιλιγραµµα)
Κωδικ-, ΣΟ

Κωδικ-, τρτη, χρα, (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ8 την εισαγωγ

0702 00 00

052
064
999
052
628
999
052
999
382
388
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

42,3
60,7
51,5
67,8
133,7
100,8
53,3
53,3
56,3
76,4
57,7
63,5
65,8
63,9
73,9
76,5
54,7
50,1
100,4
69,3
127,4
127,4
236,3
171,0
117,8
207,6
130,6
172,7

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
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 «8λλε, καταγωγ:,».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1450/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλ ου 1999
για την τροποπο ηση του κανονισµο' (ΕΚ) αριθ. 1151/1999 για την π(ληση, µε τιµ+ που
καθορ ζεται εκ των προτ.ρων, βοε ου κρ.ατο που κατ.χεται απ1 ορισµ.νου οργανισµο'
παρ.µβαση για να µεταποιηθε στην Κοιν1τητα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

*χοντα, υπ-ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη, Ευρωπαϊκ, Κοιν-τητα,,
τον κανονισµ- (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τη,
27η, Ιουνου 1968, για την κοιν οργ:νωση τη, αγορ:,
στον τοµ;α του βοεου κρ;ατο, (1), -πω, τροποποιθηκε
τελευταα απ- τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και
ιδω, το :ρθρο 7 παρ:γραφο, 3,
Εκτιµντα,:
(1)

-τι ο κανονισµ-, (ΕΚ) αριθ. 1151/1999 τη, Επιτροπ, (3), προβλ;πει την πληση αποθεµ:των
παρ;µβαση, που βρσκονται στην κατοχ ορισµ;νων
οργανισµν παρ;µβαση,· -τι οι ποσ-τητε, που αναφ;ρονται σ’ αυτ-ν τον κανονισµ- θα πρ;πει να τροποποιηθο@ν στε να ληφθο@ν υπ-ψη τα δη
πωληθ;ντα αποθ;µατα·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Ο κανονισµ-, (ΕΚ) αριθ. 1151/1999 τροποποιεται ω, εξ,:
1. Στο :ρθρο 1:
α) η δε@τερη περπτωση αντικαθσταται απ- την ακ-λουθη:
« περπου 3 500 τ-νοι βοεου κρ;ατο, µε κ-καλα
που κατ;χονται απ- τον γερµανικ- οργανισµπαρ;µβαση,,»·
β) η ;κτη περπτωση αντικαθσταται απ- την ακ-λουθη:
« περπου 2 500 τ-νοι βοεου κρ;ατο, µε κ-καλα
που κατ;χονται απ- τον ιταλικ- οργανισµπαρ;µβαση,,»·
γ) η δ;κατη περπτωση αντικαθσταται απ- την ακ-λουθη:
« περπου 10 000 τ-νοι βοεων κρε:των χωρ,
κ-καλα που κατ;χονται απ- τον οργανισµπαρ;µβαση, του Ηνωµ;νου Βασιλεου,».
2. Το παρ:ρτηµα Ι αντικαθσταται απ- το παρ:ρτηµα του
παρ-ντο, κανονισµο@.
ρθρο 2

(2)

-τι τα µ;τρα που προβλ;πονται στον παρ-ντα κανονισµ- εναι σ@µφωνα µε τη γνµη τη, επιτροπ,
διαχεριση, βοεου κρ;ατο,,

Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ@ει την τρτη ηµ;ρα απτη 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 :µεσα σε κ:θε
κρ:το, µ;λο,.
Βρυξ;λλε,, 1η Ιουλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 148 τη, 28.6.1968, σ. 24.
(2) ΕΕ L 210 τη, 28.7.1998, σ. 17.
(3) ΕΕ L 139 τη, 2.6.1999, σ. 5.
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I



BILAG

I

ANHANG
I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι

ANNEX
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρ:το, µ;λο,

Προϊ-ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ: προσ;γγιση ποσ-τητα
(τ-νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

I



ANNEXE

I



Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ;, πληση, εκφραζ-µενε, σε Ευρ αν: τ-νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρ.ατα µε κ1καλα  Bone-in beef  Viande avec os  Carni non
disossate  Vlees met been  Carne com osso  Luullinen naudanliha  Kött med ben
FRANCE

DEUTSCHLAND

DANMARK

 Quartiers avant

1 000

550

650

 Quartiers arrière

1 000

700

800

 Vorderviertel

1 500

550

650

 Hinterviertel

2 000

750

850

 Forfjerdinger

880

550

650

 Bagfjerdinger

500

700

800

2 500

750

850

200

700

800

500

550

650

1 000

700

800

ITALIA

 Quarti posteriori

NEDERLAND

 Achtervoeten

ESPAÑA

 Cuartos delanteros
 Cuartos traseros

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρ.ατα χωρ  κ1καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
FRANCE

 Flanchet d’intervention (INT 18)

1 500

550

650

UNITED
KINGDOM

 Intervention shank (INT 11)

1 000

650

750

 Intervention topside (INT 13)

2 000

1 650

1 750

500

1 450

1 550

 Intervention rump (INT 16)
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Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρ:το, µ;λο,

Προϊ-ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

 Intervention flank (INT 18)

IRELAND

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ: προσ;γγιση ποσ-τητα
(τ-νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)
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Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ;, πληση, εκφραζ-µενε, σε Ευρ αν: τ-νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

1 000

550

650

 Intervention forerib (INT 19)

500

1 000

1 100

 Intervention shin (INT 21)

500

650

750

 Intervention shoulder (INT 22)

1 500

950

1 050

 Intervention brisket (INT 23)

1 000

550

650

 Intervention forequarter (INT 24)

2 000

1 050

1 150

500

600

700

1 500

1 000

1 100

 Intervention brisket (INT 23)

500

600

700

 Intervention forequarter (INT 24)

500

1 050

1 150

 Intervention flank (INT 18)
 Intervention shoulder (INT 22)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλ;πε παραρτµατα V και VII του κανονισµο@ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη, Επιτροπ, (ΕΕ L 225 τη, 4.9.1993, σ. 4), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απ- τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη, 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).
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(2) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos A contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
(2) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
(2) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
(2) Τιµ που εφαρµ-ζεται για τη µεταποηση, µ-νο σε προϊ-ντα Α που αναφ;ρονται στο :ρθρο 3 παρ:γραφο, 2.
(2) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
(2) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits A visés à l’article 3, paragraphe 2.
(2) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti A di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
(2) Prĳs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
(2) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos A referidos no n.o 2 do artigo 3.o
(2) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
(2) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
(3) Precio aplicable a la transformación en los productos B contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos A y productos B.
(3) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
(3) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
(3) Τιµ που εφαρµ-ζεται για τη µεταποηση σε προϊ-ντα B που αναφ;ρονται στο :ρθρο 3 παρ:γραφο, 3,  σε µεγµα προϊ-ντων Α και προϊ-ντων Β.
(3) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
(3) Prix applicable pour la transformation en produits B visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits A et de produits B.
(3) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti B di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti A e di prodotti B.
(3) Prĳs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
(3) Preço aplicável para a transformação em produtos B referidos no n.o 3 do artigo 3.o, ou uma mistura de produtos A e produtos B.
(3) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
(3) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.»

2. 7. 1999

2. 7. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 167/15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1451/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλου 1999
για τροποποηση του κανονισµο& (ΕΚ) αριθ. 1209/98 για την π*ληση στι +νοπλε δυν.µει,
σε προκαθορισµ+νε τιµ+, βοεου κρ+ατο που κατ+χει το Ηνωµ+νο Βασλειο
ποποιηθοAν στε να ληφθοAν υπ.ψη τα δη
πωληθ;ντα αποθ;µατα·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

+χοντα- υπ.ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη- Ευρωπαϊκ- Κοιν.τητα-,
τον κανονισµ. (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τη27η- Ιουνου 1968 για την κοιν οργ:νωση αγορ:- στον
τοµ;α του βοεου κρ;ατο- (1), .πω- τροποποιθηκε τελευταα απ. τον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωτο :ρθρο 7 παρ:γραφο- 3,
Εκτιµντα-:
.τι ο κανονισµ.- (ΕΚ) αριθ. 1209/98 τη- Επιτροπ- (3), .πω- τροποποιθηκε τελευταα απ. τον
κανονισµ. (ΕΚ) αριθ. 2515/98 (4), προβλ;πει την
πληση αποθεµ:των παρ;µβαση- που κατ;χει το
Ηνωµ;νο Βασλειο· .τι οι ποσ.τητε- και οι τιµ;- που
αναφ;ρονται στον κανονισµ. αυτ. θα πρ;πει να τρο-

(1)

(2)

.τι τα µ;τρα που προβλ;πονται στον παρ.ντα κανονισµ. εναι σAµφωνα µε τη γνµη τη- επιτροπδιαχεριση- βοεου κρ;ατο-,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρ:ρτηµα Ι του κανονισµοA (ΕΚ) αριθ. 1209/98 αντικαθσταται απ. το παρ:ρτηµα του παρ.ντο- κανονισµοA.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ.- αρχζει να ισχAει την ;βδοµη 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 ισχAει :µεσα σε κ:θε
κρ:το- µ;λο-.
Βρυξ;λλε-, 1η Ιουλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
210
166
314

τητητητη-

28.6.1968, σ. 24.
28.7.1998, σ. 17.
11.6.1998, σ. 39.
24.11.1998, σ. 3.
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«ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ANNEX I  ANNEXE I  ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I 
LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρ:το- µ;λο-

Προϊ.ντα (1)

Member State

Products ( )

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos ( )

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ: προσ;γγιση ποσ.τητα
(τ.νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en euros por tonelada
Salgspriser i EUR/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne
Τιµ;- πληση- εκφραζ.µενε- σε Ευρ αν: τ.νο
Selling prices expressed in EUR per tonne
Prix de vente exprimés en euros par tonne
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton
Preço de venda expresso em euros por tonelada
Myyntihinta euroina tonnilta
Försäljningspris i euro per ton

Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρ+ατα χωρ κ4καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
UNITED KINGDOM

 Interventiom thick flank (INT 12)

95

3 250

500

3 450

 Intervention silverside (INT 14)

90

3 200

 Intervention fillet (INT 15)

40

7 000

 Intervention rump (INT 16)

700

3 700

 Intervention striploin (INT 17)

270

4 700

 Intervention topside (INT 13)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλ;πε παραρτµατα V και VII του κανονισµοA (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη- Επιτροπ- (ΕΕ L 225 τη- 4.9.1993, σ. 4), .πω- τροποποιθηκε τελευταα απ. τον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη- 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1452/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλ ου 1999
για τροποπο ηση του κανονισµο' (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 για τη θ*σπιση των ,ρων χορ.γηση
ειδικ1ν επιστροφ1ν κατ3 την εξαγωγ. για ορισµ*να αποστεωµ*να β,εια κρ*ατα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

*χοντα, υπ-ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη, Ευρωπαϊκ, Κοιν-τητα,,
τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τη, 27η,
Ιουνου 1968, περ κοιν, οργανσεω, αγορ:, στον τοµ;α
του βοεου κρ;ατο, (1), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απτον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδω, το :ρθρο 13
παρ:γραφο, 12,
Εκτιµντα,:
-τι ο κανονισµ-, (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 τη, Επιτροπ, (3), -πω, τροποποιθηκε την τελευταα φορ:
απ- τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 2469/97 (4), θ;σπισε
του, γενικο?, καν-νε, σχετικ: µε τη χοργηση επιστροφν κατ: την εξαγωγ για ορισµ;να β-εια
κρ;ατα :νευ οστν που προ;ρχονται απ- τεταρτηµ-ρια µεγαλ-σωµων αρσενικν βοοειδν·

(1)

(2)

-τι η οχργηση τη, ειδικ, επιστροφ, υπ-κειται
στον -ρο τη, εξαγωγ, τη, συνολικ, ποσ-τητα, του
κρ;ατο, που προκ?πτει απ- την αποστ;ωση των
τεταρτηµορων, εκτ-, απ- περπτωση ανωτ;ρα, βα,
και µε την επιφ?λαξη των -ρων τη, παραγρ:φου 2
του :ρθρου 6·

(3)

-τι εναι σκ-πιµο να διευρυνθο?ν οι περιστ:σει, στι,
οποε, δεν ικανοποιεται πλρω, ο -ρο, τη, συνολικ, εξαγωγ, του προκ?πτοντο, κρ;ατο, χωρ, την
απλεια του δικαιµατο, επιστροφ,· -τι πρ;πει,
ωστ-σο, να περιοριστε η δυνατ-τητα αυτ και να
συνοδευτε απ- περιοριστικο?, -ρου, για την παρεµπ-διση τη, κατ:χρηση, τη, δυνατ-τητα, αυτ,·

(4)

-τι τα µ;τρα που προβλ;πονται στον παρ-ντα κανονισµ- εναι σ?µφωνα µε τη γνµη τη, επιτροπ,
διαχεριση, βοεου κρ;ατο,,

απ- την αποστ;ωση υπ- τον ;λεγχο που αναφ;ρεται
στο :ρθρο 2 παρ:γραφο, 3 και αναγρ:φεται στην
βεβαωση  στι, βεβαισει, που αναφ;ρονται στο
:ρθρο 4 παρ:γραφο, 1.
Ο επιχειρηµατα, µπορε, εντο?τοι,, να θ;σει στο εµπ-ριο, στο εσωτερικ- τη, Κοιν-τητα,, το φιλ;το, µετ: 
:νευ περιβ:λλοντο, µυ-,, τα οστ:, χονδρο?,, τ;νοντε,,
χ-νδρου,, τεµ:χια λπου, και :λλα απορρµµατα που
;χουν υποστε κατ:λληλη προετοιµασα και προ;ρχονται απ- την αποστ;ωση. Στην περπτωση που ο επιχειρηµατα, επιθυµε να θ;σει στο εµπ-ριο το φιλ;το
στο εσωτερικ- τη, Κοιν-τητα,, πρ;πει να αναφ;ρει στη
δλωσ του που αναφ;ρεται στο :ρθρο 2 παρ:γραφο,
1. Επιπροσθ;τω,, η βεβαωση  οι βεβαισει, που
αναφ;ρονται στο :ρθρο 4 παρ:γραφο, 1, πρ;πει να
φ;ρουν στη θ;ση 4 την ;νδειξη “:νευ φιλ;του”.
2.
Ε:ν η εξαγ-µενη ποσ-τητα εναι καττερη απ- το
β:ρο, που εµφανεται στη θ;ση 6 τη, βεβαωση, που
αναφ;ρεται στο :ρθρο 4 παρ:γραφο, 1, χωρ, ωστ-σο
να υπερβανει το 10 % του εν λ-γω β:ρου,, η ειδικ
επιστροφ µεινεται. Το ποσοστ- τη, µεωση, αυτ,
εναι σο προ, το πενταπλ:σιο του ποσοστο? τη, διαπιστωθεσα, διαφορ:, β:ρου,.
3.
Ε:ν η εν λ-γω διαφορ: β:ρου, υπερβανει το
10 %, η ειδικ επιστροφ καθορζεται στο εππεδο τη,
επιστροφ, για τα προϊ-ντα του κωδικο? ΣΟ
0201 30 00 9150, που εφαρµ-ζεται κατ: την ηµεροµηνα
που αναφ;ρεται στη θ;ση 21 του πιστοποιητικο?
εξαγωγ, β:σει του οποου ;λαβαν χρα οι διατυπσει, του :ρθρου 3 παρ:γραφο, 1  του :ρθρου 26
παρ:γραφο, 1 του κανονισµο? (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87.
4.
Η κ?ρωση που προβλ;πεται στο :ρθρο 11 παρ:γραφο, 1 στοιχεο α) του κανονισµο? (ΕΟΚ) αριθ.
3665/87 δεν εφαρµ-ζεται στι, περιπτσει, των παραγρ:φων 2 και 3.»

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το :ρθρο 6 του κανονισµο? (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 αντικαθσταται απ- το ακ-λουθο κεµενο:
«ρθρο 6
1.
Η χοργηση τη, ειδικ, επιστροφ, εξαρτ:ται,
εκτ-, απ- περιπτσει, ανωτ;ρα, βα,, απ- την εξαγωγ
τη, συνολικ, ποσ-τητα, του κρ;ατο, που προ;ρχεται
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
210
212
341

τη,
τη,
τη,
τη,

28.6.1968, σ. 24.
28.7.1998, σ. 17.
21.7.1982, σ. 48.
12.12.1997, σ. 8.

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ?ει την τρτη ηµ;ρα απτη δηµοσευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµ-ζεται για τι, πρ:ξει,, για τι, οποε, δεν ;χει ακ-µα
ληφθε η τελικ απ-φαση πληρωµ,  αποδ;σµευση, τη,
εγγ?ηση, κατ: την ηµεροµηνα ;ναρξη, ισχ?ο, του παρ-ντο, κανονισµο?.
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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,, 1η Ιουλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μ λο" τη" Επιτροπ"
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλ ου 1999
για τροποποι#ση του κανονισµο( (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 περ λεπτοµερ-ν καν.νων εφαρµογ#
σχετικ2 µε τι αποστολ3 ρυζιο( στη Ρε5νι.ν .σον αφορ2 τη δι2ρκεια ισχ(ο του εγγρ2φου
επιδ.τηση
πιστοποιητικο=· -τι πρ@πει, κατ; συν@πεια, να εναρµονιστε η δι;ρκεια ισχ=ο, των δ=ο εγγρ;φων
διευρ=νοντα, σε τ@σσερι, µνε, τη δι;ρκεια ισχ=ο,
του εγγρ;φου επιδ-τηση, που συντ;σσεται για τι,
αποστολ@, προ, τη νσο Ρεϋνι-ν·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

*χοντα, υπ-ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη, Ευρωπαϊκ, Κοιν-τητα,,
τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τη,
22α, ∆εκεµβρου 1995, σχετικ; µε την κοιν οργ;νωση
αγορ;, του ρυζιο= (1), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απτον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδω, το αρθρο 10
παρ;γραφο, 3,
Εκτιµντα,
(1)

(2)

(3)

-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:

-τι ο κανονισµ-, (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 (3) τη, Επιτροπ, ορζει, στο ;ρθρο 13 παρ;γραφο, 8, -τι το
@γγραφο επιδ-τηση, ισχ=ει απ- την ηµεροµηνα
εκδ-σε, του κατ; την @ννοια του ;ρθρου 21 παρ;γραφο, 1 του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 (4),
-πω, τροποποιθηκε απ- τον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ.
1127/1999 (5), µ@χρι το τ@λο, του δε=τερου µνα που
ακολουθε την ηµεροµηνα αυτ·

Στο ;ρθρο 13 του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 το
κεµενο τη, παραγρ;φου 8 αντικαθσταται απ- το ακ-λουθο κεµενο:

-τι ο κανονισµ-, (ΕΚ) αριθ. 1162/95 τη, Επιτροπ, (6) -πω, τροποποιθηκε τελευταα απ- τον
κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 444/98 (7), προβλ@πει στο
παρ;ρτηµα ΙΙ -τι τα πιστοποιητικ; εξαγωγ,
ισχ=ουν απ- την ηµεροµηνα εκδ-σε, του,, κατ;
την @ννοια του ;ρθρου 21 παρ;γραφο, 1 του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, µ@χρι το τ@λο, του
τ@ταρτου µνα που @πεται του µνα @κδοση, του

ρθρο 2

ρθρο 1

«8.
Το @γγραφο επιδ-τηση, ισχ=ει απ- την ηµεροµηνα εκδ-σε, του, κατ; την @ννοια του ;ρθρου 21 παρ;γραφο, 1 του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, µ@χρι το
τ@λο, του τ@ταρτου µνα που ακολουθε την ηµεροµηνα αυτ.»

Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ=ει την επ-µενη 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 ;µεσα σε κ;θε
κρ;το, µ@λο,.
Βρυξ@λλε,, 1η Ιουλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

329 τη, 30.12.1995, σ. 18.
265 τη, 30.9.1998, σ. 4.
261 τη, 7.9.1989, σ. 8.
331 τη, 2.12.1988, σ. 1.
135 τη, 29.5.1999, σ. 48.
117 τη, 24.5.1995, σ. 2.
56 τη, 26.2.1998, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1454/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλου 1999
για παρ"κκλιση απ% τον κανονισµ% (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 για τι λεπτοµ"ρειε εφαρµογ. του
ολοκληρωµ"νου συστ.µατο διαχεριση και ελ"γχου σχετικ2 µε ορισµ"να καθεστ3τα κοινοτικ3ν ενισχ5σεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

+χοντα- υπ.ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη- Ευρωπαϊκ- Κοιν.τητα-,
τον κανονισµ. (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του Συµβουλου, τη27η- Νοεµβρου 1992, για τη θ;σπιση εν.- ολοκληρωµ;νου
συστµατο- διαχεριση- και ελ;γχου σχετικ< µε ορισµ;να
καθεσττα κοινοτικν ενισχ=σεων (1), .πω- τροποποιθηκε
τελευταα απ. τον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ. 1036/1999 (2), και
ιδω- το <ρθρο 12,
Εκτιµντα-:
(1)

(2)

.τι ορισµ;νε- περιφ;ρειε- τη- Γερµανα- και τη- Αυστρα- επλγησαν κατ< τη δι<ρκεια του ΜαAου 1999,
απ. πληµµ=ρε- εξαιρετικ- ;νταση-· .τι, οι
πληµµ=ρε- δεν επ;τρεψαν την οικονοµικ- βισιµη
σπορ< στι- περιοχ;- αυτ;- για πλθο- παραγωγν·
.τι µα τ;τοια κατ<σταση εναι ικαν να προκαλ;σει
στου- πληττ.µενου- παραγωγο=- σοβαρ.τατη απλεια εισοδηµ<των απ. την εκµετ<λλευσ του-,
συµπεριλαµβανοµ;νων των αντισταθµιστικν πληρωµν·
.τι, προκειµ;νου να µετριασθο=ν οι συν;πειε- για
του- επµαχου- παραγωγο=-, θα πρ;πει να προβλεφθε δυνατ.τητα επση- τροποποηση-, κατ’ εξαρεση
για την περοδο 1999/2000, των επιφανειν που
δηλνονται σε πα=ση καλλι;ργεια-·

(3)

.τι τα µ;τρα που προβλ;πονται στον παρ.ντα κανονισµ. εναι σ=µφωνα µε τη γνµη τη- επιτροπ- του
ΕΓΤΠΕ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Κατ< παρ;κκλιση του <ρθρου 4 παρ<γραφο- 2 στοιχεο α)
του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 (3), οι αιτσει- για
χοργηση ενσχυση- ω- προ- «εκτ<σει-» που κατατθενται
πριν τι- 15 ΜαAου 1999 για την περοδο 1999/2000 στιπεριφ;ρειε- που αναφ;ρονται στο παρ<ρτηµα, δ=νανται να
τροποποιηθο=ν αφαιρντα- τι- δηλο=µενε- επιφ<νειε- ω«αροτραε- καλλι;ργειε-» και προσθ;τοντ<- τε- στι- δηλο=µενε- επιφ<νειε- σε πα=ση καλλι;ργεια-, υπ. τον .ρο .τι οι
υπ.ψη εκτ<σει- ;χουν πρ<γµατι τεθε εκτ.- παραγωγ- απ.
τι- 15 Ιανουαρου 1999.
Οι δηλσει- τροποποηση- πρ;πει να υποβληθο=ν το αργ.τερο ;ω- τι- 15 Ιουλου 1999.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ.- αρχζει να ισχ=ει την ηµ;ρα 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 <µεσα σε κ<θε
κρ<το- µ;λο-.
Βρυξ;λλε-, 1η Ιουλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο τη Επιτροπ

(1) ΕΕ L 355 τη- 5.12.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 127 τη- 21.5.1999, σ. 4.

(3) ΕΕ L 391 τη- 31.12.1992, σ. 36.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Hessen
 Landkreise Groß Gerau, Bergstraße
Rheinland-Pfalz
 Landkreise: Alzey-Worms, Ludwigshafen, Germersheim
 Kreisfreie Städte: Worms, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen a.R., Speyer
Baden-Württemberg
Regierungsbezirk Karlsruhe:
 Landkreise: Karlsruhe, Rastatt; Rhein-Neckar-Kreis
Regierungsbezirk Freiburg:
 Ortenaukreis, Landkreise Emmendingen, Konstanz
Regierungsbezirk Tübingen:
 Landkreis Ravensburg, Bodensee-Kreis
Bayern
Regierungsbezirk Schwaben:
 Landkreise: Donau-Ries, Dillingen a.d. Donau, Aichach-Friedberg, Günzburg, Augsburg, Neu-Ulm,
Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu, Lindau/Bodensee
Regierungsbezirk Oberbayern:
 Landkreise: Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Freising, Dachau, Erding, Mühldorf a.
Inn, Fürstenfeldbruck, Starnberg, München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg a. Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen
Regierungsbezirk Niederbayern:
 Landkreise: Straubing-Bogen, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Landshut, Kehlheim, Passau, Rottal-Inn
Regierungsbezirk Oberpfalz:
 Landkreis Regensburg
2. ΑΥΣΤΡΙΑ
Burgenland
 Oberwart, Güssing
Niederösterreich
 Amstetten, Melk, Krems Stadt, Krems Land, St. Pölten Land, Tulln, Korneuburg, Wien-Umgebung,
Gänserndorf, Bruck/Leitha
Oberösterreich
 Perg, Eferding
Steiermark
 Feldbach
Tirol
 Imst
Vorarlberg
 Gesamtes Bundesland
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1455/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλου 1999
για τον καθορισµ% του καν%να εµπορα για τι πιπερι( (γλυκ()
δυνατ-ν να συνεπ9γονται ορισµ:νε, αλλοισει, που
οφελονται στη βιολογικ εξ:λιξη των προϊ-ντων
αυτν  στον κατ9 το µ9λλον  ττον φθαρτχαρακτρα του,· -τι οι αλλοισει, αυτ:, πρ:πει να
ληφθο=ν υπ-ψη στην εφαρµογ των καν-νων στα
στ9δια εµπορα, που :πονται του σταδου τη, αποστολ,·

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. 1257/1999 τη, Επιτροπ, (2), και ιδω, το 9ρθρο 2 παρ9γραφο, 2,

(5)

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

Εκτιµντα,:
-τι οι πιπερι:, (γλυκ:,) αναγρ9φονται στο παρ9ρτηµα Ι του κανονισµο= (ΕΚ) αριθ. 2200/96 µεταξ=
των προϊ-ντων για τα οποα πρ:πει να εγκριθο=ν
καν-νε, εµπορα,· -τι ο κανονισµ-, (ΕΟΚ) αριθ. 79/
88 τη, Επιτροπ,, τη, 13η, Ιανουαρου 1988, που
καθορζει καν-νε, εµπορα, για τα µαρο=λια, τα κατσαρ9 αντδια, τα πλατ=φυλλα αντδια και τι, πιπερι:, (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-νοµη, σε σχ:ση µε 9λλα προϊ-ντα που υπ9γονται
στον κανονισµ- (ΕΟΚ) αριθ. 79/88, η νοµοθεσα που
αφορ9 τι, πιπερι:, (γλυκ:,)· -τι πρ:πει, συνεπ,, να
προβο=µε σε αναµ-ρφωση τη, εν λ-γω νοµοθεσα,
και να καταργσουµε το παρ9ρτηµα ΙΙ του κανονισµο= αριθ. 79/88 -σον αφορ9 τι, πιπερι:, (γλυκ:,)·
-τι γι’ αυτ-, και για λ-γου, διαφ9νεια, στη διεθν
αγορ9, πρ:πει να ληφθε υπ-ψη ο καν-να, ποι-τητα,
που συνιστ9ται για τι, πιπερι:, απ- την οµ9δα εργασα, των προδιαγραφν των φθαρτν τροφµων και
τη, αναπτ=ξεω, τη, ποι-τητα, τη, Οικονοµικ, Επιτροπ, για την Ευρπη των Ηνωµ:νων Εθνων (ΟΕΕ/
ΟΗΕ)·

(2)

-τι η εφαρµογ των καν-νων αυτν πρ:πει να :χει
ω, αποτ:λεσµα να φ=γουν απ- την αγορ9 τα
προϊ-ντα που δεν :χουν ικανοποιητικ ποι-τητα, να
προσανατολστε η παραγωγ µε τρ-πο στε να ικανοποιε τι, απαιτσει, των καταναλωτν και να διευκολυνθο=ν οι εµπορικ:, σχ:σει, µε β9ση το θεµιτανταγωνισµ-, συµβ9λλοντα, µε τον τρ-πο αυτ- στη
βελτωση τη, αποδοτικ-τητα, τη, παραγωγ,·

(3)

-τι οι καν-νε, εφαρµ-ζονται σε -λα, τα στ9δια εµπορα,· -τι η µεταφορ9 σε µεγ9λε, αποστ9σει,, η
αποθκευση για ορισµ:νο χρ-νο  οι δι9φοροι χειρισµο στου, οποου, υπ-κεινται τα προϊ-ντα εναι

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

297 τη, 21.11.1996, σ. 1.
100 τη, 26.6.1999, σ. 80.
10 τη, 14.1.1988, σ. 8.
126 τη, 17.5.1997, σ. 11.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι καν-νε, εµπορα, για τι, πιπερι:, (γλυκ:,), που υπ9γονται στον κωδικ- ΣΟ 0709 60 10, αναγρ9φονται στο
παρ9ρτηµα.
Οι καν-νε, εµπορα, εφαρµ-ζονται σε -λα τα στ9δια εµπορα,, µε του, -ρου, που προβλ:πονται στον κανονισµ- (ΕΚ)
αριθ. 2200/96.
Ωστ-σο, στα στ9δια που :πονται εκενου τη, αποστολ,, τα
προϊ-ντα εναι δυνατ- να παρουσι9ζουν, σε σχ:ση µε τι,
προδιαγραφ:,, µικρ µεωση τη, φρεσκ9δα, και τη,
σπαργ,, καθ, και µικρ:, αλλοισει, που οφελονται στην
εξ:λιξ του, και στον κατ9 το µ9λλον  ττον φθαρτχαρακτρα του,.
ρθρο 2
Ο κανονισµ-, (ΕΟΚ) αριθ. 79/88 τροποποιεται ω, εξ,:
1. στον ττλο, oι λ:ξει, «και τι, πιπερι:,» διαγρ9φονται·
2. στο 9ρθρο 1, το πρτο εδ9φιο αντικαθσταται απ- το
ακ-λουθο κεµενο:
«Οι εµπορικο καν-νε, για τα µαρο=λια, τα κατσαρ9
αντδια και τα πλατ=φυλλα αντδια των υπ9γονται στου,
κωδικο=, ex 0705 11, ex 0705 19 και 0705 29 00 τη,
συνδυασµ:νη, ονοµατολογα, αναγρ9φονται στο
παρ9ρτηµα.»·
3. Το παρ9ρτηµα ΙΙ διαγρ9φεται.
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 την πρτη ηµ:ρα του µην-, που :πεται εκενου τη, :ναρξη, ισχ=ο, του.
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Ο παρν κανονισµ-, εναι δεσµευτικ-, ω, προ, -λα τα µ:ρη του και ισχ=ει 9µεσα σε κ9θε
κρ9το, µ:λο,.
Βρυξ:λλε,, 1η Ιουλου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μ λο" τη" Επιτροπ"
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ (ΓΛΥΚΙΕΣ)
I.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο παρν καν-να, αφορ9 τι, πιπερι:, των ποικιλιν (cultivars) του Capsicum annuum L., που προορζονται
να παραδοθο=ν σε νωπ κατ9σταση στον καταναλωτ, µε εξαρεση τι, πιπερι:, που προορζονται για
βιοµηχανικ µεταποηση.
Αν9λογα µε το σχµα του,, διακρνονται τ:σσερι, εµπορικο τ=ποι πιπεριν:
 µακρι:, πιπερι:, (επιµκει,),
 πιπερι:, τετρ9γωνου οξ=ληκτου σχµατο,,
 πιπερι:, τετρ9γωνου επιµκου, σχµατο, («σαν σβο=ρε,»),
 πιπερι:, πεπλατυσµ:νου σχµατο, («σαν τοµ9τε,»).

II. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑJΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ο καν-να, :χει σαν στ-χο να ορσει τι, ιδι-τητε, που πρ:πει να :χουν οι πιπερι:, µετ9 την τυποποηση και
τη συσκευασα.
Α. Ελ,χιστα χαρακτηριστικ,
Σε -λε, τι, κατηγορε,, λαµβανοµ:νων υπ-ψη των ειδικν διατ9ξεων που προβλ:πονται για κ9θε
κατηγορα και των ανοχν που επιτρ:πονται, οι πιπερι:, πρ:πει να εναι:
 ολ-κληρε,,
 υγιε,· αποκλεονται τα προϊ-ντα που :χουν προσβληθε απ- σψη  απ- αλλοισει, που εναι
δυνατ-ν να τα καταστσουν ακατ9λληλα για καταν9λωση,
 καθαρ:,, πρακτικ9 απαλλαγµ:νε, απ- ορατ:, ξ:νε, ουσε,,
 φρ:σκε,,
 πρακτικ9 απαλλαγµ:νε, απ- παρ9σιτα,
 πρακτικ9 απαλλαγµ:νε, απ- προσβολ:, παραστων,
 καλ9 αναπτυγµ:νε,,
 χωρ, ελαττµατα που να οφελονται στον παγετ-,
 χωρ, τρα=µατα που δεν :χουν επουλωθε,
 χωρ, ηλιακ9 εγκα=µατα [εκτ-, ιδιαιτ:ρων περιπτσεων που καθορζονται στο κεφ9λαιο Β: Ταξιν-µηση, σηµεο ii)],
 εφοδιασµ:νε, µ: ποδσκο,
 απαλλαγµ:νε, απ- ασυνθιστη εξωτερικ υγρασα,
 απαλλαγµ:νε, απ- ξ:νη οσµ /και ξ:νη γε=ση.
Οι πιπερι:, πρ:πει να εµφανζουν τ:τοια αν9πτυξη και να βρσκονται σε τ:τοια κατ9σταση στε:
 να αντ:χουν στη µεταφορ9 και τη µεταχεριση, και
 να φθ9νουν υπ- ικανοποιητικ:, συνθκε, στον τ-πο προορισµο=.
Β. Ταξιν%µηση
Οι πιπερι:, ταξινοµο=νται σε δ=ο κατηγορε,:
i) Κατηγορ α Ι
Οι πιπερι:, που ταξινοµο=νται στην κατηγορα αυτ πρ:πει να εναι καλ, ποι-τητα,. Πρ:πει να
:χουν τα χαρακτηριστικ9 τη, ποικιλα, και/ του εµπορικο= τ=που -σον αφορ9 την αν9πτυξη, το
σχµα και το χρµα, λαµβανοµ:νου υπ-ψη του σταδου ωριµ9νσεω,.
Πρ:πει να εναι:
 συνεκτικ:,,
 πρακτικ9 απαλλαγµ:νε, απ- κηλδε,.
Ο ποδσκο, µπορε να :χει υποστε ελαφρ9 βλ9βη  να :χει κοπε, εφ-σον ο κ9λυκα, εναι 9θικτο,.
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ii) Κατηγορ α ΙΙ

