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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 109/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 949/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2000, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή
για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
068
204
624
999
052
628
999
052
999
052
204
212
220
600
624
999
388
999
388
400
404
508
512
528
720
804
999

96,0
64,6
52,8
37,4
62,7
98,6
128,8
113,7
78,8
78,8
67,1
33,8
45,7
33,6
41,5
50,9
45,4
65,2
65,2
101,5
121,8
122,4
89,6
97,3
83,2
76,1
98,8
98,8

0707 00 05

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 46). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 950/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για τον καθορισµό, για το µήνα Απρίλιο 2000, της ειδικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας για τη µετατροπή
του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης στον τοµέα της ζάχαρης
Ωστόσο για τα επιστρεφόµενα ποσά από την 1η Ιανουαρίου
2000, λόγω της εισαγωγής του αγρονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ από την ίδια αυτή ηµεροµηνία, πρέπει να
περιοριστεί ο καθορισµός των συντελεστών µετατροπής στις
ειδικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταξύ του ευρώ και των
εθνικών νοµισµάτων των κρατών µελών που δεν έχουν εγκρίνει το ενιαίο νόµισµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τον καθορισµό του αγρονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 1993, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του γεωργικού συντελεστή µετατροπής στον τοµέα της ζάχαρης (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1642/
1999 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1713/93 ορίζει ότι το επιστρεφόµενο ποσό των δαπανών
αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 µετατρέπεται σε εθνικό νόµισµα βάσει ειδικού γεωργικού συντελεστή µετατροπής, ο
οποίος υπολογίζεται pro rata temporis ως ο µέσος όρος
των γεωργικών συντελεστών µετατροπής που ισχύουν κατά
το µήνα της αποθεµατοποίησης. Ο εν λόγω ειδικός γεωργικός συντελεστής πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα για τον
προηγούµενο µήνα. Ο εν λόγω γεωργικός συντελεστής πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα για τον προηγούµενο µήνα.

(1)

(2)

Η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων οδηγεί στον καθορισµό,
για το µήνα Απρίλιο 2000, της ειδικής συναλλαγµατικής
ισοτιµίας µετατροπής του επιστρεφόµενου ποσού των
δαπανών αποθεµατοποίησης στα διάφορα εθνικά νοµίσµατα,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο ειδικός γεωργικός συντελεστής που πρέπει να χρησιµοποιείται
για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2038/1999 σε καθένα από τα εθνικά νοµίσµατα καθορίζεται,
για το µήνα Απρίλιο 2000, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.
Εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252
349
159
195

της
της
της
της

25.9.1999, σ. 1.
24.12.1998, σ. 1.
1.7.1993, σ. 94.
28.7.1999, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2000, για τον καθορισµό, για το µήνα Απριλίο 2000 της ειδικής
συναλλαγµατικής ισοτιµίας για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης στον τοµέα
της ζάχαρης
Ειδικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες

1 ευρώ =

7,45054
335,187
8,26371
0,597513

δανικές κορόνες
δραχµές
σουηδικές κορόνες
στερλίνες

6.5.2000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για τον καθορισµό εξισωτικών επιτοκίων που εφαρµόζονται σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής
σχετικά µε τα παράγωγα προϊόντα ή αρχικά εµπορεύµατα (καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
και προσωρινής εισαγωγής) κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάµηνου 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 955/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1662/1999 (4), και ιδίως
το άρθρο 589 παράγραφος 4 στοιχείο α) και το άρθρο 709,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 589 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει την έκδοση, από την Επιτροπή εξισωτικών επιτοκίων εφαρµοζόµενων σε περίπτωση
γένεσης τελωνεικής οφειλής σχετικά µε τα παράγωγα προϊόντα ή το αδικαιολόγητο οικονοµικό πλεονέκτηµα που προκύπτει από την αναβολή της ηµεροµηνίας γένεσης της τελωνειακής οφειλής σε περίπτωση µη εξαγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

(2)

Αυτά τα εξισωτικά επιτόκια, για το δεύτερο εξάµηνο του
2000, καθορίστηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες που προέρχονται από αυτόν τον ίδιο κανονισµό,

Άρθρο 1
Τα ετήσια εξισωτικά επιτόκια που αναφέρονται στο άρθρο 589
παράγραφος 4 στοιχείο α) και 709 παράγραφος 3 στοιχείο α) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, που εφαρµόζονται για περίοδο
από 1ης Ιουλίου 2000 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2000, καθορίζονται
ως εξής:
Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

3,07
3,48
3,07
10,00
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,46
5,63.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

302
119
253
197

της
της
της
της

19.10.1992, σ. 1.
7.5.1999, σ. 1.
11.10.1993, σ. 1.
29.7.1999, σ. 25.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 952/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για την έναρξη διαρκούς δηµοπρασίας για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά 50 000 τόνων µαλακού
σίτου που κατέχονται από το βελγικό οργανισµό παρεµβάσεως
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/
1999 (4), καθόρισε τις διαδικασίες και τους όρους για την
πώληση σιτηρών που κατέχονται από τους οργανισµούς
παρεµβάσεως.

(1)

Με τη σηµερινή κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιµο να
αρχίσει διαρκής δηµοπρασία για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά 50 000 τόνων µαλακού σίτου που κατέχονται
από το βελγικό οργανισµό παρεµβάσεως.

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

διαρκή δηµοπρασία για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά
50 000 τόνων µαλακού σίτου που κατέχονται από αυτόν.
Άρθρο 2
1.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την πρώτη
µερική δηµοπρασία ορίζεται στις 15 Μαΐου 2000.
2.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την τελευταία
µερική δηµοπρασία λήγει στις 29 Μαΐου 2000.
3.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο βελγικό οργανισµό
παρεµβάσεως:
Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Τέλεξ: BIRB 24076, 65567
Φαξ: (32-2) 230 25 33 /280 03 07.
Άρθρο 3
Ο βελγικός οργανισµός παρεµβάσεως ανακοινώνει στην Επιτροπή,
το αργότερο την Τρίτη της εβδοµάδας που ακολουθεί τη λήξη της
προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, την ποσότητα και τις
µέσες τιµές διαφόρων παρτίδων που πουλήθηκαν.

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Ο βελγικός οργανισµός παρεµβάσεως προβαίνει, µε τους όρους
που καθορίζονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, σε

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
160 της 26.6.1999, σ. 18.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
5 της 9.1.1999, σ. 64.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 953/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2079/1999 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για
εξαγωγή 2 150 216 τόνων σίκαλης που έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης
έχουν αποθεµατοποιηθεί· πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί
κυρίως το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2079/
1999·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/
1999 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των
οργανισµών παρέµβασης·

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2079/1999 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 713/2000 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισµό για την
εξαγωγή 1 900 304 τόνων σίκαλης που έχει στη διάθεσή
του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης· η Γερµανία ενηµέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισµού
παρέµβασής της να αυξήσει κατά 249 912 τόνους την
ποσότητα που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή·
πρέπει να ανέλθει σε 2 150 216 τόνους η συνολική
ποσότητα σίκαλης που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισµό για
εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός
παρέµβασης·

(2)

Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που έχουν
τεθεί σε διαγωνισµό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτήτων που

(3)

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2079/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 2 150 216
τόνων σίκαλης για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες µε
εξαίρεση την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία,
την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι 2 150 216 τόνοι σίκαλης.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
160 της 26.6.1999, σ. 18.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
5 της 9.1.1999, σ. 64.
256 της 1.10.1999, σ. 39.
84 της 5.4.2000, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Nordrhein-Westfalen
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Ποσότητα

288 402
9 418
1 349 710
502 686»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 954/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για την εφαρµογή συντελεστή µείωσης κατά την έκδοση πιστοποιητικών επιστροφής για εµπορεύµατα µη
υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1222/94
στιθέµενο στα ποσά που αντιστοιχούν στις αιτήσεις που
κατατέθηκαν από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2000, αναγόµενο σε ετήσια βάση, µπορεί να µην επιτρέψει στην Επιτροπή να διασφαλίσει την τήρηση των δεσµεύσεών της,
όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 6β παράγραφος 8 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1222/94.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών
που εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2491/98 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο του 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1222/94 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου
1994, για τη θέσπιση κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων
καθορισµού του ύψους τους για ορισµένα γεωργικά προϊόντα,
εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 701/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 6β
παράγραφοι 6 και 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τα αθροιστικά ποσά των επιστροφών που ζητήθηκαν και
που αντιστοιχούν στα πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί
ανέρχονται σε 308 489 874 ευρώ. Το εν λόγω ποσό, προ-

(1)

(2)

Πρέπει να εφαρµοστεί συντελεστής, υπολογιζόµενος βάσει
του άρθρου 6β παράγραφοι 3 και 4, στα ποσά που ζητήθηκαν µε µορφή πιστοποιητικού κατά την προαναφερθείσα
εβδοµάδα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στα ποσά των πιστοποιητικών που ζητήθηκαν κατά την περίοδο
από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2000 εφαρµόζεται συντελεστής
µείωσης 0,83.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

318 της 20.12.1993, σ. 18.
309 της 19.11.1998, σ. 28.
136 της 31.5.1994, σ. 5.
83 της 4.4.2000, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 955/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα σκόρδα καταγωγής Κίνας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1040/1999 της Επιτροπής, της 20ής
Μαΐου 1999, για µέτρο διασφαλίσεως που εφαρµόζεται στις εισαγωγές σκόρδων που κατάγονται από την Κίνα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 51/2000 (4), και
ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93 της
Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1662/94 (6), για να τεθούν τα σκόρδα που εισάγονται
από τρίτες χώρες σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα
απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

(1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1040/1999 περιόρισε, για τα σκόρδα καταγωγής Κίνας και
για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου
1999 έως τις 31 Μαΐου 2000, την έκδοση πιστοποιητικών
εισαγωγής σε µια µέγιστη µηνιαία ποσότητα.

(2)

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίζονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού και των
πιστοποιητικών εισαγωγής που έχουν ήδη εκδοθεί, οι
ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση τις 2 Μαΐου
2000 υπερβαίνουν τη µέγιστη ποσότητα η οποία αναφέρεται στο παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού για τον µήνα
Απρίλιο 2000· πρέπει, εποµένως, να προσδιορισθεί κατά
πόσο είναι δυνατόν να εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής
γι’ αυτές τις αιτήσεις· πρέπει να απορριφθεί, εποµένως, η
έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν
µετά τις 2 Μαΐου και πριν τις 29 Μαΐου 2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση
βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93 τις 2
Μαΐου 2000, για σκόρδα που ανήκουν στον κωδικό ΣΟ
0703 20 00, καταγωγής Κίνας, εκδίδονται µέχρι ανωτέρου ορίου
0,84388 % της αιτούµενης ποσότητας, αφού ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία που έλαβε η Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2000.
Για τα ανωτέρω προϊόντα, απορρίπτονται οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής που υποβλήθηκαν µετά τις 2 Μαΐου και πριν τις 29
Μαΐου 2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
160 της 26.6.1999, σ. 80.
127 της 21.5.1999, σ. 10.
6 της 11.1.2000, σ. 18.
170 της 13.7.1993, σ. 10.
176 της 9.7.1994, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 956/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2176/1999
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2176/1999 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 67 προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί
από τις 28 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2000, σε 280,00 EUR/t,
στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2176/1999.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
265 της 30.9.1998, σ. 4.
267 της 15.10.1999, σ. 4.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 957/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για τον καθορισµό της µέγιστης επιδότησης κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2177/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για τον εν λόγω καθορισµό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ιδίως τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται σε κάθε υποβάλλοντα προσφορά του οποίου η
προσφορά βρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιδότησης ή
σε κατώτερο επίπεδο.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2177/1999 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/
89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει σχετικά µε τον καθορισµό µιας µέγιστης επιδότησης.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καθορίζεται µια µέγιστη επιδότηση κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη
νήσο Ρεϋνιόν, µε βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 1
έως τις 4 Μαΐου 2000, σε 274,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2177/1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329
265
261
167
267

της
της
της
της
της

30.12.1995, σ. 18.
30.9.1998, σ. 4.
7.9.1989, σ. 8.
2.7.1999, σ. 19.
15.10.1999, σ. 7.

