ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα L 137
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

Περιεχόμενα

Ι

★

★

★

49ο έτος
25 Μαΐου 2006

Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 778/2006 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή
τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών . . . . . . . . . . . .

1

Κανονισμός (EK) αριθ. 779/2006 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, σχετικά με την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 488/2005 για τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττονται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 780/2006 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, για την τροποποίηση του
παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 781/2006 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, για την κατάταξη
εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

ΙΙ

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
★

1

EL

Σύσταση της εποπτεύουσας αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 59/05/COL, της 5ης Απριλίου 2005, για το
συντονισμένο πρόγραμμα επιθεώρησης στον τομέα της διατροφής των ζώων για το 2005 . . . . . . . .

19

(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της
γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 778/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 2006
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
21ης Δεκεμβρίου
του καθεστώτος
ιδίως το άρθρο 4

(ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της
1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και
παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) 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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2006
Για την Επιτροπή
J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της
9.3.2005, σ. 3).

L 137/2

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25.5.2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή
για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

79,4
36,2
113,4
76,3

0707 00 05

052
628
999

85,5
151,2
118,4

0709 90 70

052
999

116,5
116,5

0805 10 20

052
204
220
388
624
999

36,5
39,4
38,6
77,6
52,2
48,9

0805 50 10

052
508
528
999

42,5
59,9
56,4
52,9

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

88,6
122,8
110,3
78,9
82,4
88,5
86,0
95,6
104,9
95,3

(1) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12).
Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 779/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 2006
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 488/2005 για τα τέλη και τα δικαιώματα που
εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 488/2005 τροποποιείται ως εξής:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
1) Το άρθρο 2 στοιχείο ζ) τροποποιείται ως εξής:
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς
κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση
ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας (1), και ιδίως το
άρθρο 53 παράγραφος 1,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 488/2005 της Επιτροπής, της 21ης
Μαρτίου 2005, για τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττει ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (2), και ιδίως
το άρθρο 6 παράγραφος 5,
Μετά από διαβουλεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Για να ισοσκελισθούν οι συνολικές δαπάνες του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας από την πιστοποίηση με τα γενικά έσοδά του από τα τέλη που εισπράττει,
το ύψος των τελών αυτών πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση τα
οικονομικά αποτελέσματα και προβλέψεις.
Οι διοικητικές διαδικασίες για την καταβολή των τελών, τις
οποίες ακολουθούν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας
της Αεροπορίας και οι αιτούντες, δεν πρέπει να επιβραδύνουν τις διαδικασίες πιστοποίησης.

(3)

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 488/2005.

(4)

Η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 54
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002
είναι σύμφωνη με τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό,

(1) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1643/2003 (ΕΕ L 245 της
29.9.2003, σ. 7).
(2) ΕΕ L 81 της 30.3.2005, σ. 7.

«ζ) “έμμεσες δαπάνες”, το μερίδιο των γενικών εξόδων υποδομής, οργάνωσης και διαχείρισης του Οργανισμού που
απορρέουν από τη διεξαγωγή των εργασιών πιστοποίησης,
καθώς και των εξόδων που προκύπτουν από την εκπόνηση
μέρους του υλικού κανονιστικού χαρακτήρα, από τα οποία
εξαιρούνται τα άμεσα και τα ειδικά έξοδα·»
2) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 12
1.

Τα τέλη καταβάλλονται από τον αιτούντα σε ευρώ.

2.
Η έκδοση, η διατήρηση ή η τροποποίηση πιστοποιητικού
ή έγκρισης υπόκεινται στην εκ των προτέρων καταβολή όλων
των οφειλόμενων τελών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά
μεταξύ του Οργανισμού και του αιτούντος. Σε περίπτωση που
τα τέλη δεν καταβληθούν, ο Οργανισμός μπορεί να ανακαλέσει
το σχετικό πιστοποιητικό ή τη σχετική έγκριση, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει επίσημα τον αιτούντα.
3.
Η κλίμακα των τελών που εφαρμόζει ο Οργανισμός,
καθώς και ο τρόπος καταβολής τους, κοινοποιούνται στον
αιτούντα κατά την κατάθεση της αίτησής του.
4.
Για όλες τις εργασίες πιστοποίησης που συνεπάγονται την
καταβολή μεταβλητού ποσού, ο αιτών μπορεί να ζητήσει από
τον Οργανισμό εκτίμηση του εν λόγω ποσού. Η εκτίμηση τροποποιείται από τον Οργανισμό εάν η εργασία αποδειχθεί απλούστερη ή ταχύτερη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί ή, αντίθετα,
πιο σύνθετη και χρονοβόρα από ό,τι είχε μπορέσει ευλόγως να
προβλέψει ο Οργανισμός.
5.
Τα τέλη που συνδέονται με τη διατήρηση των υφισταμένων πιστοποιητικών και εγκρίσεων καταβάλλονται σύμφωνα με
χρονοδιάγραμμα που αποφασίζει και κοινοποιεί ο Οργανισμός
στους κατόχους των πιστοποιητικών και των εγκρίσεων. Το χρονοδιάγραμμα βασίζεται στις επιθεωρήσεις που διεξάγει ο Οργανισμός προκειμένου να επαληθεύσει τη διατήρηση της ισχύος
αυτών των πιστοποιητικών και εγκρίσεων.
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6.
Εάν, μετά από μια πρώτη εξέταση, ο Οργανισμός αποφασίσει να μη δώσει συνέχεια σε αίτηση, όλα τα τέλη που έχει ήδη
εισπράξει επιστρέφονται στον αιτούντα, εκτός από ένα ποσό με
το οποίο θα καλυφθούν τα διοικητικά έξοδα εξέτασης της
αίτησης. Το ποσό αυτό ισούται με το πάγιο τέλος D που καθορίζεται στο παράρτημα.
7.
Εάν ο Οργανισμός διακόψει μια εργασία πιστοποίησης
λόγω ανεπαρκών μέσων του αιτούντος ή διότι ο αιτών δεν
τηρεί τις υποχρεώσεις που του αναλογούν, ο Οργανισμός
ζητεί το υπόλοιπο όλων των οφειλόμενων τελών τη στιγμή
που διακόπτει την εργασία του.»

