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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 727/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Απριλίου 2004
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
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), 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
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

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 20 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2004, 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 ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

80,0
27,3
120,5
75,9

0707 00 05

052
068
096
220
999

110,9
128,2
93,3
147,3
119,9

0709 90 70

052
204
999

106,6
64,2
85,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

55,5
40,8
87,1
55,9
43,8
36,6
60,7
54,3

0805 50 10

052
400
999

41,0
48,3
44,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

34,7
85,0
104,4
104,7
59,4
74,6
54,3
73,5
82,6
118,2
79,1

0808 20 50

388
512
524
528
999

76,2
79,2
80,8
74,9
77,8

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 728/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Απριλίου 2004
για την κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
δεν είναι σύµφωνες µε το δίκαιο που καθορίζει ο παρών
κανονισµός, να µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια
περιόδου 60 ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92
του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

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), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι
διατάξεις για την κατάταξη του εµπορεύµατος που αναφέρεται 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 ενδεχοµένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί 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, τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγούν στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σηµειώνεται στη
στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιµο να διασφαλισθεί ότι, 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 οι οποίες εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία και

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος κατατάσσονται 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 δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού, µπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν
αντικείµενο επίκλησης κατά τη διάρκεια περιόδου εξήντα ηµερών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή µέρα µετά από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2344/2003 της Επιτροπής (EE L
346 της 31.12.2003, σ. 38).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορεύµατος

Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Συνδυασµός δύο ενδυµάτων, συσκευασµένων για τη λιανική
πώληση, που αποτελούνται από:
A) Ελαφρύ ένδυµα από υφασµένο γυαλιστερό µονόχρωµο ύφασµα
(100% πολυεστέρας), µε κλειστό γιακά σε κινέζικο στιλ, µε
µερικό µπροστινό άνοιγµα από το κέντρο του λαιµού έως την
αριστερή µασχάλη που κλείνει από τα δεξιά προς τα αριστερά
µε κουµπιά και θηλιές. Τα ογκώδη κουµπιά αποτελούνται από
αναδιπλωµένη ταινία από υφασµένο ύφασµα. Στριφωµένο στις
άκρες των µανικιών, στο γιακά, στο µπροστινό άνοιγµα και
στη βάση. Η βάση του ενδύµατος καθώς και οι άκρες των
µανικιών είναι στρογγυλεµένα και έχουν πλάγιες σχισµές. Το
ένδυµα είναι κοµµένο σε ίσια γραµµή και προορίζεται να καλύψει το επάνω µέρος του σώµατος µέχρι τους γοφούς. Έχει
κεντηµένο διακοσµητικό σχέδιο στο µπροστινό µέρος.

6206 40 00

Η κατάταξη ως σύνολο αποκλείεται, σύµφωνα µε τη σηµείωση 3β)
του κεφαλαίου 62, επειδή τα δύο ενδύµατα δεν αποτελούνται από
το ίδιο ύφασµα.
Η κατάταξη ως πιτζάµες αποκλείεται, επειδή τα εν λόγω ενδύµατα,
λόγω των αντικειµενικών χαρακτηριστικών τους, δεν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να φορεθούν αποκλειστικά ή κυρίως ως νυχτικά.
Βλέπε επίσης τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της ΣΟ για την κλάση
6206 σχετικά µε τις µπλούζες.

(µπλούζα)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 632 Α) (*)
B) Ευρύχωρο ελαφρύ ένδυµα από υφασµένο γυαλιστερό τυπωτό
ύφασµα (100 % πολυεστέρας), που προορίζεται να καλύψει
το κάτω µέρος του σώµατος από τη µέση έως τους αστραγάλους, περιβάλλοντας το κάθε πόδι χωριστά, κοµµένο σε ίσια
γραµµή. Έχει ελαστική µέση χωρίς άνοιγµα και είναι στριφωµένο µε ύφασµα απλής ύφανσης στις άκρες των σκελών. Οι
άκρες των σκελών είναι στρογγυλεµένες και έχουν πλάγιες
σχισµές.
(παντελόνι)
(Βλέπε φωτογραφία αριθ. 632 Β) (*)
(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα.

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, τη
σηµείωση 13 του τµήµατος ΧΙ, τις σηµειώσεις 3β) και 8 του κεφαλαίου 62, καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6204,
6204 63, 6204 63 18, 6206 και 6206 40 00.

6204 63 18
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 729/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Απριλίου 2004
για την κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να
συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης από τον
κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της
12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

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), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν 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 ενδεχοµένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νοµοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή άλλων µέτρων στο
πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών.

(3)

Kατ' εφαρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σηµειώνονται
στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Eίναι σκόπιµο, οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων στην
συνδυασµένη ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε το

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα εµπορεύµατα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος κατατάσσονται στη συνδυασµένη ονοµατολογία
στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σηµειώνονται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός µπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2344/2003 της Επιτροπής (EE L
346 της 31.12.2003, σ. 38).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολόγηση

(1)

(2)

(3)

1. Σύνδεσµος για καλώδιο οπτικών ινών, µη συναρµολογηµένος,
αποτελούµενος από τα ακόλουθα µέρη:
— ένα σύνδεσµο από κοινό µέταλλο µε ένα πλαστικό εσωτερικό τµήµα και ένα κεραµικό δακτύλιο που είναι εφοδιασµένο µε ελατήριο από χάλυβα·
— ένα σωλήνα από κοινό µέταλλο µε στόµιο·
— ένα πλαστικό κύλινδρο µε ένα περίβληµα σύσφιξης από
αργίλιο·
— δύο πλαστικά στηρίγµατα.

6909 19 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1,
2α), 3β) και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας
καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 6909 και
6909 19 00.
Ο σύνδεσµος δεν θεωρείται ως µέρος ή εξάρτηµα του καλωδίου
οπτικών ινών.
Ο σύνδεσµος πρέπει να καταταγεί σύµφωνα µε την συνιστώσα ύλη.
Τον ουσιώδη χαρακτήρα προσδίδει ο κεραµικός δακτύλιος.

Το ένα µέρος του συνδέσµου µπορεί να συναρµολογηθεί µε τα
άλλα µέρη και µε ένα από τα δύο στηρίγµατα για να σχηµατίσει ένα σύνδεσµο.
Μία επενδυµένη οπτική ίνα διέρχεται από τον δακτύλιο στον
σύνδεσµο και στερεώνεται εκεί.
Ο σύνδεσµος αυτός θα χρησιµεύσει ως συνδετικό στοιχείο για
καλώδια οπτικών ινών.
2. Συσκευή που αποτελείται από:
— ένα αξονικό ανεµιστήρα µε ηλεκτρικό κινητήρα καθώς και
ένα ηλεκτρονικό µηχανισµό για την προσαρµογή της
ταχύτητας του ανεµιστήρα και
— έναν απαγωγέα θερµότητας από αργίλιο.

8414 59 30

Ο ανεµιστήρας προσδίδει στο προϊόν τον ουσιώδη χαρακτήρα.
Είναι το κύριο συστατικό στοιχείο για την αποβολή της υπερβολικής θερµότητας.

Η συσκευή χρησιµοποιείται για την αποβολή της υπερβολικής
θερµότητας της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας µιας αυτόµατης µηχανής επεξεργασίας δεδοµένων.
3. Είδος, («υπόδηµα για το χιόνι») µήκους 65 cm και πλάτους
23 cm στην µεγαλύτερη πλευρά του, αποτελούµενο από ένα
πλαίσιο από αργίλιο µε πλαστική επικάλυψη, µυτερό στο ένα
άκρο και στρογγυλεµένο στο άλλο άκρο. Το πλαίσιο αυτό έχει
πλαστική διάταξη πάχους 1 mm µε εγκοπές για µεταλλικές
λεπίδες στο κάτω µέρος, που επιτρέπουν γερό κράτηµα στο
χιόνι. Μια άκαµπτη µεταλλική πλάκα στερεώνεται στο πλαίσιο
στην άνω πλευρά µε πλαστική λουρίδα. Στην εν λόγω µεταλλική πλάκα είναι στερεωµένα τεµάχια από καουτσούκ που
περιβάλλουν ένα υπόδηµα, όταν αυτό φοριέται. Αυτά µε τη
σειρά τους έχουν λουρίδες από καουτσούκ/ύφασµα για να στερεώνεται το ως άνω αναφερόµενο είδος στο υπόδηµα.

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1,
3β) και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας
καθώς και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 8414, 8414 59 και
8414 59 30.

9506 99 90

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καθώς
και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 9506, 9506 99 και
9506 99 90.
∆εν συνιστά εξοπλισµό για το σκι στο χιόνι καθόσον δεν χρησιµοποιείται για σκι στο χιόνι.
∆εν αποτελεί εξοπλισµό για γενική φυσική άσκηση.
Το προϊόν θεωρείται ως είδος για άθληµα στο ύπαιθρο.

Το είδος χρησιµοποιείται για να διευκολύνει το περπάτηµα στο
χιόνι.
Βλέπε φωτογραφία (A) (*)
4. Οδοντωτός τροχός από κοινά µέταλλα, µε διάµετρο
6,74 mm, µε κεντρική οπή µεγέθους 3 mm και πάχους
3,54 mm.
Το προϊόν αποτελεί συστατικό που ενσωµατώνεται στο µηχανισµό ανάφλεξης αναπτήρων για τσιγάρα.
Βλέπε φωτογραφίες (B) (*)
(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.

9613 90 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1
και 6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας καθώς
και από το κείµενο των κωδικών ΣΟ 9613 και 9613 90 00.
Ο τροχός είναι κατάλληλος κυρίως για την κατασκευή διατάξεων
παραγωγής σπινθήρων για αναπτήρες τσιγάρων της κλάσης 9613.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 730/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Απριλίου 2004
για την προσαρµογή του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1859/82 περί επιλογής των λογιστικών εκµεταλλεύσεων µε σκοπό τη διαπίστωση των εισοδηµάτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις λόγω της προσχώρησης
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 57 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Στο άρθρο 2 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1859/82 της
Επιτροπής (1) καθορίζεται ανά κράτος µέλος το όριο οικονοµικού µεγέθους λογιστικών εκµεταλλεύσεων που εµπίπτουν
στο πεδίο έρευνας του δικτύου γεωργικής λογιστικής
πληροφόρησης.
Ο αριθµός λογιστικών εκµεταλλεύσεων ανά κράτος µέλος
που πρέπει να επιλεγεί ανά περιφέρεια, καθορίζεται στο
παράρτηµα I του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1859/82.
Ενόψει της προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της
Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και
της Σλοβακίας (εφεξής «τα νέα κράτη µέλη»), πρέπει να
καθοριστεί το όριο για τα νέα κράτη µέλη καθώς και ο αριθµός λογιστικών εκµεταλλεύσεων ανά περιφέρεια για τα νέα
κράτη µέλη.
Πρέπει να καθοριστεί η προθεσµία παράδοσης του πρώτου
εγκεκριµένου σχεδίου επιλογής όσον αφορά τα νέα κράτη
µέλη.
Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1859/82,

(1) ΕΕ L 205 της 13.7.1982, σ. 5· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 659/2004 (ΕΕ L 104 της 8.4.2004,
σ. 95).

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 1859/82 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Για το λογιστικό έτος 2004 (περίοδος δώδεκα διαδοχικών
µηνών που αρχίζει µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 1ης Ιουλίου του 2004) και για τα επόµενα λογιστικά έτη, το όριο που
αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισµού αριθ. 79/65/ΕΟΚ σε
ΕΜΜ καθορίζεται ως εξής:
— Βέλγιο:

16 EΜΜ

— Τσεχική ∆ηµοκρατία:

4 EΜΜ

— ∆ανία:

8 EΜΜ

— Γερµανία:

8 EΜΜ

— Εσθονία:

2 EΜΜ

— Ελλάδα:

2 EΜΜ

— Ισπανία:

2 EΜΜ

— Γαλλία:

8 EΜΜ

— Ιρλανδία:

2 EΜΜ

— Ιταλία:

4 EΜΜ

— Κύπρος:

1 EΜΜ

— Λεττονία:

2 EΜΜ

— Λιθουανία:

2 EΜΜ

— Λουξεµβούργο:

8 EΜΜ

— Ουγγαρία:

2 EΜΜ

— Μάλτα:

8 EΜΜ

— Κάτω Χώρες:

16 EΜΜ

— Αυστρία:

8 EΜΜ

— Πολωνία:

2 EΜΜ

— Πορτογαλία:

2 EΜΜ

— Σλοβενία:

2 EΜΜ

— Σλοβακία:

6 EΜΜ

— Φινλανδία:

8 EΜΜ

— Σουηδία:

8 EΜΜ

— Ηνωµένο Βασίλειο (µε εξαίρεση τη Βόρεια
Ιρλανδία):
— Ηνωµένο Βασίλειο (µόνο η Βόρεια Ιρλανδία):

16 EΜΜ
8 EΜΜ.»
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2. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λεττονία, η
Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η
Σλοβακία διαβιβάζουν στην Επιτροπή το σχέδιο επιλογής τους
για το λογιστικό έτος 2004 το αργότερο έως τις 30 Νοεµβρίου
2004.»
3. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού.