6.5.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 109/13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 958/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2178/1999
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2178/1999 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν
υποβληθεί από τις 28 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2000 σε
185,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2178/1999.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
265 της 30.9.1998, σ. 4.
267 της 15.10.1999, σ. 10.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 959/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2179/1999
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2179/1999 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
28 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2000 σε 150,00 EUR/t, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2179/1999.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
265 της 30.9.1998, σ. 4.
267 της 15.10.1999, σ. 13.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 960/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2180/1999
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2180/1999 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 28 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2000 σε 165,00 EUR/t στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2180/
1999.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
265 της 30.9.1998, σ. 4.
267 της 15.10.1999, σ. 16.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 961/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος
6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου,
της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (4), µέχρι την 1η Ιανουαρίου
2001, έτσι ώστε να παρασχεθεί στους κατόχους των
δεσµευτικών δασµολογικών πληροφοριών επαρκής χρόνος
να προσαρµόσουν τις επιχειρηµατικές τους πρακτικές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 254/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερθέντα κανονισµό, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη του εµπορεύµατος
που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρµόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοµατολογία που την περιλαµβάνει, έστω και εν µέρει
ή µε την προσθήκη από ειδικούς κοινοτικούς νοµοθετικούς
κανόνες ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων
µέτρων στο πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3)

Κατ’ εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εµπόρευµα
που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον
αντίστοιχο κωδικό που σηµειώνεται στη στήλη 2 βάσει των
διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιµο, υπό την επιφύλαξη των µέτρων που ισχύουν
στην Κοινότητα σχετικά µε τα συστήµατα διπλού ελέγχου
και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσµευτικές δασµολογικές
πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές
αρχές των κρατών µελών σχετικά µε την κατάταξη των
εµπορευµάτων στην τελωνειακή ονοµατολογία και δεν είναι
σύµφωνες µε τον παρόντα κανονισµό, να µπορούν αν συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον κάτοχό

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτηµένου
πίνακα του παραρτήµατος κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Υπό την επιφύλαξη των µέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά µε το σύστηµα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων
και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών
προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσµευτικές
δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές
αρχές των κρατών µελών και που δεν είναι πλέον σύµφωνες µε τον
παρόντα κανονισµό, µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον κάτοχό τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/
92 µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 16.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 1.

6.5.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 109/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1. Ύφασµα βαµµένο σε µπλε χρώµα διαγώνιας
ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης (60 % βαµβάκι και 40 % πολυεστέρας) βάρους 300 g/m2,
που έχει πλάτος 150 cm περίπου. Το ύφασµα
φέρει µια τυπωτή επιγραφή σε πρασινωπό ξεθωριασµένο χρώµα που δείχνει το λογότυπο µιας εταιρείας, διαστάσεων 4 cm περίπου σε ύψος και
2 cm περίπου σε πλάτος, τοποθετηµένη περίπου
13 cm από την ούγια και επαναλαµβανόµενη
συνεχόµενα κατά διαστήµατα περίπου 20 cm
κατά µήκος και στις δύο άκρες (του υφάσµατος)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 599 Α + Β) (*)

5211 32 00

2. Ύφασµα βαµµένο σε ανοιχτό µπλε χρώµα (100 %
πολυεστέρας) που έχει πλάτος 150 cm περίπου,
κατασκευασµένο από µη συνεχείς ίνες. Το ύφασµα
φέρει µια τυπωτή επιγραφή κίτρινου χρώµατος
«DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC», διαστάσεων
0,4 cm περίπου σε ύψος, τοποθετηµένη περίπου
1,2 cm από την ούγια
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 598 Α + Β) (*)

5512 19 90

3. Ύφασµα βαµµένο σε µπλε χρώµα διαγώνιας
ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης (65 %
πολυεστέρας και 35 % βαµβάκι) βάρους 245 g/
m2, που έχει πλάτος 150 cm περίπου, κατασκευασµένο από µη συνεχείς ίνες. Το ύφασµα
φέρει µια τυπωτή επιγραφή µαύρου χρώµατος που
δείχνει το λογότυπο µιας εταιρείας, διαστάσεων
1,5 cm περίπου σε ύψος και 3 cm περίπου σε
πλάτος, τοποθετηµένη περίπου 4,5 cm από την
ούγια στη µία πλευρά και περίπου 9 cm στην
άλλη πλευρά και επαναλαµβανόµενη συνεχόµενα
κατά διαστήµατα περίπου 28 cm κατά µήκος και
στις δύο άκρες (του υφάσµατος)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 601 Α + Β) (*)

5514 22 00

4. Ύφασµα βαµµένο σε µαύρο χρώµα (65 % πολυεστέρας και 35 % βισκόζη) βάρους 320 έως
340 g/m2, που έχει πλάτος 150 cm περίπου,
κατασκευασµένο από µη συνεχείς ίνες. Το ύφασµα
φέρει µια τυπωτή επιγραφή κίτρινου χρώµατος
«…SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC», διαστάσεων 0,4 cm περίπου
σε ύψος, τοποθετηµένη περίπου 0,5 cm από την
ούγια στην µία άκρη (του υφάσµατος)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 597 Α + Β) (*)

5515 11 90

5. Ύφασµα βαµµένο σε µαύρο χρώµα (65 % πολυεστέρας και 35 % βισκόζη) βάρους 320 g/m2, που
έχει πλάτος 150 cm περίπου, κατασκευασµένο
από µη συνεχείς ίνες. Το ύφασµα φέρει µια
τυπωτή επιγραφή κίτρινου χρώµατος «DYED
AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A
MEMBER OF THE EEC», διαστάσεων 0,4 cm
περίπου σε ύψος, τοποθετηµένη περίπου 0,5 cm
από την ούγια και επαναλαµβανόµενη συνεχόµενα
κατά διαστήµατα περίπου 17 cm κατά µήκος και
στις δύο άκρες (του υφάσµατος)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 600 Α + Β) (*)

5515 11 90

(*) Οι φωτογραφίες έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα.

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 2(Α) του
τµήµατος XI, τη σηµείωση διακρίσεων 1ζ) του τµήµατος XI, τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 54 καθώς και
από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 5211 και
5211 32 00
Η εν λόγω τυπωτή επιγραφή δεν προσδίδει στο
προϊόν τα χαρακτηριστικά ενός τυπωτού υφάσµατος

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση διακρίσεων
1ζ) του τµήµατος XI, τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου
54 καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 5512,
5512 19 και 5512 19 90
Η εν λόγω τυπωτή επιγραφή δεν προσδίδει στο
προϊόν τα χαρακτηριστικά ενός τυπωτού υφάσµατος
Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 2(Α) του
τµήµατος XI, τη σηµείωση διακρίσεων 1ζ) του τµήµατος XI, τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 54 καθώς και
από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 5514 και
5514 22 00
Η εν λόγω τυπωτή επιγραφή δεν προσδίδει στο
προϊόν τα χαρακτηριστικά ενός τυπωτού υφάσµατος

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 2(Α) του
τµήµατος XI, τη σηµείωση διακρίσεων 1ζ) του τµήµατος XI, τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 54 καθώς και
από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 5515, 5515 11 και
5515 11 90
Η εν λόγω τυπωτή επιγραφή δεν προσδίδει στο
προϊόν τα χαρακτηριστικά ενός τυπωτού υφάσµατος
Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των
γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη σηµείωση 2(Α) του
τµήµατος XI, τη σηµείωση διακρίσεων 1ζ) του τµήµατος XI, τη σηµείωση 1 του κεφαλαίου 54 καθώς και
από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 5515, 5515 11 και
5515 11 90
Η εν λόγω τυπωτή επιγραφή δεν προσδίδει στο
προϊόν τα χαρακτηριστικά ενός τυπωτού υφάσµατος

L 109/18

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

6.5.2000

6.5.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 109/19

L 109/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

6.5.2000

6.5.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 109/21

L 109/22

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

6.5.2000

6.5.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 109/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 962/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 925/2000 για προσωρινή αναστολή της έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής ορισµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων και για τον καθορισµό του βαθµού στον οποίο
µπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εξαγωγής που εκκρεµούν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής, της 26ης
Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισµό των ειδικών λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1596/1999 (3), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 925/2000 της Επιτροπής (4) ανεστάλη προσωρινά η έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής. Λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών όσον αφορά τις αργίες στην Κοινότητα, πρέπει να καθοριστεί η περίοδος κατάθεσης των σχετικών

πιστοποιητικών, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ισότητα µεταχείρισης των επιχειρηµατιών στα κράτη µέλη,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 925/
2000 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
∆εν δίδεται συνέχεια στις εκκρεµούσες αιτήσεις χορηγήσεως
πιστοποιητικών που κατατέθηκαν από την 1η έως τις 3 Μαΐου
2000 για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0402 21 των οποίων η
έκδοση θα έπρεπε να είχε γίνει από τις 8 Μαΐου 2000, µε εξαίρεση
εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 174/1999.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.
Εφαρµόζεται από τις 4 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
20 της 27.1.1999, σ. 8.
188 της 21.7.1999, σ. 39.
107 της 4.5.2000, σ. 14.
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6.5.2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 963/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή
για τα σιτηρά καθορίσθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 947/2000 της Επιτροπής (3).

(2)

Συναρτήσει των τιµών cif και των τιµών cif αγοράς υπό
προθεσµία της ηµέρας αυτής και αφού ληφθεί υπόψη η
προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά, που ισχύει επί του παρόντος.