Η κατηγορα αυτ περιλαµβ9νει τι, πιπερι:, που δεν µπορο=ν να ταξινοµηθο=ν στην κατηγορα Ι,
αλλ9 ανταποκρνονται στα ελ9χιστα χαρακτηριστικ9 που ορζονται ανωτ:ρω.
Υπ- τον -ρο -τι διατηρο=ν τα βασικ9 χαρακτηριστικ9 ποι-τητα,, ικαν-τητα, διατρηση, και
παρουσαση,, µπορο=ν να παρουσι9ζουν τα ακ-λουθα ελαττµατα:
 ελαττµατα σχµατο, και αν9πτυξη,,
 ηλιακ9 εγκα=µατα  ελαφρ9 τρα=µατα που :χουν επουλωθε και που δεν πρ:πει να υπερβανουν
τα 2 cm µκου, για τα ελαττµατα επιµκου, σχµατο, και το 1 cm2 συνολικ, επιφανεα, για
τα 9λλα ελαττµατα.
 ελαφρ:, ρωγµ:, ξηρ:, και επιφανειακ:,, το σ=νολο των οποων δεν πρ:πει να υπερβανει αθροιστικ9 µκο, 3 cm.
Εναι δυνατ-ν να εναι λιγ-τερο συνεκτικ:,, αλλ9 -χι µαραµ:νε,.
Ο ποδσκο, µπορε να :χει ελαττµατα  να εναι κοµµ:νο,.
III. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑJΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ
Η ταξιν-µηση κατ9 µ:γεθο, καθορζεται απ- τη δι9µετρο (πλ9το,) των πιπεριν. Ω, «πλ9το,» των πεπλατυσµ:νων πιπεριν («σαν τοµ9τε,»), νοεται η µ:γιστη δι9µετρο, τη, ισηµεριν, τοµ,.
Για τα προϊ-ντα που ταξινοµο=νται κατ9 µ:γεθο,, η διαφορ9 µεταξ= τη, µεγαλ=τερη, και τη, µικρ-τερη,
πιπερι9,, στο διο µ:σο συσκευασα,, δεν πρ:πει να υπερβανει τα 20 mm.
Το πλ9το, των πιπεριν δεν πρ:πει να εναι καττερο απ-:
 µακρι:, πιπερι:, (επιµκει,): 30 mm
 πιπερι:, τετρ9γωνου οξ=ληκτου σχµατο, και πιπερι:, τετρ9γωνου επιµκου, σχµατο, («σαν σβο=ρε,»):
40 mm
 πιπερι:, πεπλατυσµ:νου σχµατο, («σαν τοµ9τε,»): 55 mm
Η ταξιν-µηση κατ9 µ:γεθο, δεν εναι υποχρεωτικ για την κατηγορiα ΙΙ, µε την προϋπ-θεση -τι τηρο=νται
τα ελ9χιστα µεγ:θη.
Οι διατ9ξει, του παρ-ντο, κεφαλαου δεν ισχ=ουν για τι, λεπτ-φλοιε, πιπερι:, µεσαου µκου, (τ=που
«peperoncini» = πιπερονσνια) που προ:ρχονται απ- ειδικ:, ποικιλε, του Capsicum annuum L. var
longum. Αυτ:, πρ:πει να :χουν µκο, αντερο απ- 5 cm.
IV. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑJΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΟΧΕΣ
Επιτρ:πονται ανοχ:, ποι-τητα, και µεγ:θου, σε κ9θε µ:σο συσκευασα, για τα προϊ-ντα που δεν ανταποκρνονται στι, απαιτσει, τη, αναγραφ-µενη, κατηγορα,.
Α. Ανοχ( ποι%τητα
i) Κατηγορ α Ι
10 % κατ’ αριθµ-  κατ9 β9ρο, πιπεριν που δεν ανταποκρνονται στα χαρακτηριστικ9 τη, κατηγορα,, αλλ9 εναι σ=µφωνε, µε εκενα τη, κατηγορα, ΙΙ, , κατ’ εξαρεση, γνονται δεκτ:, στι, ανοχ:,
τη, κατηγορα, αυτ,.
ii) Κατηγορ α ΙΙ
10 % κατ’ αριθµ-  κατ9 β9ρο, πιπεριν που δεν ανταποκρνονται ο=τε στα χαρακτηριστικ9 τη,
κατηγορα, ο=τε στα ελ9χιστα χαρακτηριστικ9, εκτ-, απ- προϊ-ντα που :χουν προσβληθε απ- σψη
 απ- οποιαδποτε 9λλη αλλοωση που τι, καθιστ9 ακατ9λληλε, για καταν9λωση.
Β. Ανοχ( µεγ(θου
i) Κατηγορ α I
10 % κατ’ αριθµ-  κατ9 β9ρο, πιπερων που δεν ανταποκρνονται στα καθορισµ:να µεγ:θη, εντ-,
ορου  5 mm, απ- τι, οποε, κατ’ αντατο -ριο 5 % πιπεριν µεγ:θου, µικρ-τερου απ- το
λαµβαν-µενο υπ-ψη καττατο -ριο.

L 167/25

L 167/26

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ii) Κατηγορ α ΙΙ
 Πιπερι:, που ταξινοµο=ται κατ9 µ:γεθο,
10 % κατ’ αριθµ-  κατ9 β9ρο, πιπεριν που δεν ανταποκρνονται στα καθορισµ:να µεγ:θη,
εντ-, ορου  5 mm, απ- τι, οποε, κατ’ αντατο -ριο 5 % πιπεριν µεγ:θου, µικρ-τερου απτο λαµβαν-µενο υπ-ψη καττατο -ριο.
 Πιπερι:, που δεν ταξινοµο=νται κατ9 µ:γεθο,
5 % κατ’ αριθµ-  κατ9 β9ρο, πιπεριν µεγ:θου, µικρ-τερου απ- το καττατο -ριο που
λαµβ9νεται υπ-ψη, εντ-, ορου 5 mm.
V. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑJΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Α. Οµοιογ(νεια
Το περεχ-µενο κ9θε µ:σου συσκευασα, πρ:πει να εναι οµοιογεν:, και να περιλαµβ9νει µ-νο πιπερι:,
τη, δια, καταγωγ,, ποικιλα,  εµπορικο= τ=που, ποι-τητα,, µεγ:θου, (εφ-σον επιβ9λλεται η ταξιν-µηση κατ9 µ:γεθο,) και, -σον αφορ9 την κατηγορα Ι, να βρσκονται αισθητ9 στο διο στ9διο
ωρµανση, και να :χουν το διο χρµα.
Ωστ-σο, επιτρ:πεται το µεγµα πιπεριν διαφ-ρων χρωµ9των εφ-σον τηρεται η οµοιογ:νεια -σον
αφορ9 την καταγωγ, τον εµπορικ- τ=πο, το µ:γεθο, και την ποιοτικ κατηγορα και εφ-σον ο αριθµ-,
των πιπεριν κ9θε χρµατο, εναι ο διο,.
Για τι, µικρ:, συσκευασε, β9ρου, µικρ-τερου  σου απ- 1 kg δεν απαιτεται η οµοιογ:νεια του
χρµατο,, του µεγ:θου, και του εµπορικο= τ=που. Σε περιπτσει, που διατθενται στο εµπ-ριο πιπερι:,
διαφ-ρων χρωµ9των, δεν απαιτεται η οµοιογ:νεια -σον αφορ9 την καταγωγ,
Για τα προϊ-ντα που ταξινοµο=νται κατ9 µ:γεθο,, οι µακρι:, πιπερι:, πρ:πει να :χουν αρκετ9 οµοι-µορφο µκο,.
Το ορατ- µ:ρο, του περιεχοµ:νου του µ:σου συσκευασα, πρ:πει να εναι αντιπροσωπευτικ- του
συν-λου.
Β. Συσκευασα
Οι πιπερι:, πρ:πει να συσκευ9ζονται κατ9 τρ-πο στε να εξασφαλζεται η κατ9λληλη προστασα του
προϊ-ντο,.
Τα υλικ9 που χρησιµοποιο=νται στο εσωτερικ- του µ:σου συσκευασα, πρ:πει να εναι καινο=ργια,
καθαρ9 και απ- τ:τοιο υλικ-, στε να µην δηµιουργε στα προϊ-ντα εξωτερικ:,  εσωτερικ:, αλλοισει,.
Η χρησιµοποηση υλικν και ιδω, χαρτιν  σηµ9των που φ:ρουν εµπορικ:, ενδεξει, επιτρ:πονται, υπτον -ρο -τι η εκτ=πωση  η σµανση πραγµατοποιο=νται µε µη τοξικ µελ9νη  κ-λα.
Τα µ:σα συσκευασα,, πρ:πει να εναι απαλλαγµ:να απ- κ9θε ξ:νο σµα.
VI. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑJΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Κ9θε µ:σο συσκευασα, πρ:πει να περιλαµβ9νει µε χαρακτρε, που θα ενα συγκεντρωµ:νοι στην δια
πλευρ9, ευαν9γνωστου,, ανεξτηλου, και ορατο=, εξωτερικ9, τι, ακ-λουθε, ενδεξει,:
Α. Ταυτοποηση
Συσκευαστ, και/ αποστολ:α,: Ονοµατεπνυµο και διε=θυνση  συµβολικ ταυτοποηση που :χει
δοθε  :χει αναγνωριστε απ- µα επσηµη υπηρεσα. Ωστ-σο, -ταν χρησιµοποιεται κωδικ-, (συµβολικ ταυτοποηση), η :νδειξη «συσκευαστ, /και αποστολ:α,» ( ισοδ=ναµη συντοµογραφα) πρ:πει να
αναγρ9φεται πλησον του κωδικο= αυτο= (συµβολικ ταυτοποηση).
Β. /0ση του προϊ%ντο
 «Πιπερι:, (γλυκ:,)» και το χρµα  τα χρµατα των καρπν ε9ν το περιεχ-µενο δεν φανεται απ:ξω,
 εµπορικ-, τ=πο, («µακρι:,», «τετρ9γωνε, οξ=ληκτε,», «τετρ9γωνε, επιµκει,», «πεπλατυσµ:νε,») 
το -νοµα τη, ποικιλα, αν το περιεχ-µενο δεν φανεται απ:ξω,
 «peperoncini» (πιπερονσνια)  ενδεχοµ:νω, οποιαδποτε 9λλη συννυµη ονοµασα.
Γ. Προ(λευση του προϊ%ντο
 Χρα προ:λευση, και, προαιρετικ9, ζνη παραγωγ,,  εθνικ, περιφερειακ  τοπικ ονοµασα.
∆. Εµπορικ, χαρακτηριστικ,
 κατηγορα,
 µ:γεθο, (σε περπτωση ταξιν-µηση, κατ9 µ:γεθο,) που προσδιορζεται απ- την ελ9χιστη και τη
µ:γιστη δι9µετρο , ενδεχοµ:νω, η :νδειξη «µη ταξινοµηµ:νε, κατ9 µ:γεθο,»,
 β9ρο,  αριθµ-, τεµαχων (προαιρετικ-).
Ε. Επσηµο σ2µα ελ(γχου (προαιρετικ%)

2. 7. 1999
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1456/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλ 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, αγορ9, στον
τοµ:α των σιτηρν (1), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απτον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 923/96 τη, Επιτροπ, (2), και
ιδω, το 9ρθρο 13 παρ9γραφο, 2,
Εκτιµντα,:
-τι, σ;µφωνα µε το 9ρθρο 13 του κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορ9 µεταξ; των τιµν των προϊ-ντων που
αναφ:ρονται στο 9ρθρο 1 του κανονισµο; αυτο; και των
τιµν των προϊ-ντων αυτν στην Κοιν-τητα δ;ναται να
καλυφθε απ- µια επιστροφ κατ9 την εξαγωγ·
-τι οι επιστροφ:, πρ:πει να καθορζονται λαµβανοµ:νων
υπ-ψη των στοιχεων που προβλ:πονται στο 9ρθρο 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 αφορ9 τη χοργηση επιστροφν
κατ9 την εξαγωγ καθ, και τα µ:τρα τα οποα πρ:πει να
λαµβ9νονται σε περπτωση διαταραχ, τη, αγορ9, στον
τοµ:α των σιτηρν (3), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απτον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4)·
-τι, για τα 9λευρα, τα πλιγο;ρια και σιµιγδ9λια στου και
σικ9λεω,, η επιστροφ που εφαρµ-ζεται στα προϊ-ντα αυτ9
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 κατ9σταση τη, διεθνο;, αγορ9,  οι ειδικ:, απαιτσει, ορισµ:νων αγορν δ;νανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τη, επιστροφ, για ορισµ:να
προϊ-ντα αν9λογα µε τον προορισµ- του,·
-τι η επιστροφ καθορζεται µα φορ9 το µνα· -τι δ;ναται
να τροποποιεται ενδιαµ:σω,·
-τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παρο;σα
κατ9σταση τη, αγορ9, στον τοµ:α των σιτηρν, και ιδω,
στι, τιµ:, των προϊ-ντων αυτν στην Κοιν-τητα και στη
διεθν αγορ9, οδηγε στον καθορισµ- τη, επιστροφ, στα
ποσ9 που ορζονται στο παρ9ρτηµα·
-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:, κατ9 την εξαγωγ των αναφερ-µενων στο
9ρθρο 1 στοιχεα α), β) και γ) του κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊ-ντων, εκτ-, τη, β;νη,, ω, :χουν, καθορζονται στα ποσ9 που ορζονται στο παρ9ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ;ει στι, 2 Ιουλου 1999.

Ο παρν κανονισµ-, εναι δεσµευτικ-, ω, προ, -λα τα µ:ρη του και ισχ;ει 9µεσα σε κ9θε
κρ9το, µ:λο,.
Βρυξ:λλε,, 1η Ιουλου 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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2. 7. 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο1 τη Επιτροπ/, τη 1η Ιουλ 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/t)

(EUR/t)

Κωδικ-, προϊ-ντο,

Προορισµ-, (1)

Επιστροφ

Κωδικ-, προϊ-ντο,

Προορισµ-, (1)

Επιστροφ

1001 10 00 9200





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



34,00
32,00
29,50
27,25
25,50


0


0 (2)
0 (2)

0 (2)


1001 10 00 9400

01

0

1001 90 91 9000





1001 90 99 9000

01



1002 00 00 9000

01



1003 00 10 9000





1003 00 90 9000

01



1004 00 00 9200





1004 00 00 9400





1005 10 90 9000





1005 90 00 9000

01



1007 00 90 9000





1008 20 00 9000





(1) Προορισµο:
01 -λε, οι τρτε, χρε,.
(2) Gταν αυτ- το προϊ-ν περι:χει σιµιγδ9λι συσσωµατωµ:νο, ουδεµα επιστροφ χορηγεται κατ9 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. 1457/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλ ου 1999
για καθορισµ% του διορθωτικο( στοιχε ου που εφαρµ%ζεται κατ. την επιστροφ0 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, αγορ9, στον
τοµ:α των σιτηρν (1), -πω, τροποποιθηκε τελευταα απτον κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 923/96 τη, Επιτροπ, (2), και
ιδω, το 9ρθρο 13 παρ9γραφο, 8,
Εκτιµντα,:
-τι, δυν9µει του 9ρθρου 13 παρ9γραφο, 8 του κανονισµο<
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η επιστροφ που εφαρµ-ζεται κατ9
τι, εξαγωγ:, σιτηρν την ηµ:ρα καταθ:σεω, τη, αιτσεω,
πιστοποιητικο<, εφαρµ-ζεται, κατ-πιν αιτσεω,, σε µια
εξαγωγ που πρ-κειται να πραγµατοποιηθε κατ9 τη δι9ρκεια 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 αφορ9 τη χοργηση επιστροφν
κατ9 την εξαγωγ καθ, και τα µ:τρα τα οποα πρ:πει να
λαµβ9νονται σε περπτωση διαταραχ, τη, αγορ9, στον
τοµ:α των σιτηρν, -πω, τροποποιθηκε τελευταα απ- τον
κανονισµ- (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (3), επ:τρεψε τον καθορισµεν-, διορθωτικο< στοιχεου για τα προϊ-ντα που περιλαµβ9νονται στο 9ρθρο 1 παρ9γραφο, 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 περιλαµβ9νονται στο 9ρθρο 1 του κανονισµο<
(ΕΚ) αριθ. 1501/95·
-τι η κατ9σταση τη, διεθνο<, αγορ9,  οι ειδικ:, απαιτσει, ορισµ:νων αγορν δ<νανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση του διορθωτικο< στοιχεου αν9λογα 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 κατ9 το δι9στηµα που µεσολαβε
µεταξ< δ<ο καθορισµν·
-τι απ- τι, ανωτ:ρω διατ9ξει, προκ<πτει -τι το διορθωτικστοιχεο καθορζεται σ<µφωνα µε το παρ9ρτηµα του
παρ-ντο, κανονισµο<·
-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
Το διορθωτικ- στοιχεο που εφαρµ-ζεται στι, επιστροφ:,
που καθορσθηκαν εκ των προτ:ρων για τι, εξαγωγ:,
σιτηρν, το οποο αναφ:ρεται στο 9ρθρο 1 παρ9γραφο, 1
στοιχεα α), β) και γ) του κανονισµο< (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
µε εξαρεση τη β<νη, καθορζεται στο παρ9ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ-, αρχζει να ισχ<ει στι, 2 Ιουλου 1999.

Ο παρν κανονισµ-, εναι δεσµευτικ-, ω, προ, -λα τα µ:ρη του και ισχ<ει 9µεσα σε κ9θε
κρ9το, µ:λο,.
Βρυξ:λλε,, 1η Ιουλου 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.

L 167/30
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο( τη Επιτροπ0, τη 1η Ιουλ ου 1999, για καθορισµ% του διορθωτικο( στοιχε ου που
εφαρµ%ζεται κατ. την επιστροφ0 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
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


01

01
01

01

01

01



01
01
01
01
01


01


01
01

01


7

1η
προθεσµα
8

2η
προθεσµα
9

3η
προθεσµα
10

4η
προθεσµα
11

5η
προθεσµα
12

6η
προθεσµα
1


0












0
0
0
0
0


0


0
0

0



–1,00












0
0
0
0
0


0


–1,50
–1,34

0



–2,00












0
0
0
0
0


0


–3,00
–2,68

0



–3,00












0
0
0
0
0


0


–4,50
–4,02

0



–4,00












0
0
0
0
0


0


–6,00
–5,36

0






























































Τρ:χων

(1) Προορισµο:
01 -λε, οι τρτε, χρε,.

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. 1458/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 1η Ιουλ ου 1999
για καθορισµ% των επιστροφ+ν που εφαρµ%ζονται κατ- την εξαγωγ/ τη β1νη
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, τη30- Ιουνου 1992, περ κοιν- οργανσεω- αγορ9- στον
τοµ:α των σιτηρν (1), .πω- τροποποιθηκε τελευταα απ.
τον κανονισµ. (ΕΚ) αριθ. 923/96 τη- Επιτροπ- (2), και
ιδω- το 9ρθρο 13 παρ9γραφο- 2 τρτο εδ9φιο,
Εκτιµντα-:
.τι, κατ9 το 9ρθρο 13 του κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92, η διαφορ9 µεταξ; των τιµν στη διεθν αγορ9 των
προϊ.ντων που αναφ:ρονται στο 9ρθρο 1 του κανονισµο;
αυτο; και των τιµν των προϊ.ντων αυτν στην Κοιν.τητα
δ;ναται να καλ;πτεται απ. µια επιστροφ κατ9 την
εξαγωγ·
.τι οι επιστροφ:- πρ:πει να καθορζονται λαµβανοµ:νων
υπ.ψη των στοιχεων που προβλ:πονται στο 9ρθρο 1 του
κανονισµο; (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τη- Επιτροπ-, τη- 29ηΙουνου 1995, περ θεσπσεω- ορισµ:νων λεπτοµερν
καν.νων εφαρµογ- του κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλου .σον αφορ9 τη χοργηση επιστροφν
κατ9 την εξαγωγ καθ- και τα µ:τρα τα οποα πρ:πει να
λαµβ9νονται σε περπτωση διαταραχ- τη- αγορ9- 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 κατ9σταση τη- διεθνο;- αγορ9-  οι ειδικ:- απαιτσει- ορισµ:νων αγορν δ;νανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τη- επιστροφ- για ορισµ:να
προϊ.ντα αν9λογα µε τον προορισµ.·
.τι η επιστροφ πρ:πει να καθορζεται µα φορ9 το µνα·
.τι δ;ναται να τροποποιεται ενδιαµ:σω-·
.τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στη σηµεριν
κατ9σταση τη- αγορ9- στον τοµ:α των σιτηρν, και ιδωτιµ:- των προϊ.ντων αυτν στην Κοιν.τητα και στη διεθν
αγορ9, οδηγε στον καθορισµ. τη- επιστροφ- στα ποσ9
που αναγρ9φονται στο παρ9ρτηµα·
.τι τα µ:τρα που προβλ:πονται στον παρ.ντα κανονισµ.
εναι σ;µφωνα µε τη γνµη τη- επιτροπ- διαχερισησιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφ:- κατ9 την εξαγωγ τη- β;νη- που αναφ:ρονται στο 9ρθρο 1 παρ9γραφο- 1 στοιχεο γ) του κανονισµο; (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορζονται στα ποσ9 που
ορζονται στο παρ9ρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµ.- αρχζει να ισχ;ει στι- 2 Ιουλου 1999.

