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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης 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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I
(ȥʼȯʺŏʵʽ ʱʵō őʳʹ ʵŐʿ˅ őˁʹ ʻ̸ʻȲˁʹ ō̸ōʵőŏȲőōʵ ŎʳµʻŐȲŏʾŐʳ)

ȟȘȢȤȢȞȧȡȤȧ (țȟ) ōʼʵʴ. 1961/2006 Ȩȝȧ țȥȞȨȦȤȥȝȧ
őʳʽ 20ȱʽ ȚŏʶŏµʰʼȲʻʾ 2006
̸ʻʾ őʼʻ̸ʻ̸ʻʵŏȲ őʻʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ (țȟ) ōʼʵʴ. 1396/98 ʱʵō őʻʹ ʶōʴʻʼʵŐµ˄ őˁʹ ʷŏ̸őʻµŏʼŏʵˆʹ
ŏŒōʼµʻʱȱʽ Őőʻʹ őʻµȰō őʻʾ ʶʼȰōőʻʽ ̸ʻʾʷŏʼʵʶˆʹ őʻʾ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ (țȟ) ōʼʵʴ. 779/98 őʻʾ
ȧʾµʰʻʾʷȲʻʾ Őʿŏőʵʶȯ µŏ őʳʹ ŏʵŐōʱˁʱȱ Őőʳʹ ȟʻʵʹ˄őʳőō ʱŏˁʼʱʵʶˆʹ ̸ʼʻ˂˄ʹőˁʹ ʶōőōʱˁʱȱʽ
ȨʻʾʼʶȲōʽ

ȝ țȥȞȨȦȤȥȝ ȨȬȢ țȩȦȬȥȘȭȟȬȢ ȟȤȞȢȤȨȝȨȬȢ,
ȑʿʻʹőōʽ ʾ̸˄ˀʳ:
őʳ Őʾʹʴȱʶʳ ʱʵō őʳʹ ȲŎʼʾŐʳ őʳʽ țʾʼˁ̸ō˂ʶȱʽ ȟʻʵʹ˄őʳőōʽ,
őʻʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ (țȤȟ) ōʼʵʴ. 2777/75 őʻʾ ȧʾµʰʻʾʷȲʻʾ őʳʽ 29ʳʽ ȤʶőˁʰʼȲʻʾ 1975 ̸ŏʼȲ ʶʻʵʹȱʽ
ʻʼʱōʹˆŐŏˁʽ ōʱʻʼȯʽ Őőʻʹ őʻµȰō őʻʾ ʶʼȰōőʻʽ ̸ʻʾʷŏʼʵʶˆʹ1, ʶōʵ ʵŎȲˁʽ őʻ ȯʼʴʼʻ 3,
őʻʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ (țȟ) ōʼʵʴ. 779/98 őʻʾ ȧʾµʰʻʾʷȲʻʾ őʳʽ 7ʳʽ Ș̸ʼʵʷȲʻʾ 1998 ʱʵō őʳʹ ŏʵŐōʱˁʱȱ Őőʳʹ
ȟʻʵʹ˄őʳőō ʱŏˁʼʱʵʶˆʹ ̸ʼʻ˂˄ʹőˁʹ ʶōőōʱˁʱȱʽ ȨʻʾʼʶȲōʽ2,
țʶőʵµˆʹőōʽ őō ōʶ˄ʷʻʾʴō:
(1)

Ȥ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ʽ (țȟ) ōʼʵʴ. 1396/98 őʳʽ ț̸ʵőʼʻ̸ȱʽ ʻʼȲʲŏʵ őʵʽ ʷŏ̸őʻµȰʼŏʵŏʽ ŏŒōʼµʻʱȱʽ, Őőʻʹ
őʻµȰō őʻʾ ʶʼȰōőʻʽ ̸ʻʾʷŏʼʵʶˆʹ, őʻʾ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ (țȟ) ōʼʵʴ. 779/98 őʻʾ ȧʾµʰʻʾʷȲʻʾ Őʿŏőʵʶȯ
µŏ őʳʹ ŏʵŐōʱˁʱȱ Őőʳʹ ȟʻʵʹ˄őʳőō ʱŏˁʼʱʵʶˆʹ ̸ʼʻ˂˄ʹőˁʹ ʶōőōʱˁʱȱʽ ȨʻʾʼʶȲōʽ3.

(2)

Ȥ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ʽ (țȟ) ōʼʵʴ. 1301/2006 őʳʽ ț̸ʵőʼʻ̸ȱʽ, őʳʽ 31ʳʽ Șʾʱʻ˅Őőʻʾ 2006, ʱʵō őʳ
ʴȰŐ̸ʵŐʳ ʶʻʵʹˆʹ ʶōʹ˄ʹˁʹ ʱʵō őʻʹ őʼ˄̸ʻ ŎʵōʿŏȲʼʵŐʳʽ őˁʹ ŎōŐµʻʷʻʱʵʶˆʹ ̸ʻŐʻŐőˆŐŏˁʹ
ŏʵŐōʱˁʱȱʽ ʱŏˁʼʱʵʶˆʹ ̸ʼʻ˂˄ʹőˁʹ őˁʹ ʻ̸ʻȲˁʹ ʳ ŎʵōʿŏȲʼʵŐʳ ̸ʼōʱµōőʻ̸ʻʵŏȲőōʵ µŏ Ő˅Őőʳµō

1

țț L 282 őʳʽ 1.11.1975, Ő. 77. ȟōʹʻʹʵŐµ˄ʽ ˄̸ˁʽ őʼʻ̸ʻ̸ʻʵȱʴʳʶŏ őŏʷŏʾőōȲō µŏ őʻʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ (țȟ) ōʼʵʴ.
679/2006.
țț L 113 őʳʽ 15.4.1998, Ő. 1
țț L 187 őʳʽ 1.7.1998, Ő. 41. ȟōʹʻʹʵŐµ˄ʽ ˄̸ˁʽ őʼʻ̸ʻ̸ʻʵȱʴʳʶŏ őŏʷŏʾőōȲō µŏ őʻʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ (țȟ)
ōʼʵʴ. 1043/2001.

2
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̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶˆʹ ŏʵŐōʱˁʱȱʽ4, ŏŒōʼµ˄ʲŏőōʵ Őőō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ ŏʵŐōʱˁʱȱʽ ʱʵō őʵʽ ̸ŏʼʵ˄Ŏʻʾʽ
ŎōŐµʻʷʻʱʵʶˆʹ ̸ʻŐʻŐőˆŐŏˁʹ ŏʵŐōʱˁʱȱʽ ̸ʻʾ ōʼʿȲʲʻʾʹ őʳʹ 1ʳ ȞōʹʻʾōʼȲʻʾ 2007. țʵŎʵʶ˄őŏʼō,
ʻ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ʽ (țȟ) ōʼʵʴ. 1301/2006 ̸ŏʼʵȰʿŏʵ ʷŏ̸őʻµŏʼŏȲʽ Ŏʵōőȯʺŏʵʽ Őʿŏőʵʶȯ µŏ őʵʽ ōʵőȱŐŏʵʽ
ʱʵō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ ŏʵŐōʱˁʱȱʽ, µŏ őō ʿōʼōʶőʳʼʵŐőʵʶȯ őˁʹ ōʵőʻ˅ʹőˁʹ ʶōʵ µŏ őʳʹ ȰʶŎʻŐʳ őˁʹ
̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶˆʹ. Ȥ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ʽ ōʾő˄ʽ ̸ŏʼʵʻʼȲʲŏʵ őʳ Ŏʵȯʼʶŏʵō ʵŐʿ˅ʻʽ őˁʹ ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶˆʹ
µȰʿʼʵ őʳʹ őŏʷŏʾőōȲō ʳµȰʼō őʳʽ ̸ŏʼʵ˄Ŏʻʾ őʳʽ ŎōŐµʻʷʻʱʵʶȱʽ ̸ʻŐ˄ŐőˁŐʳʽ. Ȥʵ Ŏʵōőȯʺŏʵʽ őʻʾ
ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ (țȟ) ōʼʵʴ. 1301/2006 ̸ʼȰ̸ŏʵ ʹō ŏŒōʼµ˄ʲʻʹőōʵ Őőō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ ŏʵŐōʱˁʱȱʽ
̸ʻʾ ŏʶŎȲŎʻʹőōʵ ʰȯŐŏʵ őʻʾ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ (țȟ) ōʼʵʴ. 1396/98, ŏʶő˄ʽ ōʹőʵʴȰőˁʹ Ŏʵōőȯʺŏˁʹ őʻʾ
ŏʹ ʷ˄ʱˁ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅. ȥʼȰ̸ŏʵ ŏ̸ʻµȰʹˁʽ ʹō ʱȲʹŏʵ ̸ʼʻŐōʼµʻʱȱ, ˄̸ʻʾ ŏȲʹōʵ ōʹōʱʶōȲō, őˁʹ
Ŏʵōőȯʺŏˁʹ őʻʾ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ (țȟ) ōʼʵʴ. 1396/98 ̸ʼʻʽ őʻʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ (țȟ) ōʼʵʴ. 1301/2006.
(3)

ȠōµʰōʹʻµȰʹʳʽ ʾ̸˄ˀʳ őʳʽ ̸ʼʻŐʿˆʼʳŐʳʽ őʳʽ șʻʾʷʱōʼȲōʽ ʶōʵ őʳʽ ȦʻʾµōʹȲōʽ Őőʳʹ
țʾʼˁ̸ō˂ʶȱ ȑʹˁŐʳ ō̸˄ őʳʹ 1ʳ ȞōʹʻʾōʼȲʻʾ 2007, ŏȲʹōʵ ōʹōʱʶōȲʻ ʹō ̸ʼʻʰʷŏŒʴŏȲ ʳ ̸ʼʻŐʴȱʶʳ
őˁʹ ŏʹŎŏȲʺŏˁʹ Őőʳ ʰʻʾʷʱōʼʵʶȱ ʶōʵ Őőʳ ʼʻʾµōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō Őőʵʽ ōʵőȱŐŏʵʽ ȰʶŎʻŐʳʽ
̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶʻ˅ ʶōʵ Őőō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ.

(4)

ȧʾʹŏ̸ˆʽ, ̸ʼȰ̸ŏʵ ʹō őʼʻ̸ʻ̸ʻʵʳʴŏȲ ōʹōʷ˄ʱˁʽ ʻ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ʽ (țȟ) ōʼʵʴ. 1396/98.

(5)

ȝ ŏ̸ʵőʼʻ̸ȱ ŎʵōʿŏȲʼʵŐʳʽ ʶʼȰōőʻʽ ̸ʻʾʷŏʼʵʶˆʹ ʶōʵ ōʾʱˆʹ Ŏŏʹ Ŏʵōő˅̸ˁŐŏ ʱʹˆµʳ Őőʳʹ
̸ʼʻʴŏŐµȲō ̸ʻʾ ˄ʼʵŐŏ ʻ ̸ʼ˄ŏŎʼ˄ʽ őʳʽ,

țȣțȚȬȧț ȨȤȢ ȥȘȦȤȢȨȘ ȟȘȢȤȢȞȧȡȤ:
Ȑʼʴʼʻ 1
Ȥ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ʽ (țȟ) ōʼʵʴ. 1396/98 őʼʻ̸ʻ̸ʻʵŏȲőōʵ ˁʽ ŏʺȱʽ:
1) Ȩō ȯʼʴʼō 1, 2, 3, 4 ʶōʵ 5 ōʹőʵʶōʴȲŐőōʹőōʵ ō̸˄ őʻ ōʶ˄ʷʻʾʴʻ ʶŏȲµŏʹʻ:
«Ȑʼʴʼʻ 1

4
5

1.

Ȥ ̸ōʼˆʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ʽ ʻʼȲʲŏʵ őʵʽ ʷŏ̸őʻµȰʼŏʵŏʽ ŏŒōʼµʻʱȱʽ őˁʹ ŎōŐµʻʷʻʱʵʶˆʹ
̸ʻŐʻŐőˆŐŏˁʹ ŏʵŐōʱˁʱȱʽ őˁʹ ̸ʼʻ˂˄ʹőˁʹ ̸ʻʾ ʾ̸ȯʱʻʹőōʵ Őőʻʾʽ ʶˁŎʵʶʻ˅ʽ
ŐʾʹŎʾōŐµȰʹʳʽ ʻʹʻµōőʻʷʻʱȲōʽ (ȧȤ) őʻʾ ̸ōʼōʼőȱµōőʻʽ I, ʻʵ ʻ̸ʻȲŏʽ ōʹʻȲʿʴʳʶōʹ µŏ
őʻʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ (țȟ) ōʼʵʴ. 779/98.