25.5.2006

3) Τα σημεία i), ii), v), vi), x), xii) και xiii) του παραρτήματος
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ετήσια τέλη που περιέχει ο πίνακας στο σημείο 3 και τα τέλη
επιτήρησης που περιέχουν οι πίνακες στα σημεία 4, 5 και 7 του
παραρτήματος ισχύουν από την πρώτη ετήσια οφειλόμενη δόση
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2006.
Για την Επιτροπή
Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος

25.5.2006
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 488/2005 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο προοίμιο του σημείου i) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— κάθε εξυπηρέτηση σχετιζόμενη με τις ενέργειες που αναλαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ο Οργανισμός για την έκδοση, τη
διατήρηση ή την τροποποίηση των πιστοποιητικών και εγκρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1592/2002 χρεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού.»
2) Ο πίνακας στο σημείο ii) αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος προϊόντος

CS-25

CS-23.A

CS-23.B

CS-29

Παρατηρήσεις

Μεγάλα αεροπλάνα

Συντελεστής πάγιου
τέλους

—

Μεσαία

5

Μικρά

4

Μικρά απλού σχεδιασμού

2

Αεροσκάφη που ορίζονται στην CS-23 άρθρο 1.α.2 (αεροσκάφη τοπικών συγκοινωνιών)

—

Μεσαία

5

Μικρά

4

Αεροσκάφη που ορίζονται στην CS-23 άρθρο 1.α.1 με MTOW μεταξύ 2 000 kg
και 5 670 kg

—

Μεσαία

3

Μικρά

2

Μεγάλα στροφειόπτερα

—

Μεσαία

4

Μικρά

4

CS-27

Μικρά στροφειόπτερα

CS-E.T.A

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης ίση ή μεγαλύτερη των 25 000 Ν ή αποδιδόμενη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 2 000 kW

0,5
—

Μεσαία

1

Μικρά

1

CS-E.T.B

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης μικρότερη των 25 000 Ν ή αποδιδόμενη
ισχύ μικρότερη των 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Κινητήρες πλην των στροβιλοκινητήρων

0,2

CS-23.C

Αεροσκάφη που ορίζονται στην CS-23 άρθρο 1.α.1 με MTOW μικρότερο των
2 000 kg

CS-22

Ανεμόπτερα και μοτοανεμόπτερα

0,2

CS-VLA

Πολύ ελαφρά αεροσκάφη

0,2

CS-VLR

Πολύ ελαφρά στροφειόπτερα

0,2

CS-APU

Εφεδρικές μονάδες παραγωγής ισχύος

0,25

CS-P.A

Για χρήση σε αεροσκάφη πιστοποιημένα βάσει της CS-25 (ή ισοδύναμης)

0,25

CS-P.B

Για χρήση σε αεροσκάφη πιστοποιημένα βάσει των CS-23, CS-VLA και CS-22 (ή
ισοδύναμης)

0,15

CS-22.J

Για χρήση σε αεροσκάφη πιστοποιημένα βάσει της CS-22

0,15

CS-22.H

Κινητήρες πλην των στροβιλοκινητήρων

0,15

CS-αερόστατα

Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα

0,2

CS-αερόπλοια

Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα

0,5»

1

EL

L 137/6

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25.5.2006

3) Το σημείο v) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο προοίμιο, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«— Το ετήσιο τέλος εισπράττεται από όλους τους νυν κατόχους πιστοποιητικών τύπου, πιστοποιητικών περιορισμένου
τύπου που εκδίδει ο Οργανισμός και εξουσιοδοτήσεων ETSO.»
β) Ο πρώτος πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Τύπος προϊόντος (1)

Πιστοποιητικό περιοριΠιστοποιητικό περιοριΠιστοποιητικό τύπου
Πιστοποιητικό τύπου
σμένου τύπου
σμένου τύπου
Κράτος μέλος σχεδιασμού Κράτος σχεδιασμού του
Κράτος μέλος σχεδιασμού Κράτος σχεδιασμού του
προϊόντος εκτός ΕΕ
του προϊόντος εντός ΕΕ
προϊόντος εκτός ΕΕ
του προϊόντος εντός ΕΕ
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)

CS-25 (μεγάλα αεροπλάνα με MTOW άνω
των 50 τόνων)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (μεγάλα αεροπλάνα με MTOW
μεταξύ 22 και 50
τόνων)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (μεγάλα αεροπλάνα με MTOW
κάτω των 22 τόνων)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-αερόστατα

300

100

100

100

CS-αερόπλοια

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0

(1)

Για τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά φορτίων, εφαρμόζεται συντελεστής ύψους 0,85 επί του
τέλους που ισχύει για τα ισοδύναμα σκάφη μεταφοράς επιβατών.
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Εξουσιοδότηση σχεδιασμού
Εξουσιοδότηση σχεδιασμού
δομικών μερών και συσκευών δομικών μερών και συσκευών
σε τρίτη χώρα
σε κράτος μέλος της ΕΕ
(EUR)
(EUR)

CS-ETSO.A (αξία εξοπλισμού άνω των 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (αξία εξοπλισμού μεταξύ 2 000 και 20 000 EUR)

1 000

333

500

200»

CS-ETSO.C (αξία εξοπλισμού κάτω των 2 000 EUR)

4) Ο πίνακας στο σημείο vi) αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Κατηγορίες τελών ανάλογα με την αξία των προς έγκριση δραστηριοτήτων (EUR)

Συντελεστής

Κάτω των 500 001

0,1

Μεταξύ 500 001 και 700 000

0,2

Μεταξύ 700 001 και 1 200 000

0,5

Μεταξύ 1 200 001 και 2 800 000

1

Μεταξύ 2 800 001 και 4 200 000

1,5

Μεταξύ 4 200 001 και 5 000 000

2,5

Μεταξύ 5 000 001 και 7 000 000

3

Μεταξύ 7 000 001 και 9 800 000

3,5

Μεταξύ 9 800 001 και 14 000 000

4,8

Μεταξύ 14 000 001 και 50 000 000
Μεταξύ 50 000 001 και 140 000 000

7
12,8

Μεταξύ 140 000 001 και 250 000 000

18

Μεταξύ 250 000 001 και 500 000 000

50

Μεταξύ 500 000 001 και 750 000 000

200

Άνω των 750 000 000

600»

5) Ο πίνακας στο σημείο x) αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Κατηγορίες τελών ανάλογα με την αξία των προς έγκριση δραστηριοτήτων (EUR)

Κάτω των 500 001
Μεταξύ 500 001 και 700 000
Μεταξύ 700 001 και 1 400 000

Συντελεστής

0,5
0,75
1

Μεταξύ 1 400 001 και 2 800 000

1,75

Μεταξύ 2 800 001 και 5 000 000

2,5

Μεταξύ 5 000 001 και 7 000 000

4

Μεταξύ 7 000 001 και 14 000 000

6

Μεταξύ 14 000 001 και 21 000 000

8

Μεταξύ 21 000 001 και 42 000 000

8,5

Μεταξύ 42 000 001 και 70 000 000

9

Μεταξύ 70 000 001 και 84 000 000

9,5

Μεταξύ 84 000 001 και 105 000 000

10

Άνω των 105 000 000

10,5»
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6) Ο τίτλος του σημείου xii) τροποποιείται ως εξής:
«xii) Τέλη για την αποδοχή εγκρίσεων ισοδύναμων προς τις εγκρίσεις του μέρους 145 και του μέρους 147
σύμφωνα με τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες»
7) Ο πίνακας στο σημείο xiii) αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Κατηγορίες τελών ανάλογα με την αξία των προς έγκριση δραστηριοτήτων (EUR)