Ο παρν κανονισµ.- εναι δεσµευτικ.- ω- προ- .λα τα µ:ρη του και ισχ;ει 9µεσα σε κ9θε
κρ9το- µ:λο-.
Βρυξ:λλε-, 1η Ιουλου 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

τητητητη-

1.7.1992, σ. 21.
24.5.1996, σ. 37.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο1 τη Επιτροπ/, τη 1/ Ιουν ου 1999, για καθορισµ% των επιστροφ+ν που
εφαρµ%ζονται κατ- την εξαγωγ/ τη β1νη
(EUR/τνο)
Κωδικ.- προϊ.ντο-

Επιστροφ

1107 10 19 9000

0,00

1107 10 99 9000

0,00

1107 20 00 9000

0,00
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 21η Ιουνου 1999
σχετικ! µε τη συµφωνα για την οργ!νωση του χρ(νου εργασα των ναυτικ)ν, που σ,ναψαν
η .νωση εφοπλιστ)ν τη Ευρωπαϊκ1 Κοιν(τητα (ECSA) και η οµοσπονδα των εν)σεων
εργαζοµ.νων στι µεταφορ., στην Ευρωπαϊκ1 6νωση (FST)
ενηµ;ρωσαν την Επιτροπ για την επιθυµα του1 να
αρχσουν διαπραγµατε<σει1 σ<µφωνα µε το 7ρθρο 4
τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

/χοντα1 υπ2ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1,
και ιδω1 το 7ρθρο 139 παρ7γραφο1 2,

(8)

οι εν λ2γω οργανσει1 σ<ναψαν, στι1 30 Σεπτεµβρου
1998, συµφωνα για το χρ2νο εργασα1 των ναυτικν· η συµφωνα αυτ περι;χει κοιν2 ατηµα προ1
την Επιτροπ να υλοποισει τη συµφωνα µε απ2φαση του Συµβουλου, εκδιδοµ;νη µετ7 απ2 πρ2ταση
τη1 Επιτροπ1, σ<µφωνα µε το 7ρθρο 4 παρ7γραφο1
2 τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ·

(9)

το Συµβο<λιο, µε το ψφισµ7 του τη1 6η1 ∆εκεµβρου 1994, για ορισµ;νε1 προοπτικ;1 µια1 κοινωνικ1 πολιτικ1 τη1 Ευρωπαϊκ1 /νωση1: συµβολ
στην οικονοµικ και κοινωνικ σ<γκλιση τη1
/νωση1 (2)· κ7λεσε του1 κοινωνικο<1 εταρου1 να
εκµεταλλευθο<ν τι1 δυνατ2τητε1 σ<ναψη1 συµβ7σεων, δεδοµ;νου 2τι γνωρζουν καλ<τερα την κοινωνικ πραγµατικ2τητα και τα κοινωνικ7 προβλµατα·

(10)

η συµφωνα εφαρµ2ζεται στου1 ναυτικο<1 που εργ7ζονται σε κ7θε εδου1 ποντοπ2ρα πλοα, ετε αυτ7
ανκουν στο δηµ2σιο ετε σε ιδιτε1, που εναι νηολογηµ;να στην επικρ7τεια οποιουδποτε κρ7του1
µ;λου1 και ασκο<ν τακτικ7 εµπορικ;1 θαλ7σσιε1
δραστηρι2τητε1·

(11)

προσκουσα µορφ νοµοθετµατο1 για την υλοποηση αυτ1 τη1 συµφωνα1 εναι η οδηγα, κατ7
την ;ννοια του 7ρθρου 249 τη1 συνθκη1· η οδηγα
δεσµε<ει τα κρ7τη µ;λη ω1 προ1 το αποτ;λεσµα που
πρ;πει να επιτευχθε, αφνοντα1 τον τ<πο και τα
µ;σα στην αρµοδι2τητ7 του1·

(12)

σ<µφωνα µε την αρχ τη1 επικουρικ2τητα1 και την
αρχ τη1 αναλογικ2τητα1, 2πω1 περι;χονται στο
7ρθρο 5 τη1 συνθκη1, οι στ2χοι τη1 παρο<σα1 οδηγα1 δεν µπορο<ν να υλοποιηθο<ν επαρκ1 απ2 τα
κρ7τη µ;λη και δ<νανται συνεπ1 να επιτευχθο<ν
καλ<τερα σε κοινοτικ2 εππεδο· η οδηγα περιορζεται στο ελ7χιστο αναγκαο για την επτευξη αυτν
των στ2χων και δεν υπερβανει τα προ1 το<το αναγκαα 2ρια·

(13)

2σον αφορ7 του1 2ρου1 που χρησιµοποιο<νται στη
συµφωνα και που δεν ορζονται ειδικ7 απ2 την δια,
η οδηγα αφνει στα κρ7τη µ;λη την ελευθερα να
του1 καθορσουν σ<µφωνα µε το εθνικ2 δκαιο και
πρακτικ, 2πω1 συµβανει και µε 7λλε1 οδηγε1 για
την κοινωνικ πολιτικ που χρησιµοποιο<ν παρ2µοιου1 2ρου1, υπ2 την προϋπ2θεση 2τι οι εν λ2γω
ορισµο σ;βονται το περιεχ2µενο τη1 συµφωνα1·

την πρ2ταση τη1 Επιτροπ1,
Εκτιµντα1 τα εξ1:
(1)

(2)

(3)

(4)

;πειτα απ2 την ;ναρξη ισχ<ο1 τη1 συνθκη1 του =µστερνταµ, οι διατ7ξει1 τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ που ;χουν προσαρτηθε στο πρωτ2κολλο (αριθ. 14) σχετικ7 µε την κοινωνικ πολιτικ, το
οποο ;χει προσαρτηθε στη συνθκη για την δρυση
τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1 2πω1 ;χει αυτ τροποποιηθε απ2 τη συνθκη του Μ7αστριχτ, ;χουν ενσωµατωθε στα 7ρθρα 136 ;ω1 139 τη1 συνθκη1 για
την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1·
η διοκηση και οι εργαζ2µενοι (κοινωνικο εταροι)
µπορο<ν, σ<µφωνα µε το 7ρθρο 139 παρ7γραφο1 2
τη1 συνθκη1, να ζητο<ν απ2 κοινο< οι συµφωνε1 σε
κοινοτικ2 εππεδο να υλοποιο<νται µε απ2φαση του
Συµβουλου εκδιδοµ;νη µετ7 απ2 πρ2ταση τη1 Επιτροπ1·
το Συµβο<λιο εν;κρινε την οδηγα 93/104/ΕΚ τη1
23η1 Νοεµβρου 1993, σχετικ7 µε ορισµ;να στοιχεα
τη1 οργ7νωση1 του χρ2νου εργασα1 (1)· οι θαλ7σσιε1
µεταφορ;1 ταν ;να1 απ2 του1 κλ7δου1 δραστηριοττων που εξαιρεται απ2 το πεδο εφαρµογ1 τη1
οδηγα1 αυτ1·
θα πρ;πει να ληφθο<ν υπ2ψη οι σχετικ;1 συµβ7σει1
τη1 διεθνο<1 οργ7νωση1 εργασα1 σχετικ7 µε την
οργ7νωση του χρ2νου εργασα1, συµπεριλαµβανοµ;νων εκενων που αφορο<ν ειδικ2τερα τι1 ρε1
εργασα1 των ναυτικν·

(5)

η Επιτροπ, σ<µφωνα µε το 7ρθρο 3 παρ7γραφο1 2
τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ, διαβουλε<θηκε µε του1 κοινωνικο<1 εταρου1 για του1 ενδεχ2µενου1 προσανατολισµο<1 µια1 κοινοτικ1 δρ7ση1
που θα αφορ7 του1 κλ7δου1 και τι1 δραστηρι2τητε1
που εξαιρο<νται απ2 την οδηγα 93/104/ΕΚ·

(6)

η Επιτροπ, µετ7 τη διαβο<λευση αυτ, ;κρινε 2τι
εναι σκ2πιµη η αν7ληψη κοινοτικ1 δραση1 στο
θ;µα αυτ2 και διαβουλε<θηκε εκ ν;ου µε του1 κοινωνικο<1 εταρου1 σε κοινοτικ2 εππεδο επ του περιεχοµ;νου τη1 µελετωµ;νη1 πρ2ταση1, σ<µφωνα µε το
7ρθρο 3 παρ7γραφο1 3 τη1 εν λ2γω συµφωνα1·

(7)

η ;νωση εφοπλιστν τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1
(ECSA) και η οµοσπονδα των ενσεων εργαζοµ;νων στι1 µεταφορ;1 στην Ευρωπαϊκ /νωση (FST)

(1) ΕΕ L 307 τη1 13.12.1993, σ. 18.

(2) ΕΕ C 368 τη1 23.12.1994, σ. 6.
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(14)

η Επιτροπ συν;ταξε πρ2ταση οδηγα1, σ<µφωνα µε
την ανακονωσ τη1, τη1 201 ΜαIου 1998, για την
προσαρµογ και την προθηση του κοινωνικο< διαλ2γου σε κοινοτικ2 εππεδο, λαµβ7νοντα1 υπ2ψη τη1
την αντιπροσωπευτικ2τητα των υπογραφ2ντων
µερν και τη νοµιµ2τητα κ7θε ρτρα1 τη1
συµφωνα1·

(15)

η Επιτροπ ενηµ;ρωσε το Ευρωπαϊκ2 Κοινοβο<λιο
και την Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ,
σ<µφωνα µε την ανακονωσ τη1 τη1 14η1 ∆εκεµβρου 1993 σχετικ7 µε την εφαρµογ τη1 συµφωνα1
για την κοινωνικ πολιτικ, αποστ;λλοντ71 του1 το
κεµενο τη1 πρ2ταση1 οδηγα1 που περι;χει τη
συµφωνα·

(16)

η υλοποηση τη1 συµφωνα1 συµβ7λλει στην επτευξη
των στ2χων που αναφ;ρει το 7ρθρο 136 τη1
συνθκη1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Η παρο<σα οδηγα αποσκοπε στην υλοποηση τη1
συµφωνα1 για την οργ7νωση του χρ2νου εργασα1 των
ναυτικν, που σ<ναψαν µεταξ< του1, στι1 30 Σεπτεµβρου
1998, οι οργανσει1 εργοδοτν και εργαζοµ;νων στον
τοµ;α των θαλ7σσιων µεταφορν (ECSA και FST), 2πω1
αυτ περι;χεται στο παρ7ρτηµα.
ρθρο 2
Ελ!χιστε επιβαλλ(µενε απαιτ1σει
1.
Τα κρατη µ;λη µπορο<ν να διατηρσουν  να θεσπσουν ευνοϊκ2τερε1 διατ7ξει1 απ2 εκενε1 που προβλ;πει η
παρο<σα οδηγα.
2.
Η υλοποηση τη1 παρο<σα1 οδηγα1 δεν αποτελε σε
καµα περπτωση επαρκ δικαιολογα για την υποβ7θµιση
του γενικο< επιπ;δου προστασα1 των εργαζοµ;νων στον
τοµ;α που καλ<πτεται απ2 την παρο<σα οδηγα, και το<το

2. 7. 1999

µε την επιφ<λαξη του δικαιµατο1 των κρατν µελν /και
των κοινωνικν εταρων να θεσπζουν, λαµβ7νοντα1 υπ2ψη
του1 την εξ;λιξη τη1 κατ7σταση1, διαφορετικ;1 νοµοθετικ;1,
κανονιστικ;1  συµβατικ;1 ρυθµσει1 απ2 εκενε1 που υπ7ρχουν τη στιγµ τη1 υιοθ;τηση1 τη1 παρο<σα1 οδηγα1, εφ2σον τηρο<νται οι ελ7χιστε1 απαιτσει1 που προβλ;πονται
απ2 την παρο<σα οδηγα.
ρθρο 3
Μεταφορ!
1.
Τα κρ7τη µ;λη θ;τουν σε ισχ< τι1 νοµοθετικ;1, κανονιστικ;1 και διοικητικ;1 διατ7ξει1 που εναι απαρατητε1
για να συµµορφωθο<ν µε την παρο<σα οδηγα το αργ2τερο
;ω1 τι1 30 Ιουνου 2002,  διασφαλζουν 2τι, πριν απ2 τη
λξη τη1 περι2δου αυτ1, οι κοινωνικο εταροι λαµβ7νουν
τα αναγκαα µ;τρα µ;σω συµφωνα1, τα δε κρ7τη µ;λη
οφελουν να λαµβ7νουν κ7θε απαρατητο µ;τρο που να
του1 επιτρ;πει αν7 π7σα στιγµ να εναι σε θ;ση να διασφαλζουν τα αποτελ;σµατα που επιβ7λλει η παρο<σα οδηγα. Ενηµερνουν αµ;σω1 σχετικ7 την Επιτροπ.
2.
Οι διατ7ξει1 που προβλ;πονται στην παρ7γραφο 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 λεπτοµ;ρειε1 τη1
αναφορ71 αυτ1 καθορζονται απ2 τα κρ7τη µ;λη.
ρθρο 4
Αποδ.κτε
Η παρο<σα οδηγα απευθ<νεται στα κρ7τη µ;λη.
Λουξεµβο<ργο, 21 Ιουνου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδρο
L. SCHOMERUS
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜ<ΩΝΙΑ
για την οργ!νωση του χρ(νου εργασα των ναυτικ)ν
/χοντα1 υπ2ψη τη συµφωνα για την κοινωνικ πολιτικ που προσαρτ7ται στο πρωτ2κολλο σχετικ7 µε την
κοινωνικ πολιτικ τη1 συνθκη1 για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1 και ιδω1 το 7ρθρο 3 παρ7γραφο1 4
και το 7ρθρο 4 παρ7γραφο1 2,
Εκτιµντα1:
2τι το 7ρθρο 4 παρ7γραφο1 2 τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ προβλ;πει 2τι οι συµφωνε1 που
συν7πτονται σε κοινοτικ2 εππεδο µπορο<ν να υλοποιο<νται, 2ταν το ζητο<ν απ2 κοινο< τα υπογρ7φοντα µ;ρη,
µε απ2φαση του Συµβουλου που λαµβ7νεται µετ7 απ2 πρ2ταση τη1 Επιτροπ1·
2τι τα µ;ρη που υπογρ7φουν την παρο<σα συµφωνα προβανουν σε τ;τοιο ατηµα,
ΤΑ ΥΠΟΓΡΑLΟΝΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜLΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ρ1τρα 1

Ρ1τρα 4

1. Η συµφωνα εφαρµ2ζεται στου1 ναυτικο<1 που εργ7ζονται σε καθε εδου1 ποντοπ2ρο πλοο, ετε ανκουν στο
δηµ2σιο ετε σε ιδιτε1, το οποο εναι νηολογηµ;νο
στην επικρ7τεια οποιουδποτε κρ7του1 µ;λου1 και ασκε
τακτικ7 εµπορικ;1 θαλ7σσιε1 δραστηρι2τητε1. Για του1
σκοπο<1 τη1 παρο<σα1 συµφωνα1 ;να πλοο το οποο
εναι νηολογηµ;νο σε δ<ο κρ7τη θεωρεται νηολογηµ;νο
στην επικρ7τεια του κρ7του1 του οποου φ;ρει τη
σηµαα.

Με την επιφ<λαξη τη1 ρτρα1 5, το σ<νηθε1 πρ2τυπο ωρ7ριο εργασα1 εν21 ναυτικο< βασζεται, κατ7 καν2να, σε
εργ7σιµη ηµ;ρα οκτ ωρν µε µια ηµ;ρα αν7παυση1 την
εβδοµ7δα και µε αν7παυση κατ7 τι1 δηµ2σιε1 αργε1. Τα
κρ7τη µ;λη δ<ναται να προβλ;πουν διαδικασε1 οι οποε1
να επιτρ;πουν  να καταχωρο<ν συλλογικ;1 συµφωνε1 στι1
οποε1 να καθορζονται οι κανονικ;1 ρε1 εργασα1 των
ναυτικν β7σει εν21 προτ<που τουλ7χιστον τ2σο ευνοϊκο<
2σο και το παρ2ν.

2. Στην περπτωση αµφιβολα1 ω1 προ1 το κατ7 π2σον ;να
πλοο πρ;πει να θεωρεται ποντοπ2ρο  2τι ασκε θαλ7σσιε1 εµπορικ;1 δραστηρι2τητε1 για του1 σκοπο<1 τη1
συµφωνα1, το θ;µα επιλ<εται απ2 την αρµ2δια αρχ του
κρ7του1 µ;λου1. Πρ;πει να γνεται διαβο<λευση µε τι1
οργανσει1 εφοπλιστν και ναυτικν.

Ρ1τρα 5
1. Το οριακ2 ωρ7ριο εργασα1  αν7παυση1 εναι:
α) µ;γιστο ωρ7ριο εργασα1 του οποου δεν πρ;πει να
γνεται υπ;ρβαση:
i) 14 ρε1 µ;σα σε περοδο 24 ωρν και

Ρ1τρα 2
Στα πλασια τη1 συµφωνα1:
α) ο 2ρο1 «ρε1 εργασα1» σηµανει το χρ2νο στη δι7ρκεια
του οποου πρ;πει ο ναυτικ21 να εργ7ζεται για λογαριασµ2 του πλοου·
β) ο 2ρο1 «ρε1 αν7παυση1» σηµανει το χρ2νο εκτ21 των
ωρν εργασα1· ο 2ρο1 αυτ21 δεν περιλαµβ7νει τα
σ<ντοµα διαλεµµατα·
γ) ω1 «ναυτικ21» νοεται κ7θε 7τοµο το οποο απασχολεται  προσλαµβ7νεται µε οποιαδποτε ιδι2τητα σε ποντοπ2ρο πλοο για το οποο ισχ<ει η συµφωνα·
δ) ω1 «εφοπλιστ1» νοεται ο ιδιοκττη1 του πλοου  κ7θε
7λλο νοµικ2  φυσικ2 πρ2σωπο 2πω1 ο διαχειριστ1  ο
ναυλωτ1, ο οποο1 ;χει αναλ7βει την ευθ<νη για τη
λειτουργα του πλοου απ2 τον ιδιοκττη του πλοου και
ο οποο1 αναλαµβ7νοντα1 την ευθ<νη του πλοου
συµφνησε να αναλ7βει 2λα τα παρεπ2µενα καθκοντα
και ευθ<νε1.

ii) 72 ρε1 µ;σα σε περοδο επτ7 ηµερν

β) ελ7χιστο σ<νολο ωρν αν7παυση1 που δεν πρ;πει να
εναι λιγ2τερο απ2:
i) 10 ρε1 µ;σα σε περοδο 24 ωρν και
ii) 77 ρε1 µ;σα σε περοδο επτ7 ηµερν.
2. Οι ρε1 αν7παυση1 δεν πρ;πει να διαιρο<νται σε περισσ2τερε1 απ2 δ<ο περι2δου1, µια απ2 τι1 οποε1 πρ;πει να
διαρκε τουλ7χιστον ;ξι ρε1 εν το δι7στηµα µεταξ<
διαδοχικν περι2δων αν7παυση1 δεν πρ;πει να υπερβανει τι1 14 ρε1.