2.

țŒōʼµ˄ʲʻʹőōʵ ʻʵ Ŏʵōőȯʺŏʵʽ őˁʹ ʶōʹʻʹʵŐµˆʹ (țȟ) ōʼʵʴ. 1291/20005 ʶōʵ (țȟ)
ōʼʵʴ. 1301/2006 őʳʽ ț̸ʵőʼʻ̸ȱʽ, ŏʶő˄ʽ ōʹőʵʴȰőˁʹ Ŏʵōőȯʺŏˁʹ őʻʾ ̸ōʼ˄ʹőʻʽ
ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅.

țț L 238 őʳʽ 1.9.2006, Ő. 13
țț L 152 őʳʽ 24.6.2000, Ő. 1.
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Ȥʵ ̸ʻŐ˄őʳőŏʽ őˁʹ ̸ʼʻ˂˄ʹőˁʹ ʻʵ ʻ̸ʻȲŏʽ ʾ̸ȯʱʻʹőōʵ Őőʻ ōʹōŒŏʼ˄µŏʹʻ Őőʳʹ ̸ōʼȯʱʼōŒʻ
1 ʶōʴŏŐőˆʽ ʶōʵ őʻ ̸ʻŐʻŐő˄ µŏȲˁŐʳʽ őʻʾ ŎōŐµʻ˅ ʶōʴʻʼȲʲʻʹőōʵ Őőʻ ̸ōʼȯʼőʳµō I.
Ȑʼʴʼʻ 2

ȝ ̸ʻŐ˄őʳőō ̸ʻʾ ʶōʴʻʼȲʲŏőōʵ ʱʵō ʶȯʴŏ ʻµȯŎō ʶōőōʹȰµŏőōʵ µŏőōʺ˅ őŏŐŐȯʼˁʹ ʾ̸ʻ̸ŏʼʵ˄Ŏˁʹ ˁʽ ŏʺȱʽ:
— 25 % ō̸˄ 1ʳʽ ȞōʹʻʾōʼȲʻʾ Ȱˁʽ 31 ȡōʼőȲʻʾ,
— 25 % ō̸˄ 1ʳʽ Ș̸ʼʵʷȲʻʾ Ȱˁʽ 30 ȞʻʾʹȲʻʾ,
— 25 % ō̸˄ 1ʳʽ ȞʻʾʷȲʻʾ Ȱˁʽ 30 ȧŏ̸őŏµʰʼȲʻʾ,
— 25 % ō̸˄ 1ʳʽ ȤʶőˁʰʼȲʻʾ Ȱˁʽ 31 ȚŏʶŏµʰʼȲʻʾ.
Ȑʼʴʼʻ 3
1. Ŋʵō őʳʹ ŏŒōʼµʻʱȱ őʻʾ ȯʼʴʼʻʾ 5 őʻʾ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ (Eȟ) ōʼʵʴ. 1301/2006, ʻʵ ōʵőʻ˅ʹőŏʽ őʳʹ ȰʶŎʻŐʳ
̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶʻ˅ ŏʵŐōʱˁʱȱʽ ō̸ʻŎŏʵʶʹ˅ʻʾʹ, ʶōőȯ őʳʹ ʾ̸ʻʰʻʷȱ őʳʽ ̸ʼˆőʳʽ ōȲőʳŐȱʽ őʻʾʽ ̸ʻʾ ōŒʻʼȯ
ŎŏŎʻµȰʹʳ ̸ŏʼȲʻŎʻ őʳʽ ŎōŐµʻʷʻʱʵʶȱʽ ̸ʻŐ˄ŐőˁŐʳʽ, ˄őʵ ŏʵŐȱʱōʱōʹ ȱ ŏʺȱʱōʱōʹ őʻʾʷȯʿʵŐőʻʹ 50
ő˄ʹʻʾʽ ̸ʼʻ˂˄ʹőˁʹ ̸ʻʾ ʶōʷ˅̸őʻʹőōʵ ō̸˄ őʻʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ (țȤȟ) ōʼʵʴ. 2777/75, Őőʳ Ŏʵȯʼʶŏʵō
ʶōʴŏµȲōʽ ō̸˄ őʵʽ Ŏ˅ʻ ̸ŏʼʵ˄Ŏʻʾʽ ʻʵ ʻ̸ʻȲŏʽ ōʹōŒȰʼʻʹőōʵ Őőʻ ōʹˁőȰʼˁ ȯʼʴʼʻ 5.
2. Ȥʵ ōʵőȱŐŏʵʽ ȰʶŎʻŐʳʽ ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶʻ˅ µ̸ʻʼʻ˅ʹ ʹō ʶōʷ˅̸őʻʾʹ ̸ŏʼʵŐŐ˄őŏʼō őʻʾ ŏʹ˄ʽ ̸ʼʻ˂˄ʹőō ̸ʻʾ
ʾ̸ȯʱʻʹőōʵ Őŏ ŎʵōŒʻʼŏőʵʶʻ˅ʽ ʶˁŎʵʶʻ˅ʽ ȧȤ. ȧőʳʹ ̸ŏʼȲ̸őˁŐʳ ōʾőȱ, ̸ʼȰ̸ŏʵ ʹō ōʹōʱʼȯŒʻʹőōʵ Őőʵʽ
ōʵőȱŐŏʵʽ ʶōʵ Őőō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ ˄ʷʻʵ ʻʵ ʶˁŎʵʶʻȲ ȧȤ, Őőʳ ʴȰŐʳ 16, ʶōʵ ʻʵ ōʹőȲŐőʻʵʿŏʽ ̸ŏʼʵʱʼōŒȰʽ
ŏµ̸ʻʼŏʾµȯőˁʹ, Őőʳ ʴȰŐʳ 15.
Ȥʵ ōʵőȱŐŏʵʽ ȰʶŎʻŐʳʽ ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶʻ˅ ̸ʼȰ̸ŏʵ ʹō ōŒʻʼʻ˅ʹ ̸ʻŐ˄őʳőŏʽ őʻʾʷȯʿʵŐőʻʹ 10 ő˄ʹˁʹ µȰʿʼʵʽ
ōʹˁőȯőʻʾ ʻʼȲʻʾ 10 % őʳʽ ŎʵōʴȰŐʵµʳʽ ̸ʻŐ˄őʳőōʽ ʱʵō őʳ ŐʾʱʶŏʶʼʵµȰʹʳ ʻµȯŎō Őőʳ Ŏʵȯʼʶŏʵō őʳʽ
ŐʾʱʶŏʶʼʵµȰʹʳʽ ʾ̸ʻ̸ŏʼʵ˄Ŏʻʾ.
3. ȧőʳ ʴȰŐʳ 8 őˁʹ ōʵőȱŐŏˁʹ ȰʶŎʻŐʳʽ ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶʻ˅ ʶōʵ őˁʹ ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶˆʹ ōʹōʱʼȯŒŏőōʵ ʳ ʿˆʼō
ʶōőōʱˁʱȱʽ ʶōʵ Őʳµŏʵˆʹŏőōʵ µŏ Őőōʾʼ˄ ʳ µʹŏȲō «Ȣōʵ».
4. Ȥʵ ōʵőȱŐŏʵʽ ȰʶŎʻŐʳʽ ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶʻ˅ ʶōʵ őō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ ŒȰʼʻʾʹ, Őőʳ ʴȰŐʳ 20, µȲō ō̸˄ őʵʽ
ŏʹŎŏȲʺŏʵʽ ̸ʻʾ ̸ōʼōőȲʴŏʹőōʵ Őőʻ ̸ōʼȯʼőʳµō ȞȞ, µȰʼʻʽ A.
5. Ȩō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ ŒȰʼʻʾʹ, Őőʳ ʴȰŐʳ 24, µȲō ō̸˄ őʵʽ ŏʹŎŏȲʺŏʵʽ ̸ʻʾ ̸ōʼōőȲʴŏʹőōʵ Őőʻ ̸ōʼȯʼőʳµō
ȞȞ, µȰʼʻʽ B.
Ȑʼʴʼʻ 4
1. ȘʵőȱŐŏʵʽ ʱʵō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ µ̸ʻʼʻ˅ʹ ʹō ʾ̸ʻʰȯʷʷʻʹőōʵ µ˄ʹʻ őʻ ̸ʼˆőʻ ŏ̸őōȱµŏʼʻ őʻʾ µȱʹō ̸ʻʾ
̸ʼʻʳʱŏȲőōʵ ʶȯʴŏ ʾ̸ʻ̸ŏʼʵ˄Ŏʻʾ ʳ ʻ̸ʻȲō ōʹōŒȰʼŏőōʵ Őőʻ ȯʼʴʼʻ 2.
ȬŐő˄Őʻ, ʱʵō őʳʹ ̸ŏʼȲʻŎʻ ō̸˄ 1ʳʽ ȞōʹʻʾōʼȲʻʾ Ȱˁʽ 31 ȡōʼőȲʻʾ 2007, ʻʵ ōʵőȱŐŏʵʽ ʱʵō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ
̸ʼȰ̸ŏʵ ʹō ʶōőōőŏʴʻ˅ʹ őʻ ̸ʼˆőʻ Ŏŏʶō̸ŏʹʴȱµŏʼʻ őʻʾ ȞōʹʻʾōʼȲʻʾ őʻʾ 2007.
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2. Ŋʵō ˄ʷō őō ̸ʼʻ˂˄ʹőō őʻʾ ȯʼʴʼʻʾ 1, ʻʵ ōʵőȱŐŏʵʽ ȰʶŎʻŐʳʽ ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶʻ˅ ŏʵŐōʱˁʱȱʽ ŐʾʹʻŎŏ˅ʻʹőōʵ
ō̸˄ ŏʱʱ˅ʳŐʳ ˅ˀʻʾʽ 20 ŏʾʼˆ ōʹȯ 100 ʿʵʷʵ˄ʱʼōµµō.
3. Ȩō ʶʼȯőʳ µȰʷʳ ōʹōʶʻʵʹˆʹʻʾʹ Őőʳʹ ț̸ʵőʼʻ̸ȱ, őʻ ōʼʱ˄őŏʼʻ őʳʹ ̸Ȱµ̸őʳ ŏʼʱȯŐʵµʳ ʳµȰʼō µŏőȯ őʳʹ
őŏʷŏʾőōȲō ʳµȰʼō őʳʽ ̸ŏʼʵ˄Ŏʻʾ ʾ̸ʻʰʻʷȱʽ őˁʹ ōʵőȱŐŏˁʹ, őʵʽ ŐʾʹʻʷʵʶȰʽ ̸ʻŐ˄őʳőŏʽ, Őŏ ʿʵʷʵ˄ʱʼōµµō,
̸ʻʾ Ȱʿʻʾʹ ʲʳőʳʴŏȲ ʱʵō ʶȯʴŏ ʻµȯŎō.
4. Ȩō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ ŏʶŎȲŎʻʹőōʵ őʻ őōʿ˅őŏʼʻ Ŏʾʹōő˄ʹ µŏőȯ őʳ ʷȱˀʳ ō̸˄ŒōŐʳʽ ō̸˄ őʳʹ ț̸ʵőʼʻ̸ȱ.
5. ȥʼʵʹ ō̸˄ őʻ őȰʷʻʽ őʻʾ őȰőōʼőʻʾ µȱʹō ō̸˄ őʳ ʷȱʺʳ ʶȯʴŏ ŏőȱŐʵōʽ ̸ŏʼʵ˄Ŏʻʾ, őō ʶʼȯőʳ µȰʷʳ
ōʹōʶʻʵʹˆʹʻʾʹ Őőʳʹ ț̸ʵőʼʻ̸ȱ őʵʽ ̸ʻŐ˄őʳőŏʽ, Őŏ ʿʵʷʵ˄ʱʼōµµō, ̸ʻʾ ̸ʼȯʱµōőʵ ŏőȰʴʳŐōʹ Őŏ ŏʷŏ˅ʴŏʼʳ
ʶʾʶʷʻŒʻʼȲō ʰȯŐŏʵ őʻʾ ̸ōʼ˄ʹőʻʽ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ Őőʳ Ŏʵȯʼʶŏʵō őʳʽ ŏʹ ʷ˄ʱˁ ̸ŏʼʵ˄Ŏʻʾ, ʱʵō ʶȯʴŏ ʻµȯŎō.
Ȑʼʴʼʻ 5
Ȩō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ ŏʵŐōʱˁʱȱʽ ʵŐʿ˅ʻʾʹ ŏʶōő˄ʹ ̸ŏʹȱʹőō ʳµȰʼŏʽ ō̸˄ őʳʹ ʳµŏʼʻµʳʹȲō őʳʽ ̸ʼōʱµōőʵʶȱʽ
ȰʶŎʻŐȱʽ őʻʾʽ, ʶōőȯ őʳʹ Ȱʹʹʻʵō őʻʾ ȯʼʴʼʻʾ 23 ̸ōʼȯʱʼōŒʻʽ 2 őʻʾ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ (țȟ) ōʼʵʴ.
1291/2000.
ȡŏ őʳʹ ŏ̸ʵŒ˅ʷōʺʳ őʻʾ ȯʼʴʼʻʾ 9 ̸ōʼȯʱʼōŒʻʽ 1 őʻʾ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ (țȟ) ōʼʵʴ. 1291/2000, ʳ
µŏőōʰȲʰōŐʳ őˁʹ Ŏʵʶōʵˁµȯőˁʹ ̸ʻʾ ō̸ʻʼʼȰʻʾʹ ō̸˄ őō ̸ʵŐőʻ̸ʻʵʳőʵʶȯ ̸ŏʼʵʻʼȲʲŏőōʵ Őőʻʾʽ
ŎʵʶōʵʻŎ˄ʿʻʾʽ ʻʵ ʻ̸ʻȲʻʵ ̸ʷʳʼʻ˅ʹ őʻʾʽ ˄ʼʻʾʽ ŏ̸ʵʷŏʺʵµ˄őʳőōʽ őʻʾ ȯʼʴʼʻʾ 5 őʻʾ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅ (țȟ)
ōʼʵʴ. 1301/2006 ʶōʵ őʻʾ ȯʼʴʼʻʾ 3 ̸ōʼȯʱʼōŒʻʽ 1 őʻʾ ̸ōʼ˄ʹőʻʽ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅.»
2) Ȩʻ ȯʼʴʼʻ 6 ŎʵōʱʼȯŒŏőōʵ.
3) Ȩō ̸ōʼōʼőȱµōőō I ʶōʵ II ōʹőʵʶōʴȲŐőōʹőōʵ ō̸˄ őʻ ̸ōʼȯʼőʳµō őʻʾ ̸ōʼ˄ʹőʻʽ ʶōʹʻʹʵŐµʻ˅.
4) Ȩō ̸ōʼōʼőȱµōőō III ʶōʵ IV ŎʵōʱʼȯŒʻʹőōʵ.
Ȑʼʴʼʻ 2
Ȥ ̸ōʼˆʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ʽ ōʼʿȲʲŏʵ ʹō ʵŐʿ˅ŏʵ őʳʹ ʳµȰʼō őʳʽ ŎʳµʻŐȲŏʾŐȱʽ őʻʾ Őőʳʹ ț̸ȲŐʳµʳ țŒʳµŏʼȲŎō
őʳʽ țʾʼˁ̸ō˂ʶȱʽ ȑʹˁŐʳʽ.
țŒōʼµ˄ʲŏőōʵ ō̸˄ őʳʹ 1ʳ ȞōʹʻʾōʼȲʻʾ 2007.