(3)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται µε την επιστροφή
σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· δύναται να τροποποιηθεί
κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο καθορισµών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές προϊόντων, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
γ), (µε εξαίρεση τη βύνη), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 18.
(3) ΕΕ L 108 της 5.5.2000, σ. 30.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2000, για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται
κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (1)

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

—
01
—
03
02
01
—
01
—
01
—
01
—
—
—
01
01
01
01
01
—
—
01
01
—
01
01
—
01
—

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

5

1η
προθεσµία
6

2η
προθεσµία
7

3η
προθεσµία
8

4η
προθεσµία
9

5η
προθεσµία
10

6η
προθεσµία
11

—
0
—
0
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
0
—
–20,00
–20,00
0
—
–20,00
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–27,40
–25,60
–23,60
–21,80
–20,40
—
—
–68,50
–54,00
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–27,40
–25,60
–23,60
–21,80
–20,40
—
—
–68,50
–54,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
–2,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–27,40
–25,60
–23,60
–21,80
–20,40
—
—
–68,50
–54,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

(1) Προορισµοί:
01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες,
03 Μαυριτανία, Μαλί, Νίγηρας, Σενεγάλη, Μπουρκίνα Φάσο, Γκάµπια, Γουινέα-Μπισάου, Γουινέα, Πράσινο Ακρωτήριο, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο,
Τσάντ, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Μπένιν, Καµερούν, Ισηµερινή Γουινέα, Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, Γκαµπόν, Κονγκό, ∆ηµοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα, Μπουρούντι, Ανγκόλα,
Ζάµπια, Μαλάουι, Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Μποτσουάνα, Ζιµπάµπουε, Λεσόθο, Σουαζιλάνδη, Σεϋχέλλες, Κοµόρες, Μαδαγασκάρη, Τζιµπουτί, Αιθιοπία, Ερυθραία και Μαυρίκιος.

NB: Οι ζώνες είναι εκείνες που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 30.7.1992, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.
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6.5.2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 964/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαΐου 2000
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2519/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 869/2000
της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/2000 (6).

(1)

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 869/2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 869/2000
αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαΐου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
160
161
315
104
108

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
29.6.1996, σ. 125.
25.11.1998, σ. 7.
29.4.2000, σ. 3.
5.5.2000, σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεξάγεται δια ξηράς, ποταµού ή
∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεθαλάσσης και προέρχεται από λιµάνια ξάγεται αεροπορικώς ή δια θαλάσσης
της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασπροερχόµενη από άλλα λιµάνια (2)
σας ή της Βαλτικής Θάλασσας
(σε ευρώ/τόνο)
(σε ευρώ/τόνο)

Σιτάρι σκληρό εκλεκτής ποιότητας

4,98

0,00

Σιτάρι σκληρό µέσης ποιότητας (1)

14,98

4,98

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά:

15,31

5,31

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (3)

15,31

5,31

µέσης ποιότητας

62,98

52,98

βασικής ποιότητας

77,20

67,20

1002 00 00

Σίκαλη

66,76

56,76

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

66,76

56,76

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

66,76

56,76

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

79,84

69,84

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

79,84

69,84

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

66,76

56,76

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές του σκληρού σιταριού µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 ευρώ ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 ευρώ ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 ή 8 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 28.4.2000 έως τις 4.5.2000)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

130,84

113,17

104,54

100,53

172,81 (**)

162,81 (**)

111,03 (**)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

—

10,66

5,02

6,53

—

—

—

Πριµοδότηση για τις µεγάλες λίµνες (EUR/τόνο)

31,65

—

—

—

—

—

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Fob Μεγάλες Λίµνες.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 18,83 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 27,79 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Μαρτίου 2000
για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη
διαφήµιση των τροφίµων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(8)

Μια λεπτοµερής επισήµανση που αφορά την ακριβή φύση
και τα χαρατηριστικά των προϊόντων, η οποία επιτρέπει στον
καταναλωτή να επιλέγει µε πλήρη επίγνωση, είναι το
καταλληλότερο µέσο, δεδοµένου ότι δηµιουργεί τα λιγότερα εµπόδια στην ελευθερία των συναλλαγών.

(9)

Είναι ως εκ τούτου αναγκαίο να συνταχθεί ο κατάλογος των
ενδείξεων που πρέπει να φέρονται κατ’ αρχή στην επισήµανση όλων των τροφίµων.

(10)

Συνεπώς, ο οριζόντος χαρακτήρας της παρούσας οδηγίας
δεν επέτρεψε σε πρώτο στάδιο να περιληφθούν στις υποχρεωτικές ενδείξεις σε πρώτο στάδιο να περιληφθούν στις
υποχρεωτικές ενδείξεις όλες όσες οφείλουν να περιλαµβάνονται στον κατάλογο που θα εφαρµόζεται κατ’ αρχή στο
σύνολο των τροφίµων, αλλά πρέπει σε ένα µεταγενέστερο
στάδιο, να εκδοθούν κοινοτικές διατάξεις που να αποσκοπούν στη συµπλήρωση των κανόνων που θα ισχύουν επί του
παρόντος.

(11)

Επί πλέον, σε περίπτωση µη υπάρξεως κοινοτικών κανόνων
ειδικού χαρακτήρα, τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρούν την
ευχέρεια να προβλέπουν ορισµένες εθνικές διατάξεις που θα
προστίθενται στις γενικές διατάξεις της παρούσης οδηγίας,
απαιτείται όµως οι διατάξεις αυτές να υποβάλλονται σε
κοινοτική διαδικασία.

(12)

Η ανωτέρω κοινοτική διαδικασία πρέπει όµως να λάβει τη
µορφή κοινοτικής αποφάσεως όταν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να θεσίσει νέα νοµοθεσία.

(13)

Είναι επιπλέον σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα για τον
κοινοτικό νοµοθέτη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρεκκλίνει από ορισµένες υποχρεώσεις που έχουν θεσπισθεί
γενικά.

(14)

Οι κανόνες σηµάνσεως πρέπει επίσης να περιέχουν την απαγόρευση παραπλανήσεως του αγοραστή ή αποδόσεως στα
τρόφιµα θεραπευτικών ιδιοτήτων· για να είναι αποτελεσµατική η παραπάνω απαγόρευση, πρέπει αυτή να επεκταθεί και
στην παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων αυτών.

(15)

Προκειµένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές µεταξύ των
κρατών µελών, µπορεί να προβλεφθεί ότι σε ένα στάδιο πριν
από την πώληση στον τελικό καταναλωτή στην εξωτερική
συσκευασία αναφέρονται µόνο τα ουσιώδη στοιχεία και ότι
ορισµένες υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να συνοδεύουν
ένα προσυσκευασµένο τρόφιµο αναγράφονται µόνο στα σχετικά εµπορικά έγγραφα.

(16)

Τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρήσουν την ευχέρεια, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και τις πρακτικές περιστάσεις,
να καθορίζουν τους τρόπους επισηµάνσεως των τροφίµων
που πωλούνται χύµα. Ότι πρέπει, εν τούτοις, στην παραπάνω περίπτωση να εξασφαλίζεται η πληροφόρηση του
καταναλωτή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1978, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση και την παρουσίαση των τροφίµων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή καθώς επίσης και τη διαφήµισή τους (3), έχει επανειληµµένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (4). Είναι,
ως εκ τούτου, σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας και εξορθολογισµού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.
Οι διαφορές µεταξύ των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
επισήµανση των τροφίµων είναι δυνατόν να εµποδίσουν την
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών και ενδέχεται να
δηµιουργήσουν άνισους όρους ανταγωνισµού.
Η προσέγγιση των ανωτέρω νοµοθεσιών είναι συνεπώς αναγκαία προκειµένου να ενισχυθεί η λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.
Αντικείµενο της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι η
θέσπιση των κοινοτικών κανόνων, γενικού και οριζοντίου
χαρακτήρα που θα εφαρµόζονται στο σύνολο των τροφίµων
που διατίθενται στο εµπόριο.

(5)

Τουναντίον οι κανόνες ειδικού και καθέτου χαρακτήρα που
θα αφορούν µόνο µερικά καθορισµένα τρόφιµα, πρέπει να
θεσπισθούν στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τα
προϊόντα αυτά.

(6)

Κάθε ρύθµιση σχετική µε την επισήµανση των τροφίµων
πρέπει να βασίζεται, πριν απ’ όλα, στην αρχή της πληροφορήσεως και της προστασίας των καταναλωτών.

(7)

Η αρχή αυτή συνεπάγεται ότι τα κράτη µέλη µπορούν να
επιβάλουν, τηρώντας τους κανόνες της συνθήκης, γλωσσικές
απαιτήσεις.

(1) ΕΕ C 258 της 10.9.1999, σ. 12.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2000 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 2000.
3
( ) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 97/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 21).
4) Βλέπε παράρτηµα IV, µέρος Β.
(

L 109/30

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

(17)

Προκειµένου να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προβαίνει στη
θέσπιση των µέτρων τεχνικού χαρακτήρα.

(18)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(19)

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των
κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες ενσωµάτωσης των
οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτηµα IV, µέρος Β,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
1.
Η παρούσα οδηγία αφορά την επισήµανση των τροφίµων που
προορίζονται να παραδοθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή,
καθώς επίσης και ορισµένα ζητήµατα σχετικά µε την παρουσίαση
και τη διαφήµισή τους.
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης και στα τρόφιµα που
προορίζονται να παραδοθούν στα εστιατόρια, νοσοκοµεία, κυλικεία
και άλλες παρόµοιες µονάδες οµαδικής εστίασης, εφεξής καλούµενες «µονάδες οµαδικής εστίασης».
3.

Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας νοείται ως:

α) «επισήµανση»: οι µνείες, ενδείξεις, εµπορικά ή βιοµηχανικά
σήµατα, εικόνες ή σύµβολα που αναφέρονται σ’ ένα τρόφιµο και
φέρονται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέττα,
δακτύλιο ή περιλαίµια που συνοδεύουν ή αναφέρονται στο
τρόφιµο αυτό·
β) «προσυσκευασµένο τρόφιµο»: η µονάδα πωλήσεως που προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις
µονάδες οµαδικής εστίασης και που αποτελείται από ένα τρόφιµο και τη συσκευασία, µέσα στην οποία έχει τροποποιηθεί
πριν από την προσφορά του προς πώληση, εφ’ όσον η συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή µερικά, αλλά κατά τρόπο που να
µην είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόµενο, χωρίς να
ανοιχτεί ή ένα τροποποιηθεί η συσκευασία.
Άρθρο 2
1.
Η επισήµανση και οι τρόποι σύµφωνα µε τους οποίους πραγµατοποιείται δεν πρέπει:
α) να είναι φύσεως τέτοιας, ώστε να οδηγεί σε πλάνη τον αγοραστή, ιδίως:
i) ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίµου και ιδίως τη
φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, την σύνθεση, την
ποσότητα, τη διατηρησιµότητα, την καταγωγή ή προέλευση,
τον τρόπο παρασκευής ή λήψεως,
ii) µε την απόδοση από τρόφιµο αποτελεσµάτων ή ιδιοτήτων
που δεν έχει,
iii) µε τον υπαινιγµό ότι το τρόφιµο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγµατικότητα όλα τα παρόµοια τρόφιµα
έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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β) µε την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων σχετικά µε τα
φυσικά µεταλλικά νερά και µε τα τρόφιµα ειδικής διατροφής, να
αποδίδει σε τρόφιµο ιδιότητες πρόληψης, αγωγής και θεραπείας
οποιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας ή να επικαλείται τις ιδιότητες αυτές.
2.
Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 95 της συνθήκης συντάσσει κατάλογο, επιδεχόµενο
περαιτέρω διεύρυνση, στον οποίο περιέχονται αναφορές των οποίων
η χρήση, κατά την έννοια της παραγράφου 1, πρέπει να απαγορευθεί ή να περιορισθεί.
3.
Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισµοί που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 2 εφαρµόζονται επίσης:
α) στην παρουσίαση των τροφίµων και ιδίως στο σχήµα ή στην
όψη που δίνεται σ’ αυτά ή στη συσκευασία τους, στο υλικό
συσκευασίας που χρησιµοποιήθηκε, στον τρόπο που είναι τροποποιηµένα καθώς επίσης και στο χώρο εκθέσεώς τους,
β) στη διαφήµιση.
Άρθρο 3
1.
Η επισήµανση των τροφίµων περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τους
όρους και υπό την επιφύλαξη των παρεκλίσεων που προβλέπονται
στα άρθρα 4 έως 17, τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις:
1. την ονοµασία πωλήσεως·
2. τον κατάλογο των συστατικών·
3. την ποσότητα ορισµένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7·
4. την καθαρή ποσότητα, για τα προσυσκευασµένα τρόφιµα·
5. την ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρισιµότητας ή στην περίπτωση
των τροφίµων που είναι µικροβιολογικώς εξαιρετικά αλλοιώσιµα, την τελική ηµεροµηνία ανάλωσης·
6. τις ιδιαίτερες συνθήκες διατηρήσεως και χρήσεως·
7. το όνοµα ή την εµπορική επωνυµία και τη διεύθυνση του
κατασκευαστή ή του συσκευαστή ενός πωλητή εγκατεστηµένου στο εσωτερικό της Κοινότητας.
Εν τούτοις, τα κράτη µέλη µπορούν, για το βούτυρο που
παράγεται στην επικράτειά τους να µην απαιτούν παρά µόνον
την ένδειξη του κατασκευαστή, του συσκευαστή ή του
πωλητή.
Υπό την επιφύλαξη της πληροφορήσεως που προβλέπεται στο
άρθρο 24, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και
στα άλλα κράτη µέλη κάθε µέτρο που λαµβάνουν δυνάµει του
δεύτερου εδαφίου·
8. τον τόπο καταγωγής ή προελεύσεως στις περιπτώσεις που η
παράλειψη της ενδείξεως αυτής θα ήταν δυνατόν να
δηµιουργήσει στον καταναλωτή εσφαλµένη εντύπωση σχετικά
µε τον πραγµατικό τόπο καταγωγής ή προελεύσεως του τροφίµου·
9. οδηγίες χρήσεως στην περίπτωση στην οποία η παράλειψή
τους δεν θα επέτρεπε τη σωστή χρήση του προϊόντος·
10. για τα ποσά µε περιεκτικότητα σε οινόπνευµα µεγαλύτερη από
1,2 % κατ’ όγκο, η αναγραφή του κτηθέντος κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου.
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2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν για την εθνική τους παραγωγή τις εθνικές
διατάξεις που επιβάλλουν την ένδειξη της επιχειρήσεως παρασκευής
ή συσκευασίας.
3.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν τις ειδικότερες ή γενικότερες διατάξεις σχετικά µε τα µέτρα και σταθµό
(µετρολογία).

Άρθρο 4
1.
Οι κοινοτικές διατάξεις που εφαρµόζονται σε µερικά καθορισµένα τρόφιµα και όχι στα τρόφιµα γενικά, είναι δυνατόν να
παρεκκλίνουν, κατ’ εξαίρεση και χωρίς να βλάπτεται η πληροφόρηση του αγοραστή, από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1, σηµεία 2 και 5.
2.
Οι κοινοτικές διατάξεις που εφαρµόζονται σε µερικά καθορισµένα τρόφιµα και όχι στα τρόφιµα γενικά, µπορούν να προβλέπουν και άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις επί πλέον από αυτές που
αναγράφονται στο άρθρο 3.
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γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ονοµασία πώλησης του κράτους
µέλους παραγωγής δεν χρησιµοποιείται στο κράτος µέλος εµπορίας όταν το τρόφιµο που φέρει αυτή την ονοµασία απέχει, ως
προς τη σύνθεση ή την παρασκευή του, από το τρόφιµο που
είναι γνωστό υπό την ονοµασία αυτή, ώστε οι διατάξεις του
στοιχείου β) δεν είναι επαρκείς για να εξασφαλίζουν την ορθή
ενηµέρωση των καταναλωτών στο κράτος µέλος εµπορίας.
2.
Η ονοµασία πωλήσεως δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί µε
εµπορικό ή βιοµηχανικό σήµα ή µε εµπορική ονοµασία.
3.
Η ονοµασία πωλήσεως περιλαµβάνει ή συνοδεύεται από
ένδειξη της φυσικής καταστάσεως του τροφίµου ή της ειδικής
επεξεργασίας που έχει υποστεί (παραδείγµατος χάριν: σε σκόνη,
λιοφιλιωµένο, κατεψυγµένο, συµπυκνωµένο, καπνιστό), στην
περίπτωση που η παράλειψη της ενδείξεως αυτής θα µπορούσε να
προκαλέσει εσφαλµένη εντύπωση στον αγοραστή.
Σε όλα τα τρόφιµα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία µε ιονίζουσα ακτινοβολία πρέπει να αναγράφεται µία από τις εξής ειδοποιήσεις:
— στα ισπανικά:
«irradiado» ή «tratado con radiación ionizante»,

Αν δεν υπάρχουν τέτοιες κοινοτικές διατάξεις, τα κράτη µέλη
µπορούν να προβλέπουν τέτοιες ενδείξεις σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19.

— στα δανικά:

3.
Οι κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2 θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 20, παράγραφος 2.

— στα γερµανικά:

«bestrålet/…» ή «strålekonserveret» ή «behandlet med ioniserende stråling» ή «konserveret med ioniserende stråling»,
«bestrahlt» ή «mit ionisierenden Strahlen behandelt»,
— στα ελληνικά:
«επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία» ή «ακτινοβοληµένο»,

Άρθρο 5

— στα αγγλικά:
«irradiated» ή «treated with ionising radiation»,

1.
Η ονοµασία πώλησης ενός τροφίµου είναι η ονοµασία που
προβλέπεται από τις κοινοτικές διατάξεις για το τρόφιµο αυτό.

— στα γαλλικά:

α) Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, η ονοµασία πώλησης είναι η
ονοµασία που προβλέπεται από τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος µέλος στο οποίο
πραγµατοποιείται η πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις
µονάδες οµαδικής εστίασης.

— στα ιταλικά:

Ελλείψει αυτών, η ονοµασία πώλησης συνίσταται στην καθιερωµένη ονοµασία που χρησιµοποιείται στο κράτος µέλος στο
οποίο πραγµατοποιείται η πώληση στον τελικό καταναλωτή ή
στις µονάδες οµαδικής εστίασης ή σε µία περιγραφή του τροφίµου και, εφόσον είναι αναγκαίο, της χρήσης του, διατυπωµένης
µε επαρκή ακρίβεια ώστε να µπορεί ο αγοραστής να αντιλαµβάνεται την πραγµατική φύση του προϊόντος και να το διακρίνει
από άλλα µε τα οποία θα ήταν δυνατόν να το συγχέει.

«traité par rayonnements ionisants» ή «traité par ionisation»,
«irradiato» ή «trattato con radiazioni ionizzanti»,
— στα ολλανδικά:
«doorstraald» ή «door bestraling behandeld» ή «met ioniserende stralen behandeld»,
— στα πορτογαλικά:
«irradiado» ή «tratado por irradiação» ή «tratado por radiação ionizante»,
— στα φινλανδικά:
«säteilytetty» ή «käsitelty ionisoivalla säteilyllä»,
— στα σουηδικά:
«bestrålad» ή «behandlad med joniserande strålning».

β) Επιτρέπεται επίσης να χρησιµοποιείται, στο κράτος µέλος εµπορίας, η ονοµασία πώλησης µε την οποία ένα προϊόν νοµίµως
παρασκευάζεται και διατίθενται στο εµπόριο κράτος µέλος
παραγωγής.
Ωστόσο, εφόσον η εφαρµογή των άλλων διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως των προβλεποµένων στο άρθρο 3, δεν είναι
τέτοιας φύσεως ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές του κράτους µέλους εµπορίας να γνωρίζουν την πραγµατική φύση του
τροφίµου και να το διακρίνουν από τα τρόφιµα µε τα οποία θα
µπορούσε να το συγχέει, η ονοµασία πώλησης συνοδεύεται από
άλλες περιγραφικές πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται δίπλα
σε αυτήν.

Άρθρο 6
1.
Ο κατάλογος των συστατικών παρατίθεται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο και τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
2.

Η ένδειξη των συστατικών δεν απαιτείται στην περίπτωση:

α) — νωπών φρούτων και λαχανικών, στα οποία περιλαµβάνονται
και οι πατάτες, τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή
υποστεί παρόµοια επεξεργασία,
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— αεριούχων νερών, των οποίων η ονοµασία δηλώνει το
χαρακτηριστικό τους αυτό,
— ξυδιών ζυµώσεως, που προέρχονται αποκλειστικά από ένα
µόνο βασικό προϊόν και εφόσον δεν έχει προστεθεί άλλο
συστατικό·
β) — τυριών,
— βουτύρου,
— γαλάκτων και αφρογαλάκτων που έχουν υποστεί ζύµωση,
εφ' όσον δεν έχουν προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από γαλακτικά προϊόντα, τα ένζυµα και τις καλλιέργειες µικροοργανισµών που είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή το αναγκαίο αλάτι για την παρασκευή τυριών εκτός από τα νωπά ή
ανακατειργασµένα·
γ) προϊόντων που αποτελούνται από ένα µόνο συστατικό,
— υπό τον όρο ότι η ονοµασία πώλησης ταυτίζεται µε το
όνοµα του συστατικού,
ή
— υπό τον όρο ότι η ονοµασία πώλησης επιτρέπει τον καθορισµό της φύσης του συστατικού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος
συγχύσεως.
3.
Σχετικά µε τα ποτά µε περιεκτικότητα σε οινόπνευµα µεγαλύτερη από 1,2 % κατ' όγκο, το Συµβούλιο καθορίζει βάσει προτάσεως της Επιτροπής πριν από την 22α ∆εκεµβρίου 1982 τους
κανόνες επισηµάνσεως των συστατικών.
4. α) Με τον όρο συστατικό νοείται κάθε ουσία, περιλαµβανοµένων και των προσθέτων, η οποία χρησιµοποιείται στην
παρασκευή ή την ετοιµασία ενός τροφίµου και η οποία
εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν ενδεχοµένως σε
τροποποιηµένη µορφή.
β) Όταν ένα συστατικό τροφίµου προέρχεται το ίδιο από περισσότερα συστατικά, τα τελευταία αυτά θεωρούνται συστατικά
του τροφίµου αυτού.
γ) ∆εν θεωρούνται εν τούτοις συστατικά:
i) τα στοιχεία ενός συστατικού που έχουν προσωρινά αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία παρασκευής για να προστεθούν
και πάλι κατόπιν σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει την
αρχική περιεκτικότητα·
ii) τα πρόσθετα:
— των οποίων η παρουσία σε ένα τρόφιµο οφείλεται
αποκλειστικά στο γεγονός, ότι περιείχοντο σε ένα ή
περισσότερα συστατικά του τροφίµου αυτού και υπό
την επιφύλαξη ότι δεν εξυπηρετούν πλέον κανένα
τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν,
— που χρησιµοποιούνται ως υποβοηθητικά της τεχνολογίας·
iii) ουσίες που χρησιµοποιούνται στις αυστηρά αναγκαίες
ποσότητες ως διαλύτες ή φορείς για πρόσθετα και αρωµατικές ύλες.
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προηγείται κατάλληλη ένδειξη που περιλαµβάνει τη λέξη «συστατικά».
Εν τούτοις:
— το νερό που προστίθεται και τα πτητικά συστατικά αναγράφονται στον κατάλογο µε την σειρά βάρους στο τελικό προϊόν. Η
ποσότητα του νερού που προστίθεται ως συστατικό σε ένα
τρόφιµο προσδιορίζεται, αν αφαιρέσουµε από την ολική
ποσότητα του τελικού προϊόντος την ολική ποσότητα των
άλλων συστατικών που έχουν χρησιµοποιηθεί. Η ποσότητα
αυτή µπορεί να µη λαµβάνεται υπόψη, αν δεν υπερβαίνει κατά
βάρος το 5 % του τελικού προϊόντος·
— τα συστατικά που χρησιµοποιούνται σε συµπυκνωµένη ή αφυδατωµένη µορφή και ανασυνιστώνται κατά την παρασκευή είναι
δυνατό να αναγράφονται στον κατάλογο µε τη σειρά βάρους
πριν από τη συµπύκνωση ή την αφυδάτωση·
— στην περίπτωση συµπυκνωµένων ή αφυδατωµένων τροφίµων
στα οποία πρέπει να προστεθεί νερό, η αναγραφή των συστατικών µπορεί να γίνει κατά την κατιούσα σειρά περιεκτικότητας
στο ανασυνιστάµενο προϊόν, αρκεί ο κατάλογος των συστατικών να συνοδεύεται από µια ένδειξη όπως «συστατικά ανασυσταθέντος προϊόντος» ή «συστατικά προϊόντος ετοίµου για
κατανάλωση»·
— στην περίπτωση µιγµάτων φρούτων ή λαχανικών, από τα οποία
κανένα δεν υπερτερεί σηµαντικά κατά βάρος, τα συστατικά
αυτά µπορεί να αναγράφονται µε οποιαδήποτε σειρά υπό την
επιφύλαξη ότι ο κατάλογος των εν λόγω συστατικών θα συνοδεύεται από ένδειξη όπως «σε ποικίλη αναλογία»·
— στην περίπτωση µιγµάτων µπαχαρικών φρούτων ή αρωµατικών
φυτών, από τα οποία κανένα δεν υπερτερεί σηµαντικά κατά
βάρος, τα συστατικά αυτά είναι δυνατό να αναγράφονται µε
οποιαδήποτε σειρά υπό την επιφύλαξη ότι ο κατάλογος των εν
λόγω συστατικών θα συνοδεύεται από ένδειξη όπως «σε ποικίλη
αναλογία»·
6.
Τα συστατικά αναφέρονται µε το ειδικό τους όνοµα, εφ' όσον
έχουν, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 5.
Εν τούτοις:
— τα συστατικά που ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες του
παραρτήµατος Ι και είναι στοιχεία άλλου τροφίµου είναι δυνατόν να αναφέρονται µόνο µε το όνοµα της κατηγορίας αυτής.
Τροποποιήσεις στον κατάλογο των κατηγοριών που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι µπορούν να θεσπιστούν σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.
Ωστόσο, η ονοµασία «άµυλο» που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα Ι πρέπει να συµπληρώνεται πάντοτε µε την ένδειξη
της ειδικής φυτικής προέλευσής του, όταν το συστατικό αυτό
ενδέχεται να περιέχει γλουτένιο.
— τα συστατικά που ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες που
απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ αναφέρονται υποχρεωτικά µε
το όνοµα της κατηγορίας, ακολουθούµενο από το ειδικό τους
όνοµα ή τον αριθµό ΕΚ· στην περίπτωση συστατικού που ανήκει σε πλείονες κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη που αντιστοιχεί
στην κύρια λειτουργία του µέσα στο συγκεκριµένο τρόφιµο.

δ) Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να αποφασίζεται, σύµφωνα
µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, αν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο στοιχείο γ) σηµεία ii) και iii).

Οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο προαναφερόµενο
παράρτηµα λόγω της εξέλιξης των επιστηµονικών γνώσεων
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

5.
Ο κατάλογος των συστατικών συνίσταται στην παράθεση
όλων των συστατικών του τροφίµου, κατά σειρά ελαττούµενης
περιεκτικότητος ως προς το βάρος κατά τη στιγµή της χρησιµοποιήσεώς τους στην παρασκευή του τροφίµου. Του καταλόγου

Ωστόσο, η ονοµασία «τροποποιηµένο άµυλο» που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να συµπληρώνεται πάντοτε µε την
ένδειξη της ειδικής φυτικής προέλευσής του, όταν το συστατικό αυτό ενδέχεται να περιέχει γλουτένιο.
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— οι αρωµατικές ύλες αναγράφονται σύµφωνα µε το παράρτηµα
ΙΙΙ.
— οι ειδικές κοινοτικές διατάξεις που θα διέπουν την αναγραφή
ειδοποίησης για την επεξεργασία ενός συστατικού µε ιονίζουσες ακτινοβολίες θα θεσπιστούν αργότερα σύµφωνα µε το
άρθρο 95 της συνθήκης.
7.
Οι κανονιστικές διατάξεις και, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, οι
εθνικές διατάξεις είναι δυνατό να προβλέπουν ότι σε ορισµένα
τρόφιµα η ένδειξη ενός ή περισσοτέρων καθορισµένων συστατικών
θα συνοδεύει την ονοµασία πωλήσεως.
Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 εφαρµόζεται στις
ενδεχόµενες εθνικές διατάξεις.
Οι κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος
2.
8.
Στην περίπτωση της παραγράφου 4 στοιχείο β), ένα σύνθετο
συστατικό είναι δυνατό να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών µε την ονοµασία του, εφ' όσον αυτή προβλέπεται από την
νοµοθεσία ή έχει καθιερωθεί από τη χρήση, κατά την κατιούσα
σειρά περιεκτικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται
αµέσως από απαρίθµηση των δικών του συστατικών.
Η απαρίθµηση αυτή δεν είναι εν τούτοις υποχρεωτική:
α) όταν το σύνθετο συστατικό υπεισέρχεται σε ποσοστό µικρότερο
του 25 % του τελικού προϊόντος εν τούτοις η παρούσα διάταξη
δεν εφαρµόζεται για τα πρόσθετα υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 στοιχείο γ),
β) όταν το σύνθετο συστατικό είναι είδος για το οποίο δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών από τις κοινοτικές διατάξεις.
9.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 δεν απαιτείται η ένδειξη
του νερού που περιέχεται:
α) όταν το νερό χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία παρασκευής
αποκλειστικά για την ανασύσταση στην αρχική του µορφή ενός
συστατικού που χρησιµοποιήθηκε σε συµπυκνωµένη ή αφυδατωµένη µορφή,
β) στην περίπτωση υγρού καλύψεως που κανονικά δεν καταναλώνεται.
Άρθρο 7
1.
Η ένδειξη της ποσότητας ενός συστατικού ή µιας κατηγορίας
συστατικών που χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγή ή παρασκευή
ενός τροφίµου αναγράφεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
2.
Η ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι υποχρεωτική:
α) όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών εµφανίζονται στην ονοµασία πώλησης ή ο καταναλωτής τα συνδέει,
γενικά µε την ονοµασία πώλησης,
ή
β) όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών διακρίνονται σαφώς στην επισήµανση, µε λέξεις, εικόνες ή γραφική
απεικόνιση,
ή
γ) όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών έχουν
ουσιαστική σηµασία για το χαρακτηρισµό ενός τροφίµου και για
τη διάκρισή του από άλλα προϊόντα µε τα οποία είναι δυνατό
να συγχέεται λόγω της ονοµασίας ή της εµφάνισής του,
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ή
δ) στις περιπτώσεις που καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου
20 παράγραφος 2.
3.

Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται:

α) σε συστατικό ή σε κατηγορία συστατικών:
— των οποίων το καθαρό στραγγισµένο βάρος δηλώνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 4,
ή
— των οποίων η ποσότητα πρέπει ήδη να αναγράφεται στην
επισήµανση δυνάµει κοινοτικών διατάξεων,
ή
— που χρησιµοποιούνται σε µικρές ποσότητες για αρωµατισµό,
ή
— που, ενώ περιλαµβάνονται στην ονοµασία πώλησης, δεν
είναι καθοριστικά για την επιλογή του καταναλωτή στο
κράτος µέλος εµπορίας, εφόσον η διακύµανση της ποσότητας δεν είναι ουσιώδης για το χαρακτηρισµό του τροφίµου
ή τέτοιας φύσεως ώστε να το διακρίνει από άλλα παρόµοια
προϊόντα. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα αποφασίζεται,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20
παράγραφος 2, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα περίπτωση·
β) όταν ειδικές κοινοτικές διατάξεις ορίζουν επακριβώς την
ποσότητα του συστατικού ή της κατηγορίας συστατικών, χωρίς
να προβλέπεται η ένδειξή της στην επισήµανση·
γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5
τέταρτη και πέµπτη περίπτωση·
δ) στις περιπτώσεις που καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου
20, παράγραφος 2.
4.
Η αναγραφόµενη ποσότητα εκφρασµένη ως ποσοστό, είναι η
ποσότητα του ή των συστατικών κατά τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους για την κατασκευή του τροφίµου. Ωστόσο, µέσω
κοινοτικών διατάξεων, µπορούν να προβλέπονται παρεκκλίσεις από
την αρχή αυτή για ορισµένα τρόφιµα. Οι διατάξεις αυτές θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.
5.
Η ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνεται
είτε στην ονοµασία πώλησης του τροφίµου είτε ακριβώς δίπλα είτε
στην ονοµασία πώλησης του τροφίµου είτε ακριβώς δίπλα στην
ονοµασία αυτή, είτε στον κατάλογο των συστατικών σε συνδυασµό
µε το σχετικό συστατικό ή τη σχετική κατηγορία συστατικών.
6.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε την επισήµανση των τροφίµων σε ό,τι
αφορά τις θρεπτικές τους ιδιότητες.
Άρθρο 8
1.
Η καθαρή ποσότητα των προσυσκευασµένων τροφίµων
εκφράζεται:
— σε µονάδες όγκου για τα υγρά,
— σε µονάδες µάζας για τα υπόλοιπα προϊόντα,
χρησιµοποιώντας κατά περίπτωση, το λίτρο, το εκατοστόλιτρο, το
χιλιοστόλιτρο ή άλλως το χιλιόγραµµο ή το γραµµάριο.
Οι κοινοτικές διατάξεις και, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, οι εθνικές
διατάξεις οι σχετικές µε καθορισµένα τρόφιµα είναι δυνατό να
παρεκκλίνουν από τον κανόνα αυτό.
Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 εφαρµόζεται στις
ενδεχόµενες εθνικές διατάξεις.
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2. α) Όταν η ένδειξη ορισµένου τύπου ποσότητας (π.χ. ονοµαστική ποσότητα, ελάχιστη ποσότητα, µέση ποσότητα) προβλέπεται από τις κοινοτικές διατάξεις και, αν δεν υπάρχουν
τέτοιες, από τις εθνικές διατάξεις, η ποσότητα αυτή είναι η
καθαρή ποσότητα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

ντικών ουσιών ή υλών, χυµοί φρούτων ή λαχανικών στην περίπτωση
φρούτων ή λαχανικών.