Ρ1τρα 3

3. Τα προσκλητρια, τα γυµν7σια καταπολ;µηση1 τη1
πυρκαγι71 και οι ασκσει1 δι7σωση1 µε ναυαγοσωστικ;1
λ;µβου1, καθ1 και οι ασκσει1 που περιγρ7φονται απ2
τι1 εθνικ;1 νοµοθετικ;1 και κανονιστικ;1 διατ7ξει1 και
απ2 διεθνε1 πρ7ξει1 πρ;πει να διεξ7γονται κατ7 τρ2πο
στε να ελαχιστοποιεται η διακοπ των περι2δων αν7παυση1 και να µην προξενεται κ2πωση.

Εντ21 των ορων που καθορζονται στη ρτρα 5, καθορζεται ετε ο µ;γιστο1 αριθµ21 ωρν εργασα1 τι1 οποε1 δεν
πρ;πει να υπερβανει ο εργαζ2µενο1 σε µια δεδοµ;νη χρονικ περοδο ετε ;να1 ελ7χιστο1 αριθµ21 ωρν αν7παυση1
ο οποο1 πρ;πει να παρ;χεται σε µια δεδοµ;νη χρονικ
περοδο.

4. Στην περπτωση που ;να1 ναυτικ21 ευρσκεται σε 7µεση
δι7θεση, 2πω1 στην περπτωση κατ7 την οποα ;να
µηχανοστ7σιο εναι αφ<λακτο, ο ναυτικ21 πρ;πει να
λαµβ7νει επαρκ αντισταθµιστικ περοδο αν7παυση1
ε7ν η κανονικ περοδο1 αν7παυσ1 του διαταρ7σσεται
απ2 ;κτακτε1 κλσει1 για εργασα.
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5. Oσον αφορ7 τα προβλεπ2µενα στι1 παραγρ7φου1 3 και
4, εφ2σον δεν υφσταται συλλογικ συµφωνα  διαιτητικ απ2φαση  εφ2σον η αρµ2δια αρχ κρνει 2τι τα
θεσπιζ2µενα στη συµφωνα  την απ2φαση εναι ανεπαρκ, εναπ2κειται σ’ αυτ την αρµ2δια αρχ να θεσπσει διατ7ξει1 ;τσι στε να εξασφαλσει επαρκ χρ2νο
αν7παυση1 για του1 συγκεκριµ;νου1 ναυτικο<1.
6. Λαµβ7νοντα1 υπ2ψη δε2ντω1 τι1 γενικ;1 αρχ;1 τη1 προστασα1 τη1 υγεα1 και τη1 ασφ7λεια1 των εργαζοµ;νων,
τα κρ7τη µ;λη µπορο<ν να εκδδουν εθνικ;1 νοµοθετικ;1
και κανονιστικ;1 διατ7ξει1  διαδικασε1 για την αρµ2δια αρχ ;τσι στε να επιτρ;πονται  να καταχωρο<νται
συλλογικ;1 συµφωνε1 που να επιτρ;πουν εξαιρ;σει1 απ2
τα 2ρια που θεσπζονται στι1 παραγρ7φου1 1 και 2. Οι
εξαιρ;σει1 αυτ;1 πρ;πει να τηρο<ν κατ7 το δυνατ2 τα
πρ2τυπα που καθορζονται παραπ7νω, µπορο<ν 2µω1 να
λαµβ7νουν υπ2ψη συχν2τερε1  µεγαλ<τερε1 περι2δου1
αδεα1  να προβλ;πουν τη χοργηση αντισταθµιστικ1
7δεια1 για ναυτικο<1 που εργ7ζονται ω1 φ<λακε1  για
ναυτικο<1 που εργ7ζονται σε πλοα που εκτελο<ν µικρ7
δροµολ2για.
7. Σε ε<κολα προσιτ2 µ;ρο1, τοποθετεται πνακα1 στον
οποο να εµφανεται η διευθ;τηση τη1 εργασα1 στο
κατ7στρωµα και να περιλαµβ7νεται για καθε θ;ση τουλ7χιστον:
α) το χρονοδι7γραµµα τη1 υπηρεσα1 2ταν το πλοο
εναι στην ανοικτ θ7λασσα και 2ταν το πλοο εναι
στο λιµ7νι και
β) το µ;γιστο ωρ7ριο εργασα1  το ελ7χιστο σ<νολο
ωρν αν7παυση1 που απαιτο<νται απ2 τη νοµοθεσα,
του1 κανονισµο<1  τι1 συλλογικ;1 συµφωνε1 που
ισχ<ουν στα κρ7τη µ;λη.
8. Ο πνακα1 που αναφ;ρεται στην παρ7γραφο 7 συντ7σσεται σε τυποποιηµ;νη µορφ στη γλσσα  τι1 γλσσε1
εργασα1 του πλοου και στα αγγλικ7.
Ρ1τρα 6
Οι ναυτικο κ7τω των 18 ετν δεν επιτρ;πεται να εργ7ζονται τη ν<κτα. Στα πλασια αυτ1 τη1 ρτρα1, ω1 «ν<κτα»
νοεται η περοδο1 τουλ7χιστον 9 συνεχν ωρν που περιλαµβ7νει το δι7στηµα απ2 τα µεσ7νυκτα ;ω1 τι1 5 π.µ. Η
παρο<σα δι7ταξη δεν απαιτεται να εφαρµ2ζεται ε7ν διαταρ7σσεται η πραγµατικ κατ7ρτιση των ν;ων ναυτικν απ2
16 ;ω1 18 ετν σ<µφωνα µε καθιερωµ;να προγρ7µµατα και
χρονοδιαγρ7µµατα.
Ρ1τρα 7
1. Ο πλοαρχο1 ;χει το δικαωµα να απαιτε απ2 ;ναν
ναυτικ2 να εκτελε 2σε1 ρε1 εργασα1 απαιτο<νται για
την 7µεση ασφ7λεια του πλοου, των ατ2µων που ευρσκονται στο κατ7στρωµα  του φορτου  για την
παροχ βοηθεα1 σε 7λλο πλοο  7τοµα που ευρσκονται σε κατ7σταση κινδ<νου στη θ7λασσα.
2. Σ<µφωνα µε την παρ7γραφο 1, ο πλοαρχο1 µπορε να
αναστελει την ισχ< του προγρ7µµατο1 ωρν εργασα1 
ωρν αν7παυση1 και να απαιτσει απ2 ;ναν ναυτικ2 να

2. 7. 1999

εκτελ;σει 2σε1 ρε1 εργασα1 απαιτο<νται µ;χρι1 2του
αποκατασταθε η οµαλ κατ7σταση.
3. Μ2λι1 καταστε δυνατ2 µετ7 την αποκατ7σταση τη1
οµαλ1 κατ7σταση1, ο πλοαρχο1 εξασφαλζει τη
χοργηση επαρκο<1 περι2δου αν7παυση1 σε 2λου1 του1
ναυτικο<1 που εκτ;λεσαν εργασα στη δι7ρκεια περι2δου
αν7παυση1 σ<µφωνα µε το χρονοδι7γραµµα.
Ρ1τρα 8
1. Τηρεται µητρο των καθηµερινν ωρν εργασα1  των
καθηµερινν ωρν αν7παυση1 των ναυτικν, ;τσι στε
να επιτρ;πεται ο ;λεγχο1 τη1 τρηση1 των διατ7ξεων που
θεσπζονται στη ρτρα 5. Ο ναυτικ21 λαµβ7νει αντγραφο των στοιχεων του µητρου που τον αφορο<ν, το
οποο πρ;πει να υπογρ7φεται απ2 τον πλοαρχο,  απ2
7τοµο εξουσιοδοτηµ;νο απ2 τον πλοαρχο, και απ2 τον
ναυτικ2.
2. Καθορζονται διαδικασε1 για την τρηση τ;τοιων
αρχεων στο πλοο, συµπεριλαµβανοµ;νων των διαστηµ7των κατ7 τα οποα καταχωρο<νται οι πληροφορε1. Η
µορφ των αρχεων του χρονοδιαγρ7µµατο1 των ωρν
εργασα1  των ωρν αν7παυση1 των ναυτικν καθορζεται λαµβ7νοντα1 υπ2ψη 2λε1 τι1 υφιστ7µενε1 διεθνε1
κατευθυντριε1 γραµµ;1. Η µορφ πρ;πει να καθορζεται
στη γλσσα  τι1 γλσσε1 που προβλ;πονται απ2 τη
ρτρα 5 παρ7γραφο1 8.
3. Αντγραφο των σχετικν διατ7ξεων τη1 εθνικ1 νοµοθεσα1 που αφορο<ν αυτ τη συµφωνα και των σχετικν
συλλογικν συµφωνιν τηρεται στο κατ7στρωµα και
εναι ε<κολα προσιτ2 στο πλρωµα.
Ρ1τρα 9
Τα αρχεα που αναφ;ρονται στη ρτρα 8 εξετ7ζονται και
υπογρ7φονται κατ7 διαστµατα κατ7λληλα, ;τσι στε να
ελ;γχεται η τρηση των διατ7ξεων που δι;πουν τι1 ρε1
εργασα1  τι1 ρε1 αν7παυση1 οι οποε1 προβλ;πονται
στην παρο<σα συµφωνα.
Ρ1τρα 10
1. Κατ7 τον καθορισµ2, την ;γκριση  την αναθερηση
των επιπ;δων επ7νδρωση1, εναι απαρατητο να λαµβ7νεται υπ2ψη η αν7γκη αποφυγ1  ελαχιστοποηση1, 2σο
το δυνατ2ν περισσ2τερο, των υπερβολικ7 πολλν ωρν
εργασα1, ;τσι στε να εξασφαλζεται επαρκ1 αν7παυση
και να περιορζεται η κ2πωση.
2. Ε7ν απ2 τα αρχεα  7λλα αποδεικτικ7 στοιχεα προκ<πτει παρ7βαση των διατ7ξεων που δι;πουν τι1 ρε1 εργασα1  τι1 ρε1 αν7παυση1, πρ;πει να λαµβ7νονται
µ;τρα, συµπεριλαµβανοµ;νη1 εφ2σον εναι απαρατητο
τη1 αναθερηση1 τη1 επ7νδρωση1 του πλοου, ;τσι στε
να αποφε<γονται µελλοντικ;1 παραβ7σει1.
3. Oλα τα πλοα για τα οποα εφαρµ2ζεται η παρο<σα
συµφωνα πρ;πει να εναι επαρκ1, ασφαλ1 και αποτελεσµατικ7 επανδρωµ;να σ<µφωνα µε τον κανονισµ2 για
την ελ7χιστη ασφαλ επ7νδρωση  µε ισοδ<ναµη ρ<θµιση που εκδδεται απ2 την αρµ2δια αρχ.
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Ρ1τρα 11
Στα πλοα δεν επιτρ;πεται να εργ7ζονται 7τοµα ηλικα1
κ7τω των 16 ετν.
Ρ1τρα 12
Ο εφοπλιστ1 παρ;χει στον πλοαρχο του1 απαρατητου1
π2ρου1 για τη συµµ2ρφωση προ1 τι1 υποχρεσει1 τη1
παρο<σα1 συµφωνα1, συµπεριλαµβανοµ;νων εκενων που
;χουν σχ;ση µε την κατ7λληλη επ7νδρωση του πλοου. Ο
πλοαρχο1 λαµβ7νει 2λα τα απαρατητα µ;τρα για να εξασφαλσει την εκπλρωση των απαιτσεων σχετικ7 µε τι1
ρε1 εργασα1 και αν7παυση1 των ναυτικν που απορρ;ουν
απ2 την παρο<σα συµφωνα.
Ρ1τρα 13
1. Oλοι οι ναυτικο πρ;πει να διαθ;τουν πιστοποιητικ2 τη1
καταλληλ2τητ71 του1 για την εργασα µε την οποα πρ2κειται να απασχοληθο<ν στη θ7λασσα.
Η φ<ση τη1 αξιολ2γηση1 τη1 υγεα1 που πρ;πει να γνεται και οι λεπτοµ;ρειε1 που πρ;πει να περιλαµβ7νονται
στο ιατρικ2 πιστοποιητικ2 καθορζονται <στερα απ2 διαβο<λευση µε τι1 ενδιαφερ2µενε1 οργανσει1 των εφοπλιστν και ναυτικν.
Oλοι οι ναυτικο υπ2κεινται σε τακτικ εξ;ταση τη1
υγεα1 του1. Οι φ<λακε1, οι οποοι ;χουν προβλµατα
υγεα1 πιστοποιο<µενα απ2 ιατρ2 ω1 οφειλ2µενα στο
γεγον21 2τι εκτελο<ν νυκτεριν εργασα, µεταφ;ρονται,
εφ2σον εναι δυνατ2, σε ηµερσια εργασα για την οποα
εναι κατ7λληλοι.
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2. Η υγειονοµικ εξ;ταση που αναφ;ρεται στην παρ7γραφο
1 παρ;χεται δωρε7ν και καλ<πτεται απ2 το ιατρικ2
απ2ρρητο. Τ;τοιε1 υγειονοµικ;1 εξετ7σει1 µπορο<ν να
διεξ7γονται στα πλασια του εθνικο< υγειονοµικο<
συστµατο1.
Ρ1τρα 14
Οι εφοπλιστ;1 πρ;πει να παρ;χουν πληροφορε1 σχετικ7 µε
του1 φ<λακε1 και 7λλου1 εργαζοµ;νου1 κατ7 τη ν<κτα στην
αρµ2δια εθνικ αρχ εφ2σον αυτ το ζητσει.
Ρ1τρα 15
Οι ναυτικο τυγχ7νουν προστασα1 τη1 ασφ7λεια1 και τη1
υγεα1 του1 αν7λογα µε τη φ<ση τη1 εργασα1 του1. Παρ;χεται επση1 ισοδ<ναµη προστασα και υπηρεσε1  διευκολ<νσει1 πρ2ληψη1 για την ασφ7λεια και την υγεα των
ναυτικν που εργ7ζονται την ηµ;ρα  τη ν<κτα.
Ρ1τρα 16
Κ7θε ναυτικ21 δικαιο<ται ετσια 7δεια µετ’ αποδοχν για
περοδο τουλ7χιστον τεσσ7ρων εβδοµ7δων , για περι2δου1
απασχ2ληση1 µικρ2τερε1 του εν21 ;του1, αν7λογο µ;ρο1
αυτ1, σ<µφωνα µε του1 2ρου1 απ2κτηση1 δικαιµατο1 και
χοργηση1 τ;τοια1 7δεια1 που προβλ;πονται στην εθνικ
νοµοθεσα /και πρακτικ.
Η ελ7χιστη περοδο1 ετσια1 7δεια1 µετ’ αποδοχν δεν
αντικαθσταται απ2 αντισταθµιστικ2 επδοµα, εκτ21 απ2
τι1 περιπτσει1 κατ7 τι1 οποε1 λγει η σχ;ση εργασα1.

Βρυξ;λλε1, 30 Σεπτεµβρου 1998.
Οµοσπονδ!α των Εν$σεων Εργαζοµ'νων
στι Μεταφορ' στην Ευρωπαϊκ, -νωση (FST)

-νωση Εφοπλιστ$ν
τη Ευρωπαϊκ, Κοιντητα (ECSA)
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II
(Πρξει για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 28η Μαου 1999
για τον καθορισµ των οικολογικ"ν κριτηρ#ων απονοµ% του κοινοτικο& οικολογικο& σ%µατο σε απορρυπαντικ) πλυντηρ#ων πι)των
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 1377]
(Κε#µενο που παρουσι)ζει ενδιαφ/ρον για τον ΕΟΧ)

(1999/427/ΕΚ)
στ2χου1 του κοινοτικο= συστµατο1 απονοµ1 οικολογικο= σµατο1· 2τι τα απορρυπαντικ< πλυντηρων
πι<των περι@χουν ουσε1  παρασκευ<σµατα που
@χουν ταξινοµηθε ω1 επικνδυνα σ=µφωνα µε τι1
προαναφερθεσε1 οδηγε1·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

/χοντα1 υπ2ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1,
τον κανονισµ2 (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 του Συµβουλου, τη1
23η1 Μαρτου 1992, σχετικ< µε κοινοτικ2 σ=στηµα απονοµ1 οικολογικο= σµατο1 (1), και ιδω1 το <ρθρο 5 παρ<γραφο1 1 δε=τερο εδ<φιο,
Εκτιµντα1:
(1)
2τι, στο <ρθρο 5 παρ<γραφο1 1 πρτο εδ<φιο του
κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, προβλ@πεται 2τι οι
προϋποθ@σει1 απονοµ1 του κοινοτικο= οικολογικο=
σµατο1 καθορζονται αν< κατηγορα προϊ2ντων·
(2)
2τι το <ρθρο 10 παρ<γραφο1 2 του κανονισµο=
(ΕΟΚ) αριθ. 880/92 ορζει 2τι οι οικολογικ@1 επιδ2σει1 εν21 προϊ2ντο1 αξιολογο=νται σε σχ@ση µε τα
ειδικ< κριτρια που καθορζονται αν< κατηγορα
προϊ2ντων·
(3)
2τι, στο <ρθρο 4 παρ<γραφο1 2 στοιχεο α) του
κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, ορζεται 2τι το
οικολογικ2 σµα δεν απον@µεται σε καµα
περπτωση σε προϊ2ντα τα οποα εναι ουσε1 
παρασκευ<σµατα που χαρακτηρζονται ω1 επικνδυνα κατ< την @ννοια τη1 οδηγα1 67/548/ΕΟΚ
του Συµβουλου (2), 2πω1 τροποποιθηκε τελευταα
απ2 την οδηγα 98/73/ΕΚ τη1 Επιτροπ1 (3) και 88/
379/ΕΟΚ του Συµβουλου (4), 2πω1 τροποποιθηκε
τελευταα απ2 την οδηγα 96/65/ΕΟΚ τη1 Επιτροπ1 (5) αλλ< εναι δυνατ2ν να απον@µεται στα
προϊ2ντα που περι@χουν ουσε1  παρασκευ<σµατα
αυτο= του εδου1 εφ2σον ανταποκρνονται στου1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

99 τη1 11.4.1992, σ. 1.
196 τη 16.8.1967, σ.1.
305 τη1 16.11.1998, σ. 1.
187 τη1 16.7.1988, σ. 14.
265 τη1 18.10.1996, σ. 15.