Ȥ ̸ōʼˆʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄ʽ ŏȲʹōʵ ŎŏŐµŏʾőʵʶ˄ʽ ˁʽ ̸ʼʻʽ ˄ʷō őō µȰʼʳ őʻʾ ʶōʵ ʵŐʿ˅ŏʵ ȯµŏŐō Őŏ ʶȯʴŏ ʶʼȯőʻʽ
µȰʷʻʽ.
șʼʾʺȰʷʷŏʽ, 20 ȚŏʶŏµʰʼȲʻʾ 2006.

Ŋʵō őʳʹ ț̸ʵőʼʻ̸ȱ
Mariann FISCHER BOEL
ȡȰʷʻʽ őʳʽ ț̸ʵőʼʻ̸ȱʽ
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ȥȘȦȘȦȨȝȡȘ
«ȥōʼȯʼőʳµō I
Șʼʵʴµ˄ʽ
ʻµȯŎōʽ

T1

Ș˅ʺˁʹ
ōʼʵʴµ˄ʽ

09.4103

ȟˁŎʵʶ˄ʽ ȧȤ

țŒōʼµʻŐőȰʻʽ ŎōŐµ˄ʽ őʻʾ
ʶʻʵʹʻ˅ ŎōŐµʻʷʻʱȲʻʾ

țőȱŐʵō ŎōŐµʻʷʻʱʵʶȱ
̸ʻŐ˄ŐőˁŐʳ

(Őŏ ŏʾʼˆ ōʹȯ ő˄ʹʻ)

(Őŏ ő˄ʹʻʾʽ)

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

1000
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ȥōʼȯʼőʳµō II
A- țʹŎŏȲʺŏʵʽ ōʹōŒŏʼ˄µŏʹŏʽ Őőʻ ȯʼʴʼʻ 3 ̸ōʼȯʱʼōŒʻʽ 4:
Őőʳ ʰʻʾʷʱōʼʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: ˥̘̋̉̑̆̒̋̓ (˚ˣ) ̷ 1396/98.
Őőʳʹ ʵŐ̸ōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Reglamento (CE) nº 1396/98.
Őőʳʹ őŐŏʿʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: NaĻízení (ES) ĝ. 1396/98.
Őőʳ Ŏōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Forordning (EF) nr. 1396/98.
Őőʳ ʱŏʼµōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Verordnung (EG) Nr. 1396/98.
Őőʳʹ ŏŐʴʻʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Määrus (EÜ) nr. 1396/98.
Őőʳʹ ŏʷʷʳʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: ȟōʹʻʹʵŐµ˄ʽ (țȟ) ōʼʵʴ. 1396/98.
Őőʳʹ ōʱʱʷʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Regulation (EC) No. 1396/98
Őőʳ ʱōʷʷʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Règlement (CE) nº. 1396/98
Őőʳʹ ʵőōʷʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Regolamento (CE) n. 1396/98.
Őőʳ ʷŏőʻʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Regula (EK) Nr. 1396/98.
Őőʳ ʷʵʴʻʾōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Reglamentas (EB) Nr. 1396/98.
Őőʳʹ ʻʾʱʱʼʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: 1396/98/EK Rendelet.
Őőʳ µōʷőŏʲʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Regolament (KE) Nru. 1396/98.
Őőʳʹ ʻʷʷōʹŎʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Verordening (EG) nr. 1396/98.
Őőʳʹ ̸ʻʷˁʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: RozporzĤdzenie (WE) nr. 1396/98
Őőʳʹ ̸ʻʼőʻʱōʷʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Regulamento (CE) n. 1396/98.
Őőʳ ʼʻʾµōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Regulament (CE) nr. 1396/98.
Őőʳ Őʷʻʰōʶʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Nariadenie (ES) ĝ. 1396/98.
Őőʳ Őʷʻʰŏʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Uredba (ES) št. 1396/98.
Őőʳ ŒʵʹʷōʹŎʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Asetus (EY) N:o. 1396/98.
Őőʳ ŐʻʾʳŎʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Förordning (EG) nr. 1396/98.

30.12.2006

30.12.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 408/7

ȥōʼȯʼőʳµō II
B- țʹŎŏȲʺŏʵʽ ōʹōŒŏʼ˄µŏʹŏʽ Őőʻ ȯʼʴʼʻ 3 ̸ōʼȯʱʼōŒʻʽ 5:
Őőʳ ʰʻʾʷʱōʼʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: ̥̓̆̒̆̑̈̆̓̋ ̓̆ ̟̘̔̇̆̆ ̘̝̗̒̎̓̎̋̐̆ ̘̖̆̎̆̚ ̗̠̗̉̑̆̓̔ ̖̘̋̊̈̎̊̋̓̔̔̕ ̈ ˥̘̋̉̑̆̒̋̓
(˚ˣ) ̷ 1396/98
Őőʳʹ ʵŐ̸ōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) nº.
1396/98.
Őőʳʹ őŐŏʿʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: snížení spoleĝné celní sazby podle NaĻízení (ES) ĝ. 1396/98.
Őőʳ Ŏōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1396/98.
Őőʳ ʱŏʼµōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr.1396/98.
Őőʳʹ ŏŐʴʻʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr. 1396/98.
Őőʳʹ ŏʷʷʳʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: ȡŏȲˁŐʳ őʻʾ ŎōŐµʻ˅ őʻʾ ʶʻʵʹʻ˅ ŎōŐµʻʷʻʱȲʻʾ, ˄̸ˁʽ ̸ʼʻʰʷȰ̸ŏőōʵ Őőʻʹ ʶōʹʻʹʵŐµ˄
(țȟ) ōʼʵʴ. 1396/98
Őőʳʹ ōʱʱʷʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: reduction of the common customs tariff as laid down in Regulation (EC) No. 1396/98
Őőʳ ʱōʷʷʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: réduction du tarif douanier commun comme prévu au Règlement (CE) nº. 1396/98.
Őőʳʹ ʵőōʷʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n.
1396/98
Őőʳ ʷŏőʻʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Regulƶ (EK) Nr. 1396/98 paredzƼtais vienotƶ muitas tarifa samazinƶjums.
Őőʳ ʷʵʴʻʾōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr.1396/98.
Őőʳʹ ʻʾʱʱʼʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: A közös vámtarifa csökkentése az 1396/98/EK rendelet alapján.
Őőʳ µōʷőŏʲʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1396/98
Őőʳʹ ʻʷʷōʹŎʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1396/98.
Őőʳʹ ̸ʻʷˁʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: obniŉenie cĀa WTC, jak przewidziano w rozporzĤdzeniu (WE) nr 1396/98.
Őőʳʹ ̸ʻʼőʻʱōʷʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.º
1396/98.
Őőʳ ʼʻʾµōʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevĢzut de Regulamentul

(CE) nr. 1396/98.
Őőʳ Őʷʻʰōʶʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: zníženie spoloĝnej colnej sadzby v súlade s nariadením (ES) ĝ. 1396/98.
Őőʳ Őʷʻʰŏʹʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1396/98.
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Őőʳ ŒʵʹʷōʹŎʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: Asetuksessa (EY) N:o 1396/98 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.
Őőʳ ŐʻʾʳŎʵʶȱ ʱʷˆŐŐō: nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG)
nr1396/98.”

30.12.2006

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 408/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1962/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2006
κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 37 της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 3,
την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, και ιδίως το άρθρο 37,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με το άρθρο 37 της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας παρέχεται
στην Επιτροπή η δυνατότητα να λάβει κατάλληλα µέτρα διασφάλισης για την αντιµετώπιση
σοβαρής βλάβης ή άµεσου κινδύνου σοβαρής βλάβης στη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, επειδή η Βουλγαρία παρέλειψε να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει
στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης, συµπεριλαµβανοµένων των δεσµεύσεων
για οποιαδήποτε τοµεακή πολιτική που αφορά οικονοµικές δραστηριότητες µε
διασυνοριακές επιπτώσεις. Υπάρχει άµεσος κίνδυνος σοβαρής βλάβης στη λειτουργία
εσωτερικής αγοράς αεροπορικών µεταφορών επειδή η Βουλγαρία παρέλειψε να εκπληρώσει
τις δεσµεύσεις της να συµµορφωθεί προς τους κανονισµούς.

(2)

Η Κοινότητα ενέκρινε, µε βάση το άρθρο 80 της συνθήκης ΕΚ, κοινή πολιτική
αεροµεταφορών, όπου περιλαµβάνονται κανόνες µε τους οποίους θεσπίζεται εσωτερική
αγορά αεροµεταφορών1, καθώς και κοινοί κανόνες για τη θέσπιση και διατήρηση υψηλού
και ενιαίου επιπέδου ασφάλειας στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη2.