Με την επιφύλαξη της πληροφόρησης που προβλέπεται στο
άρθρο 24, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και
στα υπόλοιπα κράτη µέλη κάθε µέτρο που λαµβάνουν δυνάµει του παρόντος σηµείου.

Οι µέθοδοι ελέγχου του καθαρού στραγγισµένου βάρους καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2.

β) Οι κοινοτικές διατάξεις και, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, οι
εθνικές διατάξεις δύνανται για µερικά καθορισµένα τρόφιµα,
που ταξινοµούνται σε κατηγορίες κατά ποσότητα, να προβλέπουν άλλες ενδείξεις ποσότητας.
Η διαδικασία του άρθρου 19 εφαρµόζεται στις ενδεχόµενες
εθνικές διατάξεις.
γ) Όταν µία προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς προσυσκευασίες που περιέχουν την ίδια
ποσότητα, του ίδιου προϊόντος, η ένδειξη της καθαρής
ποσότητας δίνεται µε αναγραφή της καθαρής ποσότητας που
περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία και του ολικού
αριθµού των συσκευασιών αυτών. Οι ενδείξεις αυτές δεν
είναι ωστόσο υποχρεωτικές, όταν ο ολικός αριθµός των
αυτοτελών συσκευασιών διακρίνεται σαφώς και είναι δυνατό
να µετρηθεί εύκολα απ' έξω και όταν µια τουλάχιστον
ένδειξη της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε
αυτοτελή συσκευασία είναι δυνατόν αν διακρίνεται καθαρά
απ' έξω.
δ) Όταν µία προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς συσκευασίες που δεν θεωρούνται µονάδες
πωλήσεως, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δίνεται µε
αναγραφή της ολικής καθαρής ποσότητας και του ολικού
αριθµού των αυτοτελών συσκευασιών. Οι κοινοτικές διατάξεις και, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, οι εθνικές διατάξεις είναι
δυνατόν για ορισµένα τρόφιµα να µην επιβάλλουν την
ένδειξη του ολικού αριθµού των αυτοτελών συσκευασιών.
Με την επιφύλαξη της πληροφόρησης που προβλέπεται στο
άρθρο 24, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και
στα υπόλοιπα κράτη µέλη κάθε µέτρο που λαµβάνουν δυνάµει του παρόντος σηµείου.
3.
Στην περίπτωση τροφίµων που κανονικά πωλούνται µε το
κοµµάτι, τα κράτη µέλη δύνανται να µην καθιστούν υποχρεωτική
την ένδειξη της καθαρής ποσότητας, µε την επιφύλαξη ότι ο
αριθµός των κοµµατιών θα διακρίνεται καθαρά και θα µετριέται
εύκολα απ' έξω ή, εάν όχι, ότι θα δηλώνεται στη σήµανση.
Με την επιφύλαξη της πληροφόρησης που προβλέπεται στο άρθρο
24, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα λοιπά
κράτη µέλη κάθε µέτρτο που λαµβάνουν δυνάµει της παρούσας
παραγράφου.
4.
Όταν ένα στερεό τρόφιµο παρουσιάζεται µέσα σε υγρό καλύψεως στην επισήµανση αναγράφεται και το καθαρό στραγγισµένο
βάρος του τροφίµου αυτού.
Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου ως «υγρό καλύψεως»
νοείται ένα από τα κατωτέρω προϊόντα, ενδεχοµένως σε µείγµατα
µεταξύ τους και σε κατεψυγµένη ή υπερκατεψυγµένη κατάσταση,
εφόσον το υγρό δεν αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση µε τα
βασικά στοιχεία του παρασκευάσµατος αυτού και δεν αποτελεί
συνεπώς ουσιαστικό παράγοντα για την αγορά: νερό, υδατικά διαλύµατα αλάτων, άλµη, υδατικά διαλύµατα βρώσιµων οξέων, ξίδι,
υδατικά διαλύµατα σακχάρων, υδατικά διαλύµατα άλλων γλυκα-

Η απαρίθµηση αυτή µπορεί να συµπληρωθεί µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

5.
Η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δεν είναι υποχρεωτική για
τα τρόφιµα:
α) τα οποία υπόκεινται σε σηµαντικές απώλειες του όγκου ή τους
βάρους τους και που πωλούνται µε το κοµµάτι ή ζυγίζονται
ενώπιον του αγοραστή·
β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι µικρότερη από 5 γραµµάρια ή 5 χιλιοστόλιτρα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται ωστόσο
στην περίπτωση των µπαχαρικών και αρωµατικών φυτών.
Οι κοινοτικές διατάξεις και, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, οι εθνικές
διατάξεις που εφαρµόζονται σε ορισµένα τρόφιµα δύνανται, κατ'
εξαίρεση και χωρίς να παραβλάπτεται η πληροφόρηση του αγοραστή, να προβλέπουν όρια ανώτερα από 5 γραµµάρια ή 5 χιλιοστόλιτρα.
Με την επιφύλαξη της πληροφόρησης που προβλέπεται στο άρθρο
24, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα λοιπά
κράτη µέλη κάθε µέτρο που λαµβάνουν σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο.
6.
Οι κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
δεύτερο εδάφιο, στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και δ) και στην
παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο θεσπίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 20 παράγραφος 2.
Άρθρο 9
1.
Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας ενός τροφίµου
είναι η χρονολογία, µέχρι την οποία το τρόφιµο διατηρεί τις
ιδιαίτερες ιδιότητές του σε κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεως.
Αναγράφεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5.
2.
Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας δίνεται µε την
ένδειξη:
— «ανάλωση κατά προτίµηση πριν από …», εφ' όσον περιλαµβάνεται και η ακριβής ηµέρα,
— «ανάλωση κατά προτίµηση πριν από το τέλος …», στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
3.
Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 συνοδεύονται:
— είτε από την ίδια τη χρονολογία,
— είτε από την ένδειξη της θέσεως που αναγράφεται η χρονολογία
στην επισήµανση.
Αν είναι αναγκαίο, οι ενδείξεις αυτές συµπληρώνονται µε αναγραφή
των συνθηκών διατηρήσεως µε την τήρηση των οποίων εξασφαλίζεται η αναγραφόµενη διατηρησιµότητα.
4.
Η χρονολογία αποτελείται από την ένδειξη, καθαρά και µε τη
σειρά, της ηµέρας, του µήνα και του έτους.
Εν τούτοις για τρόφιµα:
— µε διατηρησιµότητα µικρότερη από τρεις µήνες, αρκεί η αναγραφή της ηµέρας και του µήνα·
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— µε διατηρησιµότητα µικρότερη από τρεις µήνες, αλλά όχι µεγαλύτερη από δεκαοκτώ µήνες αρκεί η αναγραφή του µήνα και
του έτους·
— για τρόφιµα µε διατηρησιµότητα µεγαλύτερη από δεκαοκτώ
µήνες, αρκεί η αναγραφή του έτους.
Οι τρόποι αναγραφής της ηµεροµηνίας δύνανται να καθοριστού
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
5.
Με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων σχετικά µε
άλλες ενδείξεις ηµεροµηνίας, η ένδειξη της ηµεροµηνίας διατηρητότητας δεν απαιτείται:
— για τα νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαµβάνονται
και οι πατάτες, και τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή
υποστεί παρόµοια επεξεργασία. Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρµόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόµοια προϊόντα όπως τα φύτρα ψυχανθών,
— για τους οίνους, τα vins de liqueur, τους αφρώδεις οίνους,
τους αρωµατικούς οίνους και τα παρόµοια προϊόντα που
προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από το σταφύλι,
καθώς και για τα ποτά των κωδικών ΣΟ 2206 00 91,
2206 00 93 και 2206 00 99 που παράγονται από σταφύλι ή
γλεύκος σταφυλιού,
— για τα ποτά µε κατ' όγκον περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 10 %,
— για τα µη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυµούς φρούτων, νέκταρ
φρούτων και τα αλκοολούχα ποτά που είναι συσκευασµένα σε
ιδιαίτερα δοχεία χωρητικότητας άνω των πέντε λίτρων και τα
οποία πρόκειται να διατεθούν σε µονάδες οµαδικής εστίασης,
— για τα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής τα οποία, από
τη φύση τους καταναλώνονται συνήθως µέσα σε είκοσι τέσσερις
ώρες από την παρασκευή τους.
— για το ξύδι,
— για το µαγειρικό άλας,
— για τα σάκχαρα σε στερεά µορφή,
— για τα σακχαρώδη προϊόντα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αρωµατισµένα ή/και χρωµατισµένα σάκχαρα,
— για τις τσίκλες και τα παρόµοια προϊόντα για µάσηµα,
— για τις ατοµικές µερίδες παγωτών.
Άρθρο 10
1.
Στην περίπτωση των τροφίµων που είναι µικροβιολογικώς
εξαιρετικά αλλοιώσιµα και τα οποία για το λόγο αυτό ενδέχεται
ύστερα από σύντοµο χρονικό διάστηµα, να αποτελέσουν άµεσο
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία η ηµεροµηνία ελάχιστης
διατήρησης αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
επιτρέπεται η ανάλωση.
2.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Πριν από την ηµεροµηνία πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:
στα
στα
στα
στα
στα
στα
στα
στα
στα