(4)

2τι τα οικολογικ< κριτρια που θεσπζονται µε την
παρο=σα οδηγα περιλαµβ<νουν, ιδω1 αντατε1
τιµ@1 αποκλεισµο= και βαθµολογα, στε να περιορζεται στο ελ<χιστο η περιεκτικ2τητα των δυν<µενων
να λ<βουν οικολογικ2 σµα απορρυπαντικν σε
ουσε1 και παρασκευ<σµατα ταξινοµηµ@να ω1 επικνδυνα·

(5)

2τι τα απορρυπαντικ< που πληρο=ν τα κριτρια αυτ<
@χουν κατ< συν@πεια περιορισµ@νε1 επιπτσει1 στο
περιβ<λλον και πληρο=ν του1 στ2χου1 του κοινοτικο= συστµατο1 απονοµ1 οικολογικο= σµατο1·

(6)

2τι σ=µφωνα µε το <ρθρο 6 του κανονισµο= (ΕΟΚ)
αριθ. 880/92, η Επιτροπ συµβουλε=τηκε µε του1
κυρι2τερου1 ενδιαφερ2µενου1 κ=κλου1 στο πλασιο
εν21 γνωµοδοτικο= σµατο1·

(7)

2τι η επιτροπ @χει συσταθε δυν<µει του <ρθρου 7
παρ<γραφο1 1 του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 880/92
δεν διατ=πωσε γνµη επ των µ@τρων που προβλ@πονται σε σχ@διο αποφ<σεω1 τη1 Επιτροπ1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟGΑΣΗ:

#ρθρο 1
Ω1 κατηγορα προϊ2ντων «απορρυπαντικ< πληντηρων
πι<των» νοο=νται 2λα τα απορρυπαντικ< που προορζονται
να χρησιµοποιηθο=ν αποκλειστικ< σε αυτ2µατα πλυντρια
πι<των.
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#ρθρο 2
Οι οικολογικ@1 επιδ2σει1 και η καταλληλ2τητα για χρση
τη1 κατηγορα1 προϊ2ντων που ορζεται στο <ρθρο 1 αξιολογο=νται µε β<ση τα ειδικ< οικολογικ< κριτρια και τα
κριτρια επιδ2σεων που καθορζονται στο παρ<ρτηµα και
προσαρτµατα Ι.Α, Ι.Β, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

#ρθρο 3
Ο ορισµ21 τη1 κατηγορα1 και τα ειδικ< για την κατηγορα
οικολογικ< κριτρια ισχ=ουν για τρα @τη απ2 την πρτη
ηµ@ρα του µνα που ακολουθε, τη θ@σπιση των κριτηρων.
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#ρθρο 4

Για διοικητικο=1 σκοπο=1 ο κωδικ21 αριθµ21 τη1 κατηγορα1 αυτ1 προϊ2ντων εναι: «15».
#ρθρο 5
Η παρο=σα απ2φαση απευθ=νεται στα κρ<τη µ@λη.
Βρυξ@λλε1, 28 ΜαLου 1999.
Για την Επιτροπ(
Ritt BJERREGAARD

Μ*λο τη Επιτροπ(
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι γενικ@1 απαιτσει1 που @χουν θεσπιστε µε τον κανονισµ2 (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 σχετικ< µε το κοινοτικ2
σ=στηµα απονοµ1 οικολογικο= σµατο1 και τα ειδικ< κριτρια του παρ2ντο1 παραρτµατο1 ισχ=ουν για την
απονοµ οικολογικο= σµατο1 σε απορρυπαντικ< πλυντηρων πι<των.
Τα κριτρια αυτ< αποβλ@πουν στα ακ2λουθα:
 µε#ωση τη ρ&πανση των υδ)των µε ελ)ττωση τη καταν)λωση απορρυπαντικ"ν, αφεν , και του
περιορισµο& τη ποστητα των επιβλαβ"ν συστατικ"ν, αφετ/ρου,
 ελαχιστοπο#ηση τη παραγωγ% αποβλ%των µε τον περιορισµ τη πρωτογενο& συσκευασ#α και την
προ"θηση τη επαναχρησιµοπο#ηση %/και ανακ&κλωσ% τη ,
 µε#ωση τη ενεργειακ% καταν)λωση µε την προ"θηση απορρυπαντικ"ν που ε#ναι αποτελεσµατικ)
σε χαµηλ/ θερµοκρασ#ε .
Τα κριτρια αυτ< αυξ<νουν επση1 την περιβαλλοντικ ευαισθητοποηση των καταναλωτν.
1. ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙ ∆ΟΣΗ ΑΝΑΟΡΑΣ
1.1. Μον)δα αναφορ)
Ω1 µον<δα αναφορ<1 ορζεται η απαιτο=µενη ποσ2τητα προϊ2ντο1 για την πλ=ση µετρω1 ακ<θαρτου
σερβτσιου δδεκα ατ2µων (2πω1 ορζεται απ2 τα πρ2τυπα DIN  ISO).
1.2. ∆ση αναφορ)
Η δ2ση που συνιστ< ο παρασκευαστ1 στου1 καταναλωτ@1 για την πλ=ση φυσιολογικ1 ακαθ<ρτου σερβτσιου δδεκα τεµαχων ορζεται ω1 δ2ση αναφορ<1 υπ2 κανονικ@1 συνθκε1.
2. ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
2.1. Οικολογικ) κριτ%ρια για τα συστατικ)
Βασικ* παρµετροι
Λαµβ<νονται υπ2ψη οι ακ2λουθοι παρ<µετροι:
 ολικ@1 χηµικ@1 ουσε1,
 κρσιµο1 2γκο1 αραωση1  τοξικ2τητα (CDV  Tox),
 φωσφορικ< <λατα (ω1 STPP) (1),
 µη βιοαποδοµσιµε1 οργανικ@1 ουσε1 (σε αερ2βιε1 συνθκε1) (αερ2βιε1 NBDO),
 µη βιοαποδοµσιµε1 οργανικ@1 ουσε1 (σε αναερ2βιε1 συνθκε1) (αναερ2βιε1 (NBDO).
Στο προσ<ρτηµα ΙΙ ορζονται οι παρ<µετροι που χρησιµοποιο=νται για του1 υπολογισµο=1. Οι παρ<µετροι
αυτο υπολογζονται και εκφρ<ζονται σε g/πλ=ση  l/πλ=ση, αν<λογα µε την περπτωση. Τα µεγ@θη αυτ<
συσσωρε=ονται και αξιολογο=νται συνολικ1 σ=µφωνα µε τη µ@θοδο που παρουσι<ζεται στο παρ2ν @γγραφο.
Βαθµολογα, συντελεστ* στθµιση
Στον ακ2λουθο πνακα συνοψζονται τα επιλεχθ@ντα κριτρια, οι τιµ@1 αποκλεισµο=, οι συντελεστ@1 στ<θµιση1 και η µ@γιστη βαθµολογα που µπορε να επιτευχθε. Στο σηµεο 2.3 παρατθενται οι τ=ποι του
συστµατο1 βαθµολ2γηση1 που πρ@πει να χρησιµοποιο=νται για τον υπολογισµ2 τη1 βαθµολογα1 κ<θε
κριτηρου.
(1) Το προσωριν2 αυτ2 κριτριο @χει περιληφθε προκειµ@νου να ληφθε υπ2ψη η δυνατ2τητα ορισµ@νων απορρυπαντικν να
συµβ<λουν στον ευτροφισµ2. Κατ< την αναθερηση τη1 παρο=σα1 απ2φαση1 θα επιδιωχθε να αντικατασταθε αυτ η
παρ<µετρο1 µε κριτριο βασιζ2µενο στι1 επιπτσει1 στο περιβ<λλον, λαµβ<νοντα1 υπ2ψη τι1 µελλοντικ@1 εξελξει1 τη1
επιστηµονικ1 γνση1, τα διαθ@σιµα σχετικ< δεδοµ@να και την κατ<σταση των πραγµ<των.
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Σ&στηµα υπολογισµο& βαθµολογ#α /στ)θµιση των απορρυπαντικ"ν πλυντηρ#ων πι)των
Βαθµ21
Κριτριο

Ολικ@1 χηµικ@1 ουσε1
Κρσιµο1 2γκο1 αραωση1-τοξικ2τητα
Gωσφορικ< <λατα (ω1 STPP)
Μη
βιοαποδοµσιµε1
οργανικ@1
ουσε1 (σε αερ2βιε1 συνθκε1)
Μη
βιοαποδοµσιµε1
οργανικ@1
ουσε1 (σε αναερ2βιε1 συνθκε1)

HEXCL

W.F

21
240
9
0,15

22,5
250
10
1

3
8
2
1

0,15

0,2

4

3

2

1

16,5
60
0
0

18
120
3
0,05

19,5
180
6
0,10

0,05

0,10

0

1,5

Σ=νολο

Nθροισµα

12
32
8
4
6
62

Ελ<χιστη απαιτο=µενη βαθµολογα

26

Παρατηρ(σει:
Oλε1 οι τιµ@1 εκφρ<ζονται σε g/πλ=ση, εκτ21 τη1 τιµ1 για τον κρσιµο 2γκο αραωση1-τοξικ2τητα που εκφρ<ζεται σε l/πλ=ση
W.F. = συντελεστ1 στ<θµιση1 HEXCL = τιµ αποκλεισµο=.

2.2. Βαθµολογικ% β)ση για την απονοµ% οικολογικο& σ%µατο
Το <θροισµα των βαθµν που αντιστοιχο=ν στα π@ντε κριτρια για τα συστατικ< πρ@πει να εναι σο 
µεγαλ=τερο απ2 26.
∆εν επιτρ@πεται υπ@ρβαση τη1 τιµ1 αποκλεισµο= κριτηρων. Το προϊ2ν πρ@πει, επση1, να πληρο τα κριτρια
που καθορζονται σε <λλα τµµατα του παρ2ντο1 παραρτµατο1.
2.3. Υπολογισµ των οικολογικ"ν κριτηρ#ων για τα συστατικ)
Βση δεδοµ*νων για τα συστατικ απορρυπαντικ3ν (κατλογο DID-Detergent Ingredients Database)
Στο προσ<ρτηµα Ι µ@ρο1 Α παρουσι<ζεται η β<ση δεδοµ@νων για τα συστατικ< απορρυπαντικν (DID-list)
(κατ<λογο1 DID), που πρ@πει να χρησιµοποιεται κατ< του1 υπολογισµο=1 των κριτηρων που αφορο=ν τα
συστατικ<. Στο προσ<ρτηµα Ι µ@ρο1 Α παρατθενται για τα σηµαντικ2τερα συστατικ< απορρυπαντικν τα
δεδοµ@να σχετικ< µε το συντελεστ επιβ<ρυνση1, την τοξικ2τητα, την µη βιοαποδοµησιµ2τητα (αερ2βιε1
συνθκε1), τη µη βιοαποδοµησιµ2τητα (αναερ2βιε1 συνθκε1). Τα δεδοµ@να αυτ< πρ@πει να χρησιµοποιο=νται
για του1 υπολογισµο=1 που αφορο=ν τα αντστοιχα συστατικ<.
Τα κριτρια:
 ολικ@1 χηµικ@1 ουσε1,
 µη βιοαποδοµσιµε1 οργανικ@1 (αερ2βιε1/αναερ2βιε1 συνθκε1) ουσε1,
 φωσφορικ< <λατα (ω1 STPP)
υπολογζονται για κ<θε συστατικ2 λαµβ<νοντα1 υπ2ψη τη δ2ση αν< πλ=ση, την υγρασα και την κατ< µ<ζα
εκατοστιαα αναλογα των συστατικν, και εν συνεχεα προστθενται για κ<θε χηµικ σ=νθεση.
Το κριτριο για το κρσιµο 2γκο αραωση1 (CDV)  τοξικ2τητα υπολογζεται µε τον ακ2λουθο τ=πο:
CDVtox: =

δ2ση × συντελεστ1 επιβ<ρυνση1 x 1 000
χρ2νιε1 επιπτσει1

Μ*θοδο υπολογισµο των κριτηρων και των βαθµ3ν:
Για τον υπολογισµ2 των βαθµν των µεµονωµ@νων κριτηρων χρησιµοποιο=νται οι ακ2λουθε1 εξισσει1:
Ολικ χηµικ ουσ ε (TC):
Ε<ν TC  22,5 g/πλ=ση
Ε<ν TC  21 g/πλ=ση
Ε<ν 22,5  TC  21 g/πλ=ση
Ε<ν TC  16,5 g/πλ=ση
Μ@γιστο1 βαθµ21 = 4

τ2τε
τ2τε
τ2τε
τ2τε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Βαθµ21 = 15 – TC/1,5
Βαθµ21 = 0
Βαθµ21 = 4
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Kρ σιµο γκο αρα ωση-τοξικτητα (CDVtox):
Ε<ν CDVtox  250 l/πλ=ση

τ2τε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Ε<ν CDVtox  240 l/πλ=ση

τ2τε

Βαθµ21 = 5 – CDVtox/60

Ε<ν 250  CDVtox  240 l/πλ=ση

τ2τε

Βαθµ21 = 0

Ε<ν CDVtox  60 l/πλ=ση

τ2τε

Βαθµ21 = 4

τ2τε
τ2τε
τ2τε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Βαθµ21 = 4 – P/3
Βαθµ21 = 0

Μ@γιστο1 βαθµ21 = 4

ωσφορικ λατα (P):
Ε<ν P  10 g/πλ=ση
Ε<ν P  9 g/πλ=ση
Ε<ν 10  P  9 g/πλ=ση
Μ@γιστο1 βαθµ21 = 4

Μη βιοαποδοµ!σιµε οργανικ ουσ ε σε αερβιε συνθ!κε (aNBDO):
Ε<ν aNBDO  1 g/πλ=ση
Ε<ν aNBDO  0,15 g/πλ=ση
Ε<ν 1  aNBDO  0,15 g/πλ=ση
Μ@γιστο1 βαθµ21 = 4

τ2τε
τ2τε
τ2τε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Βαθµ21 = 4 – aNBDO/0,05
Βαθµ21 = 0

Μη βιοαποδοµ!σιµε οργανικ ουσ ε σε αναερβιε συνθ!κε (anNBDO):
Ε<ν anNBDO  0,2 g/πλ=ση
τ2τε
Ε<ν anNBDO  0,15 g/πλ=ση
τ2τε
Ε<ν 0,2  anNBDO  0,15 g/πλ=ση τ2τε
Μ@γιστο1 βαθµ21 = 4

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Βαθµ21 = 4 – anNBDO/0,05
Βαθµ21 = 0