Κάτω των 500 001
Μεταξύ 500 001 και 700 000
Μεταξύ 700 001 και 1 400 000

Συντελεστής

0,5
0,75
1

Μεταξύ 1 400 001 και 2 800 000

1,75

Μεταξύ 2 800 001 και 5 000 000

2,5

Μεταξύ 5 000 001 και 7 000 000

4

Μεταξύ 7 000 001 και 14 000 000

6

Μεταξύ 14 000 001 και 21 000 000

8

Μεταξύ 21 000 001 και 42 000 000

9,5

Μεταξύ 42 000 001 και 84 000 000

10

Άνω των 84 000 000

10,5»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 2006
για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί
του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά
προϊόντα και στα είδη διατροφής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οίνων
από φρούτα, εξαιρουμένων των οίνων που καλύπτονται από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της
17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (2).

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της 24ης
Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής (1), και ιδίως το άρθρο 13 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 8 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, θα καταρτιστούν, στα τμήματα Α
και Β του παραρτήματος VI του εν λόγω κανονισμού, περιοριστικοί κατάλογοι των συστατικών και ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία γ) και δ) και στην παράγραφο 5α στοιχεία δ) και ε) του ίδιου άρθρου. Είναι δυνατόν
να προσδιοριστούν οι όροι χρήσης αυτών των συστατικών
και ουσιών.
Εκτός από τους κανόνες που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής ζώων και ζωικών προϊόντων, είναι αναγκαίο να αναπροσαρμοστούν οι ανωτέρω κατάλογοι, ώστε να περιλαμβάνουν ουσίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2006.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 198 της 22.7.1991, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 699/2006 (ΕΕ L 121 της 6.5.2006,
σ. 36).

(2) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2165/2005 (ΕΕ L 345 της
28.12.2005, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιείται ως εξής:

1. Το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ» τροποποιείται ως εξής:

α) Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα τμήματα Α, Β και Γ καλύπτουν τα συστατικά και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, τα οποία επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των ειδών διατροφής που αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα
συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος
κανονισμού, με εξαίρεση τους οίνους υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου (*).

Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που φέρουν ένδειξη αναφερόμενη στο βιολογικό τρόπο παραγωγής και έχουν νομίμως
παραχθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 780/2006 της Επιτροπής (**), μπορούν να
διατίθενται στην αγορά μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

___________
(*) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
(**) ΕΕ L 137 της 25.5.2006, σ. 9.».

β) Η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τα είδη διατροφής που αποτελούνται από συστατικά φυτικής και ζωικής προέλευσης, ισχύουν οι κανόνες του άρθρου
3 της οδηγίας 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

Η καταχώριση του νιτρώδους νατρίου και του νιτρικού καλίου στο κεφάλαιο A.1 θα επανεξεταστεί πριν από τις 31
Δεκεμβρίου 2007, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό ή την κατάργηση της χρήσης των συγκεκριμένων προσθέτων.

___________
(*) ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1.».

2. Το τμήμα A τροποποιείται ως εξής:

α) Το κεφάλαιο A.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«A.1. Πρόσθετα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων

Κωδικός

E 153

Ονομασία

Παρασκευή
Παρασκευή
τροφίμων φυτικής τροφίμων ζωικής
προέλευσης
προέλευσης

Φυτικός άνθρακας

X

Ειδικοί όροι

Κατσικίσιο τυρί με τέφρα
Τυρί Morbier

E 160b

Ανάτο, βιξίνη, νορβιξίνη

X

Τυρί Red Leicester
Τυρί Double Gloucester
Τυρί cheddar Σκωτίας
Τυρί Mimolette

E 170

Ανθρακικό ασβέστιο

X

X

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
για χρώση ή εμπλουτισμό των
προϊόντων με ασβέστιο
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Κωδικός

E 220
ή
E 224

Ονομασία
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Παρασκευή
Παρασκευή
τροφίμων φυτικής τροφίμων ζωικής
προέλευσης
προέλευσης

Διοξείδιο του θείου

X

X

Πυροθειώδες κάλιο

X

X

Ειδικοί όροι

Σε οίνους από φρούτα (*) χωρίς
προσθήκη ζάχαρης (όπου συμπεριλαμβάνονται ο μηλίτης και ο απιδίτης οίνος) ή σε υδρόμελι:
50 mg (α)
Προκειμένου για μηλίτη και απιδίτη
παρασκευαζόμενους με προσθήκη
ζάχαρης ή συμπυκνωμένου χυμού
μετά τη ζύμωση:
100 mg (α)
( α ) Μέγιστη περιεκτικότητα διαθέσιμη από όλες τις πηγές,
εκφραζόμενη ως SO2 σε mg/l
(*) Εν προκειμένω, ως “οίνοι από
φρούτα” νοούνται οι οίνοι που
παράγονται από άλλα φρούτα
εκτός από σταφύλια

E 250
ή
E 252

Νιτρώδες νάτριο

X

Προϊόντα κρέατος (2)

Νιτρικό κάλιο

X

Για το E 250: ενδεικτική προστιθέμενη ποσότητα, εκφραζόμενη ως
NaNO2: 80 mg/kg
Για το E 252: ενδεικτική προστιθέμενη ποσότητα, εκφραζόμενη ως
NaNO3: 80 mg/kg
Για το E 250: μέγιστη ποσότητα
υπολειμμάτων, εκφραζόμενη ως
NaNO2: 50 mg/kg
Για το E 252: μέγιστη ποσότητα
υπολειμμάτων, εκφραζόμενη ως
NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Γαλακτικό οξύ

X

X

E 290

Διοξείδιο του άνθρακα

X

X

E 296

Μηλικό οξύ

X

E 300

Ασκορβικό οξύ

X

E 301

Ασκορβικό νάτριο

E 306

Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλη

E 322

Λεκιθίνη

E 325

Γαλακτικό νάτριο

E 330

Κιτρικό οξύ

E 331

Κιτρικό νάτριο

E 333

Κιτρικό ασβέστιο

X

E 334

Τρυγικό οξύ [L(+)–]