L 113/9
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει κατά την ηµεροµηνία και µε
την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας,
της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
Εφαρµόζεται από το λογιστικό έτος 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Αριθµός σειράς

Προσδιορισµός των περιφερειών

Αριθµός λογιστικών
εκµεταλλεύσεων

ΒΕΛΓΙΟ
341

Vlaanderen

600

342

Bruxelles-Brussel

—

343

Wallonie

400
Σύνολο: Βέλγιο

1 000

745

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1 300

370

∆ΑΝΙΑ

2 000

010

Schleswig-Holstein

020

Hamburg

030

Niedersachsen

800

040

Bremen

—

050

Nordrhein-Westfalen

660

060

Hessen

370

070

Rheinland-Pfalz

480

080

Baden-Württemberg

620

090

Bayern

960

100

Saarland

110

Berlin

—

112

Brandenburg

180

113

Mecklenburg-Vorpommern

130

114

Sachsen

220

115

Sachsen-Anhalt

140

116

Thüringen

130

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
500
40

70

Σύνολο: Γερµανία
755

ΕΣΘΟΝΙΑ

5 300
500

ΕΛΛΑ∆Α
450

Μακεδονία — Θράκη

2 000

460

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

1 350

470

Θεσσαλία

480

Στερεά Ελλάδα — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

700

Σύνολο: Ελλάδα

1 450
5 500

ΙΣΠΑΝΙΑ
500

Galicia

800

505

Asturias

350

510

Cantabria

230

515

País Vasco

310

520

Navarra

430

525

La Rioja

290
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Αριθµός λογιστικών
εκµεταλλεύσεων

530

Aragón

640

535

Cataluña

870

540

Baleares

270

545

Castilla y León

550

Madrid

270

555

Castilla-La Mancha

870

560

Comunidad Valenciana

700

565

Murcia

530

570

Extremadura

590

575

Andalucia

580

Canarias

1 230

1 470
250
Σύνολο: Ισπανία

10 100

ΓΑΛΛΙΑ
121

Île-de-France

95

131

Champagne-Ardenne

132

Picardie

230

133

Haute-Normandie

145

134

Centre

350

135

Basse-Normandie

215

136

Bourgogne

285

141

Nord-Pas-de-Calais

305

151

Lorraine

215

152

Alsace

160

153

Franche-Comté

200

162

Pays de la Loire

440

163

Bretagne

475

164

Poitou-Charentes

325

182

Aquitaine

425

183

Midi-Pyrénées

430

184

Limousin

195

192

Rhône-Alpes

360

193

Auvergne

320

201

Languedoc-Roussillon

340

203

Provence-Alpes-Côte d’Azur

270

204

Corse

260

60
Σύνολο: Γαλλία

380

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

6 100
1 300

ΙΤΑΛΙΑ
221

Valle d’Aosta

222

Piemonte

367

230

Lombardia

917

241

Trentino

404

242

Alto Adige

404

1 110
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Αριθµός λογιστικών
εκµεταλλεύσεων

243

Veneto

1 589

244

Friuli-Venezia Giulia

795

250

Liguria

590

260

Emilia-Romagna

914

270

Toscana

620

281

Marche

951

282

Umbria

668

291

Lazio

931

292

Abruzzo

882

301

Molise

445

302

Campania

748

303

Calabria

911

311

Puglia

1 013

312

Basilicata

1 138

320

Sicilia

1 350

330

Sardegna

1 253
Σύνολο: Ιταλία

18 000

740

ΚΥΠΡΟΣ

770

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

1 000

775

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

1 000

350

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

500

300

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
760

Közép-Magyarország

160

761

Közép-Dunántúl

190

762

Nyugat-Dunántúl

230

763

Dél-Dunántúl

260

764

Észak- Magyarország

210

765

Észak-Alföld

380

766

Dél-Alföld

470
Σύνολο: Ουγγαρία

1 900

780

ΜΑΛΤΑ

360

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

1 500

660

ΑΥΣΤΡΙΑ

2 000

500

ΠΟΛΩΝΙΑ
785

Pomorze and Mazury

1 640

790

Wielkopolska and Śla˛sk

3 980

795

Mazowsze and Podlasie

5 060

800

Małopolska and Pogórze

1 420
Σύνολο: Πολωνία

12 100
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Αριθµός λογιστικών
εκµεταλλεύσεων

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
610

Entre Douro e Minho e Beira Litoral

980

620

Trás-os-Montes e Beira Interior

560

630

Ribatejo e Oeste

650

640

Alentejo e Algarve

460

650

Açores e Madeira

350
Σύνολο: Πορτογαλία

3 000

820

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

900

810

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

600

670

Etelä-Suomi

581

680

Sisä-Suomi

272

690

Pohjanmaa

277

700

Pohjois-Suomi

170

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Σύνολο: Φινλανδία

1 300

ΣΟΥΗ∆ΙΑ
710

Plains of Southern and Central Sweden

600

720

Forest and mixed agricultural and forest areas of
Southern and Central Sweden

295

730

Areas of Northern Sweden

105
Σύνολο: Σουηδία

1 000

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
411

England — North Region

420

412

England — East Region

650

413

England — West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320
Σύνολο: Ηνωµένο Βασίλειο

2 500»
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της οδηγίας 98/53/ΕΚ και της οδηγίας 2002/26/ΕΚ όσον αφορά τους τρόπους δειγµατοληψίας και τις µεθόδους ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των µέγιστων περιεκτικοτήτων αφλατοξίνης και ωχρατοξίνης Α στα τρόφιµα για βρέφη και παιδιά µικρής ηλικίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 85/591/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου
1985, για τη καθιέρωση κοινοτικών τρόπων δειγµατοληψίας και
µεθόδων ανάλυσης για τον έλεγχο των τροφίµων (1), και ιδίως το
άρθρο 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 98/53/ΕΚ και 2002/26/ΕΚ πρέπει
να τροποποιηθούν καταλλήλως.

(5)

Tα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 της Επιτροπής, της 8ης
Μαρτίου 2001, για τον καθορισµό µέγιστων τιµών ανοχής
για ορισµένες προσµείξεις στα τρόφιµα (2), καθορίζει τις
µέγιστες τιµές αφλατοξίνης B1, αφλατοξίνης M1 και ωχρατοξίνης A σε τρόφιµα που προορίζονται για βρέφη και
παιδιά µικρής ηλικίας.

Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας 98/53/ΕΚ τροποποιούνται
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας.

Η δειγµατοληψία διαδραµατίζει καίριο ρόλο στον ακριβή
καθορισµό των ορίων αφλατοξινών και ωχρατοξίνης A. Η
οδηγία 98/53/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1998,
για την καθιέρωση τρόπων δειγµατοληψίας και µεθόδων
ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των µέγιστων περιεκτικοτήτων για ορισµένες προσµείξεις στα τρόφιµα (3) και η
οδηγία 2002/26/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου
2002, για την καθιέρωση τρόπων δειγµατοληψίας και µεθόδων ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των µέγιστων περιεκτικοτήτων ωχρατοξίνης Α στα τρόφιµα (4) πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να συµπεριλάβουν τις διατάξεις σχετικά µε
τα τρόφιµα που προορίζονται για βρέφη και παιδιά µικρής
ηλικίας.

Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας 2002/26/ΕΚ τροποποιούνται
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Εξαιρετική σηµασία προσλαµβάνει η ενιαία αναφορά και
ερµηνεία των αποτελεσµάτων των αναλύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνιση των µέτρων εφαρµογής σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω ερµηνευτικοί κανόνες εφαρµόζονται στο αποτέλεσµα της ανάλυσης που πραγµατοποιείται στο δείγµα το οποίο λαµβάνεται για επίσηµο έλεγχο.
Στην περίπτωση αναλύσεων για σκοπούς δικαιώµατος προσφυγής ή διαιτησίας εφαρµόζονται οι εθνικοί κανόνες.

(1) ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 50· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ.
1).
2
( ) ΕΕ L 77 της 16.3.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 455/2004 (ΕΕ L 74 της 12.3.2004,
σ. 11).
(3) ΕΕ L 201 της 17.7.1998, σ. 93· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/121/ΕΚ (ΕΕ L 332 της 19.12.2003, σ. 38).
(4) ΕΕ L 75 της 16.3.2002, σ. 38.

Άρθρο 2

Άρθρο 3
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο δώδεκα µήνες από την έναρξη ισχύος
της. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των εν
λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τα παραρτήµατα I και ΙΙ της οδηγίας 98/53/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:
1. Στο παράρτηµα I της οδηγίας 98/53/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 5.7 µετά το σηµείο 5.6:
«5.7.

Τρόφιµα που προορίζονται για βρέφη και παιδιά µικρής ηλικίας

5.7.1. ∆ιαδικασία δειγµατοληψίας
Εφαρµόζεται η διαδικασία δειγµατοληψίας όπως αναφέρεται για το γάλα και τα παράγωγα προϊόντα, καθώς και τα
σύνθετα τρόφιµα των σηµείων 5.4, 5.5 και 5.6.
5.7.2. Αποδοχή παρτίδας
— αποδοχή, εάν το συνολικό δείγµα συµµορφώνεται µε τη µέγιστη περιεκτικότητα, λαµβανοµένης υπόψη της αβεβαιότητας της µέτρησης και της διόρθωσης για ανάκτηση,
— απόρριψη, εάν το συνολικό δείγµα υπερβαίνει τη µέγιστη περιεκτικότητα πέραν πάσης λογικής αµφιβολίας, λαµβανοµένης υπόψη της αβεβαιότητας της µέτρησης.»
2. Στο παράρτηµα II, το σηµείο 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Επεξεργασία του δείγµατος όπως παραλαµβάνεται στο εργαστήριο
Κάθε εργαστηριακό δείγµα αλέθεται και αναµειγνύεται ενδελεχώς, χρησιµοποιώντας διαδικασία που έχει αποδειχθεί ότι
επιτυγχάνει πλήρη οµογενοποίηση.
Σε περίπτωση που το µέγιστο επίπεδο εφαρµόζεται στην ξηρή ύλη, η περιεκτικότητα σε ξηρή ύλη πρέπει να καθορίζεται
επί τµήµατος του οµογενοποιηµένου δείγµατος, χρησιµοποιώντας διαδικασία που έχει αποδειχθεί ότι καθορίζει επακριβώς την περιεκτικότητα σε ξηρή ύλη.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας 2002/26/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής:
α) Το σηµείο 4.6 τροποποιείται ως εξής:
«4.6. ∆ιαδικασία δειγµατοληψίας για τρόφιµα που προορίζονται για βρέφη και παιδιά µικρής ηλικίας
Εφαρµόζεται η διαδικασία δειγµατοληψίας όπως αναφέρεται για τα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών στο σηµείο 4.5
του παρόντος παραρτήµατος. Τούτο συνεπάγεται ότι ο αριθµός των προς λήψη στοιχειωδών δειγµάτων εξαρτάται
από το βάρος της παρτίδας, µε ελάχιστο όριο 10 και µέγιστο όριο 100, σύµφωνα µε τον πίνακα 2 του σηµείου
4.5.
— Το βάρος του στοιχειώδους δείγµατος πρέπει να είναι περίπου 100 γραµµάρια. Σε περίπτωση παρτίδων σε συσκευασία λιανικής πώλησης, το βάρος του στοιχειώδους δείγµατος εξαρτάται από το βάρος της συσκευασίας
λιανικής πώλησης.
— Το βάρος της συνολικής δειγµατοληψίας πρέπει να είναι 1-10 κιλά επαρκώς αναµεµειγµένα.»
β) Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 4.7:
«4.7. ∆ειγµατοληψία στο στάδιο της λιανικής πώλησης
Η δειγµατοληψία τροφίµων στο στάδιο της λιανικής πώλησης πρέπει να γίνεται, εφόσον είναι δυνατόν, σύµφωνα µε
τις ανωτέρω διατάξεις δειγµατοληψίας. Εάν τούτο δεν είναι εφικτό, µπορούν να χρησιµοποιούνται άλλες αποτελεσµατικές διαδικασίες δειγµατοληψίας στο στάδιο της λιανικής πώλησης, υπό τον όρο ότι διασφαλίζουν επαρκή
αντιπροσωπευτικότητα της παρτίδας στην οποία πραγµατοποιείται η δειγµατοληψία.»
γ) Το σηµείο 5 τροποποιείται ως εξής:
«5. Αποδοχή παρτίδας ή υποπαρτίδας
— αποδοχή, εάν το συνολικό δείγµα συµµορφώνεται µε τη µέγιστη περιεκτικότητα, λαµβανοµένης υπόψη της αβεβαιότητας της µέτρησης και της διόρθωσης για ανάκτηση,
— απόρριψη, εάν το συνολικό δείγµα υπερβαίνει τη µέγιστη περιεκτικότητα πέραν πάσης λογικής αµφιβολίας, λαµβανοµένης υπόψη της αβεβαιότητας της µέτρησης.»
2. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) Το σηµείο 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Επεξεργασία του δείγµατος όπως παραλαµβάνεται στο εργαστήριο
Κάθε εργαστηριακό δείγµα αλέθεται και αναµειγνύεται ενδελεχώς χρησιµοποιώντας διαδικασία που έχει αποδειχθεί ότι
επιτυγχάνει πλήρη οµογενοποίηση.
Σε περίπτωση που το µέγιστο επίπεδο εφαρµόζεται στην ξηρή ύλη, η περιεκτικότητα σε ξηρή ύλη πρέπει να καθορίζεται επί τµήµατος του οµογενοποιηµένου δείγµατος, χρησιµοποιώντας διαδικασία που έχει αποδειχθεί ότι καθορίζει
επακριβώς την περιεκτικότητα σε ξηρή ύλη.»
β) Το σηµείο 4.4 τροποποιείται ως εξής:
«4.4. Υπολογισµός του ποσοστού ανάκτησης και αναφορά των αποτελεσµάτων
Το αποτέλεσµα της ανάλυσης πρέπει να αναφέρεται υπό διορθωµένη ή µη µορφή προς ανάκτηση. Ο τρόπος αναφοράς και το ποσοστό ανάκτησης πρέπει να ανακοινώνονται. Το αποτέλεσµα της ανάλυσης, αφού διορθωθεί προς
ανάκτηση, θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης (βλέπε παράρτηµα Ι, σηµείο 5).
Το αποτέλεσµα της ανάλυσης πρέπει να αναφέρεται ως x +/- U, όπου x είναι το αποτέλεσµα της ανάλυσης και U η
αβεβαιότητα της µέτρησης.
Το U είναι η ανηγµένη αβεβαιότητα, χρησιµοποιώντας συντελεστή κάλυψης 2, που δίνει επίπεδο εµπιστοσύνης περίπου 95 %.»
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/44/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της οδηγίας 2002/69/ΕΚ για καθορισµό των µεθόδων δειγµατοληψίας και των µεθόδων
ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των διοξινών και τον προσδιορισµό των παρόµοιων µε τις διοξίνες
PCB στα τρόφιµα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 85/591/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου
1985, για την καθιέρωση κοινοτικών τρόπων δειγµατοληψίας και
µεθόδων ανάλυσης για τον έλεγχο των τροφίµων που προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως το άρθρο 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2002/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου
2002, για καθορισµό των µεθόδων δειγµατοληψίας και των
µεθόδων ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των διοξινών και
τον προσδιορισµό των παρόµοιων µε τις διοξίνες PCB στα
τρόφιµα (2) καθορίζει ειδικές διατάξεις για τη διαδικασία
δειγµατοληψίας και τις µεθόδους ανάλυσης που εφαρµόζονται στον επίσηµο έλεγχο.