ισπανικά: «fecha de caducidad»,
δανικά: «sidste anvendelsesdato»,
γερµανικά: «verbrauchen bis»,
ελληνικά: «ανάλωση µέχρι»,
αγγλικά: «use by»,
γαλλικά: «à consommer jusqu'au»,
ιταλικά: «da consumare entro»,
ολλανδικά: «te gebruiken tot»,
πορτογαλικά: «a consumir até»,
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— στα φινλανδικά: «viimeinen käyttöajankohta»,
— στα σουηδικά: «sista förbrukningsdag».
Μετά την ένδειξη ακολουθεί:
— είτε η ίδια η ηµεροµηνία,
— είτε ένδειξη η οποία παραπέµπει στο σηµείο της ετικέτας όπου
αναγράφεται η ηµεροµηνία.
Τα στοιχεία αυτά ακολουθούνται από την περιγραφή των συνθηκών
διατήρησης οι οποίες πρέπει να τηρηθούν.
3.
Η ηµεροµηνία αναγράφεται ευκρινώς και συνίσταται κατά
σειρά από την ηµέρα, το µήνα και ενδεχοµένως το έτος.
4.
Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να αποφασίζεται, µε
τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2, αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1.
Άρθρο 11
1.
Οι οδηγίες χρήσεως ενός τροφίµου πρέπει να δίδονται µε
τρόπο που να επιτρέπει την κατάλληλη χρήση του τροφίµου αυτού.
2.
Οι κοινοτικές διατάξεις και, αν υπάρχουν τέτοιες, οι εθνικές
διατάξεις µπορούν, για ορισµένα τρόφιµα, να καθορίζουν τους
τρόπους σύµφωνα µε τους οποίους πρέπει να υποδεικνύεται ο
τρόπος χρήσεως.
Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 εφαρµόζεται στις
ενδεχόµενες εθνικές διατάξεις.
Οι κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο θεσπίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
20 παράγραφος 2.
Άρθρο 12
Οι κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους αναφέρεται ο κατ' όγκον
αλκοολικός τίτλος, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στις
κλάσεις 22.04 και 22.05 του κοινού δασµολογίου, καθορίζονται
από τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωσή
τους.
Για τα λοιπά ποτά µε περιεκτικότητα σε αλκοόλη µεγαλύτερη από
1,2 % κατ' όγκο, οι κανόνες αυτοί καθορίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
Άρθρο 13
1. α) Όταν τα τρόφιµα είναι προσυσκευασµένα, οι ενδείξεις που
προβλέπονται στο άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2
αναγράφονται πάνω στην προσυσκευασία ή σε µια ετικέτα
συνδεδεµένη µε αυτή.
β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α) και µε την επιφύλαξη των
κοινοτικών διατάξεων σχετικά µε τις ονοµαστικές ποσότητες,
όταν τα προσυσκευασµένα τρόφιµα:
— προορίζονται µεν για τον τελικό καταναλωτή αλλά διατίθενται στο εµπόριο σε στάδιο που προηγείται στο
εµπόριο σε στάδιο που προηγείται της πώλησης στον
τελικό καταναλωτή και όταν το στάδιο αυτό δεν είναι η
πώληση σε µονάδα οµαδικής εστίασης,
— προορίζονται να παραδοθούν στις µονάδες οµαδικής
εστίασης προκειµένου να παρασκευασθούν, να µεταποιηθούν, να τεµαχισθούν, ή να πωληθούν,
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οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4
παράγραφος 2 είναι δυνατόν να αναγράφονται µόνο στα
σχετικά µε τα τρόφιµα αυτά εµπορικά έγγραφα εφόσον εξασφαλισθεί ότι τα έγγραφα αυτά, που θα περιλαµβάνουν όλες
τις αναγραφόµενες στην ετικέτα ενδείξεις, είτε θα συνοδεύουν τα τρόφιµα στα οποία αναφέρονται είτε θα αποστέλλονται ταυτόχρονα ή πριν από την παράδοσή τους,
γ) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο στοιχείο β), οι ενδείξεις
που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµεία 1, 5,
7 καθώς και ενδεχοµένως η ένδειξη που προβλέπει το άρθρο
10 αναγράφονται επίσης στην εξωτερική συσκευασία εντός
της οποίας προσφέρονται τα τρόφιµα στο εµπόριο.
2.
Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4
παράγραφος 2 πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και να αναγράφονται σε εµφανή θέση και µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.
∆εν πρέπει µε κανένα τρόπο να σκεπάζονται, να κρύβονται ή να
διαχωρίζονται από άλλες ενδείξεις ή εικόνες.
3.
Οι ενδείξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 σηµεία 1, 4, 5 και
10 πρέπει να ευρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.
Η υποχρέωση αυτή είναι δυνατόν να επεκταθεί και στις ενδείξεις
που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
4.
Στην περίπτωση των υαλίνων φιαλών που προορίζονται να
ξαναχρησιµοποιηθούν, οι οποίες φέρουν ανεξίτηλες ενδείξεις και οι
οποίες λόγω του γεγονότος αυτού δεν φέρουν ούτε ετικέτα ούτε
δακτύλιο ούτε ετικέτα λαιµού, καθώς και των συσκευασιών ή
δοχείων των οποίων η µέγιστη πλευρά έχει επιφάνεια µικρότερη
από 10 cm2, πρέπει να αναγράφονται µόνο οι ενδείξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµεία 1, 4 και 5.
Η παράγραφος 3 δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή.
5.
Η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο µπορούν να προβλέψουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 3 παράγραφος 1
και από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου για το γάλα και
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία συσκευάζονται σε υάλινες
φιάλες οι οποίες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν εκ νέου.
Τα εν λόγω κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε µέτρο
που λαµβάνουν δυνάµει του πρώτου εδαφίου.
Άρθρο 14
Για τρόφιµα που δεν προσφέρονται προσυσκευασµένα στον τελικό
καταναλωτή και στις µονάδες οµαδικής εστίασης ή για τρόφιµα
που συσκευάζονται στον τόπο πωλήσεως, εφ' όσον το ζητήσει ο
αγοραστής, ή προσυσκευάζονται για άµεση πώληση, τα κράτη µέλη
καθορίζουν τον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο αναγράφονται οι
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να θεωρούν ως µη υποχρεωτικές τις
ενδείξεις αυτές ή ορισµένες από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι
εξασφαλίζεται η πληροφόρηση του αγοραστή.
Άρθρο 15
Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τις διατάξεις των εθνικών νοµοθεσιών, οι οποίες ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, ρυθµίζουν κατά
τρόπο λιγότερο αυστηρό την επισήµανση ορισµένων τροφίµων που
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διατίθενται σε διακοσµητικές συσκευασίες όπως π.χ. αγαλµατάκια ή
αναµνηστικά.
Άρθρο 16
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να απαγορεύεται στην επικράτειά τους η εµπορία τροφίµων για τα οποία οι ενδείξεις που
προβλέπονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 δεν
αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τον καταναλωτή,
εκτός εάν η αποτελεσµατική ενηµέρωση του καταναλωτή εξασφαλίζεται µε άλλα µέτρα, που καθορίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 20 παράγραφος 2, για µια ή περισσότερες ενδείξεις της
επισήµανσης.
2.
Το κράτος µέλος όπου το προϊόν διατίθεται στο εµπόριο
µπορεί, τηρώντας τους κανόνες της συνθήκης, να επιβάλλει, στην
επικράτειά του, να αναγράφονται αυτές οι ενδείξεις της επισήµανσης σε µία ή περισσότερες γλώσσες που επιλέγει µεταξύ των
επισήµων γλωσσών της Κοινότητας.
3.
Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν απαγορεύουν την πολύγλωσση
επισήµανση.
Άρθρο 17
Τα κράτη µέλη απέχουν από το να καθορίζουν, πέρα από ό,τι
προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 13, τους τρόπους σύµφωνα µε τους
οποίους πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
Άρθρο 18
1.
Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να απαγορεύσουν το εµπόριο
τροφίµων τα οποία ανταποκρίνονται προς τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, µε την εφαρµογή µη εναρµονισµένων εθνικών διατάξεων που ριθµίζουν την επισήµανση και
παρουσίαση ορισµένων τροφίµων ή των τροφίµων γενικά.
2.
Η παράγραφος 1 δεν θα εφαρµόζεται στις εθνικές διατάξεις
που δεν εναρµονίστηκαν από λόγους:
— προστασίας της δηµοσίας υγείας,
— καταστολής της απάτης, εφ' όσον οι διατάξεις αυτές δεν εµποδίζουν την εφαρµογή των ορισµών και κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,
— προστασίας της εµπορικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, των
ενδείξεων προελεύσεως, των ονοµασιών προελεύσεως και καταστολής του αθέµιτου ανταγωνισµού.
Άρθρο 19
Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία όταν ένα κράτος µέλος κρίνει αναγκαία
τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας.
Κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη µέλη τα σχεδιαζόµενα µέτρα προσδιορίζοντας και τους λόγους που τα δικαιολογούν. Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη
στα πλαίσια της µόνιµης επιτροπής Τροφίµων, η οποία έχει
συσταθεί µε την απόφαση 69/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), εφ'
όσον το κρίνει σκόπιµο ή εφ' όσον το ζητήσει ένα κράτος µέλος.
Το κράτος µέλος δύναται να θεσπίσει τα σχεδιαζόµενα µέτρα µόνο
µετά τρεις µήνες από την κοινοποίηση αυτή και µε την προϋπόθεση
ότι δεν υπάρχει αντίθετη γνώµη της Επιτροπής.
(1) ΕΕ L 291 της 29.11.1969, σ. 9.
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Στην τελευταία αυτή περίπτωση και πριν από την λήξη της ανωτέρω
προθεσµίας, η Επιτροπή προσφεύγει στην διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, προκειµένου να αποφασίσει αν
τα προτεινόµενα µέτρα δύνανται να τεθούν σε εφαρµογή, υποκείµενα ενδεχοµένως στις κατάλληλες τροποποιήσεις.

Άρθρο 24
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων τις οποίες θεσπίζουν στο πλαίσιο της εθνικής
τους νοµοθεσίας και οι οποίες αναφέρονται στον τοµέα ο οποίος
διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 20
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή Τροφίµων,
εφεξής αποκαλούµενη «επιτροπή».
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 21

Όταν διαπιστωθεί ότι είναι ανάγκη να ληφθούν µεταβατικά µέτρα,
προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της παρούσης οδηγίας,
αυτά λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 20 παράγραφος 2.
Άρθρο 22
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις κοινοτικές διατάξεις που έχουν ήδη
εκδοθεί την 22α ∆εκεµβρίου 1978 και αφορούν την επισήµανση
και την παρουσίαση ορισµένων τροφίµων.
Τροποποιήσεις αναγκαίες για την προσαρµογή των διατάξεων
αυτών στους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,
αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται σε κάθε
µία από τις εν λόγω διατάξεις.
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Άρθρο 25
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης στα υπερπόντια γαλλικά
διαµερίσµατα.
Άρθρο 26
1.
Η οδηγία 79/112/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες
που παρατίθενται στο παράρτηµα IV, µέρος Α καταργείται, υπό την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων τους κρατών µελών σε ό,τι αφορά
στις προθεσµίες εναωµάτωσης που παρατίθενται στο παράρτηµα IV,
µέρος Β.
2.
Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα
αντιστοιχίας που παρατίθενται στο παράρτηµα V.
Άρθρο 27
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 28
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000.

Άρθρο 23

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα προϊόντα που προορίζονται να εξαχθούν έξω από την Κοινότητα.