Ν*ε χηµικ* ουσε/περαιτ*ρω συστατικ
α) Σε περπτωση που πρ2κειται για ν@ε1 χηµικ@1 ουσε1  συστατικ< π@ραν εκενων που απαριθµο=νται στη
β<ση δεδοµ@νων για τα συστατικ< των απορρυπαντικν, ακολουθεται η διαδικασα που περιγρ<φεται
κατωτ@ρω και στο προσ<ρτηµα Ι µ@ρο1 Β.
Ο αιτν οφελει να υποβ<λει στον αρµ2διο οργανισµ2 πειραµατικ< δεδοµ@να.
Παρ@χονται δεδοµ@να σχετικ< µε τη βιοαποδοµησιµ2τητα σε αναερ2βιε1 συνθκε1 (δοκιµ ECETOC
αριθ. 28, Ιο=νιο1 1988).
Πρ@πει να παρ@χεται 2λη η διαθ@σιµη τεκµηρωση των δεδοµ@νων που υποβ<λλονται σχετικ< µε τη
βιοαποδ2µηση, την αποµ<κρυνση και τι1 µακροχρ2νιε1 επιπτσει1 (στοιχεα NOEC) στα ψ<ρια, τη
daphnia magna και τα φ=κια.
Οι σχετικ@1 δοκιµ@1 διενεργο=νται σ=µφωνα µε τα προβλεπ2µενα στα αντστοιχα παραρτµατα τη1
οδηγα1 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλου (1).
Εφαρµ2ζονται, κατ< περπτωση, τα προβλεπ2µενα στο προσ<ρτηµα Ι µ@ρο1 Β.
Συγκεκριµ@να, σε περπτωση που δεν διατθενται πλρη στοιχεα σχετικ< µε τι1 χρ2νιε1 επιπτσει1
(NOEC) επιτρ@πεται να εφαρµ2ζονται οι αντστοιχε1 απλοποιηµ@νε1 διαδικασε1 που περιγρ<φονται στο
προσ<ρτηµα Ι µ@ρο1 Β.
β) Κατ2πιν αιτµατο1 αρµ2διου φορ@α  ενδιαφερ2µενου κ=κλου που εκπροσωπεται στο γνωµοδοτικ2 σµα
απονοµ1 του οικολογικο= σµατο1 [<ρθρο 6 του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ. 880/92], επιτρ@πεται να
υιοθετηθε διαφορετικ µ@θοδο1 εφ2σον θεωρηθε απ2 την Επιτροπ ω1 ισοδ=ναµη εκενων που αναφ@ρονται ανωτ@ρω, για την αξιολ2γηση τη1 συµµ2ρφωση1 προ1 το αντστοιχο κριτριο.
2.4. ;λλα οικολογικ) κριτ%ρια για τα συστατικ)
Ορισµ@να συστατικ< δεν επιτρ@πεται να υπερβανουν την αντατη περιεκτικ2τητα στη σ=νθεση του απορρυπαντικο=  αποκλεονται πλρω1:
α) απαγορε=ονται πλρω1 η επιφανειοδραστικ ουσα αλκυλοφαινολαιθοξυλικ2 <λα1 (APEO), οι αρωµατικ@1
ουσε1 που περι@χουν τι1 αναφερ2µενε1 στο προσ<ρτηµα ΙΙ αρωµατικ@1 νιτροενσει1, ο συµπλεκτικ21
παρ<γοντα1 EDTA, και τα συστατικ< (2) που ταξινοµο=νται ω1 καρκινογ2να, και µεταλλαξιογ2να, 
τερατογ2να σ=µφωνα µε τι1 οδηγε1 67/548/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ·
(1) ΕΕ L 196 τη1 16.8.1967, σ. 1.
(2) Ω1 «συστατικ<» νοο=νται ετε ουσε1 ετε παρασκευ<σµατα.
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β) οι ενσει1 του φωσφορικο= οξ@ο1 δεν επιτρ@πεται να υπερβανουν την τιµ 0,2 g/πλ=ση·
γ) η συνολικ περιεκτικ2τητα σε χλωριο=χε1 ενσει1 δεν πρ@πει να υπερβανει το 0,1 % (1).
2.5. Οικολογικ) κριτ%ρια για τη συσκευασ#α των προϊντων
Λαµβ<νεται υπ2ψη µ2νον η πρωτογεν1 συσκευασα. Η συσκευασα δεν επιτρ@πεται να υπερβανει τα 2,5
γραµµ<ρια αν< µον<δα αναφορ<1. Το υλικ2 τη1 συσκευασα1 πρ@πει να εναι επαναχρησιµοποισιµο /και
ανακυκλσιµο. Οι συσκευασε1 απ2 χαρτ2νι πρ@πει να αποτελο=νται απ2 ανακυκλωµ@νο υλικ2 σε ποσοστ2
80 % εν οι πλαστικ@1 συσκευασε1 επιβ<λλεται να @χουν επισηµανθε σ=µφωνα µε το πρ2τυπο ISO 1043.
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ
Το προϊ2ν οφελει να @χει ικανοποιητικ@1 επιδ2σει1 πλ=ση1 στη συνιστµενη δ2ση, σ=µφωνα µε την
τυποποιηµ@νη δοκιµ του IKW. Τα καλ=τερα αποτελ@σµατα πρ@πει να επιτυγχ<νονται σε θερµοκρασα 55 °C
 χαµηλ2τερη. Απαιτεται, σχετικ<, τεκµηρωση εκ µ@ρου1 του παρασκευαστ.
4. ∆ΟΚΙΜΕΣ
4.1. ∆οκιµ% καθαρτητα ενζ&µων για την εξακρ#βωση τη απουσ#α οργανισµ"ν τη διεργασ#α παραγωγ%
∆οκιµ καθαρ2τητα1 ενζ=µων πρ@πει να εκτελεται για τα @νζυµα που παρ<γονται µε βιοτεχνολογικ@1
διεργασε1 και χρησιµοποιο=νται σε απορρυπαντικ< πλυντηρων πι<των για τα οποα ζητεται η χοργηση
οικολογικο= σµατο1. Ο σκοπ21 τη1 δοκιµ1 αυτ1 εναι να εξασφαλζεται 2τι το τελικ2 ενζυµικ2 παρασκε=ασµα δεν περι@χει οργανισµο=1 τη1 διεργασα1 παραγωγ1.
Για να διαπιστωθε η αν<πτυξη µικροοργανισµν χρησιµοποιο=νται ειδικ< αντιβιοτικ<. Η µ@θοδο1 τη1
δοκιµ1 καθαρ2τητα1 πρ@πει να εξασφαλζει 2τι δεν ανιχνε=εται οργανισµ21 τη1 διαδικασα1 παραγωγ1 σε
πρ2τυπο δεγµα δοκιµ1 20-ml του τελικο= ενζυµικο= προϊ2ντο1.
4.2. Εργαστ%ρια διεξαγωγ% δοκιµ"ν
Οι δοκιµ@1 διεξ<γονται σε εργαστρια που πληρο=ν τι1 γενικ@1 απαιτσει1 των προτ=πων ΕΝ 45001 
ισοδυν<µων διατ<ξεων, τα δε @ξοδα βαρ=νουν τον αιτο=ντα.
5. ΠΛΗΡΟΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
5.1. Πληροφορ#ε επ# τη συσκευασ#α
Οι ακ2λουθε1 πληροφορε1 πρ@πει να αναγρ<φονται στη συσκευασα του προϊ2ντο1
«Κατ) καννα:
 χρησιµοποιετε απορρυπαντικ< που εναι αποτελεσµατικ< σε θερµοκρασε1 χαµηλ2τερε1 των 65 °C,
 επιλ@γετε προγρ<µµατα πλυσµατο1 σε χαµηλ@1 θερµοκρασε1,
 µη θ@τετε το πλυντριο σε λειτουργα αν δεν εναι γεµ<το,
 µην υπερβανεται τη συνιστµενη δ2ση,
µε τον τρ2πο αυτ2 η καταν<λωση εν@ργεια1 και νερο= µεινεται στο ελ<χιστο και περιορζεται η ρ=πανση
των υδ<των».
«Το οικολογικ σ%µα τη ΕΕ /χει απονεµηθε# στο προϊν αυτ διτι συµβ)λλει στη µε#ωση τη ρ&πανση
των υδ)των, τη παραγωγ% αποβλ%των και τη ενεργειακ% καταν)λωση ».
Για περισσ2τερε1 πληροφορε1 σχετικ< µε το οικολογικ2 σµα τη1 ΕΕ µπορετε να απευθυνθετε στην
Ευρωπαϊκ Επιτροπ:
∆ιε=θυνση internet: http://europa.eu.int/ecolabel
Ταχυδροµικ διε=θυνση: European Commission DGXI Ε4
Rue de la Loi 200, Β-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel.
5.2. Οδηγ#ε σχετικ) µε τη δοσολογ#α
Επ τη1 συσκειασα1 του προϊ2ντο1 πρ@πει να αναγρ<φεται η συνιστµενη δοσολογα. Οι συνιστµενε1 δ2σει1
πρ@πει να καθορζονται για «µερικ1 βρ2µικα» και «πολ= βρ2µικα» σκε=η. Στι1 οδηγε1 υποδεικν=εται η
καλ=τερη δυνατ χρση του προϊ2ντο1 σε σχ@ση µε το π2σο βρ2µικα εναι τα σκε=η.
(1) Στην προσεχ αναθερηση των κριτηρων θα εξετασθε µε ιδιατερη προσοχ το ενδεχ2µενο οριστικο= αποκλεισµο= των
χλωριο=χων ενσεων.
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5.3. Πληροφοριακ) στοιχε#α και επισ%µανση των συστατικ"ν
Πρ@πει να εφαρµ2ζεται η σ=σταση 89/542/ΕΟΚ τη1 Επιτροπ1 τη1 13η1 Σεπτεµβρου 1989, σχετικ< µε την
επισµανση των απορρυπαντικν και των προϊ2ντων καθαρισµο= (1).
Επιβ<λλεται επισµανση για τι1 ακ2λουθε1 οµ<δε1 συστατικν:
 @νζυµα: @νδειξη του τ=που των ενζ=µων,
 συντηρητικ<: χαρακτηρισµ21 και επισµανση σ=µφωνα µε την ονοµατολογα IUPAC,
 αρωµατικ@1 ενσει1: εφ2σον περι@χονται στο προϊ2ν, αναφ@ρονται στη συσκευασα.

(1) ΕΕ L 291 τη1 10.10.1989, σ. 55.
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Ανιοντικ/ επιφανειοδραστικ/ ουσ#ε
C 10-13 LAS (NA ∅ 11,5-11,8, C 14  1 %)
Nλλα LAS (C 14  1 %)
C 14/17 αλκυλοσουλφονικ< <λατα
C 8/10 αλκυλοσουλφονικ< <λατα
C 12/15 AS
C 12/18 AS
C 16-18 FAS
C 12/15 A 1-3 Αιθοξυσουλφονικ< <λατα
C 16/18 A 3-4 Αιθοξυσουλφονικ< <λατα
C 8-∆ιαλκυλεστ@ρε1 σουλφοηλεκτρ. οξ@ο1
C 12/14 οξ@ων σουλφοµεθυλεστ@ρε1
C 16/18 οξ@ων σουλφοµεθυλεστ@ρε1
C 14/16 α-ολεφινν σουλφονικ< <λατα
C 14-18 α-ολεφινν σουλφονικ< <λατα
C 12-22 Σ<πωνε1

Μη ανιοντικ/ επιφανειοδραστικ/ ουσ#ε
C 9/11 A  3-6 EO γραµ. και µονοβρωµ
C 9/11 A  6-9 EO γραµ. και µονοβρωµ
C 12-15 A 2-6 EO γραµ. και µονοβρωµ
C 12-15 (Μ@σο1 C  14) A  6-9 EO γραµ. και µονοβρωµ
C 15-15 (Μ@σο1 C  14) A  6-9 EO γραµ. και µονοβρωµ
C 12-15 A  9-12 EO
C 12-15 A  20-30 EO
C 12-15 A  30 EO

16
17
18
19
20
21
22
23

Συστατικ<

0,7
1,1
0,18
0,24
0,17
0,3
0,65
6,5

0,3
0,12
0,27
0,15
0,1
0,15
0,55
0,15
0,1
0,4
0,25
0,15
0,13
0,07
1,6

LTE

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75

0,05
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,5
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Συντελεστ1
επιβ<ρυνση1

0
0
0
0
0
0
0
0

N, CF = 0,75
N, CF = 1,5
N, CF = 0,75
0
0
0
0
0
0
N, CF = 1,5
N, CF = 0,75
N, CF = 0,75
N, CF = 0,75
N, CF = 2,0
0

Μη βιοαποδοµσιµο
σε αερ2βιε1
συνθκε1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Μη βιοαποδοµσιµο
σε αναερ2βιε1
συνθκε1

0
0
0
0
0
0
0
N

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

∆ιαλυτ@1
αν2ργανε1
ουσε1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Αδι<λυτε1
αν2ργανε1
ουσε1

2,4
2,2
2,5
2,3
2,3
2,2
2
0* (1)

2,3
2,3
2,5
1,9
2,2
2,3
2,5
2,1
2,2
2
2,1
2,3
2,3
2,4
2,9

THOD
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EC50 = 3,3
EC50 = 5,4
0,18
0,24
0,17
LC50 = 0,8
EC50 = 13
LC50 = 130

0,3
0,12
0,27
EC50 = 2,9
0,1
LC50 = 3
0,55
0,15
µη @γκυρα δεδοµ@να
LC50 = 7,5
EC50 = 5
0,15
LC50 = 2,5
LC50 = 1,4
ECO = 1,6

NOEC
µετρηθεσα

Τοξικ2τητα

EL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Αριθ.
DID

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (DID)

Α. Για τον υπολογισµ των οικολογικ"ν κριτηρ#ων πρ/πει να χρησιµοποιο&νται τα κατωτ/ρω παρατιθ/µενα στοιχε#α σχετικ) µε τα γνωστ) και, συν%θω , χρησιµοποιο&µενα συστατικ) απορρυπαντικ"ν

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
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0,03
0,03

Επαµφοτερ#ζον επιφανειοδραστικ/ ουσ#ε
C 12-15 Αλκυλ διµεθυλο-βεταLνη
(C 12-18) Αλκυλ αµιδοπροπυλ-βεταLνη

Ρυθµιστ/ αφρισµο&
Σιλικ2νη
Παραφνη

Μαλακτικ)
Γλυκερνη

Ενισχυτικ)
Gωσφορικ< <λατα ω1 STPP
Ζε2λιθοι Α
Κιτρικ< <λατα
Πολυκαρβονικ< <λατα παροχετευτικ21
Nργιλο1
Ανθρακικ</διττανθρακικ< <λατα
Λιπαρ< οξ@α (C  = 14)
Πυριτικ</διπυριτικ< <λατα
NTA (νιτριλοτριοξικ2 οξ=)
Πολυα ασπαργικ2 οξ=, Na <λα1

33
34

35
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1 000
120
85
124
1 000
250
1,6
1 000
19
12,5

1 000

0,6
0,05
0,07
0,4
0,05
0,8
0,05
0,8
0,13
0,13

0,13

0,4
0,4

0,05
0,05

0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75
0,03
0,03
0,03

N, CF = 0,1
0
0
0
0
0
N, CF = 0,1

0
0
0

0

N, CF = 0,75
0

N, CF = 2,5
N, CF = 2,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Μη βιοαποδοµσιµο
σε αερ2βιε1
συνθκε1

0
0
0
N
0
0
0
0
0
0

0

N
N

0
0

0
0
0
0
0
N
0
0
0

Μη βιοαποδοµσιµο
σε αναερ2βιε1
συνθκε1

N
0
0
0
0
N
0
N
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

∆ιαλυτ@1
αν2ργανε1
ουσε1

0
N
0
0
N
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Αδι<λυτε1
αν2ργανε1
ουσε1

0,0
0,0
0,6
0* (1)
0,0
0,0
2,9
0,0
0,6
1,2

1,2

0,0
0* (1)

2,9
2,8

2,9
2,4
2,6
2,3
2,1
0* (1)
2,2
2,5
2,3

THOD

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

LC50 = 250
EC0 = 1,6
EC50  1 000
19
125

120
EC50 = 85
124

LC50  5-10 gl

4,82
100

0,03
0,03

0,01
0,2
0,03
0,05
0,36
2,5
4,3
0,116
1

LTE

Συντελεστ1
επιβ<ρυνση1

EL

EC50 = 241
µη @γκυρα δεδοµ@να

µη @γκυρα δεδοµ@να
0,2
0,03
LC50 = 0,5
EC50 = 18
LC50 = 50
4,3
0,116
1

A 0-3 EO
A 9 EO
A 2-6 EO
A  9-12 EO
A 20-30 EO
A  30 EO
Γλυκοζαµδιο
Γλυκοζαµδιο
Αλκυλοπολυγλυκοζτε1

12/18
12-18
16/18
16/18
16/18
16/18
12/14
16/18
12/14

NOEC
µετρηθεσα

C
C
C
C
C
C
C
C
C

Συστατικ<

Τοξικ2τητα

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Αριθ.
DID
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Τετρα υπερβορικ< <λατα (ω1 βορικ<)

Υπεροξυανθρακικ< <λατα (βλ@πε ανθρακικ<)

Τετραακετυλαιθυλενοδιαµνη TAED

50

51

Μ2νο-αιθανολαµνη

∆ι-αιθανολαµνη

Τρι-αιθανολαµνη

53

54

55

Πολυβινυλοπυρρολιδ2νη (PVP/PVNO/PVPVT)

Gωσφονικο= οξ@ο1 ενσει1

EDTA

Καρβοξυµεθυλοκυτταρνη <λα1 µε Na (CMC)

Θειικ2 Na

Θειικ2 Mg

Θειικ2 Na

Ουρα

Μηλεϊνικ2 οξ=

Μηλικ2 οξ=

Μυρµηκικ2 οξ=

∆ιοξεδιο του πυριτου

Πολυµερ µεγ@λου µβ PEG  4 000

Πολυµερ µεγ@λου µβ PEG  4 000

Σουλφονικ< <λατα κουµολου

Σουλφονικ< <λατα ξυλοου

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

;λλα

C 1 - C 4 Αλκο2λε1

52

6,6

6,6

100

100

100

100

2,1

2,1

100

650

800

1 000

250

11

7

100

0,78

0,78

0,78

100

EC0 = 500

250

6

6

LTE

0,13

0,13

0,13

0,4

0,05

0,13

0,13

0,13

0,13

1

1

1

0,75

1

0,4

0,75

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,8

1

1

Συντελεστ1
επιβ<ρυνση1

N, CF = 0,25

N, CF = 0,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N, CF = 0,1

N, CF = 0,1

N, CF = 0,5

N, CF = 0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Μη βιοαποδοµσιµο
σε αερ2βιε1
συνθκε1

0

0

0

N

0

0

0

0

0

0

0

0

N

N

N

N

0

0

0

0

0

0

0

0

Μη βιοαποδοµσιµο
σε αναερ2βιε1
συνθκε1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

N

N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

N

N

∆ιαλυτ@1
αν2ργανε1
ουσε1

0

0

0

0

N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Αδι<λυτε1
αν2ργανε1
ουσε1

1,6

1,7

1,1

0* (1)

0,0

2,0

0,6

0,8

2,1

0,0

0,0

0,0

0* (1)

0* (1)

0* (1)

0* (1)

2

2,3

2,7

2,3

2,0

0,0

0,0

0,0

THOD

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

LC50 = 66

LC50 = 66

LC50 = 106

LC50 = 106

LC50  10 000

EC50 = 650

EC50 = 788

EC50 = 2 460

LC50  250

LOEC = 11

7,4

EC50  100

0,78

0,78

0,78

LC50 = 8 000

EC0 = 500

LC50 = 250

1-10

1-10

NOEC
µετρηθεσα

Τοξικ2τητα

EL

∆ιαλ&τε

Μονο υπερβορικ< <λατα (ω1 βορικ<)

49

Λευκαντικ)

Συστατικ<

48

Αριθ.
DID
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LC0 = 10
3,13

EC0 = 0,08
EC50 = 32
EC50 = 38

θορ#ζοντα λευκαντικ) (FWA)
FWA 1 (3)
FWA 5 (4)

Περαιτ/ρω συστατικ)
Αλκυλοαµινοξεδια (C 12-18)
Αιθογλυκερδια (C 6-17) EO κ2κου
Gωσφορικο εστ@ρε1 (C 12-18)

81
82

83
84
85

N, CF = 2,5
0
N, CF = 0,25

N, CF = 1,5
N, CF = 0,5

N, CF = 0,25
0
0
N, CF = 3,0
N, CF = 3,0
0
N, CF = 2,5
N, CF = 0,1
N, CF = 0,25

0
0
0

N
N

0
0
0
N
N
0
N
N
0

Μη βιοαποδοµσιµο
σε αναερ2βιε1
συνθκε1

0
0
0

0
0

0
N
0
0
0
0
0
0
0

∆ιαλυτ@1
αν2ργανε1
ουσε1

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Αδι<λυτε1
αν2ργανε1
ουσε1

3,2
2,1
2,3

0* (1)
0* (1)

1,4
0,0
2,0
0* (1)
0* (1)
0,97
0* (1)
0* (1)
1,1

THOD

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Σε περπτωση που δεν υπ<ρχουν στοιχεα LTE, πρ@πει να εφαρµ2ζεται η ακ2λουθη µ@θοδο1 προκειµ@νου να υπολογιστο=ν κατ’ εκτµηση τα δεδοµ@να LTE χρησιµοποιντα1 του1 ακολο=θω1
καθοριζ2µενου1 συντελεστ@1 αβεβαι2τητα1 (uncertainty factor UF) στα δεδοµ@να για το πιο ευπαθ@1 εδο1:

Σε περιπτσει1 που χρησιµοποιο=νται στοιχεα απ2 δοκιµ@1 σε οµ2λογε1 ενσει1 /και QSAR (Quantitative Structure Activity Relationships  ποσοτικ@1 σχ@σει1 δοµ1-δρ<ση1), εναι δυνατ2ν να
διορθνονται τα τελικ1 επιλεχθ@ντα στοιχεα (LTE).