Το παράρτηµα II της οδηγίας 2002/69/ΕΚ τροποποιείται όπως
ορίζεται στο παράρτηµα II της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες προκειµένου να
συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο δώδεκα
µήνες µετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. Κοινοποιούν δε άµεσα
στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα
αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εθνικές
νοµοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από
την παρούσα οδηγία.

(2)

Για τη δειγµατοληψία πολύ µεγάλων ψαριών, είναι αναγκαίο
να προσδιορίζεται η δειγµατοληψία ώστε να εξασφαλίζεται
εναρµονισµένη προσέγγιση σε όλη την Κοινότητα.

(3)

Έχει πρωτεύουσα σηµασία τα αποτελέσµατα των αναλύσεων
να καταγράφονται και να ερµηνεύονται κατά τρόπο οµοιόµορφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµονισµένη εφαρµογή των κανόνων σε όλη την Ένωση.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Συνεπώς η οδηγία 2002/69/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

Άρθρο 4

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2004.

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

Το παράρτηµα I της οδηγίας 2002/69/ΕΚ τροποποιείται όπως
ορίζεται στο παράρτηµα I της παρούσας οδηγίας.

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 50· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 209 της 6.8.2002, σ. 5.

David BYRNE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Το παράρτηµα I της οδηγίας 2002/69/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο σηµείο 4. Σχέδια δειγµατοληψίας µετά τον πίνακα 2 προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 4.1. «Ειδικές διατάξεις για τη δειγµατοληψία παρτίδων που περιέχουν ολόκληρα ψάρια»:
«4.1. Ειδικές διατάξεις για τη δειγµατοληψία παρτίδων που περιέχουν ολόκληρα ψάρια
Ο αριθµός των στοιχειωδών δειγµάτων που πρέπει να λαµβάνονται από την παρτίδα ορίζεται στον πίνακα 1. Το συνολικό δείγµα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχειώδη δείγµατα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 kg (βλέπε σηµείο 3.5).
— Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται δειγµατοληψία σε παρτίδα η οποία περιέχει µικρά ψάρια (ατοµικού βάρους
µικρότερου του 1 kg), λαµβάνεται ολόκληρο το ψάρι ως στοιχειώδες δείγµα για να αποτελέσει το συνολικό
δείγµα. Στην περίπτωση κατά την οποία το συνολικό δείγµα ζυγίζει πάνω από 3 kg, τα στοιχειώδη δείγµατα µπορούν να αποτελούνται από το µεσαίο τµήµα, ατοµικού βάρους τουλάχιστον 100 gr, των ψαριών που αποτελούν
το συνολικό δείγµα. Το ολόκληρο τµήµα στο οποίο εφαρµόζεται το ανώτατο επίπεδο χρησιµοποιείται για την οµογενοποίηση του δείγµατος.
— Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται δειγµατοληψία σε παρτίδα η οποία περιέχει µεγαλύτερα ψάρια (ατοµικού
βάρους µεγαλύτερου του 1 kg), το στοιχειώδες δείγµα αποτελείται από το µεσαίο τµήµα του ψαριού. Κάθε στοιχειώδες δείγµα ζυγίζει τουλάχιστον 100 gr. Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται δειγµατοληψία σε παρτίδα η
οποία αποτελείται από πολύ µεγάλα ψάρια (π.χ. > 6 kg) και η λήψη τεµαχίου από το µεσαίο τµήµα του ψαριού
ισοδυναµεί µε σηµαντική οικονοµική ζηµία, µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική η λήψη τριών στοιχειωδών δειγµάτων ατοµικού βάρους τουλάχιστον 350 gr, ανεξάρτητα από το µέγεθος της παρτίδας.»
2. Σηµείο 5. «Συµβατότητα της παρτίδας ή της υποπαρτίδας µε τις προδιαγραφές» αντικαθίσταται από τα εξής:
«5. Συµβατότητα της παρτίδας ή της υποπαρτίδας µε τις προδιαγραφές.
Η παρτίδα γίνεται δεκτή εάν το αποτέλεσµα µίας µόνο ανάλυσης δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο µέγιστο επίπεδο που
ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 466/2001 λαµβανοµένης υπόψη της αβεβαιότητας της µέτρησης.
Η παρτίδα δεν ανταποκρίνεται στο µέγιστο όριο που ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 466/2001, εάν το αποτέλεσµα
της ανάλυσης, που επιβεβαιώνεται από δεύτερη ανάλυση και υπολογίζεται ως µέση τιµή δύο τουλάχιστον ξεχωριστών
προσδιορισµών, υπερβαίνει το µέγιστο επίπεδο πέραν κάθε λογικής αµφιβολίας, λαµβανοµένης υπόψη της αβεβαιότητας
της µέτρησης.
Η αβεβαιότητα της µέτρησης µπορεί να ληφθεί υπόψη σύµφωνα µε µία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις:
— υπολογίζοντας την ανηγµένη αβεβαιότητα, µε τη χρήση ενός συντελεστή κάλυψης 2 που δίνει επίπεδο εµπιστοσύνης
περίπου 95 %,
— καθορίζοντας το όριο απόφασης (CCα) σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 2002/657/ΕΚ της Επιτροπής, της
12ης Αυγούστου 2002, για την εφαρµογή της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την επίδοση των αναλυτικών µεθόδων και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων (*) (σηµείο 3.1.2.5 του παραρτήµατος — Ουσίες για τις
οποίες έχει καθοριστεί επιτρεπόµενο όριο).
Αυτοί οι ερµηνευτικοί κανόνες ισχύουν για τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που προκύπτουν από το δείγµα που λαµβάνεται για επίσηµο έλεγχο. Στην περίπτωση αναλύσεων για λόγους δικαιώµατος προσφυγής ή διαιτησίας, ισχύει η εθνική
νοµοθεσία.
(*) ΕΕ L 221 της 17.8.2002, σ. 8· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/25/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 38).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2002/69/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
Στο τέλος του σηµείου 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Ιστορικό»
«Μόνο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το αποδεκτό ειδικό όριο ποσοτικού προσδιορισµού µιας µεµονωµένης
οµοειδούς ουσίας είναι η συγκέντρωση µιας αναλυτέας ουσίας στο εκχύλισµα ενός δείγµατος το οποίο παράγει απόκριση
των οργάνων σε δύο διαφορετικά ιόντα που πρόκειται να ελεγχθούν µε λόγο σήµατος προς θόρυβο 3:1, για το λιγότερο
ευαίσθητο σήµα, και πλήρωση των βασικών απαιτήσεων όπως, για παράδειγµα, του χρόνου κατακράτησης, της αναλογίας
ισοτόπων σύµφωνα µε διαδικασία προσδιορισµού όπως περιγράφεται στη µέθοδο της EPA 1613 αναθεώρηση B»

20.4.2004

20.4.2004
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της οδηγίας 96/77/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα πρόσθετα που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή (1), και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α),
Μετά από διαβούλευση µε την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Στην οδηγία 96/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ης ∆εκεµβρίου
1996, σχετικά µε τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των
γλυκαντικών υλών (2), ορίζονται κριτήρια καθαρότητας για
ορισµένα πρόσθετα τροφίµων που αναφέρονται στην οδηγία
95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (3).
Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων στη γνωµοδότησή της
της 5ης Μαρτίου 2003 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο η παρουσία καραγενάνης
χαµηλού µοριακού βάρους. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να προσαρµοστούν τα αντίστοιχα κριτήρια καθαρότητας που
ισχύουν σήµερα για την E 407 (καραγενάνη) και την E
407α (τροποποιηµένα φύκη Eucheuma) όπως αναφέρονται
στην οδηγία 96/77/ΕΚ.
Πρέπει να εκδοθούν προδιαγραφές για τις νέες πρόσθετες
ύλες που εγκρίνονται µε την οδηγία 2003/114/EK του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 2003, όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών: E 907 υδρογονωµένο πολυ-1δεκένιο, E 1517 διοξικό γλυκερύλιο και E 1519 βενζυλική
αλκοόλη.

(4)

Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές και οι
αναλυτικές τεχνικές για τις πρόσθετες ύλες του Codex Alimentarius, που έχει εκπονήσει η κοινή επιτροπή εµπειρογνωµόνων των FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίµων
(JECFA).

(5)

Συνεπώς, η οδηγία 96/77/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) EE L 40 της 11.2.1989, σ. 27· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 339 της 30.12.1996, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/95/EΚ (ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 71).
(3) ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/114/EK (ΕΕ L 24 της 29.1.2003, σ. 58).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/77/ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα µε
το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από την 1η Απριλίου 2005. Ανακοινώνουν
αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς
και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και της
παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
παραποµπή αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
παραποµπής αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέµατα, επιτρέπεται η εµπορία προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται µεν στην παρούσα οδηγία αλλά
έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισηµανθεί πριν από την 1η Απριλίου
2005.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

L 113/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα της οδηγίας 96/77/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Τα κείµενα σχετικά µε την καραγενάνη (E 407) και τα τροποποιηµένα φύκη Eucheuma (E 407α) αντικαθίστανται από τα
ακόλουθα κείµενα:
«E 407 ΚΑΡΑΓΕΝΑΝΗ
Συνώνυµα

Το προϊόν του εµπορίου κυκλοφορεί µε διάφορα ονόµατα όπως:
Γελόζη ιρλανδικού βρύου
Ευχευµάνη (από το είδος Eucheuma)
Ιριδοφυκάνη (από το είδος Iridaea)
Υπνεάνη (από το είδος Hypnea)
Φουρκελλαράνη ή δανικό άγαρ-άγαρ (από την Furcellaria fastigiata)
Καραγενάνη (από τα είδη Chondrus και Gigartina)

Ορισµός

Η καραγενάνη λαµβάνεται µε εκχύλιση µε νερό από φυσικά στελέχη θαλασσίων φυκών
των οικογενειών Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae και Furcellariaceae της
τάξης Rhodophyceae (ερυθροφύκη). ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται άλλα οργανικά αντιδραστήρια καθίζησης εκτός από µεθανόλη, αιθανόλη και προπανόλη-2. Η
καραγενάνη αποτελείται κυρίως από τα άλατα µε κάλιο, νάτριο, µαγνήσιο και ασβέστιο
των θειικών εστέρων πολυσακχαριτών, που κατά την υδρόλυση παρέχουν γαλακτόζη
και το 3,6-ανυδριτικό παράγωγο της γαλακτόζης. Η καραγενάνη δεν πρέπει να έχει
υποστεί υδρόλυση ή άλλη χηµική διάσπαση.

EINECS
Περιγραφή

232-524-2
Υποκίτρινη προς άχρωµη, πρακτικά άοσµη αδροµερής έως λεπτή σκόνη.

Ταυτοποίηση
A. Θετικές δοκιµές γαλακτόζης,
ανυδριτικών
παραγώγων της γαλακτόζης και θειικών ιόντων
Καθαρότητα
Περιεκτικότητα σε µεθανόλη,
αιθανόλη, προπανόλη-2

0,1 % κατ' ανώτατο όριο, χωριστά ή σε συνδυασµό

Ιξώδες διαλύµατος 1,5 %
στους 75 °C

Τουλάχιστον 5 mPa.s

Απώλεια κατά την ξήρανση

12 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, τέσσερις ώρες)

Θειικό άλας

Τουλάχιστον 15 % και όχι άνω του 40 % επί ξηράς ουσίας (σε SO4)

Τέφρα

Τουλάχιστον 15 % και όχι άνω του 40 %, επί ξηράς ουσίας, προσδιοριζόµενη µε
πύρωση στους 550 °C

Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα

1 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ 10 %)

Ύλες αδιάλυτες σε οξέα

2 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτες σε θειικό οξύ 1 % v/v)

Kαραγενάνη χαµηλού
µοριακού βάρους (κλάσµα µε
µοριακό βάρος κάτω των
50 kDa)

5 % κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδµιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Συνολικός αριθµός µικροοργανισµών

5 000 αποικίες ανά γραµµάριο κατ' ανώτατο όριο

Ζυµοµύκητες και ευρωτοµύκητες

300 αποικίες ανά γραµµάριο κατ' ανώτατο όριο

E. coli

Απουσία σε 5 gr

Σαλµονέλλες

Απουσία σε 10 gr

20.4.2004
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E 407α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΚΗ EUCHEUMA
Συνώνυµα

PES (από τα αρχικά των λέξεων Processed Eucheuma seaweed/τροποποιηµένα φύκη
Εύχευµα)

Ορισµός

Τα µεταποιηµένα φύκη του γένους Εύχευµα λαµβάνονται από κατεργασία φυσικών στελεχών θαλασσίων φυκών των ειδών Eucheuma cottonii και Eucheuma spinosum της
τάξης Rhodophyceae (ερυθροφύκη) µε υδατικά διαλύµατα αλκαλίων (ΚΟΗ) για την
αποµάκρυνση των ξένων προσµίξεων, ακολουθούµενη από έκπλυση µε καθαρό νερό και
ξήρανση, οπότε προκύπτει το τελικό προϊόν. Επιτρέπεται ο περαιτέρω καθαρισµός µε
έκπλυση µε µεθανόλη, αιθανόλη ή προπανοδιόλη-2 και ξήρανση. Το προϊόν αποτελείται
κυρίως από τα άλατα µε κάλιο των θειικών εστέρων πολυσακχαριτών, που µε υδρόλυση
παρέχουν γαλακτόζη και το 3,6-ανυδριτικό παράγωγο της γαλακτόζης. Περιέχει επίσης
σε µικρές ποσότητες άλατα µε νάτριο, ασβέστιο και µαγνήσιο των θειικών εστέρων
πολυσακχαριτών καθώς και κυτταρίνη φυκών σε αναλογία έως 15 %. Η καραγενάνη
τροποποιηµένων φυκών του γένους Εύχευµα δεν πρέπει να έχει υποστεί υδρόλυση ή
άλλη χηµική διάσπαση.