1

ΕΕ L 240, της 24.8.1992, σ. 1–7, κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992
περί της εκδόσεως αδειών των αεροµεταφορέων, κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης
Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών
αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8–14 και κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92 του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για τους ναύλους και τα κόµιστρα των αεροπορικών γραµµών, ΕΕ L 240
της 24.8.1992, σ. 15.
ΕΕ L 240, της 7.9.2002, σ. 1-21, κανονισµός (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, που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)

2
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Αµφότερες οι δέσµες κανόνων έχουν άµεσο αντίκτυπο στην παροχή υπηρεσιών
αεροπορικών µεταφορών µεταξύ των κρατών µελών.
(3)

Κατά τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης η Βουλγαρία ανέλαβε τη δέσµευση να εφαρµόσει
πλήρως τους κανόνες της Κοινότητας στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών από την
ηµεροµηνία προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης, στις 25 Απριλίου 2005, ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) επισκέφτηκε την αρµόδια Βουλγαρική
Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 16 έως τις 20 Μαΐου 2005, για να επαληθεύσει την
ικανότητα της εν λόγω αρχής να εφαρµόσει τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας και τα
πρότυπα του Συνδέσµου Αεροπορικών Αρχών (JAA) στον τοµέα της ασφάλειας της
αεροπορίας. Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκαν ουσιαστικές και διαρκείς ελλείψεις ως προς
τη διοικητική ικανότητα της Βουλγαρικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας να εξασφαλίζει την
αναγκαία εποπτεία της ασφάλειας για την εφαρµογή των κοινοτικών απαιτήσεων όσον
αφορά την πιστοποίηση της πτητικής ικανότητας και της συντήρησης των αεροσκαφών.

(5)

Εξαιτίας των σοβαρών αδυναµιών που διαπιστώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και τον Σύνδεσµο Αεροπορικών Αρχών (JAA), ο JAA
αρνήθηκε, τον Οκτώβριο του 2005, την αµοιβαία αναγνώριση της Βουλγαρίας στους
αντίστοιχους τοµείς ασφάλειας στο σύστηµα JAA.

(6)

Τα διορθωτικά µέτρα που υποβλήθηκαν από τη Βουλγαρική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
τον Οκτώβριο και τον Νοέµβριο του 2005, καθώς και τον Μάιο του 2006, δεν κρίθηκαν
ικανοποιητικά από τον EASA, πράγµα που σηµειώθηκε από την Επιτροπή.

(7)

Στην ανακοίνωσή της της 26 Σεπτεµβρίου 2006 σχετικά µε τον βαθµό προετοιµασίας της
Βουλγαρίας και της Ρουµανίας ενόψει της ένταξής τους στην ΕΕ3, η Επιτροπή επιβεβαίωσε
ότι στη Βουλγαρία είχε σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος για να ολοκληρωθούν οι
προετοιµασίες ενόψει της προσχώρησης, αλλά εντόπισε επίσης διάφορους τοµείς όπου
εξακολουθούσε να υφίστανται ανησυχίες, µεταξύ των οποίων η ασφάλεια της αεροπορίας,
όπου η Επιτροπή θα µπορούσε να λάβει κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει την καλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εκτός εάν η Βουλγαρία ελάµβανε τα απαραίτητα
διαρθρωτικά µέτρα.

(8)

Με την ανακοίνωσή της η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία, προκειµένου να συµµορφωθεί
µε τους σχετικούς κανόνες της Κοινότητας για την ασφάλεια της αεροπορίας, να υποβάλει
σχέδιο διορθωτικών µέτρων για την αντιµετώπιση όλων των αδυναµιών στον τοµέα
ασφάλειας και να το εφαρµόσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ακολουθώντας τις
κατευθυντήριες γραµµές του EASA και σε στενή συνεργασία µε αυτόν. Στην έκθεση
προβλεπόταν ότι ο EASA θα ελέγξει την εφαρµογή του εν λόγω σχεδίου µε τη διενέργεια
άλλης επίσκεψης πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας. Η ανακοίνωση της Επιτροπής
κατέληγε ότι εάν η Βουλγαρία δεν λάβει τα απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα, υπάρχει
κίνδυνος η Επιτροπή, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους, να

3

αριθ. 1643/2003, ΕΕ L 245, της 29.9.2003, σ. 7–9 και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003, ΕΕ L 243,
της 27.9.2003, σ. 5–5.
Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2006) 549 της 26 Σεπτεµβρίου 2006.
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περιορίσει την πρόσβαση της Βουλγαρίας στην εσωτερική αγορά αεροπορικών µεταφορών
και, επιπλέον, ότι θα µπορούσαν να επιβληθούν κατάλληλα µέτρα διασφάλισης σε
αεροσκάφη νηολογηµένα στη Βουλγαρία τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τους κοινοτικούς
κανόνες ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.
(9)

Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής ζητήθηκε από τον EASA να διενεργήσει
επιθεώρηση στη Βουλγαρική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η επιθεώρηση
πραγµατοποιήθηκε από τις 27 Νοεµβρίου έως την 1η ∆εκεµβρίου 2006 µε σκοπό να
αξιολογηθεί κατά πόσον η αρµόδια Βουλγαρική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ήταν
προετοιµασµένη να εφαρµόσει τους κοινούς κανόνες στον τοµέα της ασφάλειας της
αεροπορίας που θα αρχίσουν να ισχύουν στη Βουλγαρία από την 1η Ιανουαρίου 2007, και
να αξιολογηθεί επίσης η πρόοδος που επιτελέσθηκε ως προς την εφαρµογή των
διορθωτικών µέτρων τα οποία υπέβαλε η εν λόγω αρχή µετά την πρώτη επίσκεψη της
EASA ώστε να αντιµετωπιστούν οι ελλείψεις ασφάλειας που είχαν διαπιστωθεί κατά την
πρώτη επίσκεψη.

(10)

Η έκθεση που καταρτίστηκε από τον EASA σχετικά µε την επιθεώρηση επιβεβαιώνει τις
ελλείψεις που είχαν διαπιστωθεί προγενέστερα όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα της
Βουλγαρικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας να εξασφαλίζει την αναγκαία εποπτεία της
ασφάλειας ώστε να εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της Κοινότητας για την πιστοποίηση της
πτητικής ικανότητας και της συντήρησης των αεροσκαφών και καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι η Βουλγαρική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, µέχρι
την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει η πράξη προσχώρησης, συµµόρφωση µε τον
κανονισµό 1592/2002 και τους σχετικούς για την εκτέλεση του κανονισµούς 1702/20034 και
2042/20035 της Επιτροπής.

(11)

Επειδή η Βουλγαρία παρέλειψε να εφαρµόσει τη δέσµευση που ανέλαβε να εξασφαλίσει,
µέχρι την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη προσχώρησης, συµµόρφωση µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και µε τους κανονισµούς για την εκτέλεσή του, πρέπει
να προβλεφθεί ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την Βουλγαρική Αρχή Πολιτικής
Αεροπορίας δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται αµοιβαία όπως ορίζεται στα άρθρα 8 και 57
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1592/2002.

(12)

Η παράλειψη της Βουλγαρίας να εκπληρώσει τη δέσµευση που είχε ανέλαβε να
εξασφαλίσει συµµόρφωση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και µε τους
κανονισµούς για την εκτέλεσή του, µέχρι την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει η
συνθήκη προσχώρησης, είναι δυνατόν να επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ

4

ΕΕ L 243, της 27.9.2003, σ. 6–79, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεµβρίου
2003, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική
πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και για την
πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και παραγωγής, που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 381/2005
της Επιτροπής, ΕΕ L 61, της 8.3.2005, σ. 3–3, και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 706/2006 της Επιτροπής, ΕΕ
L 122, της 9.5.2006, σ. 16–16.
ΕΕ L 315, της 28.11.2003, σ. 1–165, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεµβρίου
2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και
εξοπλισµού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω
καθήκοντα, που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό αριθ. 707/2006 της Επιτροπής, ΕΕ L 122, της 9.5.2006, σ.
17-18.

5
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αεροµεταφορέων αδειοδοτηµένων από άλλα κράτη µέλη και αεροµεταφορέων
αδειοδοτηµένων από τη Βουλγαρία σε περίπτωση που στους τελευταίους χορηγηθεί
απεριόριστη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας. Συγκεκριµένα, οι
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού θα µπορούσαν να προκύψουν επειδή σε αεροµεταφορείς
αδειοδοτηµένους από τη Βουλγαρική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας θα µπορούσε να
χορηγηθεί απεριόριστη πρόσβαση για την εκτέλεση δροµολογίων εντός της Κοινότητας
χωρίς να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στους κανόνες µε τους οποίους
θεσπίστηκε η εσωτερική αγορά για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών µεταφορών, ιδίως
όσον αφορά την ασφάλεια, ενώ οι ανταγωνιστές τους θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε αυτές
τις απαιτήσεις. Επιπλέον, η χορήγηση της πρόσβασης αυτής σε αεροµεταφορείς
αδειοδοτηµένους από τη Βουλγαρική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας θα ήταν δυνατόν να
οδηγήσει σε επέκταση των πτήσεων που ήδη εκτελούν αυτοί οι αεροµεταφορείς από ή εντός
άλλων κρατών µελών, δηµιουργώντας κατά συνέπεια πρόσθετους κινδύνους για την
ασφάλεια.
(13)

Για τους λόγους αυτούς είναι σκόπιµο, προκειµένου να αποφευχθεί η αύξηση αυτών των
κινδύνων, να προβλεφθεί ότι αεροµεταφορείς αδειοδοτηµένοι από τις βουλγαρικές αρχές να
µη θεωρούνται ως «κοινοτικοί αεροµεταφορείς» για τους σκοπούς τους κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2408/92.

(14)

Το µέτρο αυτό δεν αφορά οποιοδήποτε περαιτέρω µέτρο χρειαστεί ενδεχοµένως να επιβάλει
η Επιτροπή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2111/20056,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Τα άρθρα 8 και 57 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 δεν ισχύουν όσον αφορά τα
πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή της Βουλγαρίας.
Άρθρο 2
Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92,
αεροµεταφορέας µε άδεια εκµετάλλευσης η οποία έχει εκδοθεί από την αρµόδια αρχή της
Βουλγαρίας δεν θεωρείται ως «κοινοτικός αεροµεταφορέας» για τους σκοπούς του εν λόγω
κανονισµού.

6

ΕΕ L 344, της 27.12.2005, σ. 15-22, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αεροµεταφορέων των οποίων
απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενηµέρωση των επιβατών αεροπορικών µεταφορών
σχετικά µε την ταυτότητα του πραγµατικού αεροµεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της
οδηγίας 2004/36/ΕΚ.
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Άρθρο 3
Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η συνέχιση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού
εξακολουθεί να είναι αναγκαία, αφού λάβει δεόντως αιτιολογηµένο αίτηµα από τη Βουλγαρία, ή
κατόπιν ίδιας πρωτοβουλίας της Επιτροπής, τουλάχιστον µια φορά ανά δώδεκα µήνες µετά την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει µόνο υπό την επιφύλαξη και από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2006.

Για την Επιτροπή
Jacques BARROT
Αντιπρόεδρος
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1963/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2006
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 όσον αφορά τις ποσότητες που
καλύπτει η διαρκής δηµοπρασία για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που
έχουν στην κατοχή τους οι οργανισµοί παρέµβασης των κρατών µελών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε την
κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών1, και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με βάση τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1483/2006 της Επιτροπής2 πραγµατοποιήθηκαν
διαρκείς δηµοπρασίες για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν
στην κατοχή τους οι οργανισµοί παρέµβασης των κρατών µελών.

(2)

Λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης των αγορών µαλακού σίτου, κριθής και αραβοσίτου
στην Κοινότητα και της εξέλιξης στη ζήτηση σιτηρών που διαπιστώθηκε σε διάφορες
περιοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδοµάδων, κρίνεται αναγκαία, σε ορισµένα
κράτη µέλη, η διάθεση νέων ποσοτήτων σιτηρών από την παρέµβαση. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να επιτραπεί στους οργανισµούς παρέµβασης των οικείων κρατών µελών να
αυξήσουν τις ποσότητες που δηµοπρατούνται, για τον µαλακό σίτο µέχρι 500.000 τόνους
στη Γερµανία, για την κριθή, µέχρι 367.343 τόνους στη Γερµανία και για τον αραβόσιτο,
µέχρι 500.000 τόνους στην Ουγγαρία και 127.699 τόνους στη Σλοβακία.

(3)

Κρίνεται σκόπιµο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1483/2006.