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

J. GAMA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Ορισµός

Ένδειξη

Έλαια εξευγενισµένα εκτός από ελαιόλαδο

«Έλαιο», συµπληρωµένη
— είτε µε τον προσδιορισµό «φυτικό» ή «ζωικό», κατά περίπτωση,
— είτε µε την ένδειξη της ειδικής ζωικής ή φυτικής προέλευσης.
Η ένδειξη υδρογονωµένου ελαίου πρέπει να συνοδεύεται από τον προσδιορισµό «υδρογονωµένο»

Λίπη εξευγενισµένα

«Λίπος» ή «λιπαρή ύλη», συµπληρωµένη:
— είτε µε τον προσδιορισµό «φυτικό» ή «ζωικό», κατά περίπτωση,
— είτε µε την ένδειξη της ειδικής ζωικής ή φυτικής προέλευσης.
Η ένδειξη υδρογονωµένου λίπους πρέπει να συνοδεύεται από τον προσδιορισµό «υδρογονωµένο».

Μείγµατα αλεύρων από δύο ή περισσότερα είδη δηµητριακών

«Άλευρο» ακολουθούµενη από απαρίθµηση των ειδών δηµητριακών, από τα
οποία προέρχεται, κατά φθίνουσα τάξη περιεκτικότητας κατά βάρος

Άµυλο κάθε είδους, φυσικό και τροποποιηµένο µε φυσική µέθοδο ή µε
ένζυµα

«Άµυλο»

Όλα τα είδη ψαριού, εφόσον το ψάρι αποτελεί συστατικό άλλου τροφίµου
και µε την επιφύλαξη ότι η ονοµασία και η παρουσίαση του εν λόγω
τροφίµου δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένο είδος ψαριού

«Ψάρι(α)»

Όλα τα είδη τυριού, εφόσον το τυρί ή το µείγµα τυριών αποτελεί συστατικό
άλλου τροφίµου και µε την επιφύλαξη ότι η ονοµασία και η παρουσίαση
του εν λόγω τροφίµου δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένο είδος τυριού

«Τυρί(ά)»

Όλα τα είδη αρτυµάτων εφόσον δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους του
τροφίµου

«Αρτύµατα» ή «Μείγµα αρτυµάτων»

Όλα τα αρωµατικά φυτά ή µέρη τους, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 2 % του
βάρους του τροφίµου

«Αρωµατικό(ά) φυτό(ά)» ή «µείγµα(τα) αρωµατικών φυτών»

Όλα τα παρασκευάσµατα κόµµεων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή κόµµεως βάσεως για τσίχλες

«Κόµµι βάσεως»

Τριµµένη φρυγανιά οποιασδήποτε προελεύσεως

«Τριµµένη φρυγανιά»

Όλες οι κατηγορίες σακχαρόζης

«Ζάχαρη»

Άνυδρη δεξτρόζη ή µονοϋδρίτης δεξτρόζης

«∆εξτρόζη»

Σιρόπι γλυκόζης και σιρόπι γλυκόζης αφυδατωµένο

«Σιρόπι γλυκόζης»

Όλες οι πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες, καζεϊνικές ενώσεις και πρωτεΐνες
του τυρογάλακτος και του αφρού γάλακτος) καθώς και τα µείγµατά τους

«Πρωτεΐνες γάλακτος»

Βούτυρο κακάου πιέσεως, expeller ή εξευγενισµένο

«Βούτυρο κακάο»

Όλα τα ζαχαρωµένα φρούτα, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10 % του βάρους
του τροφίµου

«Ζαχαρωµένα φρούτα»

Μείγµα λαχανικών που δεν υπερβαίνουν το 10 % του βάρους του τροφίµου

«Λαχανικά»

Όλοι οι τύποι κρασιού, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της
αµπελοοινικής αγοράς (1)

«Κρασί»

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑ Ή ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚ

Χρωστικό

Τροποποιηµένο άµυλο (1)

Συντηρητικό

Γλυκαντικό

Αντιοξειδωτικό

∆ιογκωτικό ζύµης

Γαλακτωµατοποιητής

Αντιαφριστικό

Πυκνωτικό µέσο

Υλικό επικάλυψης

Πηκτωµατοποιητής

Άλατα τήξεως (2)

Σταθεροποιητής

Βελτιωτικό αλεύρων

Ενισχυτικό γεύσης

Σκληρυντικό

Μέσο οξίνισης

Υγροσκοπικό µέσο

∆ιορθωτικό οοξύτητας

∆ιογκωτικό

Αντισυσσωµατωτικό

Προωστικό αέριο

(1) ∆εν απαιτείται ένδειξη του ειδικού ονόµατος ή του αριθµού ΕΚ.
(2) Μόνο για τα τετηγµένα τυριά και τα προϊόντα µε βάση το τετηγµένο τυρί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
1. Οι αρωµατικές ύλες αναφέρονται µε τον όρο «αρωµατική(-ές) ύλη(-ες)» ή µε ειδικότερη ονοµασία ή περιγραφή της αρωµατικής
ύλης.
2. Ο όρος «φυσική» ή κάθε άλλη έκφραση µε την ίδια ουσιαστικά σηµασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τις αρωµατικές
ύλες, των οποίων το αρωµατικό συστατικό περιέχει αποκλειστικά αρωµατικές ουσίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο i) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1988, για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών, στον τοµέα των αρτυµάτων προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα και των
βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται (1) ή/και αρωµατικά παρασκευάσµατα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο γ) της εν λόγω οδηγίας.
3. Σε περίπτωση που η ονοµασία της αρωµατικής ύλης περιέχει αναφορά στη φύση ή στη φυτική ή ζωική προέλευση των ουσιών
που χρησιµοποιήθηκαν, ο όρος «φυσική» ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση µε την ίδια ουσιαστικά σηµασία, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνον εφόσον το αρωµατικό συστατικό έχει αποµονωθεί, µε κατάλληλες φυσικές µεθόδους ή µε ενζυµατικές ή
µικροβιολογικές µεθόδους ή µε παραδοσιακές µεθόδους παρασκευής τροφίµων. αποκλειστικά και µόνον, ή σχεδόν αποκλειστικά, από το αντίστοιχο τρόφιµο ή την αντίστοιχη πηγή αρωµατικών υλών.
(1) ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 61. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/71/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 42 της
15.2.1991, σ. 25).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΜΕΡΟΣ Α
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
(που αναφέρονται στο άρθρο 26)
Οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 1)
Οδηγία 85/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 2 της 3.1.1985, σ. 22), µόνο το άρθρο 1 σηµείο 9
Οδηγία 86/197/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 144 της 29.5.1986, σ. 38)
Οδηγία 89/395/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 17)
Οδηγία 91/72/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 42 της 15.2.1991, σ. 27)
Οδηγία 93/102/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 291 της 25.11.1993, σ. 14)
Οδηγία 95/42/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 182 της 2.8.1995, σ. 20)
Οδηγία 97/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 21)

ΜΕΡΟΣ Β
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
(που αναφέρονται στο άρθρο 26)

Οδηγία

79/112/ΕΟΚ
85/7/ΕΟΚ
86/197/ΕΟΚ
89/395/ΕΟΚ
91/72/ΕΟΚ
93/102/ΕΚ
95/42/ΕΚ
97/4/ΕΚ

Προθεσµία ενσωµάτωσης

30 ∆εκεµβρίου 1994

Αποδοχή του εµπορίου των προϊόντων
που είναι σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία

Απαγόρευση του εµπορίου των
προϊόντων που δεν είναι σύµφωνα µε
την παρούσα οδηγία

22 ∆εκεµβρίου 1980

22 ∆εκεµβρίου 1982

1η Μαΐου 1988
20 ∆εκεµβρίου 1990
30 Ιουνίου 1992
1η Ιανουαρίου 1995

1η Μαΐου 1989
20 Ιουνίου 1992
1η Ιανουαρίου 1994
30 Ιουνίου 1996

14 Αυγούστου 1998

14 Φεβρουαρίου 2000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγία 79/112/ΕΟΚ

Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 1
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 2
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 2 α)
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 3
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 4
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 5
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 6
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 7
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 8
Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 9
Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3
Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β)
Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο γ) σηµείο i
Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο γ) σηµείο ii, πρώτη περίπτωση
Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο γ) σηµείο ii, δεύτερη
περίπτωση
Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο δ)
Άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχείο α)
Άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχείο β)
Άρθρο 6 παράγραφος 6
Άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 6 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, πρώτη και δεύτερη
περίπτωση
Άρθρο 6 παράγραφος 8
Άρθρο 7
Άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως 5
Άρθρο 8 παράγραφος 6
Άρθρο 8 παράγραφος 7
Άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 4
Άρθρο 9 παράγραφος 5
Άρθρο 9 παράγραφος 6
Άρθρο 9α
Άρθρο 10
Άρθρο 10α
Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β)
Άρθρο 11 παράγραφος 4
Άρθρο 11 παράγραφος 5
Άρθρο 11 παράγραφος 6
Άρθρο 11 παράγραφος 7
Άρθρα 12 και 13
Άρθρο 13α
Άρθρα 14 και 15
Άρθρο 16 σηµείο 1
Άρθρο 16 σηµείο 2
Άρθρο 17 πρώτο εδάφιο
Άρθρο 17 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Άρθρο 6

παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφοι

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

σηµείο
σηµείο
σηµείο
σηµείο
σηµείο
σηµείο
σηµείο
σηµείο
σηµείο
σηµείο
και 3

παράγραφοι
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος

1,
4
4
4
4

2 και 3
στοιχεία α)
στοιχείο γ)
στοιχείο γ)
στοιχείο γ)

παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος
παράγραφος

4 στοιχείο δ)
5
6
7
8 πρώτο εδάφιο
8 δεύτερο εδάφιο, στοιχεία α) και β)

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

6
6
6
6
6
6

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
—
Άρθρο
Άρθρο
—
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
—
Άρθρο
—
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρα
Άρθρο
Άρθρα
—
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

6 παράγραφος 9
7
8 παράγραφοι 1 έως 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

και β)
σηµείο i
σηµείο ii
σηµείο iii

8 παράγραφος 6
9 παράγραφοι 1 έως 4
9 παράγραφος 5
10
11
12
13 παράγραφοι 1 και 2
13 παράγραφος 3
13 παράγραφος 4
13
13
14
16
17

παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο
και 15
και 18

19
20 παράγραφος 1
20 παράγραφος 2
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Άρθρο 18
Άρθρα 19, 20 και 21
Άρθρο 22 παράγραφοι 1, 2 και 3
Άρθρο 22 παράγραφος 4
Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25
Άρθρο 26
—
—
—
Παράρτηµα I
Παράρτηµα II
Παράρτηµα III
—
—

Παρούσα οδηγία

—
Άρθρα 21,
—
Άρθρο 24
—
Άρθρο 25
—
—
Άρθρο 26
Άρθρο 27
Άρθρο 28
Παράρτηµα
Παράρτηµα
Παράρτηµα
Παράρτηµα
Παράρτηµα

22 και 23

I
II
III
IV
V
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 871/2000 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2000, που τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στα γαλλικά
υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 104 της 29ης Απριλίου 2000)
Σελίδα 9, παράρτηµα, στήλη «Ρεϋνιόν», προϊόν «Σκληρός σίτος»: (1001 10 00)
αντί για: «12,00»,
διάβαζε: «16,00».
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