Περιγραφή

Καστανόχρυση έως υποκίτρινη, πρακτικά άοσµη αδροµερής έως λεπτή σκόνη

Ταυτοποίηση
Α. Θετικές δοκιµές γαλακτόζης,
ανυδριτικών
παραγώγων της γαλακτόζης και θειικών ιόντων
Β. ∆ιαλυτότητα

Με νερό σχηµατίζει θολά παχύρρευστα εναιωρήµατα. Αδιάλυτο σε αιθανόλη.

Καθαρότητα
Περιεκτικότητα σε µεθανόλη,
αιθανόλη, προπανόλη-2

0,1 % κατ' ανώτατο όριο, χωριστά ή σε συνδυασµό

Ιξώδες διαλύµατος συγκεντρώσεως 1,5 %, στους
75 °C

Toυλάχιστον 5 mPa.s

Απώλεια κατά την ξήρανση

12 % κατ' ανώτατο όριο (105 °C, 4 ώρες)

Θειικό άλας

Τουλάχιστον 15 % και όχι άνω του 40 % επί ξηράς ουσίας (ως SO4)

Τέφρα

Τουλάχιστον 15 % και όχι άνω του 40 %, επί ξηράς ουσίας, προσδιοριζόµενη µε
πύρωση στους 550 °C

Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα

1 % κατ' ανώτατο όριο επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ 10 %)

Ύλες αδιάλυτες σε οξέα

Τουλάχιστον 8 % και όχι άνω του 15 % επί ξηράς ουσίας (αδιάλυτες σε θειικό οξύ 1 %
v/v)

Καραγενάνη χαµηλού
µοριακού βάρους (κλάσµα µε
µοριακό βάρος κάτω των
50 kDa)

5 % κατ' ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Κάδµιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Συνολικός αριθµός µικροοργανισµών

5 000 αποικίες ανά γραµµάριο κατ' ανώτατο όριο

Ζυµοµύκητες και ευρωτοµύκητες

300 αποικίες ανά γραµµάριο κατ' ανώτατο όριο

E. coli

Απουσία σε 5 grr

Σαλµονέλλες

Απουσία σε 10 gr»

L 113/21
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2. Μετά το E 905 Mικροκρυσταλλικό κερί προστίθεται το ακόλουθο κείµενο σχετικά µε το E 907 υδρογονωµένο πολύ-1-δεκένιο:
«E 907 Υ∆ΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥ-1-∆ΕΚΕΝΙΟ
Συνώνυµα

Υδρογονωµένο πολυδεκένιο-1
Υδρογονωµένη πολυ-α-ολεφίνη

Ορισµός
Χηµικός τύπος

C10nH20n+2 όπου n = 3 – 6

Μοριακό βάρος

560 (κατά µέσο όρο)

∆οκιµή

Τουλάχιστον 98,5 % υδρογονωµένου πολυ-1-δεκένιου, µε την ακόλουθη ολιγοµερή
κατανοµή:
C30: 13-37 %
C40: 35-70 %
C50: 9-25 %
C60: 1-7 %

Περιγραφή

Άχρωµο, άοσµο, παχύρευστο υγρό

Ταυτοποίηση
Α. ∆ιαλυτότητα

Αδιάλυτο σε νερό, ελαφρά διαλυτό σε αιθανόλη· διαλυτό σε τολουένιο

Β. Πύρωση

Πυρακτούται µε ζωηρή φλόγα, µε τη χαρακτηριστική οσµή της παραφίνης

Καθαρότητα
Ιξώδες

Μεταξύ 5,7 × 10-6 και 6,1 × 10-6 m2s-1 στους 100 °C

Ενώσεις µε αριθµό ατόµων
άνθρακα µικρότερο των 30

Τουλάχιστον 1,5 %

Ουσίες που απανθρακώνονται
εύκολα

Ύστερα από ανάµειξη επί 10 λεπτά σε υδρόλουτρο (αναβράζον ύδωρ), ένας δοκιµαστικός σωλήνας µε θειικό οξύ που περιέχει 5 gr δείγµατος υδρογονωµένου πολύ-1-δεκενίου, έχει χρώµα λιγότερο σκούρο από το χρώµα ενός ανοικτόχρωµου σταχυού.

Νικέλιο

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ' ανώτατο όριο»

3. Προστίθεται το ακόλουθο κείµενο σχετικά µε το διοξικό γλυκερίλιο E 1517 και τη βενζυλική αλκοόλη E 1519:
«E 1517 ∆ΙΟΞΙΚΟ ΓΛΥΚΕΡΥΛΙΟ
Συνώνυµα

∆ιακετίνη, διοξικός γλυκερινεστέρας

Ορισµός

Το διοξικό γλυκερίλιο αποτελείται κυρίως από ένα µίγµα 1,2- και 1,3-διοξικών γλυκερινών και µικρές ποσότητες µονο- και τρι-εστέρων,

Χηµικές ονοµασίες

∆ιοξικό γλυκερύλιο
∆ιοξικό 1,2,3-προπανοτριύλιο

Χηµικός τύπος

C7H12O5

Μοριακό βάρος

176,17

∆οκιµασία

Τουλάχιστον 94,0 %

Περιγραφή

∆ιαυγές, άχρωµο, υδροσκοπικό, σχετικά παχύρευστο υγρό µε ελαφρά, λιπαρή οσµή

Ταυτοποίηση
A. ∆ιαλυτότητα

∆ιαλυτό σε νερό. Αναµειγνύεται µε την αιθανόλη.

B. Θετικές δοκιµές γλυκερίνης
και οξικής κυτταρίνης
Γ. Πυκνότητα

d2020: 1,175-1,195

∆. Κλάσµα ζέσεως

Μεταξύ 259 και 261 °C

Καθαρότητα
Συνολική τέφρα

0,02 % κατ' ανώτατο όριο

Οξύτητα

0,4 % (ως οξικό οξύ) κατ' ανώτατο όριο

Aρσενικό

3 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

20.4.2004
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E 1519 ΒΕΝΖΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ
Συνώνυµα

Φαινυλοκαρβινόλη
Φαινυλοµεθυλική αλκοόλη
Βενζολοµεθανόλη
α-υδροξυτολουόλιο

Περιγραφή
Χηµικές ονοµασίες

Bενζυλική αλκοόλη
Φαινυλοµεθανόλη

Χηµικός τύπος

C7H8O

Μοριακό βάρος

108,14

∆οκιµασία

Τουλάχιστον 98,0 %

Περιγραφή

Άχρωµο, διαυγές υγρό µε ελαφρά αρωµατική οσµή

Ταυτοποίηση
Α. ∆ιαλυτότητα

∆ιαλυτό σε νερό, αιθανόλη και αιθέρα

Β. ∆είκτης διάθλασης

[n]D20: 1,538-1,541

Γ. Πυκνότητα

d2525: 1,042-1,047

∆. Θετική δοκιµή για υπεροξείδια
Καθαρότητα
Κλάσµα απόσταξης

Αποστάζει τουλάχιστον το 95 % v/v στους 202 έως 208 °C

Βαθµός οξύτητας

0,5 κατ' ανώτατο όριο

Αλδεΐδες

0,2 % v/v (ως βενζαλδεΐδη) κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο»

L 113/23

L 113/24
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/47/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της οδηγίας 95/45/ΕΚ όσον αφορά τα µείγµατα καροτενίων [E 160 α (i)] και το βκαροτένιο [E 160 α (ii)]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα πρόσθετα που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή (1), και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α),
Μετά από διαβούλευση µε την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου
1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για
τις χρωστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα (2)
καθορίζει κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές που
αναφέρονται στην οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, σχετικά µε τις χρωστικές που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα
τρόφιµα (3).

(2)

Είναι απαραίτητο, βάσει της τεχνικής προόδου, να αναθεωρηθούν τα κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται στην
οδηγία 95/45/ΕΚ για τα µείγµατα καροτενίων [E 160 α (i)]
και β-καροτένιο [E 160 α (ii)].

(3)

Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές και οι
αναλυτικές τεχνικές για τα πρόσθετα του Codex Alimentarius, που έχει εκπονήσει η κοινή επιτροπή εµπειρογνωµόνων
των FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίµων (JECFA).

(4)

Συνεπώς η οδηγία 95/45/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από την 1η Απριλίου 2005. Ανακοινώνουν
αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων και τον
πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας
οδηγίας.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέµατα, επιτρέπεται η εµπορία προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται µεν στην παρούσα οδηγία αλλά
έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισηµανθεί πριν από την 1η Απριλίου
2005.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2004.

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

Το παράρτηµα της οδηγίας 95/45/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε
το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

David BYRNE

(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 277· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 226 της 22.9.1995, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/50/ΕΚ (ΕΕ L 190 της 12.7.2001, σ. 14).
(3) ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα το κείµενο που αφορά τα µείγµατα καροτενίων [E 160 α (i)] και το β-καροτένιο [E 160 α (ii)] αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:

«E 160 α (i) ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΡΟΤΕΝΙΩΝ

1. Φυτικά καροτένια
Συνώνυµα

CI Πορτοκαλί τροφίµων 5

Ορισµός

Μείγµατα καροτενίων λαµβάνονται από φυσικές ποικιλίες εδώδιµων φυτών, καρότα, φυτικά
έλαια, χορτάρι, ήµερο τριφύλλι (µηδική η ήµερος) και τσουκνίδα (κνίδη) δι' εκχυλίσεως
αυτών µε διαλύτη.
Η κύρια χρωστική ουσία αποτελείται από καροτενοειδή, µεταξύ των οποίων υπερισχύει το βκαροτένιο. Ενδέχεται να περιέχονται επίσης α-καροτένιο, γ-καροτένιο και άλλες χρωστικές.
Εκτός από τις χρωστικές, το προϊόν ενδέχεται να περιέχει έλαια, λίπη και κηρούς που αποτελούν φυσικά συστατικά της πρώτης ύλης.
Για την εκχύλιση µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον οι εξής διαλύτες: ακετόνη, µεθυλαιθυλκετόνη, µεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη-2, εξάνιο (*), διχλωροµεθάνιο και διοξείδιο του
άνθρακα.

Κατάταξη

Καροτενοειδή

Αριθ. χρωµατικού δείκτη

75130

Αριθ. EINECS

230-636-6

Χηµικός τύπος

β-καροτένιο: C40H56

Μοριακό βάρος

β-καροτένιο: 536,88

∆οκιµασία

Περιεκτικότητα σε καροτένια (υπολογιζόµενη σε β-καροτένιο) όχι µικρότερη από 5 %. Για
προϊόντα λαµβανόµενα µε εκχύλιση φυτικών ελαίων: περιεκτικότητα όχι µικρότερη από
0,2 % σε εδώδιµα λίπη.
E11 %cm 2 500 σε µήκος κύµατος περίπου 400 nm έως 457 nm σε κυκλοεξάνιο

Ταυτοποίηση
Α. Φασµατοµετρία

Μέγιστα απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 440 nm έως 457 nm και στα 470 nm έως
486 nm

Καθαρότητα
Κατάλοιπα διαλυτών

Ακετόνη
Μεθυλαιθυλκετόνη
Μεθανόλη
Προπανόλη-2
Εξάνιο
Αιθανόλη
∆ιχλωροµεθάνιο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

(*) Βενζόλιο όχι περισσότερο από 0,05 % v/v.
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50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο, µόνη ή σε συνδυασµό

10 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

L 113/25

L 113/26
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EL
2. Καροτένια από φύκη
Συνώνυµα

CI Πορτοκαλί τροφίµων 5

Ορισµός

Μείγµατα καροτενίων παράγονται επίσης από φυσικές ποικιλίες των φυκών Dunaliella
salina, που φύονται σε µεγάλες αλµυρές λίµνες στην Whyalla της νότιας Αυστραλίας. Το βκαροτένιο λαµβάνεται δι' εκχυλίσεως µε αιθέριο έλαιο. Το παρασκεύασµα είναι αιώρηµα 20
ως 30 % σε εδώδιµο έλαιο. Η αναλογία των ισοµερών trans και cis είναι της τάξης του 50/
50 ως 71/29.
Η κύρια χρωστική ουσία αποτελείται από καροτενοειδή, µεταξύ των οποίων υπερισχύει το βκαροτένιο. Ενδέχεται να περιέχονται επίσης α-καροτένιο, λουτεΐνη, ζεαξανθίνη και β-κρυπτοξανθίνη. Εκτός από τις χρωστικές, το προϊόν ενδέχεται να περιέχει έλαια, λίπη και κηρούς
που αποτελούν φυσικά συστατικά της πρώτης ύλης.