(4)

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

1

ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ.78. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της
Επιτροπής (ΕΕ L της 19.07.2005, σ. 11)
ΕΕ L 276 της 7.10.2006, σ.58. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1572/2006 (ΕΕ L 331 της 29.11.2006, σ. 3))
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 αντικαθίσταται από το κείµενο του
παραρτήµατος.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής 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, 22 ∆εκεµβρίου 2006.

Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL
Μέλος της Επιτροπής
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Παράρτηµα
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Κράτος µέλος

Ποσότητες που διατίθενται προς πώληση στην
εσωτερική αγορά

Οργανισµός παρέµβασης
Ονοµασία, διεύθυνση και
λοιπά στοιχεία

(σε τόνους)
Μαλακός
σίτος

Κριθή

Αραβόσιτ
ος

Σίκαλη

Belgique/België

51 859

6 340

-

-

Česká republika

0

0

0

-

Danmark

174 021

28 830

-

-

Deutschland

850 000

767 343

-

336 565

Bureau d'intervention et de
restitution belge
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Τηλ.: (32-2) 287.24.78
Φαξ : (32-2) 287.25.24
e-mail: webmaster@birb.be
Statní zemĕdĕlsky intervenční
fond
Odbor rostlinných komodit
Ve Smečkách 33
CZ - 110 00, Praha 1
Τηλ.: (420) 222 871 667 – 222
871 403
Φαξ: (420) 296 806 404
e-mail:
dagmar.hejrovska@szif.cz
Direktoratet for
FødevareErhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København
Τηλ.: (45) 33 95 88 07
Φαξ: (45) 33 95 80 34
e-mail:mij@dffe.dk and
pah@dffe.dk
Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29
D- 53179 Bonn
Τηλ.: (49-228) 6845 - 3704
Φαξ 1 : (49-228) 6845 - 3985
Φαξ 2 : (49-228) 6845 - 3276
e-mail:
pflanzlErzeugnisse@ble.de

30.12.2006

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 408/17

Eesti

0

0

-

-

Pŏllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
Narva mnt. 3, 51009 Tartu
Τηλ.: (372) 7371 200
Φαξ: (372) 7371 201
e-mail: pria@pria.ee

Eλλάδα

-

-

-

-

Οργανισµός Πληρωµών και
Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισµού
και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)
Αχαρνών 241, GR-104 46
Αθήνα
Τηλ: (30-210) 212.4787 & 4754
Φαξ: (30-210) 212.4791
e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

-

-

-

-

France

0

318 778

-

-

S. Gral. Intervención de
Mercados (FEGA)
C/Almagro 33 – 28010 Madrid España
Τηλ.: (34-91) 3474765
Φαξ: (34-91)3474838
e-mail:
sgintervencion@fega.mapa.es
Office National
Interprofessionnel des Grandes
Cultures (ONIGC)
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Τηλ.: (33-1) 44 18 22 29 et 23
37
Φαξ: (33-1) 44 18 20 08- 33 1
44 18 20 80
e-mail: m.meizels@onigc.fr et

f.abeasis@onigc.fr
Ireland

-

0

-

-

Intervention Operations, OFI,
Subsidies & Storage Division,
Department of Agriculture &
Food
Johnstown Castle Estate, County
Wexford
Τηλ: 353 53 91 63400
Φαξ: 353 53 91 42843
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Italia

-

-

-

-

Κύπρος/Kibris

-

-

-

-

Latvija

27 020

0

-

-

Lietuva

0

25 787

-

-

Luxembourg

-

-

-

-

Magyarország

350 000

0

900 000

-

Malta

-

-

-

-

Nederland

-

-

-

-
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Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura – AGEA
Via Torino, 45, 00184 Roma
Τηλ.: (39) 0649499755
Φαξ: (39)0649499761
e-mail:
d.spampinato@agea.gov.it
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2,
Rīga, LV – 1981
Τηλ.: (371) 702 7893
Φαξ: (371) 702 7892
e-mail : lad@lad.gov.lv
The Lithuanian Agricultural and
Food Products Market
regulation Agency
L. Stuokos-Guceviciaus Str. 912,
Vilnius, Lithuania
Τηλ.: (370-5) 268 5049
Φαξ: (370-5) 268 5061
e-mail : info@litfood.lt
Office des licences
21, rue Philippe II,
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Τηλ. (352) 478 23 70
Φαξ (352) 46 61 38
télex: 2 537 AGRIM LU

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Soroksári út. 22-24
H-1095 Budapest
Τηλ. (36) 1 219 45 76
Φαξ: (36) 1 219 89 05
e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu
Dienst Regelingen Roermond
Postbus 965, NL-6040 AZ
Roermond
Τηλ.: (31) 475 355 486
Φαξ: (31) 475 318939
e-mail:
p.a.c.m.van.de.lindeloof@minln
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v.nl
0

22 461

0

-

44 440

41 927

0

-

Portugal

-

-

-

-

Instituto Nacional de
Intervenção e Garantia Agrícola
(INGA)
R. Castilho, n°45-51,
1269-163 Lisboa
Τηλ.: (351) 21 751 85 00
(351) 21 384 60
00
Φαξ: (351) 21 384 61 70
e-mail: inga@inga.minagricultura.pt
edalberto.santana@inga.
min-agricultura.pt

Slovenija

-

-

-

-

Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja
Dunajska 160, 1000 Ljubjana
Τηλ.: (386) 1 580 76 52
Φαξ: (386) 1 478 92 00
e-mail: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

227.699

-

Pôdohospodárska platobná
agentúra
Oddelenie obilnín a škrobu
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava
Τηλ: (421-2) 58 243 271
Φαξ: (421-2) 53 412 665
e-mail: jvargova@apa.sk

Österreich

Polska

AMA (Agrarmarkt Austria)
Dresdnerstraße 70
A-1200 Wien
Τηλ.: (43-1) 33151 258
(43-1) 33151 328
Φαξ: (43-1) 33151 4624
(43-1) 33151 4469
e-mail: referat10@ama.gv.at
Agencja Rynku Rolnego
Biuro Produktów Roślinnych
Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Τηλ.: (48) 22 661 78 10
Φαξ: (48) 22 661 78 26
e-mail: cerealsintervention@arr.gov.pl
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Suomi/Finland

30 000

75 000

-

-
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Maa- ja metsätalousministeriö
(MMM)
Interventioyksikkö –
Intervention Unit
Malminkatu 16, Helsinki
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto
Τηλ.: (358-9) 16001
Φαξ: :(358-9) 1605 2772
(358-9) 1605
2778
e-mail:
intervention.unit@mmm.fi

Sverige

United Kingdom

172 272

58 004

-

-

Statens Jordbruksverk
SE-55182 Jönköping
Τηλ: (46)36 15 50 00
Φαξ: (46) 36 19 05 46
e-mail: jordbruksverket@sjv.se

-

24 825

-

-

Rural Payments Agency
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle upon Tyne
NE4 7YH
Τηλ.: (44) 191 226 5882
Φαξ: (44)191 226 5824
e-mail:
cerealsintervention@rpa.gov.uk

Το σηµείο «-» σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθέµατα παρέµβασης για το αντίστοιχο προϊόν στο εν
λόγω κράτος µέλος.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2006
περί των λεπτοµερών για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ποσόστωσης εισαγωγής
ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές, κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του
Συµβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 1990, για τις εισαγωγές
ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές1, και ιδίως το άρθρο 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την
κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού2, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 11
παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

1
2
3

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 προβλέπει ότι οι εισφορές που εφαρµόζονται στις
εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές είναι µειωµένες κατά 50% καθώς και
κατ’αποκοπή στοιχείο που διαφέρει, ανάλογα µε το βαθµό βιοµηχανικής επεξεργασίας του
ρυζιού, εφόσον έχει εισπραχθεί κατά την εξαγωγή από την εν λόγω τρίτη χώρα αντίστοιχος
δασµός. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού οι
διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν συνοµολογηθεί από την εποχή της έγκρισης του εν λόγω
κανονισµού καθώς και η τροποποίηση του γεωργονοµισµατικού καθεστώτος που επήλθε το
1995.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1991 περί των
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου
όσον αφορά τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές3, έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά
από την έγκρισή του. Εξάλλου, ενδείκνυται να εναρµονιστούν οι διατάξεις που αφορούν την
ποσόστωση καταγωγής Μπανγκλαντές µε τους οριζόντιους ή τοµεακούς κανονισµούς
εφαρµογής και συγκεκριµένα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής της 9ης

ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1.
ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 797/2006
(ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1).
ΕΕ L 88 της 9.4.1991, σ. 7. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.°
1950/2005 (ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σ. 18).
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Ιουνίου 2000 για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών
εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα4, τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτοµερειών
εφαρµογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των
σιτηρών και του ρυζιού5, και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης
Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των
δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση
πραγµατοποιείται µε σύστηµα πιστοποιητικών εισαγωγής6 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά
εισαγωγής για τις περιόδους δασµολογικής ποσόστωσης που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2007.
(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 θεσπίζει ειδικότερα τις λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά
µε τις αιτήσεις, την ιδιότητα του αιτούντος καθώς και την έκδοση των πιστοποιητικών. Ο
κανονισµός αυτός περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών µέχρι την τελευταία
ηµέρα της περιόδου της δασµολογικής ποσόστωσης και εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
συµπληρωµατικών όρων ή παρεκκλίσεων που θεσπίζονται από τους κανονισµούς που
διέπουν τους αντίστοιχους τοµείς. Συνεπώς, είναι σκόπιµο να προσαρµοστεί ο τρόπος
διαχείρισης της κοινοτικής δασµολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής
Μπανγκλαντές µε τη θέσπιση ενός νέου κανονισµού ο οποίος θα εφαρµόζεται από το έτος
2007 και µε την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 862/91.

(4)

Για λόγους ορθής διαχείρισης της εν λόγω ποσόστωσης, είναι αναγκαίο να επιτρέπεται
στους εµπορευόµενους να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν περισσότερες από µία
αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού ανά περίοδο ποσόστωσης και, εποµένως, να καταργηθεί
το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006. Θα πρέπει ως εκ τούτου
να καθοριστούν οι ειδικοί κανόνες που εφαρµόζονται για την κατάρτιση των αιτήσεων
πιστοποιητικών, η έκδοσή τους, η διάρκεια ισχύος τους και η ανακοίνωση των
πληροφοριών στην Επιτροπή καθώς και τα κατάλληλη διοικητικά µέτρα, προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υπέρβαση του όγκου στης ποσόστωσης.
Παροµοίως, για να βελτιωθεί ο έλεγχος της προαναφερόµενης ποσόστωσης, αλλά και για να
απλουστευθεί η διαχείρισή της, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η κατάθεση των αιτήσεων
πιστοποιητικών εισαγωγής θα πραγµατοποιείται σε εβδοµαδιαία βάση και να καθοριστεί το
ποσό της εγγύησης σε ένα επίπεδο προσαρµοσµένο στους επικρεµάµενους κινδύνους.

(5)

Τα µέτρα αυτά πρέπει να εφαρµοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2007, την ηµεροµηνία από
την οποία εφαρµόζονται τα µέτρα που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(6)

Ωστόσο, η περίοδος κατάθεσης των πρώτων αιτήσεων στις οποίες αναφέρεται ο παρών
κανονισµός συµπίπτει το 2007 µε µία αργία, µε αποτέλεσµα να είναι σκόπιµο να
προβλεφθεί ότι οι πρώτες αιτήσεις επιτρέπεται να κατατεθούν από τους εµπορευόµενους
µόνο από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του έτους 2007 και ότι η εν λόγω πρώτη περίοδος
κατάθεσης αιτήσεως λήγει το αργότερο τη ∆ευτέρα 8 Ιανουαρίου 2007. Θα πρέπει εξάλλου

4

ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1713/2006 (ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11).
ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
945/2006 (ΕΕ L 1736 της 27.6.2006, σ.12).
ΕΕ L 238 της 31.8.2006, σ. 13.

5
6
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να διευκρινισθεί ότι οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την εν λόγω πρώτη περίοδο
πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή το αργότερο τη ∆ευτέρα 8 Ιανουαρίου 2007.
(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης Σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Η ετήσια δασµολογική ποσόστωση εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 ανοίγεται κάθε έτος την 1η Ιανουαρίου για ποσότητα
ισοδύναµη µε 4.000 τόνους αποφλοιωµένου ρυζιού. Φέρει τον αύξοντα αριθµό 09.4517.
Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 και αριθ. 1301/2006
εφαρµόζονται πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
1.