X

E 335

Τρυγικό νάτριο

X

E 336

Τρυγικό κάλιο

X

X

Προϊόντα κρέατος (1)

X

Προϊόντα κρέατος σε συνάρτηση με
τα νιτρώδη ή νιτρικά άλατα (1)

X

X

Αντιοξειδωτικό για λίπη και έλαια

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (1)

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος

X
X
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Ονομασία
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Παρασκευή
Παρασκευή
τροφίμων φυτικής τροφίμων ζωικής
προέλευσης
προέλευσης

Ειδικοί όροι

E 341 (i)

Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο

X

Διογκωτικό για αλεύρι “που φουσκώνει μόνο του”

E 400

Αλγινικό οξύ

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (1)

E 401

Αλγινικό νάτριο

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (1)

E 402

Αλγινικό κάλιο

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (1)

E 406

Άγαρ

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος (1)

E 407

Καραγενάνες

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (1)

E 410

Κόμμι από χαρούπια

X

X

E 412

Κόμμι γκουάρ

X

X

E 414

Αραβικό κόμμι

X

X

E 415

Ξανθανικό κόμμι

X

X

E 422

Γλυκερόλη
(γλυκερίνη)

X

E 440 (i)

Πηκτίνη

X

X

Γαλακτοκομικά προϊόντα (1)

E 464

Υδροξυπροπυλο-μεθυλο-κυτταρίνη

X

X

Υλικό εγκλεισμού για κάψουλες

E 500

Ανθρακικό νάτριο

X

X

“Dulce de leche” (*) και βούτυρο
όξινου ανθογάλακτος (1)

Για εκχυλίσματα φυτών

(*) Το “Dulce de leche” ή “Confiture
de lait” αναφέρεται σε μια μαλακή, εύγεστη, καφέ κρέμα, που
παράγεται από ζαχαρούχο πηγμένο γάλα

E 501

Ανθρακικό κάλιο

X

E 503

Ανθρακικό αμμώνιο

X

E 504

Ανθρακικό μαγνήσιο

X

E 509

Χλωριούχο ασβέστιο

E 516

Θειικό ασβέστιο

X

Φορέας

E 524

Υδροξείδιο του νατρίου

X

Επιφανειακή κατεργασία
“Laugengebäck”

E 551

Διοξείδιο του πυριτίου

X

Αντισυσσωματωτικό μέσο για
βότανα και καρυκεύματα

E 553b

Τάλκης

X

X

E 938

Αργό

X

X

E 939

Ήλιο

X

X

E 941

Άζωτο

X

X

E 948

Οξυγόνο

X

X

X

Πήξη γάλακτος

Επίχρισμα για προϊόντα κρέατος

(1) Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα ζωικά προϊόντα.
(2) Το εν λόγω πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον έχει καταδειχθεί με τρόπο που ικανοποιεί την αρμόδια Αρχή ότι δεν
υπάρχει τεχνολογική εναλλακτική λύση, η οποία παρέχει τα ίδια υγειονομικά εχέγγυα ή/και καθιστά δυνατή τη διατήρηση των ειδικών
χαρακτηριστικών του προϊόντος.»
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β) Το κεφάλαιο A.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«A.4. Παρασκευάσματα μικροοργανισμών
Κάθε είδους παρασκευάσματα μικροοργανισμών που συνήθως χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία τροφίμων, με εξαίρεση
τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς υπό την έννοια της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

___________
(*) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.».

γ) Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο A.6:
«A.6. Χρήση ορισμένων χρωστικών σε σφραγίδες προϊόντων
Στις περιπτώσεις χρήσης χρωστικών σε σφραγίδες για το κέλυφος αυγών, εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 9 της
οδηγίας 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

___________
(*) ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13.».

3. Το μέρος B τροποποιείται ως εξής:
«ΤΜΗΜΑ B — ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ δ) ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ε) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

Ονομασία

Παρασκευή
Παρασκευή
τροφίμων φυτικής τροφίμων ζωικής
προέλευσης
προέλευσης

Ειδικοί όροι

Νερό

X

Χλωριούχο ασβέστιο

X

Ανθρακικό ασβέστιο

X

Υδροξείδιο του ασβεστίου

X

Θειικό ασβέστιο

X

Πηκτικό μέσο

Χλωριούχο μαγνήσιο (ή nigari)

X

Πηκτικό μέσο

Ανθρακικό κάλιο

X

Ξήρανση σταφυλιών

Ανθρακικό νάτριο

X

Παραγωγή ζάχαρης και σακχάρων

Κιτρικό οξύ

X

Παραγωγή ελαίων και υδρόλυση αμύλου

Υδροξείδιο του νατρίου

X

Παραγωγή ζάχαρης και σακχάρων

X

Πόσιμο νερό υπό την έννοια της οδηγίας
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου (*)
Πηκτικό μέσο

Παραγωγή ελαίου από σπόρους κράμβης (Brassica spp)
Θειικό οξύ

X

Παραγωγή ζάχαρης και σακχάρων

Ισοπροπανόλη (προπανόλη-2)

X

Στη διεργασία κρυστάλλωσης κατά την παραγωγή ζάχαρης έως τις 31.12.2006, τηρουμένων
δεόντως των διατάξεων της οδηγίας 88/344/ΕΟΚ
του Συμβουλίου

Διοξείδιο του άνθρακα

X

X

Άζωτο

X

X

Αιθανόλη

X

X

Διαλύτης
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Ονομασία

Παρασκευή
Παρασκευή
τροφίμων φυτικής τροφίμων ζωικής
προέλευσης
προέλευσης

Ταννίνη

X

Ωοαλβουμίνη

X

Καζεΐνη

X

Ζελατίνη

X

Ιχθυόκολλα

X

Φυτικά έλαια

X

Πήκτωμα ή κολλοειδές διάλυμα διοξειδίου του πυριτίου

X

Ενεργός άνθρακας

X

Τάλκης

X

Βεντονίτης

25.5.2006

Ειδικοί όροι

Βοηθητικό μέσο διήθησης

X

Λιπαντικό, αντικολλητικό ή αντιαφριστικό μέσο

X

X

Κολλητικό μέσο για το υδρόμελι (1)

Καολίνης

X

X

Πρόπολις μελισσών (1)

Γη διατόμων

X

Περλίτης

X

Κελύφη φουντουκιών

X

Ρυζάλευρο

X

Κηρός μελισσών

X

Αντικολλητικό μέσο

Καρναουβικός κηρός

X

Αντικολλητικό μέσο

(1) Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα ζωικά προϊόντα.
Παρασκευάσματα μικροοργανισμών και ενζύμων:
Κάθε είδους παρασκευάσματα μικροοργανισμών και ενζύμων που χρησιμοποιούνται συνήθως ως βοηθητικά μέσα επεξεργασίας τροφίμων,
εκτός από τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς και τα ένζυμα που προέρχονται από “γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς” υπό την έννοια της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
(*) ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 781/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 2006
για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Είναι 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
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).