Κατάταξη

Καροτενοειδή

Αριθ. χρωµατικού δείκτη

75130

Χηµικός τύπος

β-καροτένιο: C40H56

Μοριακό βάρος

β-καροτένιο: 536,88

∆οκιµασία

Περιεκτικότητα σε καροτένια (υπολογιζόµενη σε β-καροτένιο) όχι µικρότερη από 20 %.
E11 %cm 2 500 σε µήκος περίπου 440 nm έως 457 nm σε κυκλοεξάνιο

Ταυτοποίηση
Α. Φασµατοµετρία

Μέγιστα απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 440 nm έως 457 nm και στα 474 nm έως
486 nm

Καθαρότητα
Φυσικές τοκοφερόλες σε
εδώδιµα έλαια

0,3 % κατ' ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

E 160 α (ii)

Β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ

1. β-Καροτένιο
Συνώνυµα

CI Πορτοκαλί τροφίµων 5

Ορισµός

Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν κατά κύριο λόγο για όλα τα trans ισοµερή του β-καροτενίου, συνοδευόµενα από µικρές ποσότητες άλλων καροτενοειδών. Τα αραιωµένα και σταθεροποιηµένα παρασκευάσµατα είναι δυνατόν να περιέχουν τα cis και trans ισοµερή σε διαφορετικές αναλογίες.

Κατάταξη

Καροτενοειδή

Αριθ. χρωµατικού δείκτη

40800

Αριθ. EINECS

230-636-6

Χηµική ονοµασία

β-καροτένιο, β,β-καροτένιο

Χηµικός τύπος

C40H56

Μοριακό βάρος

536,88

∆οκιµασία

Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 96 % (εκφραζόµενη σε β-καροτένιο)
E11 %cm 2 500 σε µήκος περίπου 440 nm έως 457 nm σε κυκλοεξάνιο

Περιγραφή

Κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη χρώµατος κόκκινου ή καστανοκόκκινου

Ταυτοποίηση
Α. Φασµατοµετρία

Μέγιστα απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 453 έως 456 nm

Καθαρότητα
Θειική τέφρα

0,2 % κατ' ανώτατο όριο

Βοηθητικές χρωστικές ύλες

Καροτενοειδή εκτός από β-καροτένιο: 3,0 % κατ' ανώτατο όριο των ολικών χρωστικών υλών

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

20.4.2004
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2. β-καροτένιο από Blakeslea trispora
Συνώνυµα

CI Πορτοκαλί τροφίµων 5

Ορισµός

Λαµβάνεται µε διαδικασία ζύµωσης µε χρήση µεικτής καλλιέργειας των δύο τύπων (+) και
(–) φυσικών ποικιλιών του µύκητα Blakeslea trispora που µπορούν να αναπαράγονται αµφιγονικά. Το β-καροτένιο εκχυλίζεται από τη βιοµάζα µε οξικό αιθυλεστέρα ή µε οξικό ισοβουτύλιο και ισοπροπυλική αλκοόλη και κρυσταλλώνεται. Το κρυσταλλικό προϊόν αποτελείται κυρίως από trans β-καροτένιο. Λόγω της φυσικής διαδικασίας περίπου το 3 % του
προϊόντος αποτελείται από µείγµα καροτενοειδών, που είναι ειδικό για το προϊόν.

Κατάταξη

Καροτενοειδή

Αριθ. χρωµατικού δείκτη

40800

Αριθ. EINECS

230-636-6

Χηµική ονοµασία

β-καροτένιο, β,β-καροτένιο

Χηµικός τύπος

C40H56

Μοριακό βάρος

536,88

∆οκιµασία

Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 96 % (εκφραζόµενη σε β-καροτένιο)
E11 %cm 2 500 σε µήκος περίπου 440 nm έως 457 nm σε κυκλοεξάνιο

Περιγραφή

Κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη χρώµατος κόκκινου ή καστανοκόκκινου (το χρώµα διαφέρει ανάλογα µε το διαλύτη που χρησιµοποιήθηκε για την εκχύλιση και µε τις συνθήκες
κρυστάλλωσης)

Ταυτοποήση
Α. Φασµατοµετρία

Μέγιστα απορρόφησης σε κυκλοεξάνιο στα 453 έως 456 nm

Καθαρότητα
Κατάλοιπα διαλυτών

Οξικός αιθυλεστέρας
Αιθανόλη

)
0,8 % κατ' ανώτατο όριο, µόνη ή σε συνδυασµό

Ισοβουτυλικός αιθυλεστέρας: 1,0 % κατ' ανώτατο όριο
Ισοπροπυλική αλκοόλη: 0,1 % κατ' ανώτατο όριο
Θειική τέφρα

0,2 % κατ' ανώτατο όριο

Βοηθητικές χρωστικές ύλες

Καροτενοειδή εκτός από β-καροτένιο: 3,0 % κατ' ανώτατο όριο των ολικών χρωστικών υλών

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ' ανώτατο όριο

Μυκοτοξίνες:
Αφλατοξίνη B1

Απουσία

Τριχοθεσίνη (Τ2)

Απουσία

Ωχρατοξίνη

Απουσία

Ζεαραλενόνη

Απουσία

Μικροβιολογία:
Μύκητες

Όχι περισσότεροι από 100/gr

Ζυµοµύκητες

Όχι περισσότεροι από 100/gr

Σαλµονέλα

Απουσία σε 25 gr

Escherichia coli

Απουσία σε 5 gr»
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση της απόφασης 1999/217/ΕΚ σχετικά µε το ευρετήριο αρτυµατικών υλών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1273]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/357/ΕΚ)
αξιολόγησή τους. Στον κανονισµό προβλέπεται ακόµα ότι
ύστερα από την ολοκλήρωση του προγράµµατος αξιολόγησης, πρέπει να εγκριθεί ο κατάλογος των αρτυµατικών
υλών των οποίων η χρήση επιτρέπεται, εξαιρουµένων όλων
των υπολοίπων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά µε τη
θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν εντός ή επί των
τροφίµων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1882/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

(3)

Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, η απόφαση
1999/217/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου
1999, για τη θέσπιση του ευρετηρίου των αρτυµατικών
υλών που χρησιµοποιούνται εντός ή επί των τροφίµων, το
οποίο καταρτίστηκε κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/113/ΕΚ (4), ενέκρινε ευρετήριο αρτυµατικών
υλών που χρησιµοποιούνται εντός ή επί των τροφίµων.

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής, της
18ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως µέτρων έγκρισης ενός
προγράµµατος αξιολόγησης, σε εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (5), προβλέπει ότι ορισµένες πληροφορίες παρέχονται από τον υπεύθυνο για τη διάθεση ορισµένων αρτυµατικών υλών που περιλαµβάνονται στο ευρετήριο, έτσι ώστε
να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της αξιολόγησης των εν
λόγω υλών.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 622/2002 της Επιτροπής, της
11ης Απριλίου 2002, περί καθορισµού προθεσµιών για την
υποβολή πληροφοριών για την αξιολόγηση των χηµικά
καθορισµένων αρτυµατικών υλών που χρησιµοποιούνται στα
τρόφιµα (6), καθορίζει τις χρονικές προθεσµίες για την υποβολή των πληροφοριών που χρειάζονται για την αξιολόγηση
των αρτυµατικών υλών, όπως απαιτεί ο κανονισµός (ΕΚ)

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 καθορίζει τη διαδικασία
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε τις αρτυµατικές ύλες
που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν
εντός ή επί των τροφίµων. Ο εν λόγω κανονισµός προβλέπει
την κατάρτιση ευρετηρίου αρτυµατικών υλών («το ευρετήριο») ύστερα από την κοινοποίηση, από µέρους των κρατών
µελών, καταλόγου των αρτυµατικών υλών που κυκλοφορούν
στην επικράτειά τους και ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν
εντός ή επί των τροφίµων και ύστερα από ενδελεχή εξέταση
της κοινοποίησης αυτής από την Επιτροπή.

(2)

Επιπλέον, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 προβλέπει
πρόγραµµα αξιολόγησης των αρτυµατικών υλών που περιλαµβάνονται στο ευρετήριο («το πρόγραµµα αξιολόγησης»)
µε σκοπό να ελεγχθεί εάν οι εν λόγω ουσίες συµµορφώνονται µε γενικά κριτήρια χρήσης που καθορίζονται στο
παράρτηµα του κανονισµού. Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2232/96 προβλέπεται ότι οι υπεύθυνοι για τη διάθεση των
αρτυµατικών υλών στην αγορά οφείλουν να διαβιβάσουν
στην Επιτροπή τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την

(1) ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1.

(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

84 της 27.3.1999, σ. 1.
49 της 20.2.2002, σ. 1.
180 της 19.7.2000, σ. 8.
95 της 12.4.2002, σ. 10.
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αριθ. 1565/2000. Ωστόσο για ορισµένες ουσίες, για τις
οποίες είχε καθοριστεί ως προθεσµία η 31 ∆εκεµβρίου
2002, δεν υποβλήθηκαν πληροφορίες, ούτε ενηµερώθηκε η
Επιτροπή για την ενδεχόµενη πρόθεση να υποβληθούν
τέτοιες πληροφορίες. Συνεπώς, οι ουσίες αυτές δεν µπορούν
να αξιολογηθούν όσον αφορά τη συµµόρφωσή τους µε τα
γενικά κριτήρια χρήσης των αρτυµατικών υλών τα οποία
καθορίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 πριν
από την ολοκλήρωση του προγράµµατος αξιολόγησης. Είναι
συνεπώς σκόπιµο αυτές οι ουσίες να διαγραφούν από το
ευρετήριο.

(10)

∆εν είναι σκόπιµο να διατηρηθεί ο εµπιστευτικός κωδικός
ουσιών οι οποίες κατά τα άλλα έχουν κοινοποιηθεί µε την
πλήρη ονοµασία τους και διατίθενται ήδη στην αγορά τη
στιγµή της κατάρτισης του ευρετηρίου.

(11)

Η βιοµηχανία παρείχε πληροφορίες σχετικά µε ορισµένες
ουσίες που ακολουθούνται από τον αριθµό 4 στη στήλη
«Παρατηρήσεις» του µέρους A του παραρτήµατος της απόφασης 1999/217/ΕΚ, για τις οποίες απαιτούνταν περαιτέρω
πληροφορίες δυνάµει της οδηγίας αυτής. Ειδικότερα, δόθηκαν στοιχεία ότι οι εν λόγω ουσίες είναι όντως αρτυµατικές
ύλες. Κατά συνέπεια, το εν λόγω παράρτηµα πρέπει να τροποποιηθεί µε τη διαγραφή της αριθµητικής παραποµπής 4.

Η ενδελεχής εξέταση των αρτυµατικών υλών που παρατίθενται στο ευρετήριο αποκάλυψε ασυνέπειες όσον αφορά τα
ονόµατα ορισµένων ουσιών (αριθ. FL 06.100 και αριθ. FL
06.131), καθώς και ορισµένους χηµικούς αριθµούς (αριθ.
FL 02.027, αριθ. FL 07.033, αριθ. FL 07.153 και αριθ. FL
09.578). Επιπλέον, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου οι ίδιες
ουσίες εµφανίζονται στο ευρετήριο µε διαφορετικές χηµικές
ονοµασίες (αριθ. FL 02.228 και αριθ. FL 02.027, αριθ. FL
07.221 και αριθ. FL 07.033). Οι ασυνέπειες αυτές πρέπει
να διορθωθούν.

(12)

Eίναι σκόπιµο να διορθωθεί το ευρετήριο µε την προσθήκη
ενός αριθµού FLAVIS σε ορισµένες ουσίες, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή περίληψή τους στο πρόγραµµα αξιολόγησης.

(13)

Τα κράτη µέλη έχουν κοινοποιήσει την ύπαρξη νέων αρτυµατικών υλών που πρέπει να περιληφθούν στο πρόγραµµα
αξιολόγησης και οι οποίες πρέπει, συνεπώς, να ενσωµατωθούν στο ευρετήριο.

(14)

Για ορισµένες πρόσφατα κοινοποιηθείσες ουσίες, σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 και της σύστασης
98/282/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 1998, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη, καθώς και
οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την
προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας που συνδέεται µε
την ανάπτυξη και την παρασκευή των αρωµατικών ουσιών οι
οποίες αποτελούν αντικείµενο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1), το κράτος µέλος που προέβη στην κοινοποίηση
ζήτησε οι ουσίες αυτές να οριστούν κατά τρόπο που να προστατεύονται τα πνευµατικά δικαιώµατα του παρασκευαστή
τους. Κατά συνέπεια, οι ουσίες αυτές πρέπει να απαριθµηθούν στο µέρος B του παραρτήµατος της απόφασης 1999/
217/ΕΚ.

(15)

Για τον λόγο αυτό η απόφαση 1999/217/EΚ θα πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

(16)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(7)

Η ενδελεχής εξέταση από την Επιτροπή αποκάλυψε ακόµα
ότι από τις διάφορες µορφές κινίνης, µόνον η άνυδρη
υδροχλωρική κινίνη (αριθ. FL 14.011), η δισένυδρη µονοϋδροχλωρική κινίνη (αριθ. FL 14.155) και η θειική κινίνη
(αριθ. FL 14.152) χρησιµοποιούνται ως αρτυµατικές ύλες.
Οι άλλες µορφές κινίνης (αριθ. FL 14.146 και αριθ. FL
14.154) πρέπει συνεπώς να διαγραφούν από το ευρετήριο.