Το πιστοποιητικό καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, δεύτερη
περίπτωση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 (εφεξής: "πιστοποιητικό καταγωγής")
καταρτίζεται µε βάση έντυπο του οποίου το υπόδειγµα περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι
του παρόντος κανονισµού.

2.

Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει επί ενενήντα ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσής του
και έως την 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους, κατ’άνώτατο όριο.

3.

Η αρµόδια αρχή για την έκδοση των πιστοποιητικών καταγωγής είναι η "Export
Promotion Bureau of Bangladesh".
Άρθρο 3

1.

Η απόδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 προσκοµίζεται από τις αρµόδιες αρχές του Μπανγκλαντές µε την
αναγραφή µίας από τις ενδείξεις που συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος
κανονισµού στη στήλη «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού καταγωγής.

2.

Στην περίπτωση που ο δασµός ο οποίος εισπράττεται από τη χώρα εξαγωγής είναι
χαµηλότερος από τη µείωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3491/90, η µείωση περιορίζεται στο εισπραχθέν ποσό.
Άρθρο 4

1.

Εκτός από τους άλλους όρους που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες, η αίτηση
για πιστοποιητικό εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής, προκειµένου να υπαχθούν
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στο ευεργετικό καθεστώς του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 πρέπει να
περιλαµβάνουν:
α)

στα τετραγωνίδια 20 και 24, µία από τις ενδείξεις που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ·

β)

στη θέση 8, την ένδειξη "Μπανγκλαντές" και στην ένδειξη "ναι" σηµειώνεται
σταυρός.

2.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι
αιτούντες δύνανται να υποβάλλουν περισσότερες από µία αιτήσεις πιστοποιητικού ανά
περίοδο ποσόστωσης. Στην αίτηση αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός ΣΟ.

3.

Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών, κάθε εβδοµάδα, το αργότερο έως τη ∆ευτέρα στις 13.00, ώρα
Βρυξελλών. Ωστόσο, για το έτος 2007, η περίοδος υποβολής των πρώτων αιτήσεων
αρχίζει από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του έτους 2007 και λήγει το αργότερο στις 8
Ιανουαρίου 2007. Η πρώτη ∆ευτέρα για τη διαβίβαση των αιτήσεων έκδοσης
πιστοποιητικών εισαγωγής στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 στοιχείο α), είναι η
∆ευτέρα 8 Ιανουαρίου 2007.
Άρθρο 5

1.

Όταν οι αιτούµενες ποσότητες κατά τη διάρκεια µιας εβδοµάδας υπερβαίνουν τη
διαθέσιµη ποσότητα της ποσόστωσης, η Επιτροπή καθορίζει, τα αργότερο την τέταρτη
εργάσιµη ηµέρα από την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων για την εν λόγω
εβδοµάδα, συντελεστή κατανοµής των ποσοτήτων που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής
εβδοµάδας, απορρίπτει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις επόµενες εβδοµάδες και
διακόπτει την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Όταν ο συντελεστής κατανοµής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έχει ως αποτέλεσµα
µία ή περισσότερες ποσότητες µικρότερες των 20 τόνων ανά αίτηση, η κατανοµή του
συνόλου των ποσοτήτων αυτών πραγµατοποιείται από το κράτος µέλος µε κλήρωση
µεταξύ των ενδιαφερόµενων εµπορευοµένων ανά παρτίδα 20 τόνων, προσαυξηµένη κατά
την εναποµένουσα ποσότητα που κατανέµεται ισοµερώς στις παρτίδες των 20 τόνων.
Ωστόσο, σε περίπτωση που το άθροισµα των ποσοτήτων που είναι µικρότερες των 20
τόνων δεν οδηγήσει σε σύσταση παρτίδας 20 τόνων, η εναποµένουσα ποσότητα
κατανέµεται από το κράτος µέλος ισοµερώς στους εµπορευόµενους των οποίων το
πιστοποιητικό αφορά 20 ή περισσότερους τόνους.
Εάν µετά την εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου η ποσότητα για την οποία πρέπει να
εκδοθεί το πιστοποιητικό είναι µικρότερη των 20 τόνων, η αίτηση πιστοποιητικού µπορεί
να αποσυρθεί από τον εµπορευόµενο εντός προθεσµίας δύο εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού που καθορίζει το συντελεστή κατανοµής.
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2.

To πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται για ποσότητα που δεν υπερβαίνει την ποσότητα που
αναφέρεται στο πιστοποιητικό καταγωγής για το οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 2
υποχρεώνει σε εισαγωγή από το Μπανγκλαντές.

3.

Το πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται την όγδοη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία
λήξης της κοινοποίησης των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών στην Επιτροπή, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 7, στοιχείο α).
Άρθρο 6
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, το ποσό της
εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής καθορίζεται σε 30 ευρώ ανά τόνο για το ρύζι
"paddy" που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 10 εξαιρουµένου του κωδικού ΣΟ 1006 10
10.
Άρθρο 7
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή µε ηλεκτρονικά µέσα :
α)

την τελευταία ηµέρα της υποβολής των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, το
αργότερο έως τις 18.00, ώρα Βρυξελλών, τις πληροφορίες σχετικά µε τις αιτήσεις
έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, µε κατανοµή των
ποσοτήτων (σε βάρος προϊόντος) τις οποίες αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις ανά
οκταψήφιο κωδικό ΣΟ.

β)

το αργότερο τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα από την έκδοση των πιστοποιητικών
εισαγωγής, τις πληροφορίες σχετικά µε τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν, οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1301/2006, µε κατανοµή των ποσοτήτων (σε βάρος προϊόντος) για τις οποίες
εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά εισαγωγής ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ.

γ)

το αργότερο την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα, τις συνολικές ποσότητες (σε βάρος
προϊόντος) που τέθηκαν πράγµατι σε ελεύθερη κυκλοφορία κατ' εφαρµογή αυτής της
ποσόστωσης κατά τη διάρκεια του µήνα που προηγείται του προτελευταίου µήνα,
κατανεµηµένες ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ. Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν
έχει τεθεί καµία ποσότητα σε ελεύθερη κυκλοφορία, αποστέλλεται κοινοποίηση µε
την ένδειξη «ουδέν» ».
Άρθρο 8

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 καταργείται.
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Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2006.

Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

1. Αποστολέας

για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα
N°
2. Παραλήπτης (προαιρετική ένδειξη)

ORIGINAL

3. ΑΡΧΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

4. Χώρα καταγωγής BANGLADESH
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

5. Παρατηρήσεις

A. Το έντυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συµπληρώνεται σε
γραφοµηχανή ή µε µηχανογραφικό ή παρόµοιο τρόπο.
B. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να κατατίθεται
ταυτόχρονα µε τη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία
στο αρµόδιο τελωνείο στην Κοινότητα.

6. Αύξων αριθµός – Σηµεία και αριθµοί – Αριθµός και είδος δεµάτων – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7. Μεικτό και
καθαρό βάρος
(kg)

8. ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ
ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ. 4 ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ. 5 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ.
Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης::

Υπογραφή:

9. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σφραγίδα της αρχής έκδοσης:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

Βουλγαρικά: Събрана специална такса върху износа на ориз
Ισπανικά: Derecho especial percibido a la exportación del arroz
Τσεχικά: Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže
∆ανικά: Særafgift, der opkræves ved eksport af ris
Γερµανικά: Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe
Εσθονικά: Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks
Ελληνικά: Ειδικός δασµός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού
Αγγλικά: Special charge collected on export of rice
Γαλλικά: Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz
Ιταλικά: Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso
Λεττονικά: Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu
Λιθουανικά: Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui
Ουγγρικά: A rizs exportálásakor beszedett különleges díj
Μαλτέζικα: Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross
Ολλανδικά: Bij uitvoer van de rijst is de bijzondere belasting geïnd.
Πολωνικά: Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu
Πορτογαλικά: Taxa especial cobrada à exportaçao de arroz
Ρουµανικά: Taxă specială percepută la exportul de orez
Σλοβακικά: Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže
Σλοβενικά: Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža
Φινλανδικά: Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu
Σουηδικά: Särskild avgift som tas ut vid export av ris

(ποσό σε εθνικό
νόµισµα)»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Βουλγαρικά: Бангладеш
Ισπανικά: Bangladesh
Τσεχικά: Bangladéš
∆ανικά: Bangladesh
Γερµανικά: Bangladesch
Eσθονικά: Bangladesh
Ελληνικά: Μπαγκλαντές
Αγγλικά: Bangladesh
Γαλλικά: Bangladesh
ιΙταλικά: Bangladesh
Λεττονικά: Bangladešā
Λιθουανικά: Bangladešas
Ουγγρικά:, Banglades
Μαλτέζικα: Bangladesh
Ολλανδικά: Bangladesh
Πολωνικά: Bangladesz
Πορτογαλικά: Bangladesh
Ρουµανικά: Bangladesh
Σλοβακικά: Bangladéš
Σλοβενικά: Bangladesh
Φινλανδικά: - Bangladesh
Σουηδικά: Bangladesh.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1965/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2006
σχετικά µε την προσαρµογή διαφόρων κανονισµών που αφορούν τον τοµέα του βοείου
κρέατος λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας,
της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας,
την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της
Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και
ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,
τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,
την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, και ιδίως το άρθρο 56,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Είναι αναγκαίο να επέλθουν ορισµένες τεχνικές προσαρµογές όσον αφορά τις ενδείξεις σε
ορισµένες γλώσσες σε διαφόρους κανονισµούς που αφορούν τον τοµέα του βοείου κρέατος,
λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Το άρθρο 12 παράγραφος 5 και το άρθρο 12α παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα του βοείου κρέατος
και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/801, προβλέπουν ενδείξεις σε όλες τις
γλώσσες της Κοινότητας. Πρέπει να συµπεριληφθούν στις διατάξεις αυτές οι ενδείξεις στη
βουλγαρική και τη ρουµανική γλώσσα.

(3)

Το άρθρο 4 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων για τα
βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για
το κατεψυγµένο κρέας βουβάλου2 προβλέπει ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας.

1
2

ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1749/2006 (ΕΕ L 330 της 28.11.2006, σ. 5).
ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
408/2006 (ΕΕ L 71 της 10.3.2006, σ. 3).
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Πρέπει να συµπεριληφθούν στη διάταξη αυτή οι ενδείξεις στη βουλγαρική και τη
ρουµανική γλώσσα.
(4)

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 996/97 της Επιτροπής,
της 3ης Ιουνίου 1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασµολογικής
ποσόστωσης εισαγωγής για το κατεψυγµένο διάφραγµα βοοειδών που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 0206 29 913 προβλέπει ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας. Πρέπει να
συµπεριληφθούν στη διάταξη αυτή οι ενδείξεις στη βουλγαρική και τη ρουµανική γλώσσα.

(5)

Το άρθρο 8 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/1999 της Επιτροπής, της 26ης
Μαΐου 1999, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων
εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαµάλεων, άλλων πλην των προοριζοµένων προς σφαγή,
ορισµένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών4 προβλέπει ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της
Κοινότητας. Πρέπει να συµπεριληφθούν στη διάταξη αυτή οι ενδείξεις στη βουλγαρική και
τη ρουµανική γλώσσα, καθώς και στις γλώσσες των κρατών µελών που προσχώρησαν στη
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004.

(6)

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 297/2003 της Επιτροπής, της 17ης
Φεβρουαρίου 2003, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για τη δασµολογική
ποσόστωση βοείου κρέατος καταγωγής Χιλής5, προβλέπει ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της
Κοινότητας. Πρέπει να συµπεριληφθούν στη διάταξη αυτή οι ενδείξεις στη βουλγαρική και
τη ρουµανική γλώσσα.

(7)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2247/2003 της Επιτροπής, της 19ης ∆εκεµβρίου 2003, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών
εφαρµογής στον τοµέα του βοείου κρέατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του
Συµβουλίου για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων µεταποίησης
γεωργικών προϊόντων καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(ΑΚΕ)6 προβλέπουν ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας. Πρέπει να
συµπεριληφθούν στις διατάξεις αυτές οι ενδείξεις στη βουλγαρική και τη ρουµανική
γλώσσα.