Για τον υπολογισµ2 του κριτηρου του κρσιµου 2γκου αραωση1 (τοξικ2τητα) πρ@πει να λαµβ<νονται υπ2ψη οι καττατε1 επικυρωµ@νε1 τιµ@1 για τι1 χρ2νιε1 επιπτσει1 (long-term effect  LTE) στα
ψ<ρια, τη daphnia magna  τα φ=κια.

Τοξικτητα στου υδρβιου οργανισµσο

Β. Για συστατικ) που δεν περιλαµβ)νονται στον κατ)λογο DID εφαρµζεται η ακλουθη µ/θοδο

0,05
0,05
0,05

0,4
0,4

0,13
1
0,13
0,1
0,4
0,1
0,07 (2)
0,4
0,13

Μη βιοαποδοµσιµο
σε αερ2βιε1
συνθκε1

NOEC = Συγκ@ντρωση στην οποα δεν παρατηρεται καµα εππτωση Nuleffekt koncentration
LTE = Χρ2νιε1 επιπτσει1 σε g/πλ=ση
THOD = Βεωρητικ1 απαιτο=µενο οξυγ2νο

0,08
1,6
1,9

1,0
3,13

6,6
100
25
0,02
0,1
250
0,016
310
2,3

LTE

Συντελεστ1
επιβ<ρυνση1

EL

(1) 0* = THOD για µη βιοαποδοµσιµο σε αερ2βιε1 συνθκε1 σηµανει 0.
(2) ταχεα φωτοαποικοδ2µηση.
(3) FWA 1 = 4,4 -δι1 (4-ανιλινο-5-µορφολινο-1,3,5-τριαζιν-2-yl) αµινο-στιλβενο-2,2 -δισουλφονικ2 ν<τριο.
(4) FWA 2 = 4,4 -δι1 (2-σουλφοστυρυλο)διφαινυλον<τριο.
Ν = Ναι
CF = ∆ιορθωτικ21 συντελεστ1 για τον υπολογισµ2 τη1 δ2ση1 εκφρασµ@νη1
0 = ∆εν πρ@πει να χρησιµοποιεται για υπολογισµο=1

LC50 = 25
LC50 = 2-10
LC50 = 10
µη @γκυρα δεδοµ@να
NOEC = 0,16
NOEC = 310
23

LC50 = 66

NOEC
µετρηθεσα

Σουλφονικ< <λατα τολουολου
Na-/Mg-/KOH
/νζυµα
Μεγµατα αρωµατικν υλν
Χρωστικ@1
Nµυλο
Gθαλοκυανινο-σουλφονικ21 Zn
Ανιοντικ@1 πολυεστ@ρα1 (SRP)
Ιµινοδιηλεκτρικ2 <λα1

Συστατικ<

Τοξικ2τητα

72
73
74
75
76
77
78
79
80

Αριθ.
DID
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ UF
100
10
5
1
Ω1 β<ση υπολογισµο= λαµβ<νεται η χαµηλ2τερη
επικυρωµ@νη τιµ NOEC

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Τουλ<χιστον 2 οξ@α LC50 σε ψ<ρια  δαφνα  φ=κια

1 NOEC σε ψ<ρια  δαφνα  φ=κια
2 NOEC σε ψ<ρια  δαφνα  φ=κια
3 NOEC σε ψ<ρια  δαφνα  φ=κια

50 (χαµηλ2τερη συγκ@ντρωση LC50)

Τουλ<χιστον 1 LC50 σε ψ<ρια  δαφνα  φ=κια

 20 σε οριακ@1 τιµ@1 (βλ@πε κατωτ@ρω)

1 (χαµηλ2τερη NOEC)
1 (NOEC - ε<ν το εδο1 εναι το ευπαθ@στερο σε
οξεα τοξικ2τητα)
10 (NOEC - ε<ν το εδο1 δεν εναι το ευπαθ@στερο σε
οξεα τοξικ2τητα)
20 (χαµηλ2τερη συγκ@ντρωση LC50)

Τουλ<χιστον 2 NOEC σε ψ<ρια  δαφνα  φ=κια
1 NOEC σε ψ<ρια  δαφνα  φ=κια

3 LC50 σε ψ<ρια  δαφνα  φ=κια

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ UF

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

(1) ΕΕ L 227 τη1 8.9.1993, σ. 9.
(2) ΕΕ L 84 τη1 5.4.1993, σ. 1.

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Οι συντελεστ@1 επιβ<ρυνση1 πρ@πει να καθορζονται µε β<ση την οδηγα 93/67/ΕΟΚ τη1 Επιτροπ1, τη1 201 Ιουλου 1993, η οποα καθορζει τι1 αρχ@1 εκτµηση1 των κινδ=νων που διατρ@χει ο <νθρωπο1
και το περιβ<λλον απ2 τι1 ουσε1 που γνωστοποιο=νται σ=µφωνα µε την οδηγα 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλου (1), και µε τον κανονισµ2 (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλου (2).

Συντελεστ* επιβρυνση

Οποιαδποτε παρ@κκλιση απ2 την ανωτ@ρω περιγραφ2µενη µ@θοδο πρ@πει να αιτιολογηθε για το συγκεκριµ@νο χηµικ2 συστατικ2.

Στην τελευταα περπτωση ανωτ@ρω, αντ του συντελεστ 50 µπορε να χρησιµοποιηθε συντελεστ1 αβεβαι2τητα1 20 µ2νον ε<ν υπ<ρχουν διαθ@σιµα δεδοµ@να για τα 1-2 L(Ε)C50 (LC50 για την τοξικ2τητα
σε ψ<ρια, EC50 για την τοξικ2τητα σε δαφνα  φ=κια) και µπορε να συναχθε το συµπ@ρασµα απ2 πληροφορε1 σχετικ< µε <λλε1 ενσει1 2τι @χουν διενεργηθε δοκιµ@1 µε τα πλ@ον ευπαθ εδη. Ο
καν2να1 αυτ21 µπορε να εφαρµοστε µ2νο για οµ<δα οµολ2γων ενσεων. Πρ@πει να επισηµανθε 2τι οι χρ2νιε1 επιπτσει1 LTE πρ@πει να εναι ενιαε1 σε δεδοµ@νη οµ<δα οµολ2γων ουσιν 2σον αφορ<
την επδραση, π.χ. του µκου1 τη1 αλυσδα1 των αλκυλων, προκειµ@νου για αλκυλοσουλφονικ< <λατα (LAS),  του αριθµο= των αιθοξυλων (ΕΟ), προκειµ@νου για αιθοξυαλκοολικ< <λατα, εφ2σον
βεβαω1 µπορο=ν να αποδειχθο=ν τ@τοιε1 σχ@σει1 δοµ1-δρ<ση1.

Επιφανειοδραστικ* ουσε

EL

Επιτρ@πονται παρεκκλσει1 απ2 αυτ2ν τον καν2να, εφ2σον µπορε να τεκµηριωθε 2τι οι χαµηλ2τεροι συντελεστ@1 αβεβαι2τητα1  δεδοµ@να για τα πλ@ον ευπαθ εδη µπορο=ν να αιτιολογηθο=ν
επιστηµονικ1.

Μη επιφανειοδραστικ* ουσε
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ναι

ναι

!

!

!

!

log Pow  4

log Pow  4

log Pow  4

log Pow  4

!

ναι

RB

RB

!

!

RB

RB

!

!

RB

RB

!

!

RB

!

2χι

ναι

2χι

ναι

2χι

ναι

2χι

!
!
ναι

!
ναι
2χι

!

!

ναι
2χι

!

!

ναι
2χι

!

!

ναι
2χι

!

!

ναι
2χι

!

!

ναι
2χι

!

2χι

CF = 0,1

CF = 0,25

CF = 0,5

CF = 0,75

CF = 1,5

CF = 2

CF = 2,5

CF = 3

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

(1) Οι διορθωτικο συντελεστ@1 πρ@πει να καθορζονται µε β<ση τι1 ιδι2τητε1 των συστατικν και να εφαρµ2ζονται στην
εκφραζ2µενη σε g/πλ=ση.

RB: Nµεση βιοαποδοµησιµ2τητα υπ2 αερ2βιε1 συνθκε1
LTE: Χρ2νιε1 επιπτσει1
CF:
∆ιορθωτικ21 συντελεστ1

LTE  10 mg/l

%

2χι

LTE  10 mg/l

%

ναι

ναι

EL

2χι

LTE  1 mg/l

%

2χι

LTE  0.1 mg/l

Μη βιοαποδοµ(σιµε ουσε (υπ αναερβιε συνθ(κε): διγραµµα ρο( για τον καθορισµ του διορθωτικο συντελεστ( (CF) (1)
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

Προσρτηµα ΙΙ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΟΡΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Ολικ/ χηµικ/ ουσ#ε
Οι ολικ@1 χηµικ@1 ουσε1 εναι η δ2ση πλην την υγρασα, εκφραζ2µενα σε g/πλ=ση.
2. Κρ#σιµο γκο αρα#ωση  τοξικτητα (CDVtox)
Ο 2γκο1 CDVtox υπολογζεται για κ<θε συστατικ2 i τη1 χηµικ1 σ=νθεση1 µε β<ση τα αντστοιχα δεδοµ@να για
το συντελεστ επιβ<ρυνση1 (LF) και τι1 χρ2νιε1 επιπτσει1 (LTE) απ2 τον κατ<λογο DID που εκφρ<ζεται σε
l/πλ=ση:
CDVtox (για το συστατικ2 i)=

β<ρο1/πλ=ση (i) x LF(i) x 1 000
LTE(i)

Η τιµ CDVtox για το προϊ2ν, εναι το σ=νολο των τιµν CDVtox 2λων των συστατικν που εκφρ<ζονται σε
l/πλ=ση.
3. ωσφορικ) )λατα (ω STPP)
Το β<ρο1 αν< πλ=ση 2λων των ανοργ<νων φωσφορικν αλ<των που εκφρ<ζεται σε STPP, σε g/πλ=ση.
4. Μη βιοαποδοµ%σιµε οργανικ/ ουσ#ε (σε αερβιε συνθ%κε )
Το β<ρο1 αν< πλ=ση 2λων των συστατικν που εναι µη βιοαποδοµσιµε1 οργανικ@1 ουσε1 σε αερ2βιε1
συνθκε1 (βλ@πε κατ<λογο DID) εκφραζ2µενο σε g/πλ=ση.
5. Μη βιοαποδοµ%σιµε οργανικ/ ουσ#ε (σε αναερβιε συνθ%κε )
Το β<ρο1 αν< πλ=ση 2λων των συστατικν που εναι µη βιοαποδοµσιµε1 οργανικ@1 ουσε1 σε αναερ2βιε1
συνθκε1 (βλ@πε κατ<λογο DID) εκφραζ2µενο σε g/πλ=ση.
6. Νιτροαρωµατικ/ εν"σει
Ξυλολικ21 µ2σχο1: 5-τριτ-βουτυλ-2,4,6-τρινιτρο-m-ξ=λιο
Ηλεκτρ2χρωµο1 µ2σχο1: 4-τριτ-βουτυλ-3-µεθοξυ-2,6-δινιτροτολου2λιο
Μοσκ@νιο: 1,1,3,3,5-πενταµεθυλ-4,6-δινιτροϊνδ<νιο
Τιβετινικ21 µ2σχο1: 1-τριτ-βουτυλ-3,4,5-τριµεθυλ-2,6-δινιτροβενζ2λιο
Κετονικ21 µ2σχο1: 4 -τριτ-βουτυλ-2 ,6 διµεθυλ-3 ,5 -δινιτροακετοφαιν2νη.
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Προσρτηµα ΙΙΙ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΟΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
1.1. ∆%λωση τη σ&νθεση του προϊντο και υπολογισµ των κριτηρ#ων
Ο αρµ2διο1 φορ@α1 απαιτε απ2 τον παρασκευαστ που αιτεται τη χοργηση οικολογικο= σµατο1:
 την ακριβ σ=νθεση του προϊ2ντο1,
 ακριβ χηµικ περιγραφ των συστατικν (π.χ. ταυτοποηση κατ< IUPAC, αριθ. CAS, µοριακ21 και
συντακτικ21 τ=πο1, καθαρ2τητα, εδο1 και εκατοστιαα αναλογα των ξ@νων προσµεξεων, προσθ@των·
προκειµ@νου για µεγµατα, π.χ. επιφανειοδραστικ@1 ουσε1: αριθ. DID, σ=σταση και φ<σµα κατανοµ1,
οµ2λογε1 ενσει1, ισοµερ, καθ1 και εµπορικ ονοµασα)· στοιχεα αναλυτικ1 χηµεα1 για τη σ=νθεση
των επιφανειοδραστικν ουσιν,
 την ακριβ ποσ2τητα προϊ2ντο1, σε τ2νου1, που @χει διατεθε στην αγορ< (ηµεροµηνα αναφορ<1 εναι η
1η Μαρτου και η περοδο1 αναφορ<1 το προηγο=µενο @το1),
 λεπτοµ@ρειε1 των υπολογισµν για τα κριτρια,
 συνοπτικ @κθεση δοκιµν καθαρ2τητα1 για τα @νζυµα, σ=µφωνα µε το σηµεο 4 του παραρτµατο1 τη1
παρο=σα1 απ2φαση1, συνοδευ2µενη απ2 πιστοποηση τη1 απουσα1 παραγωγν οργανισµν,
 δλωση 2τι:
 το προϊ2ν δεν περι@χει την επιφανειοδραστικ ουσα αλκυλοφαινολαιθοξυλικ2 <λα1 (APEO), αρωµατικ@1 ουσε1 που περι@χουν τι1 αναφερ2µενε1 στο προσ<ρτηµα ΙΙ αρωµατικ@1 νιτροενσει1, το
συµπλεκτικ2 παρ<γοντα EDTA και συστατικ< ταξινοµηµ@να ω1 καρκινογ2να, µεταλλαξιογ2να, 
τερατογ2να σ=µφωνα µε τι1 οδηγε1 67/548/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ,
 οι ενσει1 του φωσφωνικο= οξ@ο1 δεν υπερβανουν τα 0,2 g/πλ=ση.
1.2. ∆οκιµ% επιδσεων πλ&ση
Ο αρµ2διο1 φορ@α1 υποβ<λλει τα αποτελ@σµατα τη1 δοκιµ1 επιδ2σεων πλ=ση1 στον αρµ2διο φορ@α.
1.3. ∆οσιµετρικ% δι)ταξη, συσκευασ#α και ενηµ/ρωση του καταναλωτ%
Για να τεκµηριωθε η συµµ2ρφωση προ1 τι1 ανωτ@ρω αναφερ2µενε1 διατ<ξει1 ο αρµ2διο1 φορ@α1 πρ@πει να
απαιτε απ2 τον αιτο=µενο τη χοργηση οικολογικο= σµατο1 την συσκευασα του προϊ2ντο1 και τι1
δοσιµετρικ@1 διατ<ξει1.
Ε<ν υπ<ρχουν διαφορ@1 µεταξ= των αγορν των κρατν µελν και διαφορετικ< µεγ@θη συσκευασα1 πρ@πει
να υποβ<λλονται 2λα τα σχετικ< δεδοµ@να.
1.4. Υποβολ% α#τηση για τη χορ%γηση οικολογικο& σ%µατο σε απορρυπαντικ)
Ο αρµ2διο1 εθνικ21 φορ@α1 επιτρ@πει να διενεργε επιτ2που @λεγχο στην αιτο=σα επιχερηση και να
επισκ@πτεται τι1 εγκαταστ<σει1 παραγωγ1 και συσκευασα1.
Ο αρµ2διο1 φορ@α1 πρ@πει να εξασφαλζει 2τι οι αιτσει1 υποβ<λλονται σ=µφωνα µε τι1 σχετικ@1 απαιτσει1
που προβλ@πονται στον κανονισµ2 (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 και 2τι τηρο=νται οι προβλεπ2µενε1 διαδικασε1.
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Προσρτηµα IV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
APEO:

Alkyl phenol ethoxylates (αλκυλοφαινολαιθοξυλικ< <λατα)

BCF:

Bio-concentration factors in fish (συντελεστ1 βιοσυσσρευση1 στα ψ<ρια)

CDVtox:

Critical Dilution Volume (toxicity) (κρσιµο1 2γκο1 αραωση1-τοξικ2τητα)

CEN:

European Standards Organisation (Ευρωπαϊκ21 Οργανισµ21 Τυποποηση1)

CF:

Correction factor (διορθωτικ21 συντελεστ1)

DIN:

Deutsches Institut für Normung (γερµανικ21 οργανισµ21 τυποποηση1)

EOs:

Ethoxy groups (αθοξυ οµ<δε1)

EC50:

Effect concentration (αποτελεσµατικ συγκ@ντρωση  συγκ@ντρωση στην οποα παρατηρεται η
συγκεκριµ@νη εππτωση εντ21 ορισµ@νου χρ2νου στο 50 % των ελεγχ2µενων οργανισµν)

ECETOC: European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (Ευρωπαϊκ2 Κ@ντρο Οικοτοξικολογα1 και Τοξικολογα1 Χηµικν Ουσιν)
EDTA:

Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικ2 οξ=

EN:

European Standard (ευρωπαϊκ2 πρ2τυπο)

HEXCL:

Exclusion Hutdle (τιµ αποκλεισµο=)

IUPAC:

International Union of Pure and Applied Chemistry (∆ιεθν1 @νωση καθαρ1 και εφαρµοσµ@νη1
χηµεα1)

ISO:

International Standards Organisation (∆ιεθν1 οργανισµ21 τυποποηση1)

LC50:

Lethal concentration (θανατηφ2ρο1 συγκ@ντρωση-συγκ@ντρωση στην οποα εντ21 ορισµ@νου χρ2νου
επ@ρχεται ο θ<νατο1 του 50 % των ελεγχ2µενων οργανισµν)

LF:

Συντελεστ1 επιβ<ρυνση1

LTE:

Long-term effect (χρ2νιε1 επιπτσει1)

NOEC:

No Observed Effect Concentration (συγκ@ντρωση στην οποα δεν παρατηρεται καµα εππτωση)
(µακροχρ2νια δοκιµ)

QSARs:

Quantitative structure activity relationships (ποσοτικ σχ@ση δοµ1-δρ<ση1)

Pow:

Partition Coefficient octanol/water (συντελεστ1 κατανοµ1 σε µεγµα οκταν2λη1  δρ<ση1)

RB:

Ready biodegradability (<µεση βιοαποδοµησιµ2τητα υπ2 αερ2βιε1 συνθκε1)

STPP:

Τριπολυφωσφορικ2 ν<τριο

THOD:

Theoretical oxygen demand (θεωρητικ1 απαιτο=µενο οξυγ2νο)

UF:

Uncertainty factor (συντελεστ1 αβεβαι2τητα1)

WF:

Weighting factor (συντελεστ1 στ<θµιση1)
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