(8)

Στη γνώµη που διατύπωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2002, η
επιστηµονική επιτροπή τροφίµων κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι το N-(4-υδροξυ-3-µεθοξυβενζυλο)-8-µεθυλεννε-6-εναµίδιο (καψαϊκίνη, αριθ. FL 16.014) είναι γονιδιοτοξικό. Η
καψαϊκίνη βρίσκεται εκ φύσεως στα είδη του γένους Capsicum (π.χ. πιπεριές τσίλι, καγιέν και κόκκινες πιπεριές). Έχει
αναφερθεί ότι η υψηλή κατανάλωση πιπεριών τσίλι αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση καρκίνου. Παρά το
γεγονός ότι η µέγιστη ηµερήσια πρόσληψη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι κατά πολύ χαµηλότερη από τα επίπεδα
πρόσληψης που συνδέονται µε τον καρκίνο, η προσθήκη της
καψαϊκίνης καθεαυτής στα τρόφιµα πρέπει να αποφεύγεται,
εφόσον δεν συµµορφώνεται µε τα γενικά κριτήρια για τη
χρήση των αρτυµατικών υλών, όπως αυτά καθορίζονται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2232/96. Κατά
συνέπεια, η ουσία αυτή πρέπει να διαγραφεί από το ευρετήριο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
(9)

Για δύο ουσίες που περιλαµβάνονται στο ευρετήριο (CN060
και CN061), το κράτος µέλος που τις κοινοποίησε απέσυρε
έκτοτε τις κοινοποιήσεις του. Οι ουσίες αυτές πρέπει,
συνεπώς, να διαγραφούν από το ευρετήριο.

Το παράρτηµα της απόφασης 1999/217/ΕΚ τροποποιείται
σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
(1) ΕΕ L 127 της 29.4.1998, σ. 32.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα της απόφασης 1999/217/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο ευρετήριο, στην τρίτη παράγραφο του εισαγωγικού µέρους του παραρτήµατος που προηγείται του µέρους Α, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο 6:
«6. Ουσία η οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εντός και επί των τροφίµων, εκτός εάν τεθούν νόµιµα σε κυκλοφορία στην
αγορά του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους (ή των κρατών µελών).»
2. Το µέρος Α τροποποιείται ως εξής:
α) τα στοιχεία για τις ουσίες που φέρουν τους αριθµούς FL που αναφέρονται στα σηµεία από i) έως vi) τροποποιούνται ως
εξής:
i) για την ουσία µε αριθµό FL 02.027, η ένδειξη «141-25-3» στη στήλη «CAS» αντικαθίσταται από την ένδειξη «681278-8» και η ένδειξη «205-473-9» στη στήλη «Einecs» αντικαθίσταται από την ένδειξη «229-887-4»·
ii) για την ουσία µε αριθµό FL 06.100, η ένδειξη «διπεντυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης» στη στήλη «Ονοµασία» αντικαθίσταται από την ένδειξη «1,1-διπεντυλοξυαιθάνιο»·
iii) για την ουσία µε αριθµό FL 06.131, η ένδειξη «1-αιθοξυ-3-µεθυλο-1-ισοπεντυλοξυβουτάνιο» στη στήλη «Ονοµασία»
αντικαθίσταται από την ένδειξη «1-αιθοξυ-1-(3-µεθυλοβουτοξυ)-3-µεθυλοβουτάνιο»·
iv) για την ουσία µε αριθµό FL 07.033, η ένδειξη «95-41-0» στη στήλη «CAS» αντικαθίσταται από την ένδειξη «1105062-7»·
v) για την ουσία µε αριθµό FL 07.153, η ένδειξη «1803-39-0» στη στήλη «CAS» αντικαθίσταται από την ένδειξη
«20489-53-6»·
vi) για την ουσία µε αριθµό FL 09.578, η ένδειξη «19089-92-0» στη στήλη «CAS» αντικαθίσταται από την ένδειξη
«1617-25-0»·
vii) για την ουσία µε αριθµό FL 12.201, η ένδειξη «57074-34-7» στη στήλη «CAS» αντικαθίσταται από την ένδειξη
«94293-57-9»·
β) διαγράφονται οι σειρές του πίνακα που αναφέρονται στις ουσίες που φέρουν τους ακόλουθους αριθµούς FL:
«02.046

02.143

02.158

02.161

02.169

02.179

02.220

02.225

02.228

02.241

05.086

05.138

05.145

05.151

05.161

05.162

05.163

05.165

05.168

05.181

05.206

06.056

06.093

06.110

06.112

07.006

07.037

07.073

07.155

07.166

07.186

07.197

07.209

07.218

07.221

07.222

07.227

08.077

08.084

08.091

08.105

08.106

08.118

08.122

08.124

08.125

09.172

09.175

09.190

09.224

09.226

09.320

09.322

09.336

09.338

09.343

09.344

09.359

09.361

09.366

09.373

09.376

09.378

09.393

09.497

09.577

09.591

09.597

09.610

09.622

09.627

09.628

09.630

09.653

09.828

09.849

09.856

09.863

09.868

09.883

09.889

09.890

12.011

12.090

12.091

12.105

12.119

12.131

12.133

12.140

12.144

12.160

12.184

12.185

12.190

12.204

12.213

12.215

12.219

12.220

12.225

12.229

14.146

14.154

16.014

16.077

17.004

17.011

17.016

17.030»

γ) για τις ουσίες που φέρουν τους ακόλουθους αριθµούς FL, διαγράφεται ο αριθµός «4» στη στήλη «Παρατηρήσεις» του
πίνακα:
«02.004

02.121

16.009

16.017»

02.216

02.217

09.016

09.034

09.367

09.712

Αριθ. FL

Χηµική οµάδα

Ονοµασία

FEMA

Einecs

«02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-εννεαδιεν-1-όλη

3884

278-518-3

6

04.095

25

527-60-6

2,4,6-τριµεθυλοφαινόλη

208-419-2

6

04.096

18

579-60-2

2-µεθοξυ-6-(2-προπενυλο)φαινόλη

209-444-1

6

05.207

04

105683-99-6

Cis-6-δεκενάλη

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-δεκατετρανάλη

6

05.209

04

147159-48-6

trans-6-δεκενάλη

6

06.132

23

63253-24-7

βουτανο-2,3-διολοακετάλη της βανιλλίνης
(µείγµα στερεοϊσοµερών)

05.217

04

21662-08-8

5-δεκενάλη

05.218

04

56554-87-1

16-δεκαοκτανάλη

07.239

05

2278-53-7

[R-(E)]-5-ισοπροπυλο-8-µεθυλοεννεα-6,8διεν-2-όνη

07.240

05

13019-20-0

2-µεθυλo-επταν-3-όνη

07.241

05

1635-02-5

3,4-διµεθυλοεξ-3-εν-2-όνη

07.242

21

5355-63-5

3-υδροξυ-4-φαινυλοβουταν-2-όνη

07.243

21

99-93-4

4-υδροξυακετοφαινόνη

07.244

05

20859-10-3

trans-6-µεθυλο-3-επτεν-2-όνη

07.245

08

71048-82-3

trans-δ-δαµασκόνη

275-156-8

07.246

08

25304-14-7

διµεθυλο-κυκλοεξυλο-µεθυλοκετόνη

246-799-1

07.247

05

30086-02-3

(Ε,Ε)-3,5-οκταδιεν-2-όνη

CAS

Συνώνυµα

Παρατηρήσεις
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δ) Στον πίνακα εισάγονται οι ακόλουθες σειρές:
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4000

6

218-907-7

6

235-877-0

6

216-656-8

6
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ερυθρο- και θρεο-βουτανο-2,3-διολοακετάλη της βανιλλίνης

4023

6
202-802-8

6

4001
[1α(E),2β] – 1-(2,6,6-τριµεθυλοκυκλοεξ3-εν-1-υλο)βουτ-2-εν-1-όνη

6

6
6

20.4.2004

4008

6

Χηµική οµάδα

Ονοµασία

07.248

10

585-25-1

οκτανο-2,3-διόνη

07.249

05

927-49-1

ενδεκαν-6-όνη

07.253

05

30086-02-3

3,5-οκταδιεν-2-όνη

09.917

04

1576-85-8

09.918

04

09.919

CAS

FEMA

Einecs

Συνώνυµα

Παρατηρήσεις

6

4022

213-150-9

6

οξικό 4-πεντενύλιο

4011

216-413-6

6

67452-27-1

οξικό cis-4-δεκενύλιο

3967

09

139564-43-5

3-ακετοξυ-2-µεθυλοβουτυρικό αιθύλιο

09.920

08

156324-82-2

2-ισοπροπυλο-5-µεθυλοκυκλοεξυλοξυ-καρβονυλοξυ-2-υδροξυπροπάνιο

3992

09.921

04

54653-25-7

5-εξενοϊκό αιθύλιο

3976

09.922

04

39924-27-1

cis-4-επτενοϊκό αιθύλιο

3975

09.923

05

39026-94-3

βουτυρικό επτ-2-ύλιο

3981

09.924

05

5921-83-5

οξικό (+/-)-3-επτύλιο

3980

203-932-8

6

09.925

05

60826-15-5

οξικό εννεαν-3-ύλιο

4007

262-444-3

6

09.926

05

84434-65-1

µυρµηκικό οκταν-3-ύλιο

4009

282-866-1

6

09.927

04

141-15-1

βουτυρικό ροδινύλιο

2982

205-462-9

6

09.928

04

3681-82-1

οξικό trans-3-εξενύλιο

222-962-2

6

10.069

09

67663-01-8

3-µεθυλο-γ-δεκαλακτόνη

10.070

09

1073-11-6

4-µεθυλο-5-εξεν-1,4-ολίδιο

12.238

20

227456-27-1

3-µερκαπτο-2-µεθυλοπενταν-1-όλη

3996

6

12.239

20

227456-28-2

3-µερκαπτο-2-µεθυλοπεντανάλη

3994

6

12.240

20

6540-86-9

2,4,6-τριθειαεπτάνιο

EL

209-552-9

20.4.2004

Αριθ. FL

6
6
6

6
254-702-9

6
6

3999
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417-420-9

6
214-024-6
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6

12.241

20

258823-39-1

2-µερκαπτο-2-µεθυλοπενταν-1-όλη

12.242

20

29414-47-9

Μεθυλοθειοµεθυλοµερκαπτάνη

12.243

20

6725-64-0

∆ιµερκαπτοµεθάνιο

12.244

20

14109-72-9

1-µεθυλοθειο-2-προπανόνη

12.245

20

7529-06-8

1,3-διµερκαπτο-2-θειαπροπάνιο

6

12.246

20

1-(µεθυλοθειο)-εξαν-3-όνη

6

12.247

20

61837-77-2

1-(µεθυλοθειο)-οκταν-3-όνη

6

12.248

20

5862-47-5

οξικό 2-(µεθυλοθειο)-αιθύλιο

6

12.249

20

227456-27-1

3-µερκαπτο-2-µεθυλοπεντανόλη (µείγµα στερεοϊσοµερών)

12.250

20

51755-72-7

3-µερκαπτοεξανάλη

12.251

20

136954-22-8

εξανοϊκό 3-µερκαπτοεξύλιο

12.252

20

31539-84-1

4-µερκαπτο-4-µεθυλο-2-πεντανόλη

6

12.253

20

72437-68-4

αµυλο-µεθυλο-δισουλφίδιο

6

12.254

20

63986-03-8

βουτυλο-αιθυλο-δισουλφίδιο

6

12.255

20

156472-94-5

3-µερκαπτοβουτυρικό αιθύλιο

12.256

20

31499-70-4

αιθυλο-προπυλο-τρισουλφίδιο

12.257

20

104228-51-5

4-(ακετυλοθειο)-βουτυρικό αιθύλιο

12.259

20

29725-66-4

1-µερκαπτο-π-µινθαν-3-όνη

13.191

14

376595-42-5

S-(2-φουρυλοµεθυλο)-θειοκαρβονικό
θύλιο

13.192

14

109537-55-5

φουρφουρυλο-(2-µεθυλο-3-φουρυλο)δισουλφίδιο

CAS

Ονοµασία

FEMA

3995

Einecs

Συνώνυµα

Παρατηρήσεις

6

6
3882

6

6

6
3853

3977

6
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Χηµική οµάδα
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Αριθ. FL

6
6

3974

6
6

O-αι-

6

20.4.2004

6

Χηµική οµάδα

Ονοµασία

13.193

14

26486-21-5

2,5-διµεθυλοτετραϋδρο-3-φουρανοθειόλη

3971

6

13.194

14

252736-39-3

θειοξικό 2,5-διµεθυλοτετραϋδρο-3-φουρύλιο

3972

6

13.195

30

26131-91-9

2-ισοβουτυλο-4,5-διµεθυλοξαζόλιο

13.196

14

180031-78-1

4-(φουρφουρυλοθειο)-πενταν-2-όνη

3840

6

13.197

14

252736-36-0

Φουρυλοπροπυλοδισουλφίδιο

3979

6

14.162

28

98-79-3

L-2-πυρρολιδονο-5-καρβοξυλικό οξύ

14.163

28

1192-58-1

1-µεθυλοπυρρολο-2-καρβοξαλδεΰδη

214-755-0

6

14.164

28

622-39-9

2-προπυλοπυριδίνη

210-732-4

6

14.165

28

2168-14-8

N-αιθυλο-2-φορµυλοπυρρόλιο

6

15.123

20

53897-58-5

2,4,6-τριαιθυλο-1,3,5-τριθειάνιο

6

16.082

30

21018-84-8

Αµαρογεντίνη

6»

CAS

FEMA

Einecs

Συνώνυµα

Παρατηρήσεις
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Αριθ. FL

6
EL

6
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3. Ο πίνακας στο µέρος Β αντικαθίσταται από τα εξής:
«Αρτυµατικές ύλες που έχουν κοινοποιηθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2232/96 και για τις οποίες έχει ζητηθεί προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας του παραγωγού
Κωδικός

Ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης από την Επιτροπή

Παρατηρήσεις

CN003

17.10.1998

CN004

17.10.1998

CN009

17.10.1998

CN010

17.10.1998

CN012

17.10.1998

CN013

17.10.1998

CN014

17.10.1998

CN016

17.10.1998

CN019

17.10.1998

CN022

17.10.1998

CN023

17.10.1998

CN030

17.10.1998

CN033

17.10.1998

CN035

17.10.1998

CN036

17.10.1998

CN037

17.10.1998

CN042

17.10.1998

CN045

17.10.1998

CN048

17.10.1998

CN049

17.10.1998

CN050

17.10.1998

CN052

17.10.1998

CN053

17.10.1998

CN054

17.10.1998

CN057

17.10.1998

CN058

30.10.1998

CN059

18.9.1998

CN064

3.2.1999

CN065

26.1.2001

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6»
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη χρήση κοινού ευρωπαϊκού υποδείγµατος για τις άδειες που εκδίδονται σύµφωνα µε την
οδηγία 95/18/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1279]
(2004/358/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Οι σιδηροδροµικές άδειες που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων των οδηγιών 95/18/EΚ και 2001/13/EΚ ισχύουν και
στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο βάσει της απόφασης
αριθ. 118/2001 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 28ης
Σεπτεµβρίου 2001, για την τροποποίηση του παραρτήµατος
XIII της συµφωνίας ΕΟΧ (5). Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση,
άδειες που εκδίδονται στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
ισχύουν εξίσου και στην Κοινότητα.