(8)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 της Επιτροπής, της 8ης ∆εκεµβρίου
2004, σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής για δασµολογική ποσόστωση
εισαγωγής αποξηραµένου βοείου κρέατος καταγωγής Ελβετίας7 προβλέπει ενδείξεις σε όλες
τις γλώσσες της Κοινότητας. Πρέπει να συµπεριληφθούν στη διάταξη αυτή οι ενδείξεις στη
βουλγαρική και τη ρουµανική γλώσσα.

3
4
5
6
7

ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 6. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1118/2004 (ΕΕ L 217 της 17.6.2004, σ. 10).
ΕΕ L 131 της 27.5.1999, σ. 15. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
767/2006 (ΕΕ L 134 της 20.5.2006, σ. 14).
ΕΕ L 43 της 18.2.2003, σ. 26. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1118/2004.
ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 37. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1868/2006 (EE L 358 της 16.12.2006, σ. 47).
ΕΕ L 362 της 9.12.2004, σ. 4. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1830/2006 (EE
L 354 της 14.12.2006, σ. 3).
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(9)

Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2172/2005 της Επιτροπής, της 23ης
∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής µιας δασµολογικής ποσόστωσης
για την εισαγωγή ζώντων βοοειδών βάρους άνω των 160 χιλιογράµµων και καταγωγής
Ελβετίας, που προβλέπεται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων8 προβλέπει
ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας. Πρέπει να συµπεριληφθούν στη διάταξη
αυτή οι ενδείξεις στη βουλγαρική και τη ρουµανική γλώσσα.

(10)

Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 704/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006,
για τον άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης δασµολογικής ποσόστωσης για κατεψυγµένο
βόειο κρέας του κωδικού ΣΟ 0202 και προϊόντα του κωδικού ΣΟ 02062991 (1η Ιουλίου
2006 έως 30 Ιουνίου 2007)9 προβλέπει ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας.
Πρέπει να συµπεριληφθούν στη διάταξη αυτή οι ενδείξεις στη βουλγαρική και τη
ρουµανική γλώσσα.

(11)

Το παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 727/2006 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου
2006, σχετικά µε το άνοιγµα και τη διαχείριση δασµολογικής ποσόστωσης στις εισαγωγές
κατεψυγµένου βοείου κρέατος που προορίζεται για µεταποίηση (1η Ιουλίου 2006 έως 30
Ιουνίου 2007)10 προβλέπει ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας. Πρέπει να
συµπεριληφθούν στη διάταξη αυτή οι ενδείξεις στη βουλγαρική και τη ρουµανική γλώσσα.

(12)

Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006,
σχετικά µε το άνοιγµα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασµολογικής ποσόστωσης για νεαρά
άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση (1η Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007)11
προβλέπει ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας. Πρέπει να συµπεριληφθούν στη
διάταξη αυτή οι ενδείξεις στη βουλγαρική και τη ρουµανική γλώσσα.

(13)

Ως εκ τούτου, πρέπει να προσαρµοστούν αναλόγως οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1445/95, (ΕΚ)
αριθ. 936/97, (ΕΚ) αριθ. 996/97, (ΕΚ) αριθ. 1081/1999, (ΕΚ) αριθ. 297/2003, (ΕΚ) αριθ.
2247/2003, (ΕΚ) αριθ. 2092/2004, (ΕΚ) αριθ. 2172/2005, (ΕΚ) αριθ. 704/2006, (ΕΚ) αριθ.
727/2006 και (ΕΚ) αριθ. 800/2006.

(14)

Μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1279/98 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1998, σχετικά µε τον
καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για τις δασµολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος
που προβλέπονται από τις αποφάσεις του Συµβουλίου 2003/286/ΕΚ και 2003/18/ΕΚ για τη
Βουλγαρία και τη Ρουµανία12, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1217/2005 της Επιτροπής, της 28ης
Ιουλίου 2005, για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της δασµολογικής
ποσόστωσης για ορισµένα ζώντα βοοειδή καταγωγής Βουλγαρίας, όπως προβλέπεται στην

8

ΕΕ L 346 της 29.12.2005, σ. 10. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1869/2006
(EE L 358 της 16.12.2006, σ. 49).
ΕΕ L 122 της 9.5.2006, σ. 8.
ΕΕ L 126 της 13.5.2006, σ. 9.
ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 7.
ΕΕ L 176 της 20.6.1998, σ. 12. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1240/2005 (ΕΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 34).

9
10
11
12
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απόφαση 2003/286/ΕΚ του Συµβουλίου13 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1241/2005 της
Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2005, για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
της δασµολογικής ποσόστωσης για ορισµένα ζώντα βοοειδή καταγωγής Ρουµανίας, όπως
προβλέπεται στην απόφαση 2003/18/ΕΚ του Συµβουλίου14, καθίστανται άνευ αντικειµένου.
(15)

Συνεπώς, πρέπει να καταργηθούν οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1279/98, (ΕΚ) αριθ. 1217/2005
και (ΕΚ) αριθ. 1241/2005,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στο άρθρο 12, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.

(2)

Στο άρθρο 12α, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.

(3)

Τα πιστοποιητικά περιλαµβάνουν, στη θέση 22, µία από τις ενδείξεις που
παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ Β».

Τα πιστοποιητικά περιλαµβάνουν, στη θέση 22, µία από τις ενδείξεις που
παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ Γ».

Παρεµβάλλεται το κείµενο του παραρτήµατος I του παρόντος κανονισµού ως
παραρτήµατα III B και III Γ.
Άρθρο 2

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στο άρθρο 4, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«(δ) η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαµβάνουν στη θέση 20
µία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ».

(2)

Προστίθεται ως παράρτηµα IIΙ το κείµενο του παραρτήµατος II του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 996/97 τροποποιείται ως εξής:
(1)

13
14

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το στοιχείο (β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

ΕΕ L 199 της 29.7.2005, σ. 33.
ΕΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 38.
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«(β) στη θέση 20, τουλάχιστον µία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα
III.»
(2)

Προστίθεται ως παράρτηµα IIΙ το κείµενο του παραρτήµατος III του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 4

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/1999 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στο άρθρο 8, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«(γ) στη θέση 20, µία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα IV».

(2)

Προστίθεται ως παράρτηµα IV το κείµενο του παραρτήµατος IV του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 5

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 297/2003 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.

(2)

Στην αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού εισαγωγής και στο πιστοποιητικό
αναγράφονται, στη θέση 20, ο αύξων αριθµός 09.4181 και µία από τις ενδείξεις που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ι Α.»

Παρεµβάλλεται ως παράρτηµα I Α το κείµενο του παραρτήµατος V του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 6

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«(α) στην επικεφαλίδα «σηµειώσεις» και στη θέση 20, αντιστοίχως, µία από τις ενδείξεις
που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ·»

(2)

Το παράρτηµα αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος VΙ του παρόντος
κανονισµού και αριθµείται παράρτηµα Ι.

(3)

Προστίθεται ως παράρτηµα II το κείµενο του παραρτήµατος VII του παρόντος
κανονισµού.
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Άρθρο 7
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 αντικαθίσταται από το κείµενο του
παραρτήµατος VIII του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 8
Το παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2172/2005 αντικαθίσταται από το κείµενο του
παραρτήµατος IX του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 9
Το παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 704/2006 αντικαθίσταται από το κείµενο του
παραρτήµατος X του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 10
Το παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 727/2006 αντικαθίσταται από το κείµενο του
παραρτήµατος ΧΙ του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 11
Το παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2006 αντικαθίσταται από το κείµενο του
παραρτήµατος XII του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 12
Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1279/98, (ΕΚ) αριθ. 1217/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1241/2005 καταργούνται.
Άρθρο 13
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει µε την επιφύλαξη και από την ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III B
Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 12 παράγραφος 5
–

στη βουλγαρική γλώσσα: Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо –
Споразумение
между
ЕО
и
САЩ.
Валидно само в ... (страна-членка издател).Количеството за износ не може да
надвишава ... кг (цифром и словом).

–

στην ισπανική γλώσσα: Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y
los EE UU.
Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).
La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

–

στην τσεχική γλώσσα: Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a
USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg
(vyjádřit číslicemi a písmeny).

–

στη δανική γλώσσα: Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA.
Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).
Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

–

στη γερµανική γλώσσα: Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen
zwischen der EG und den USA.
Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

–

στην εσθονική γλώσσα: Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline
leping. Kehtib ainult ... (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada ... kg
(numbrite ja sõnadega).

–

στην ελληνική γλώσσα: Νωπό, διατηρηµένο µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένο βόειο κρέας —
Συµφωνία µεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ.
Ισχύει µόνο σε … (κράτος µέλος έκδοσης).
Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραµµα (η ποσότητα
αναφέρεται αριθµητικώς και ολογράφως.

–

στην αγγλική γλώσσα: Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA.
Valid only in … (Member State of issue).
Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

–

στη γαλλική γλώσσα: Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE
et les U.S.A.
Uniquement valable en … (État membre de délivrance).
La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).
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–

στην ιταλική γλώσσα: Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e
USA.
Valido soltanto in … (Stato membro emittente).
La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

–

στη λετονική γλώσσα: Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV
savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi …(izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais
daudzums nevar pārsniegt ... kg (cipariem un vārdiem).

–

στη λιθουανική γλώσσα: Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas.
Galioja tik (kur) ... (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti ... kg
(skaičiais ir žodžiais).

–

στην ουγγρική γλώσσα: Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és
az USA között megállapodás. Kizárólag a következő országban érvényes:
………………………… (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem
haladhatja meg a(z) ...................... kg-ot (számmal és betűvel).

–

στη µαλτεζική γλώσσα: Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA.
Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax
teċċedi .. kg (f’figuri u ittri).

–

στην ολλανδική γλώσσα: Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de
EG en de Verenigde Staten van Amerika.
Alleen geldig in … (Lid-Staat die het certificaat afgeeft).
Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

–

στην πολωνική γλώσσα: Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a
Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w... (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która
ma być wywieziona nie może przekroczyć ... kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

–

στην πορτογαλική γλώσσα: Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo
entre a CE e os EUA.
Válido apenas em … (Estado-membro de emissão).
A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por
extenso).

–

στη ρουµανική γλώσσα: Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE
şi
SUA.
Valabilă doar în ….. (statul membru emitent).
Cantitatea de exportat nu poate depăşi ….. kg (în cifre şi litere).

–

στη σλοβακική γλώσσα: Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi
ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie
prekročiť … kg (číselne a slovne).
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–

στη σλοβενική γλώσσα: Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in
ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s
številko in z besedo).

–

στη φινλανδική γλώσσα: Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön
ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on
annettu).
Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

–

στη σουηδική γλώσσα: Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA.
Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).
Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Γ
Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 12α παράγραφος 5
–

Στη βουλγαρική γλώσσα: Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо –
Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в ... (страна-членка издател).
Количеството за износ не може да надвишава ... кг (цифром и словом).

–

Στην ισπανική γλώσσα: Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y
Canadá.
Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).
La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

–

Στην τσεχική γλώσσα: Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a
Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit …
kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

–

Στη δανική γλώσσα: Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada.
Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).
Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

–

Στη γερµανική γλώσσα: Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen
zwischen der EG und Kanada.
Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

–

Στην εσθονική γλώσσα: Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada
vaheline leping. Kehtib ainult ... (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi
ületada ... kg (numbrite ja sõnadega)

–

Στην ελληνική γλώσσα: Νωπό, διατηρηµένο µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένο βόειο κρέας —
Συµφωνία µεταξύ της ΕΚ και των Καναδά.
Ισχύει µόνο σε … (κράτος µέλος έκδοσης).
Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραµµα (η ποσότητα
αναφέρεται αριθµητικώς και ολογράφως).

–

Στην αγγλική γλώσσα: Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada.
Valid only in … (Member State of issue).
Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

–

Στη γαλλική γλώσσα: Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le
Canada.
Uniquement valable en … (État membre de délivrance).
La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

–

Στην ιταλική γλώσσα: Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e
Canada.
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Valido soltanto in … (Stato membro emittente).
La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).
–

Στη λετονική γλώσσα: Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas
savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi …(izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais
daudzums nevar pārsniegt ... kg (cipariem un vārdiem)

–

Στη λιθουανική γλώσσα: Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados
susitarimas. Galioja tik (kur) ... (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali
viršyti ... kg (skaičiais ir žodžiais).

–

Στην ουγγρική γλώσσα: Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és
Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: …………………………
(kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) ......................
kg-ot (számmal és betűvel).

–

Στη µαλτεζική γλώσσα: Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada.
Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax
teċċedi .. kg (f’figuri u ittri).