(5)

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

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)

(3)

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 των εμπορευμάτων 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.
Κατ’ 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.

ΕΞΕΔΩΣΕ 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, 24 Μαΐου 2006.
Για την Επιτροπή
László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 486/2006 (ΕΕ L 88 της 25.3.2006,
σ. 1).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 117 της 4.5.2005, σ. 13).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη κωδικός ΣΟ

Αιτιολόγηση

(1)

(2)

(3)

Κουτί από συμπαγές χαρτόνι, με χωριστό καπάκι
(χωρίς μεντεσέδες ή διατάξεις κλεισίματος), όπου η
εξωτερική επιφάνεια και των δύο μερών καλύπτεται
από χαρτί. Το κουτί έχει διαστάσεις 5,5 cm (μήκος)
× 4,5 cm (πλάτος) × 3 cm (ύψος). Στο καπάκι
υπάρχει διακοσμητική ταινία από ύφασμα.

4202 99 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 2 η) του
κεφαλαίου 48 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 4202 και 4202 99 00.

Στο εσωτερικό του κουτιού τοποθετείται, δυνάμενος
να αφαιρεθεί, συνθετικός σπόγγος πάχους 1 cm. Ο
σπόγγος αποτελείται από κυψελοειδή πλαστική ύλη,
η πάνω επιφάνεια της οποίας καλύπτεται από
στρώμα υφαντικής ύλης επικαλυμμένης με απομίμηση βελούδου από χνούδι από την επεξεργασία
των υφασμάτων. Στο κέντρο, υπάρχει ημικυκλική
τομή, διαμέσου του σπόγγου, που προορίζεται να
συγκρατεί κάποιο κόσμημα, π.χ. δαχτυλίδι.
(κουτί για κοσμήματα)
(Βλ. φωτογραφίες αριθ. 637 A + B + Γ) (*)

Ο συμπαγής χαρακτήρας του χαρτονιού δείχνει ότι
το είδος αυτό είναι κατάλληλο για μακροχρόνια
χρήση. Επίσης, οι διαστάσεις του σπόγγου (που
εφαρμόζει απολύτως στο εσωτερικό του κουτιού,
το πάχος του), η εξωτερική του εμφάνιση (απομίμηση βελούδου) και, κυρίως, το σχέδιο της τομής,
καθιστούν το είδος δοχείο με καπάκι, παρόμοιο
προς τα «κουτιά για κοσμήματα» που προορίζονται
για ένα κόσμημα. Βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις
του ΕΣ για την κλάση 4202, έβδομη παράγραφος.
Επίσης, το είδος καλύπτεται από χαρτί, ώστε να
πληρούται η προϋπόθεση για τα δοχεία που αναφέρονται στο δεύτερο μέρος του κειμένου της κλάσης
4202.
Λόγω των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του
(συμπαγές χαρτόνι, ειδικά χαρακτηριστικά του
σπόγγου) το είδος προορίζεται για τη φύλαξη
συγκεκριμένου εμπορεύματος, δηλαδή κοσμημάτων.
Αποτελεί συνεπώς είδος που αναφέρεται στο δεύτερο μέρος του κειμένου της κλάσης 4202 και
εξαιρείται, ως εκ τούτου, από το κεφάλαιο 48 σύμφωνα με τη σημείωση 2 η) του κεφαλαίου 48. Βλ.
επίσης την πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου
των επεξηγηματικών σημειώσεων του ΕΣ για την
κλάση 4819, σημείο A.

(*) Οι φωτογραφίες έχουν μόνο ενδεικτική σημασία.
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ΙΙ
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
αριθ. 59/05/COL
της 5ης Απριλίου 2005
για το συντονισμένο πρόγραμμα επιθεώρησης στον τομέα της διατροφής των ζώων για το 2005
τοληψίας θα μπορούσε να παράσχει χρήσιμα στοιχεία για
την εκτίμηση της κατάστασης ενόψει των εξελίξεων όσον
αφορά τη νομοθεσία. Επιπλέον, ορισμένες πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως τα σιτηρά και οι ελαιούχοι σπόροι, είναι
ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη μόλυνση από μυκοτοξίνες λόγω
των συνθηκών συγκομιδής, αποθήκευσης και μεταφοράς.
Καθώς η συγκέντρωση μυκοτοξινών ποικίλλει από έτος σε
έτος, είναι σκόπιμο να συλλέγονται στοιχεία από διαδοχικά
έτη για όλες τις αναφερόμενες μυκοτοξίνες.

Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη,
τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το
άρθρο 109 παράγραφος 1 και το πρωτόκολλο 1,
τη συμφωνία μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ σχετικά με την ίδρυση
Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το πρωτόκολλο 1,

(3)

Τα αντιβιοτικά, εκτός των κοκκιδιοστατικών και των ιστομονοστατικών, μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών μόνο μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2005. Προηγούμενοι έλεγχοι για την παρουσία αντιβιοτικών και κοκκιδιοστατικών σε ορισμένες ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπονται οι ουσίες αυτές δείχνουν ότι αυτό το είδος παράβασης εξακολουθεί να διαπράττεται. Η συχνότητα των διαπιστώσεων αυτών και η ευαισθησία του εν λόγω θέματος δικαιολογούν τη συνέχιση των
ελέγχων. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί
χρήσης πρώτων υλών ζωικής προέλευσης στις ζωοτροφές,
όπως ορίζονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία, εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

(4)

Η συμμετοχή της Νορβηγίας και της Ισλανδίας στα προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας σύστασης σχετικά με τις ουσίες
που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες
στις ζωοτροφές θα πρέπει να αξιολογηθεί όσον αφορά τις
εξαιρέσεις τους από το κεφάλαιο II του παραρτήματος I της
συμφωνίας ΕΖΕΣ και, ιδίως, από την πράξη που αναφέρεται
στο σημείο 1α του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος I της
συμφωνίας ΕΟΧ, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων.

(5)

Η συμμετοχή της Ισλανδίας στα προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος ΙΙΙ της
παρούσας σύστασης σχετικά με τους περιορισμούς στην
παραγωγή και χρήση πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης θα πρέπει να αξιολογηθεί όσον αφορά τις εξαιρέσεις
του από το κεφάλαιο I του παραρτήματος I της συμφωνίας
ΕΖΕΣ.