(5)

Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι µία
συγκεκριµένη σιδηροδροµική επιχείρηση έχει λάβει
κατάλληλη άδεια για ένα ορισµένο είδος υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών µπορούν να περιληφθούν σε ένα
µονοσέλιδο τυποποιηµένο έγγραφο. Ένα τυποποιηµένο υπόδειγµα αδείας θα διευκόλυνε τη δηµοσίευση όλων των σχετικών µε τις άδειες πληροφοριών στον ιστότοπο της Επιτροπής. Το υπόδειγµα µπορεί να τροποποιηθεί µελλοντικά
ανάλογα µε την πείρα που θα προκύψει από τη χρήση του
και την εξέλιξη των αναγκών για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά µε τις άδειες.

(6)

Ωστόσο, οι απαιτήσεις του άρθρου 9 της οδηγίας 95/18/EΚ
σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη, ή µε ισοδύναµες ρυθµίσεις για την κάλυψη της ευθύνης, είναι δυνατό να ποικίλλουν µεταξύ των κρατών µελών ανάλογα µε την ισχύουσα
εθνική νοµοθεσία, και, εποµένως, η συµµόρφωση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων µε τις εθνικές αυτές απαιτήσεις θα
πρέπει να αποδεικνύεται µέσω παραρτήµατος που θα επισυνάπτεται στην άδεια. Σε περίπτωση που αυτό καθίσταται
αναγκαίο λόγω των νοµικών απαιτήσεων για την χρηµατοοικονοµική κάλυψη της ευθύνης, θα πρέπει να προστεθεί χωριστό παράρτηµα για κάθε κράτος µέλος στο οποίο ασκούνται
δικαιώµατα πρόσβασης από την κάτοχο αδείας σιδηροδροµική επιχείρηση.

(7)

Πέρα από τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/18/EΚ, ένα κράτος
µέλος µπορεί να επιβάλλει στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
την τήρηση εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 95/18/
EΚ. Οι διατάξεις αυτές είναι δυνατό να αναφέρονται στην
άδεια, αλλά δεν πρέπει να απαιτείται κοινοποίησή τους στην
Επιτροπή στο πλαίσιο του τυποποιηµένου εντύπου αδείας. Η
ύπαρξή τους, ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρεται στη συγκεκριµένη άδεια και θα πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση
της Επιτροπής εφόσον το ζητήσει.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 4 της οδηγίας 95/18/EK του Συµβουλίου, της
19ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2001/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), αναφέρεται ότι η άδεια ισχύει στο σύνολο του
κοινοτικού εδάφους και στο άρθρο 11 παράγραφος 8
προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε τις άδειες που έχουν
εκδοθεί, ανασταλεί, ανακληθεί ή τροποποιηθεί και ότι η
Επιτροπή οφείλει να ενηµερώνει αµέσως τα άλλα κράτη
µέλη. Ένα κοινό υπόδειγµα για τις άδειες και για τη γνωστοποίηση των σχετικών µε τις άδειες πληροφοριών θα διευκόλυνε εποµένως το έργο των κρατών µελών και της Επιτροπής
καθώς και την πρόσβαση όλων των ενδιαφεροµένων µερών,
και ιδίως των φορέων έκδοσης των αδειών και των διαχειριστών υποδοµών, σε σχετικές µε τις άδειες πληροφορίες.

(1)

Με την οδηγία 2001/13/EΚ, η υποχρέωση των κρατών
µελών να χορηγούν σιδηροδροµικές άδειες επεκτείνεται από
τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 91/440/EΟΚ του
Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόµων (3), όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (4), σε όλες τις σχετικές σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η σιδηροδροµική άδεια θα τυγχάνει
στο εξής ευρύτερης αναγνώρισης και χρήσης στην Κοινότητα.

(2)

Η οδηγία 2001/12/EΚ παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια να έχουν
πρόσβαση στο διευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών από τις 15 Μαρτίου 2003 και σε
ολόκληρο το σιδηροδροµικό δίκτυο από τις 15 Μαρτίου
2008, για την εκτέλεση διεθνών µεταφορών εµπορευµάτων.
Τα κράτη µέλη θα προβαίνουν συχνότερα σε ανταλλαγή
πληροφοριών για τις άδειες και σε ελέγχους για να εξακριβώνουν κατά πόσον οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που
ασκούν τα εν λόγω δικαιώµατα πρόσβασης διαθέτουν
έγκυρη άδεια και, ως εκ τούτου, απαιτείται τυποποίηση του
εντύπου της αδείας και των σχετικών µε τις άδειες πληροφοριών και διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

143 της 27.6.1995, σ. 70.
75 της 15.3.2001, σ. 26.
237 της 24.8.1991, σ. 25.
75 της 15.3.2001, σ. 1.

(5) ΕΕ L 322 της 6.12.2001, σ. 32.
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Οι διατάξεις της παρούσας σύστασης έχουν τεθεί υπόψη της
επιτροπής ανάπτυξης των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων που
έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 11α της οδηγίας 91/
440/EΟΚ και του άρθρου 35 της οδηγίας 2001/14/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για
τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής καθώς και µε την
πιστοποίηση ασφαλείας (1), όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/844/ΕΚ της Επιτροπής (2). Η επιτροπή
διατύπωσε θετική γνώµη για τη σύσταση.
Σε περίπτωση που, κατ' εφαρµογή των απαιτήσεων της οδηγίας 95/18/EΚ, τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά
µε το έντυπο των σιδηροδροµικών αδειών, αυτό πρέπει να
βασίζεται στο υπόδειγµα.

20.4.2004

Σε περίπτωση τροποποίησης, αναστολής, ανάκλησης συγκεκριµένης αδείας ή αντικατάστασής της από προσωρινή άδεια θα
πρέπει να εκδίδεται έγγραφο µε τη µορφή του υποδείγµατος.

2. Η απόδειξη συµµόρφωσης σιδηροδροµικής επιχείρησης κατόχου
αδείας µε τις εθνικές απαιτήσεις περί ασφάλισης ή µέσω ισοδυνάµων ρυθµίσεων για την κάλυψη των ευθυνών της πρέπει να
παρέχεται σε παράρτηµα της αδείας σύµφωνο µε το υπόδειγµα
που καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας σύστασης.

3. Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Ο φορέας έκδοσης αδειών του κράτους µέλους γνωστοποιεί
πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση, αναστολή, ανάκληση
και τροποποίηση σιδηροδροµικών αδειών στην ενδιαφερόµενη σιδηροδροµική επιχείρηση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα αδείας,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

1. Για τις άδειες που εκδίδονται σύµφωνα µε την οδηγία 95/18/EΚ
θα πρέπει να χρησιµοποιείται το υπόδειγµα που καθορίζεται στο
παράρτηµα Ι της παρούσας σύστασης.

(1) ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29.
(2) ΕΕ L 289 της 26.10.2002, σ. 30.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος

20.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγµα για σιδηροδροµική άδεια
Στις επόµενες σελίδες παρατίθενται το υπόδειγµα σιδηροδροµικής αδείας καθώς και επεξηγήσεις και οδηγίες που είναι αναγκαίες
για το χρήστη του εντύπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπόδειγµα για το ασφαλιστικό παράρτηµα της σιδηροδροµικής αδείας
Στις επόµενες σελίδες παρατίθενται το υπόδειγµα του παραρτήµατος της σιδηροδροµικής αδείας, καθώς και επεξηγήσεις και
οδηγίες που είναι αναγκαίες για τον χρήστη του εντύπου.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση της απόφασης 97/296/ΕΚ για την κατάρτιση του καταλόγου των τρίτων χωρών από
τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή, που αφορά τη Ρουµανία και τη Ζιµπάµπουε
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1304]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/359/ΕΚ)
(3)

Η απόφαση 97/296/ΕΚ θα πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoινότητας,

(4)

την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια µεταβατική
περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από
τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα
προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα
µαλάκια (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρµογή την ίδια ηµέρα µε
τις αποφάσεις 2004/361/ΕΚ και 2004/360/ΕΚ όσον αφορά
την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από τη Ρουµανία και τη
Ζιµπάµπουε.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στην απόφαση 97/296/EK της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 1997, για την κατάρτιση του καταλόγου των τρίτων
χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών
προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή (2), αναφέρονται οι
χώρες και τα εδάφη από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές
αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση. Στο
µέρος I του παραρτήµατος της εν λόγω απόφασης απαριθµούνται οι χώρες και τα εδάφη που καλύπτονται από ειδική
απόφαση δυνάµει της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση
στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (3), και στο µέρος II
του παραρτήµατος αυτού απαριθµούνται οι χώρες και τα
εδάφη που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 2
παράγραφος 2 της απόφασης 95/408/ΕΚ.
Με τις αποφάσεις της Επιτροπής 2004/361/ΕΚ (4) και
2004/360/ΕΚ (5) προβλέπονται ειδικοί όροι εισαγωγής για
αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Ρουµανίας και Ζιµπάµπουε.
Οι εν λόγω χώρες θα πρέπει, εποµένως, να περιληφθούν
στον κατάλογο του µέρους I του παραρτήµατος της απόφασης 97/296/ΕΚ. Για λόγους σαφήνειας, οι σχετικοί κατάλογοι θα πρέπει να αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου.

(1) ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 122 της 14.5.1997, σ. 21· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 8 της 14.1.2004, σ. 8).
(3) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
1).
(4) Βλέπε σελίδα 54 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(5) Βλέπε σελίδα 48 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της παρούσας απόφασης αντικαθιστά το παράρτηµα
της απόφασης 97/296/ΕΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 4 Ιουνίου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
I. Χώρες και εδάφη που καλύπτονται από ειδική απόφαση βάσει της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου
AE

— ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

KR

— ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

AL

— ΑΛΒΑΝΙΑ

KZ

— ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

AN

— ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ

LK

— ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

AR

— ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

LT

— ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

AU

— ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

LV

— ΛΕΤΤΟΝΙΑ

BD

— ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

MA

— ΜΑΡΟΚΟ

BG

— ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

MG

— ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ

BR

— ΒΡΑΖΙΛΙΑ

MR

— ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

BZ

— ΜΠΕΛΙΖΕ

MU

— ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

CA

— ΚΑΝΑ∆ΑΣ

MV

— ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ

CH

— ΕΛΒΕΤΙΑ

MX

— ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

— ΜΕΞΙΚΟ

CI

MY

— ΧΙΛΗ

— ΜΑΛΑΙΣΙΑ

CL

— ΚΙΝΑ

MZ

— ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

CN

— ΚΟΛΟΜΒΙΑ

NA

— NAMIΜΠIA

CO

— ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

NC

— ΝΕΑ ΚΑΛΗ∆ΟΝΙΑ

CR

— ΣΕΡΒΙΑ και ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (1)

NG

CS

— ΝΙΓΗΡΙΑ

— ΚΟΥΒΑ

NI

CU

— ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

CV

— ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

NZ

— ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

CZ

— ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

OM

— ΟΜΑΝ

EC

— ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

PA

— ΠΑΝΑΜΑΣ

EE

— ΕΣΘΟΝΙΑ

PE

— ΠΕΡΟΥ

EG

— ΑΙΓΥΠΤΟΣ

PG

— ΠΑΠΟΥΑΣΙΑ-ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

FK

— ΝΗΣΟΙ ΦΟΛΚΛΑΝΤ

PH

— ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

GA

— ΓΚΑΜΠΟΝ

PF

— ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

GH

— ΓΚΑΝΑ

PM

— ΣΑΙΝ ΠΙΕΡ και ΜΙΚΕΛΟΝ

GL

— ΓΡΟΙΛΑΝ∆ΙΑ

PK

— ΠΑΚΙΣΤΑΝ

GM

— ΓΚΑΜΠΙΑ

PL

— ΠΟΛΩΝΙΑ

GN

— ΓΟΥΙΝΕΑ ΚΟΝΑΚΡΙ

RO

— ΡΟΥΜΑΝΙΑ

GT

— ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

RU

— ΡΩΣΙΑ

GY

— ΓΟΥΙΑΝΑ

SC

— ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

HN

— ΟΝ∆ΟΥΡΑ

SG

— ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

HR

— ΚΡΟΑΤΙΑ

SI

— ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ID

— ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ

SK

— ΣΛΟΒΑΚΙΑ

IN

— ΙΝ∆ΙΑ

SN

— ΣΕΝΕΓΑΛΗ

IR

— ΙΡΑΝ

SR

— ΣΟΥΡΙΝΑΜ

JM

— ΙΑΜΑΪΚΗ

TH

— ΤΑΪΛΑΝ∆Η

JP

— ΙΑΠΩΝΙΑ

TN

— ΤΥΝΗΣΙΑ

KE

— ΚΕΝΥΑ

TR

— ΤΟΥΡΚΙΑ

(1) Εξαιρουµένου του Κοσσυφοπεδίου όπως ορίζεται στο ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου
1999.
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TW