την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 31α του κεφαλαίου II του
παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΟΧ [οδηγία 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1995, για τον καθορισμό των
αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων (1)], όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε
στη συμφωνία ΕΟΧ με το πρωτόκολλο 1 αυτής, και ιδίως με το
άρθρο 22 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το 2004, τα κράτη της ΕΖΕΣ εντόπισαν ορισμένα θέματα τα
οποία αξίζει να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμένου προγράμματος επιθεώρησης το έτος 2005.
Αν και η πράξη που αναφέρεται στο σημείο 33 του κεφαλαίου II του παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΟΧ [οδηγία
2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες
ουσίες στις ζωοτροφές (2)] όπως τροποποιήθηκε, καθορίζει
τη μέγιστη περιεκτικότητα της αφλατοξίνης B1 στις ζωοτροφές, δεν υπάρχουν κανόνες ΕΟΧ για άλλες μυκοτοξίνες,
όπως η ωχρατοξίνη Α, η ζεαραλενόνη, η δεσοξυνιβαλενόλη
και οι φουμονισίνες. Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με
την παρουσία αυτών των μυκοτοξινών μέσω τυχαίας δειγμα-

(1) ΕΕ L 265 της 8.11.1995, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 55).
(2) ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10· oδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/100/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 285 της 1.11.2003,
σ. 33).
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Ενδείκνυται να εξασφαλιστεί ότι τα επίπεδα των ιχνοστοιχείων χαλκού και ψευδαργύρου στις σύνθετες ζωοτροφές
για χοίρους δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα επίπεδα τα οποία
προβλέπει η πράξη που αναφέρεται στο σημείο 1zq του
κεφαλαίου II του παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΟΧ
[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2003 της Επιτροπής, της
25ης Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση των όρων
έγκρισης ορισμένων πρόσθετων υλών που ανήκουν στην
ομάδα των ιχνοστοιχείων και οι οποίες χρησιμοποιούνται
στις ζωοτροφές (1)], όπως τροποποιήθηκε. Η συμμετοχή
της Νορβηγίας στα προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του παραρτήματος ΙV θα πρέπει να αξιολογηθεί
όσον αφορά τις εξαιρέσεις του από το κεφάλαιο ΙΙ του
παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΖΕΣ.
Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα σύσταση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής φυτών και ζωοτροφών
της ΕΖΕΣ, η οποία επικουρεί την Εποπτεύουσα Αρχή της
ΕΖΕΣ,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

1) Να εφαρμόσουν τα κράτη της ΕΖΕΣ, κατά τη διάρκεια του
2005, συντονισμένο πρόγραμμα επιθεώρησης με σκοπό τον
έλεγχο:
α) της συγκέντρωσης μυκοτοξινών (αφλατοξίνη B1, ωχρατοξίνη
Α, ζεαραλενόνη, δεσοξυνιβαλενόλη και φουμονισίνες) στις
ζωοτροφές, υποδεικνύοντας τις μεθόδους ανάλυσης· η
μέθοδος δειγματοληψίας πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τυχαία
όσο και στοχοθετημένη δειγματοληψία· στη δεύτερη περίπτωση της στοχοθετημένης δειγματοληψίας, τα δείγματα πρέπει να είναι πρώτες ύλες ζωοτροφών για τις οποίες υπάρχουν
υπόνοιες ότι περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις μυκοτοξινών, όπως σπόροι δημητριακών, ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι
καρποί, τα προϊόντα και παραπροϊόντα τους, καθώς και
πρώτες ύλες ζωοτροφών που έχουν αποθηκευτεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα ή έχουν μεταφερθεί με θαλάσσια μέσα σε
μεγάλες αποστάσεις· στην περίπτωση της αφλατοξίνης B1,
πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σύνθετες ζωοτροφές για αμελγόμενα ζώα, εκτός από τα αμελγόμενα
βοοειδή· τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι·

(1) ΕΕ L 187 της 26.7.2003, σ. 11.
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β) των αντιβιοτικών, των κοκκιδιοστατικών ή/και των ιστομονοστατικών, που επιτρέπεται ή όχι να χρησιμοποιούνται ως
πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές για ορισμένα είδη και κατηγορίες ζώων, που απαντώνται συχνά σε μη θεραπευτικά προμίγματα και σύνθετες ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται
η χρήση των εν λόγω φαρμακευτικών ουσιών· οι έλεγχοι
πρέπει να στοχεύουν στις φαρμακευτικές αυτές ουσίες σε
προμίγματα και σύνθετες ζωοτροφές αν η αρμόδια αρχή
θεωρεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διαπίστωσης
παρατυπιών· τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ·
γ) της εφαρμογής των περιορισμών στην παραγωγή και χρήση
πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης, όπως ορίζεται
στο παράρτημα ΙΙΙ·
δ) τα επίπεδα χαλκού και ψευδαργύρου στις σύνθετες ζωοτροφές για χοίρους, όπως καθορίζονται στο παράρτημα IV.
2) Να συμπεριλάβουν τα κράτη της ΕΖΕΣ τα αποτελέσματα του
συντονισμένου προγράμματος επιθεώρησης που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 σε ξεχωριστό κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης
για τις δραστηριότητες επιθεώρησης το οποίο πρέπει να διαβιβαστεί στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έως την 1η Απριλίου
2006 σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της πράξης που
αναφέρεται στο σημείο 31α του κεφαλαίου II του παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΟΧ (οδηγία 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1995, για τον καθορισμό των
αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων) και με την τελευταία μορφή του εναρμονισμένου υποδείγματος υποβολής εκθέσεων.

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2005
Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Niels FENGER

Bernd HAMMERMANN

Διευθυντής

Μέλος της Εποπτεύουσας Αρχής

25.5.2006
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Συγκέντρωση ορισμένων μυκοτοξινών (αφλατοξίνη B1, ωχρατοξίνη Α, ζεαραλενόνη, δεσοξυνιβαλενόλη και
φουμονισίνες) στις ζωοτροφές
Επιμέρους αποτελέσματα όλων των δειγμάτων που ελέγχθηκαν· υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων το οποίο αναφέρεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο α)
Ζωοτροφές
Είδος

Χώρα
καταγωγής

Δειγματοληψία
(τυχαία ή
στοχοθετημένη)

Είδος και συγκέντρωση μυκοτοξινών (μg/kg σε σχέση με ζωοτροφή
με ποσοστό υγρασίας 12 %)
Αφλατοξίνη B1

Ωχρατοξίνη A

Ζεαραλενόνη

Δεσοξυνιβαλενόλη

(α) Η συγκέντρωση φουμονισινών περιλαμβάνει το σύνολο των φουμονισινών B1, B2 και B3.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να αναφέρει επίσης:
— τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων ορίων για την αφλατοξίνη B1·
— τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους ανάλυσης·
— τα όρια ανίχνευσης.

Φουμονισίνες (α)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Παρουσία ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις
ζωοτροφές
Ορισμένα αντιβιοτικά, κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να είναι νομίμως παρόντα ως πρόσθετες ύλες σε
προμίγματα και σύνθετες ζωοτροφές για ορισμένα είδη και κατηγορίες ζώων, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της
πράξης που αναφέρεται στο σημείο 1α του κεφαλαίου II του παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΟΧ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που
χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1)].
Η παρουσία μη επιτρεπόμενων φαρμακευτικών ουσιών στις ζωοτροφές συνιστά παράβαση.
Οι φαρμακευτικές ουσίες που πρόκειται να ελεγχθούν επιλέγονται από τις ακόλουθες:
1) Φαρμακευτικές ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές μόνο για ορισμένα είδη και
κατηγορίες ζώων:
αβιλαμυκίνη

νατριούχος μονενσίνη

δεκοκινάτη
δικλαζουρίλη

ναρασίνη
ναρασίνη/νικαρβαζίνη

φλαβοφωσφολιπόλη

υδροχλωρική ρομπενιδίνη

υδροβρωμική αλοφουγινόνη
νατριούχο λασαλοσίντ Α

νατριούχος σαλινομυκίνη
νατριούχος σεμδουραμικίνη

εναμμώνια μαδουραμικίνη α
2) Φαρμακευτικές ουσίες που δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές:
αμπρόλιο

νικαρβαζίνη

αμπρόλιο/ethopabate

νιφουρσόλη

αρπρινοκίδη
αβοπαρκίνη

ολακινδόξη
ρονιδαζόλη

καρβαδόξη

σπιραμυκίνη

διμετριδαζόλη
δινιτολμίδη

τετρακυκλίνες
φωσφορική τυλοσίνη

ιπρονιδαζόλη

βιργινιαμυκίνη

meticlorpindol
meticlorpindol/methylbenzoquate

βακιτρακίνη ψευδαργύρου
άλλες αντιμικροβιακές ουσίες

3) Φαρμακευτικές ουσίες που δεν είχε επιτραπεί ποτέ να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές:
άλλες ουσίες
Επιμέρους αποτελέσματα όλων των μη συμμορφούμενων δειγμάτων· υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων το οποίο
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)
Είδος ζωοτροφής (είδος και κατηγορία ζώων)

Ουσία που
ανιχνεύθηκε

Επίπεδο που
ανιχνεύθηκε

Λόγος παράβασης (α)

Μέτρα που
ελήφθησαν

(α) Λόγος που οδήγησε στην παρουσία μη επιτρεπόμενης ουσίας στις ζωοτροφές, όπως διαπιστώθηκε μετά από έρευνα που διενήργησε η
αρμόδια αρχή.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να αναφέρει επίσης:
— το συνολικό αριθμό δειγμάτων που ελέγχθηκαν·
— τις ονομασίες των ουσιών που ερευνήθηκαν·
— τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους ανάλυσης·
— τα όρια ανίχνευσης.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Περιορισμοί στην παραγωγή και τη χρήση πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 έως 13 και του άρθρου 15 της οδηγίας 95/53/ΕΚ, τα κράτη της ΕΖΕΣ εφαρμόζουν
συντονισμένο πρόγραμμα επιθεώρησης κατά τη διάρκεια του 2005 για να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν οι περιορισμοί στην
παραγωγή και τη χρήση πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης.
Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά η απαγόρευση της χορήγησης μεταποιημένων ζωικών
πρωτεϊνών σε ορισμένα ζώα, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV της πράξης που αναφέρεται στο σημείο 7.1.12 του κεφαλαίου
I του παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΟΧ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1)], τα κράτη της ΕΖΕΣ οφείλουν να εφαρμόζουν ειδικό πρόγραμμα ελέγχου που βασίζεται σε
στοχοθετημένους ελέγχους. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 95/53/ΕΚ, το εν λόγω πρόγραμμα ελέγχου πρέπει να βασίζεται
σε μια στρατηγική με βάση τον κίνδυνο, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής και όλα τα είδη εγκαταστάσεων
όπου παράγονται, διακινούνται και χορηγούνται ζωοτροφές. Τα κράτη της ΕΖΕΣ πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον
ορισμό των κριτηρίων που μπορεί να συνδέονται με κάποιο κίνδυνο. Ο συντελεστής στάθμισης που απονέμεται σε κάθε κριτήριο
πρέπει να είναι ανάλογος με τον κίνδυνο. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων και ο αριθμός των δειγμάτων που αναλύονται στις
εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ανάλογα με το σύνολο των συντελεστών στάθμισης που απονέμονται στις εγκαταστάσεις αυτές.
Οι ακόλουθοι χώροι και τα ακόλουθα κριτήρια που αναφέρονται ενδεικτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση
προγράμματος ελέγχου:

Χώροι

Μονάδες
παραγωγής
ζωοτροφών

Κριτήρια

Συντελεστής
στάθμισης

— Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών διπλής ροής που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές για
μηρυκαστικά και σύνθετες ζωοτροφές για μη μηρυκαστικά, οι οποίες περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που υπόκεινται σε παρέκκλιση
— Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών με ιστορικό μη συμμόρφωσης ή για τις οποίες υπάρχει
σχετική υπόνοια
— Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών με μεγάλες ποσότητες εισαγόμενων ζωοτροφών υψηλής
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες όπως ιχθυάλευρο, σογιάλευρο, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου και συμπυκνώματα πρωτεϊνών
— Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών με υψηλή παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών
— Κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης ως αποτέλεσμα εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας
(ξεχωριστοί σιροί, έλεγχος του αποτελεσματικού διαχωρισμού των γραμμών παραγωγής,
έλεγχος των συστατικών, εσωτερικό εργαστήριο, διαδικασίες δειγματοληψίας)

Συνοριακοί
σταθμοί ελέγχου
και άλλα σημεία
εισόδου στην
Κοινότητα

— Εισαγωγές μεγάλων/μικρών ποσοτήτων ζωοτροφών

Εκμεταλλεύσεις

— Σταθεροί αναμίκτες οι οποίοι χρησιμοποιούν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που υπόκεινται σε παρέκκλιση

— Ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

— Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μηρυκαστικά και άλλα είδη (κίνδυνος διασταυρούμενης
σίτισης)
— Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αγοράζουν ασυσκεύαστες ζωοτροφές
Μεταπράτες