— ΤΑΪΒΑΝ

VN

— ΒΙΕΤΝΑΜ

TZ

— ΤΑΝΖΑΝΙΑ

YE

— ΥΕΜΕΝΗ

UG

— ΟΥΓΚΑΝΤΑ

YT

— ΜΑΓΙΟΤ

UY

— ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ZA

— ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

VE

— ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ZW

— ZIMΠΑΜΠΟΥΕ

II. Χώρες και εδάφη που ανταποκρίνονται στους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 2 της απόφασης 95/408/ΕΚ του
Συµβουλίου
FJ

AO — ΑΓΚΟΛΑ

GD — ΓΡΕΝΑ∆Α

AG — ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ (2)

HK — ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

AZ — ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ( )

HU — ΟΥΓΓΑΡΙΑ (5)

3

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

— ΦΙΤΖΙ

AM — ΑΡΜΕΝΙΑ (1)

BJ

— ΜΠΕΝΙΝ

IL

— ΙΣΡΑΗΛ

BS

— ΜΠΑΧΑΜΕΣ

MM — ΜΥΑΝΜΑΡ

BY — ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

MT — ΜΑΛΤΑ

CG — ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ (4)

SB

CM — ΚΑΜΕΡΟΥΝ

SH — ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

CY — ΚΥΠΡΟΣ

SV

DZ — ΑΛΓΕΡΙΑ

TG — ΤΟΓΚΟ

ER — ΕΡΥΘΡΑΙΑ

US — ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Μόνο για
Μόνο για
Μόνο για
Μόνο για
Μόνο για

εισαγωγές
εισαγωγές
εισαγωγές
εισαγωγές
εισαγωγές

— ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
— ΕΛ ΣΑΛΒΑ∆ΟΡ

ζωντανής ποταµοκαραβίδας (Astacus leptodactylus) που προορίζεται για άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.
νωπών ψαριών.
χαβιαριού.
αλιευτικών προϊόντων που έχουν αλιευθεί, καταψυχθεί και συσκευαστεί στην τελική τους συσκευασία στη θάλασσα.
ζώντων ζώων που προορίζονται για άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τον καθορισµό των ειδικών όρων για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Ζιµπάµπουε
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1328]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/360/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Είναι σκόπιµο να εφαρµοστεί η παρούσα απόφαση 45
ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή της προβλέποντας την αναγκαία
µεταβατική περίοδο.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και τη διάθεση στη αγορά των αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή πραγµατοποίησε επίσκεψη επιθεώρησης στη
Ζιµπάµπουε για να εξακριβώσει τους όρους υπό τους
οποίους τα αλιευτικά προϊόντα παράγονται, αποθηκεύονται
και αποστέλλονται στην Κοινότητα.

(2)

Οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Ζιµπάµπουε όσον αφορά
την υγειονοµική επιθεώρηση και την παρακολούθηση των
αλιευτικών προϊόντων µπορούν να θεωρηθούν ισοδύναµες
µε αυτές της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

(3)

Ειδικότερα, το «Department of Livestock and Veterinary
Services (DLVS)» είναι σε θέση να ελέγχει αποτελεσµατικά
την εφαρµογή των κανόνων που ισχύουν.

(4)

Το DLVS παρέσχε επίσηµες διαβεβαιώσεις σχετικά µε την
τήρηση των κανόνων για τους υγειονοµικούς ελέγχους και
την παρακολούθηση των αλιευτικών προϊόντων που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του παραρτήµατος της οδηγίας 91/
493/ΕΟΚ καθώς και σχετικά µε την τήρηση υγειονοµικών
απαιτήσεων ισοδύναµων προς εκείνες που θεσπίζονται µε την
εν λόγω οδηγία.

(5)

Είναι σκόπιµο να θεσπισθούν λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά
µε τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα
από τη Ζιµπάµπουε, σύµφωνα µε την οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(6)

Είναι επίσης αναγκαίο να καταρτισθεί κατάλογος των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων, των ψυκτικών θαλάµων και κατάλογος των πλοίων-ψυγείων που
είναι εξοπλισµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας
92/48/EΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για
τον καθορισµό των ελάχιστων κανόνων υγιεινής που
εφαρµόζονται σε ορισµένα αλιευτικά προϊόντα που λαµβάνονται σε αλιευτικά σκάφη σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) της οδηγίας 91/493/
ΕΟΚ (2). Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να καταρτισθούν βάσει
µιας ανακοίνωσης του DLVS προς την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
1).
2
( ) ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το «Department of Livestock and Veterinary Services (DLVS)»
είναι η αρµόδια αρχή στη Ζιµπάµπουε για τον έλεγχο και την
πιστοποίηση της συµµόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων µε τις
απαιτήσεις της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Άρθρο 2
Τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα από τη
Ζιµπάµπουε πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζουν τα
άρθρα 3, 4 και 5.

Άρθρο 3
1. Κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αριθµηµένο υγειονοµικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο, µε ηµεροµηνία και αποτελούµενο από ένα µόνο
φύλλο, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα I.
2. Το υγειονοµικό πιστοποιητικό πρέπει να συντάσσεται τουλάχιστον σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο
οποίο διεξάγονται οι έλεγχοι.
3. Στο υγειονοµικό πιστοποιητικό πρέπει να εµφαίνεται το
όνοµα, η ιδιότητα και η υπογραφή του εκπροσώπου του DLVS,
καθώς και η επίσηµη σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, µε διαφορετικό χρώµα από εκείνο των λοιπών ενδείξεων.

Άρθρο 4
Τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριµένες
εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάµους ή
τα πλοία-ψυγεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα II.
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Άρθρο 5
Με εξαίρεση την περίπτωση των χύµα κατεψυγµένων αλιευτικών
προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή συντηρηµένων
τροφίµων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν µε ανεξίτηλους
χαρακτήρες τη λέξη «ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ» και τον αριθµό έγκρισης/
µητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάµου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 4 Ιουνίου 2004.
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Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

20.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ
Αριθ. έγκρισης

18/FO2PP

Ονοµασία

Lake Harvest Aquaculture Pvt Ltd

Υπόµνηµα για τη στήλη «κατηγορία»:
PP: Εγκατάσταση µεταποίησης

Πόλη
Περιφέρεια

PO Box 322 — Kariba

Ηµεροµηνία λήξης
της έγκρισης

Κατηγορία

PP
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τον καθορισµό των ειδικών όρων για εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Ρουµανία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1330]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/361/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Η παρούσα απόφαση πρέπει να τεθεί σε ισχύ 45 ηµέρες
ύστερα από τη δηµοσίευσή της, προβλέποντας την αναγκαία
µεταβατική περίοδο.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
1991, περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και τη διάθεση στη αγορά των αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή πραγµατοποίησε επίσκεψη επιθεώρησης στη
Ρουµανία για να εξακριβώσει τους όρους υπό τους οποίους
τα αλιευτικά προϊόντα παράγονται, αποθηκεύονται και
αποστέλλονται στην Κοινότητα.

(2)

Οι διατάξεις της νοµοθεσίας της Ρουµανίας όσον αφορά την
υγειονοµική επιθεώρηση και την παρακολούθηση των αλιευτικών προϊόντων µπορούν να θεωρηθούν ισοδύναµες µε
αυτές της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

(3)

Ειδικότερα, η «National Sanitary Veterinary Agency
(NSVA)» είναι σε θέση να ελέγχει αποτελεσµατικά την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας.

(4)

Η NSVA παρέσχε επίσηµες διαβεβαιώσεις για την τήρηση
των κανόνων για τους υγειονοµικούς ελέγχους και την
παρακολούθηση των αλιευτικών προϊόντων που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του παραρτήµατος της οδηγίας 91/
493/ΕΟΚ και για την τήρηση υγειονοµικών απαιτήσεων ισοδύναµων προς εκείνες που θεσπίζονται µε την εν λόγω
οδηγία.

(5)

Είναι σκόπιµο να θεσπισθούν λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά
µε τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα
από τη Ρουµανία, σύµφωνα µε την οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(6)

Είναι επίσης αναγκαίο να καταρτισθεί κατάλογος των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων, των πλοίων-εργοστασίων, των ψυκτικών θαλάµων και κατάλογος των πλοίων-ψυγείων που
είναι εξοπλισµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας
92/48/EΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για
τον καθορισµό των ελάχιστων κανόνων υγιεινής που
εφαρµόζονται σε ορισµένα αλιευτικά προϊόντα που λαµβάνονται σε αλιευτικά σκάφη σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) της οδηγίας 91/493/
ΕΟΚ (2). Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να καταρτισθούν βάσει
µιας ανακοίνωσης της NSVA προς την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
1).
2
( ) ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η «National Sanitary Veterinary Agency (NSVA)» είναι η αρµόδια
αρχή στη Ρουµανία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συµµόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων µε τις απαιτήσεις της οδηγίας
91/493/ΕΟΚ.

Άρθρο 2
Τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα από τη Ρουµανία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζουν τα άρθρα 3, 4
και 5.

Άρθρο 3
1. Κάθε φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από αριθµηµένο υγειονοµικό πιστοποιητικό στο πρωτότυπο, δεόντως συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο, µε ηµεροµηνία και αποτελούµενο από ένα µόνο
φύλλο, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο παράρτηµα I.
2. Το υγειονοµικό πιστοποιητικό πρέπει να συντάσσεται τουλάχιστον σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στο
οποίο διεξάγονται οι έλεγχοι.
3. Στο υγειονοµικό πιστοποιητικό πρέπει να εµφαίνεται το
όνοµα, η ιδιότητα και η υπογραφή του εκπροσώπου της NSVA,
καθώς και η επίσηµη σφραγίδα της εν λόγω υπηρεσίας, µε διαφορετικό χρώµα από εκείνο των λοιπών ενδείξεων.

Άρθρο 4
Τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από τις εγκεκριµένες
εγκαταστάσεις, τα πλοία-εργοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάµους ή
τα πλοία-ψυγεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα II.

20.4.2004
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Άρθρο 5
Με εξαίρεση την περίπτωση των χύµα κατεψυγµένων αλιευτικών
προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή συντηρηµένων
τροφίµων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν µε ανεξίτηλους
χαρακτήρες τη λέξη «ΡΟΥΜΑΝΙΑ» και τον αριθµό έγκρισης/
µητρώου της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάµου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 4 Ιουνίου 2004.
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Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

20.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ
Αριθ. έγκρισης

Πόλη
Περιφέρεια

Ονοµασία

Ηµεροµηνία λήξης
της έγκρισης

Κατηγορία

F-303

Condemar SA

Κονστάντζα

PP

F-320

Europesca SRL

Τιµισουάρα

PP

F-322

Black Sea Stugeron SRL

Τούλτσεα

PP

F-324

Kaviar House SRL

Βουκουρέστι

PP

F-330

MF Import Export SRL

Βουκουρέστι

PP

F-331

Blapis Prod SA

Μπρασόφ

PP

F-332

Conectii International SA

Γαλάτσι

PP

Υπόµνηµα για τη στήλη «κατηγορία»:
PP: Εγκατάσταση µεταποίησης
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2004 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-MΕΞΙΚΟΥ
της 22ας Μαρτίου 2004
σχετικά µε το παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 2/2000 του µεικτού συµβουλίου ΕΕ-Μεξικού της 23ης
Μαρτίου 2000 σχετικά µε τον ορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και
τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας
(2004/362/ΕΚ)
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2/2000 του µεικτού συµβουλίου ΕΕ-Μεξικού, της 23ης Μαρτίου 2000, (στο
εξής αναφερόµενη ως «απόφαση αριθ. 2/2000») και ιδίως τις σηµειώσεις 2 και 3 του προσαρτήµατος II(α) στο
παράρτηµα III και την κοινή δήλωση V,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα III της απόφασης αριθ. 2/2000, σχετικά µε τον ορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα»
και τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας ορίζει τους κανόνες καταγωγής για τα καταγόµενα από το
έδαφος των µερών της συµφωνίας προϊόντα.

(2)

Βάσει της κοινής δήλωσης V, η µεικτή επιτροπή εξετάζει την ανάγκη παράτασης, πέραν της 30ής Ιουνίου
2003, της εφαρµογής των κανόνων καταγωγής που περιλαµβάνεται στις σηµειώσεις 2 και 3 του προσαρτήµατος ΙΙ(α), στο παράρτηµα ΙΙΙ, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι οικονοµικές συνθήκες που αποτέλεσαν τη βάση θέσπισης του εν λόγω κανόνα.

(3)

Σύµφωνα µε την ανάλυση των συναφών οικονοµικών όρων που έχουν συµφωνηθεί βάσει της κοινής
δήλωσης V, κρίνεται σκόπιµη η προσωρινή παράταση της εφαρµογής των κανόνων καταγωγής που περιλαµβάνονται στις σηµειώσεις 2 και 3 του προσαρτήµατος II(α) στο παράρτηµα III,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Αντί για τους κανόνες καταγωγής που ορίζονται στο προσάρτηµα II του παραρτήµατος III της απόφασης αριθ. 2/
2000, ισχύουν έως την 30ή Ιουνίου 2006 οι κανόνες καταγωγής που περιλαµβάνονται στις σηµειώσεις 2 και 3
του προσαρτήµατος II(α) στο παράρτηµα III της απόφασης αριθ. 2/2000.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2004.
Για τη µεικτή επιτροπή
Tomás DUPLÁ DEL MORAL