— Αποθήκες και ενδιάμεση αποθήκευση ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες
— Διακίνηση μεγάλου όγκου ασυσκεύαστων ζωοτροφών
— Μεταπράτες σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες έχουν παραχθεί στο εξωτερικό

Φορητοί
αναμίκτες

— Αναμίκτες που παράγουν ζωοτροφές για μηρυκαστικά και μη μηρυκαστικά
— Αναμίκτες με ιστορικό μη συμμόρφωσης ή για τους οποίους υπάρχει σχετική υπόνοια
— Αναμίκτες που δέχονται ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες
— Αναμίκτες με υψηλή παραγωγή ζωοτροφών
— Εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων
υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με μηρυκαστικά

Μεταφορικά
μέσα

— Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και
ζωοτροφών
— Οχήματα με ιστορικό μη συμμόρφωσης ή για τα οποία υπάρχει σχετική υπόνοια

(1) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1993/2004 (ΕΕ L 344 της
20.11.2004, σ. 12).
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Εναλλακτικά σε σχέση με αυτούς τους χώρους και τα κριτήρια που αναφέρονται ενδεικτικά, τα κράτη της ΕΖΕΣ μπορούν να
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τη δική τους εκτίμηση κινδύνου πριν από τις 31 Μαρτίου 2005.

Οι δειγματοληψίες πρέπει να στοχεύουν σε παρτίδες ή επεισόδια όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης
με απαγορευμένες μεταποιημένες πρωτεΐνες (η πρώτη παρτίδα ύστερα από τη μεταφορά ζωοτροφών οι οποίες περιείχαν ζωικές
πρωτεΐνες που είναι απαγορευμένες για τη συγκεκριμένη παρτίδα, τεχνικά προβλήματα ή αλλαγές στη γραμμή παραγωγής,
αλλαγές στους χώρους αποθήκευσης ή στους σιρούς για ασυσκεύαστο υλικό).

Το 2005, τα κράτη της ΕΖΕΣ πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάλυση του πολτού ζαχαρότευτλων και των εισαγόμενων πρώτων
υλών ζωοτροφών.

Ο ελάχιστος αριθμός επιθεωρήσεων ανά έτος σε ένα κράτος της ΕΖΕΣ πρέπει να είναι 10 ανά 100 000 τόνους παραγόμενων
σύνθετων ζωοτροφών. Ο ελάχιστος αριθμός επίσημων δειγμάτων ανά έτος σε ένα κράτος της ΕΖΕΣ πρέπει να είναι 20 ανά
100 000 τόνους παραγόμενων σύνθετων ζωοτροφών. Εν αναμονή της έγκρισης εναλλακτικών μεθόδων, για την ανάλυση των
δειγμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται μικροσκοπική ταυτοποίηση και κατ' εκτίμηση προσδιορισμός όπως καθορίζεται στην πράξη
που αναφέρεται στο σημείο 31i του κεφαλαίου II του παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΟΧ [οδηγία 2003/126/ΕΚ της
Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των συστατικών
ζωικής προέλευσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (1)]. Η παρουσία απαγορευμένων συστατικών ζωικής προέλευσης
στις ζωοτροφές πρέπει να θεωρείται παράβαση της απαγόρευσης των ζωοτροφών.

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιθεώρησης πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή σε ένα από τα παρακάτω μορφότυπα:

Περίληψη των ελέγχων σχετικά με τους περιορισμούς της σίτισης με ζωοτροφές ζωικής προέλευσης (σίτιση με
απαγορευμένες μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες)
A. Τεκμηριωμένες επιθεωρήσεις
Αριθμός επιθεωρήσεων που περιλαμβάνουν
ελέγχους για την παρουσία μεταποιημένων
ζωικών πρωτεϊνών

Στάδιο

Εισαγωγή πρώτων υλών ζωοτροφών
Αποθήκευση πρώτων υλών ζωοτροφών
Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών
Σταθεροί/φορητοί αναμίκτες
Μεταπράτες ζωοτροφών
Μεταφορικό μέσο
Κτηνοτροφικές
μηρυκαστικά

εκμεταλλεύσεις

χωρίς

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μηρυκαστικά
Άλλο: .............................................................

(1) ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 78.

Αριθμός παραβάσεων που βασίζονται σε ελέγχους των εγγράφων τεκμηρίωσης κτλ. και όχι
σε εργαστηριακές δοκιμές
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B. Δειγματοληψία και έλεγχος πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών για μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες

Αριθμός επίσημων δειγμάτων που
ελέγχθηκαν για μεταποιημένες ζωικές
πρωτεΐνες
Χώροι
Πρώτες
ύλες ζωοτροφών

Σύνθετες ζωοτροφές
για μηρυκαστικά

για μη
μηρυκαστικά

Αριθμός μη συμμορφούμενων δειγμάτων
Παρουσία μεταποιημένων ζωικών
πρωτεϊνών από χερσαία ζώα
Πρώτες
ύλες ζωοτροφών

Σύνθετες ζωοτροφές
για μηρυκαστικά

για μη
μηρυκαστικά

Παρουσία μεταποιημένων ζωικών
πρωτεϊνών από αλιεύματα
Πρώτες
ύλες ζωοτροφών

Σύνθετες ζωοτροφές
για μηρυκαστικά

για μη
μηρυκαστικά

Κατά την εισαγωγή
Μονάδες παραγωγής
ζωοτροφών
Μεταπράτες/αποθήκευση
Μεταφορικό μέσο
Σταθεροί/φορητοί
αναμίκτες
Στην κτηνοτροφική
εκμετάλλευση
Άλλοι: ..............................

Γ. Επισκόπηση των απαγορευμένων μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που βρέθηκαν σε δείγματα ζωοτροφών που
προορίζονταν για μηρυκαστικά
Μήνας δειγματοληψίας

1
2
3
4
5
…

Είδος, βαθμός και προέλευση της μόλυνσης Κυρώσεις (ή άλλα μέτρα) που επιβλήθηκαν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Επιμέρους αποτελέσματα όλων των δειγμάτων (συμμορφούμενων και μη συμμορφούμενων) όσον αφορά την
περιεκτικότητα των σύνθετων ζωοτροφών για χοίρους σε χαλκό και ψευδάργυρο
Είδος σύνθετης ζωοτροφής
(κατηγορία ζώων)

Ιχνοστοιχείο
(χαλκός ή ψευδάργυρος)

Επίπεδο που ανιχνεύθηκε
(mg/kg πλήρων
ζωοτροφών)

(α) Όπως διαπιστώθηκε μετά από έρευνα που διενήργησε η αρμόδια αρχή.

Λόγος υπέρβασης της
μέγιστης
περιεκτικότητας (α)

Μέτρα που ελήφθησαν