–

Στην ολλανδική γλώσσα: Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de
EG en Canada.
Alleen geldig in … (Lid-Staat die het certificaat afgeeft).
Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

–

Στην πολωνική γλώσσα: Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE
a Kanadą. Ważne tylko w... (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być
wywieziona nie może przekroczyć ... kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

–

Στην πορτογαλική γλώσσα: Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo
entre a CE e Canadá.
Válido apenas em … (Estado-membro de emissão).
A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por
extenso).

–

Στη ρουµανική γλώσσα: Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE
şi Canada.
Valabilă doar în ….(statul membru emitent).
Cantitatea de exportat nu poate depăşi ….. kg (în cifre şi litere).

–

Στη σλοβακική γλώσσα: Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi
ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie
prekročiť … kg (číselne a slovne)

–

Στη σλοβενική γλώσσα: Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in
Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s
številko in z besedo).
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–

Στη φινλανδική γλώσσα: Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön
ja Kanadan välinen sopimus.
Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).
Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

–

Στη σουηδική γλώσσα: Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada.
Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).
Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ
Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 4 στοιχείο δ)
–

Στη βουλγαρική γλώσσα: Говеждо/телешко месо с високо качество [Регламент (ЕО) №
936/97]

–

Στην ισπανική γλώσσα: Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 936/97]

–

Στην τσεχική γλώσσα: Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 936/97)

–

Στη δανική γλώσσα: Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)

–

Στη γερµανική γλώσσα: Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)

–

Στην εσθονική γλώσσα: Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 936/97)

–

Στην ελληνική γλώσσα: Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97]

–

Στην αγγλική γλώσσα: High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)

–

Στη γαλλική γλώσσα: Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 936/97]

–

Στην ιταλική γλώσσα: Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]

–

Στη λετονική γλώσσα: Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 936/97)

–

Στη λιθουανική γλώσσα: Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB)
Nr. 936/97)

–

Στην ουγγρική γλώσσα: Kiváló minőségű marha-/borjúhús (936/97/EK rendelet)

–

Στη µαλτεζική γλώσσα: Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (KE) Nru 936/97)

–

Στην ολλανδική γλώσσα: Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)

–

Στην πολωνική γλώσσα: Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr
936/97)

–

Στην πορτογαλική γλώσσα: Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) no
936/97]

–

Στη ρουµανική γλώσσα: Carne de vită/viţel de calitate superioară (Regulamentul (CE) nr.
936/97

–

Στη σλοβακική γλώσσα: Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č.
936/97)
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–

Στη σλοβενική γλώσσα: Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 936/97)

–

Στη φινλανδική γλώσσα: Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)

–

Στη σουηδική γλώσσα: Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ
Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)
–

Στη βουλγαρική γλώσσα: Диафрагма [Регламент (ЕО) № 996/97]

–

Στην ισπανική γλώσσα: Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 996/97]

–

Στην τσεχική γλώσσα: Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 996/97)

–

Στη δανική γλώσσα: Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)

–

Στη γερµανική γλώσσα: Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)

–

Στην εσθονική γλώσσα: Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 996/97)

–

Στην ελληνική γλώσσα: ∆ιάφραγµα [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 996/97]

–

Στην αγγλική γλώσσα: Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)

–

Στη γαλλική γλώσσα: Hampe [règlement (CE) no 996/97]

–

Στην ιταλική γλώσσα: Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]

–

Στη λετονική γλώσσα: Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 996/97)

–

Στη λιθουανική γλώσσα: Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 996/97)

–

Στην ουγγρική γλώσσα: Sovány dagadó (996/97/EK rendelet)

–

Στη µαλτεζική γλώσσα: Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 996/97)

–

Στην ολλανδική γλώσσα: Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)

–

Στην πολωνική γλώσσα: Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 996/97)

–

Στην πορτογαλική γλώσσα: Diafragma [Regulamento (CE) no 996/97]

–

Στη ρουµανική γλώσσα: Fleică (Regulamentul (CE) nr. 996/97)

–

Στη σλοβακική γλώσσα: Bránica (Nariadenie (ES) č. 996/97)

–

Στη σλοβενική γλώσσα: Vampi (Uredba (ES) št. 996/97)

–

Στη φινλανδική γλώσσα: Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)

–

Στη σουηδική γλώσσα: Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 8 στοιχείο γ)
–

Στη βουλγαρική γλώσσα: Алпийски и планински породи [Регламент (ЕО) № 1081/1999]
Година на внос: ...

–

Στην ισπανική γλώσσα: Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) no 1081/1999], año
de importación:…

–

Στην τσεχική γλώσσα: alpská a horská plemena (nařízení (ES) č. 1081/1999), rok dovozu:
…

–

Στη δανική γλώσσα: Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1081/1999),
importår:…

–

Στη γερµανική γλώσσα: Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1081/1999), Einfuhrjahr:…

–

Στην εσθονική γλώσσα: Alpi tõugu ja mägitõugu (määrus (EÜ) nr 1081/1999), impordi
aasta: …

–

Στην ελληνική γλώσσα: Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/1999],
έτος εισαγωγής…

–

Στην αγγλική γλώσσα: Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1081/1999), Year
of import:…

–

Στη γαλλική γλώσσα: Races alpines et de montagne [règlement (CE) no 1081/1999], année
d'importation:…

–

Στην ιταλική γλώσσα: Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1081/1999], anno
d'importazione:…

–

Στη λετονική γλώσσα: Alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki (Regula (EK) Nr. 1081/1999),
importa gads: ...

–

Στη λιθουανική γλώσσα: Aukštikalnių ir kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 1081/1999),
importo metai: …

–

Στην ουγγρική γλώσσα: alpesi és hegyi fajtájú (1081/1999/EK rendelet), behozatal éve: ...

–

Στη µαλτεζική γλώσσα: Razez Alpini u tal-muntanja (Ir-Regolament (KE) Nru 1081/1999),
is-Sena ta' l-importazzjoni: ...

–

Στην ολλανδική γλώσσα: Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1081/1999), invoerjaar:…

–

Στην πολωνική γλώσσα: Rasy alpejskie i górskie (rozporządzenie (WE) nr 1081/1999), rok
przywozu: ...
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–

Στην πορτογαλική γλώσσα: Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.o
1081/1999], ano de importação:…

–

Στη ρουµανική γλώσσα: Rase alpine şi montane (Regulamentul (CE) nr. 1081/1999), anul
de import …..

–

Στη σλοβακική γλώσσα: Alpské a horské plemená (nariadenie (ES) č.1081/1999), Rok
vývozu: …

–

Στη σλοβενική γλώσσα: Alpske in gorske pasme (Uredba (ES) št. 1081/1999), leto uvoza:
…

–

Στη φινλανδική γλώσσα: Alppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1081/1999),
tuontivuosi:…

–

Στη σουηδική γλώσσα: Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1081/1999), importår:…
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I A
Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 3 παράγραφος 2
–

Στη βουλγαρική γλώσσα: Регламент (ЕО) № 297/2003

–

Στην ισπανική γλώσσα: Reglamento (CE) n° 297/2003

–

Στην τσεχική γλώσσα: Nařízení (ES) č. 297/2003,

–

Στη δανική γλώσσα: Forordning (EF) nr. 297/2003

–

Στη γερµανική γλώσσα: Verordnung (EG) Nr. 297/2003

–

Στην εσθονική γλώσσα: Määrus (EÜ) nr 297/2003

–

Στην ελληνική γλώσσα: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ 297/2003

–

Στην αγγλική γλώσσα: Regulation (EC) No 297/2003

–

Στη γαλλική γλώσσα: Règlement (CE) n° 297/2003

–

Στην ιταλική γλώσσα: Regolamento (CE) n. 297/2003

–

Στη λετονική γλώσσα: Regula (EK) Nr. 297/2003

–

Στη λιθουανική γλώσσα: Reglamentas (EB) Nr. 297/2003

–

Στην ουγγρική γλώσσα: 297/2003/EK rendelet

–

Στη µαλτεζική γλώσσα: Regolament (KE) Nru 297/2003

–

Στην ολλανδική γλώσσα: Verordening (EG) nr 297/2003

–

Στην πολωνική γλώσσα: Rozporządzenie (WE) nr 297/2003

–

Στην πορτογαλική γλώσσα: Regulamento (CE) n° 297/2003

–

Στη ρουµανική γλώσσα: Regulamentul (CE) nr. 297/2003

–

Στη σλοβακική γλώσσα: Nariadenie (ES) č. 297/2003

–

Στη σλοβενική γλώσσα: Uredba (ES) št. 297/2003,

–

Στη φινλανδική γλώσσα: Asetus (EY) N:o 297/2003

–

Στη σουηδική γλώσσα: Förordning (EG) nr 297/2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προϊόντα αναφερόµενα στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002
Στη βουλγαρική γλώσσα: Код по KH
Στην ισπανική γλώσσα: Código NC
Στην τσεχική γλώσσα: kód KN
Στη δανική γλώσσα: KN-kode
Στη γερµανική γλώσσα: KN-Code
Στην εσθονική γλώσσα: CN-kood
Στην ελληνική γλώσσα: Κωδικός ΣΟ
Στην αγγλική γλώσσα: CN code
Στη γαλλική γλώσσα: Code NC
Στην ιταλική γλώσσα: Codice NC
Στη λετονική γλώσσα: KN kods
Στη λιθουανική γλώσσα: KN kodas
Στην ουγγρική γλώσσα: KN-kód
Στη µαλτεζική γλώσσα: Kodiċi NM
Στην ολλανδική γλώσσα: GN-code
Στην πολωνική γλώσσα: Kod CN
Στην πορτογαλική γλώσσα: Código NC
Στη ρουµανική γλώσσα: cod CN
Στη σλοβακική γλώσσα: kód KN
Στη σλοβενική γλώσσα: Oznaka KN
Στη φινλανδική γλώσσα: CN-koodi
Στη σουηδική γλώσσα: KN-nummer

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 99 51
0210 99 90
1602 50 10
1602 90 61
Στη βουλγαρική γλώσσα: NB:

Кодовете по КН и бележките под линия са определени в Регламент (ЕИО) №
2658/87 на Съвета (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1), изменен.
Στην ισπανική γλώσσα: Nota:
Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE)
n° 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
Στην τσεχική γλώσσα: Pozn.:
Kódy KN a poznámky pod čarou jsou vymezeny nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř.
věst. L 256 ze dne 7. 9. 1987, s. 1)
Στη δανική γλώσσα: NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr.
2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).
Στη γερµανική γλώσσα: NB:
Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte
Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).
Στην εσθονική γλώσσα: NB:
CN-koodid ja joonealused märkused on määratletud muudetud nõukogu määruses (EMÜ)
nr 2658/87 (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).
Στην ελληνική γλώσσα: NB:
Οι κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των
υποσηµειώσεων, καθορίξονται στον τροποποιµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τον Συµβουλίου (ΕΕ L 256 της
7.9.1987, σ.
Στην αγγλική γλώσσα: NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L
256, 7.9.1987, p. 1).
Στη γαλλική γλώσσα: NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 2658/87 du
Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
Στην ιταλική γλώσσα: NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
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Στη λετονική γλώσσα: NB: KN kodi un zemsvītras piezīmes ir definētas grozītajā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (OJ L 256,

7.9.1987, p. 1)

Στη λιθουανική γλώσσα: NB:

L 256, 1987 9 7, p. 1).

Στην ουγγρική γλώσσα: NB:

KN kodai ir išnašos apibrėžti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 su pakeitimais (OL

A KN-kódokat és a lábjegyzeteket a módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet határozza
meg (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.)
Στη µαλτεζική γλώσσα: NB:
Il-kodiċijiet NM u n-noti ta’ qiegħ il-paġna huma mfissra fir-Regolament emendat (KEE)
Nru 2658 87 (ĠU L. 79.1987, p. 1)
Στην ολλανδική γλώσσα: NB:
GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad
(PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
Στην πολωνική γλώσσα: Uwaga:
Kody CN i przypisy są określone w zmienionym rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87
(Dz.U. L nr 256, z dnia 7.9.1987, str.1).
Στην πορτογαλική γλώσσα: NB:
Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento
(CEE) nº 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
Στη ρουµανική γλώσσα: NB:
Codurile CN şi notele de subsol sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului (JO L 256, 7.9.1987, p. 1), modificat.
Στη σλοβακική γλώσσα: NB:
Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čiarou sú definované v zmenenom a doplnenom
nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1)
Στη σλοβενική γλώσσα: Opomba:
Oznake KN in opombe so opredeljene v spremenjeni Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (UL
L 256, 7.9.1987, str. 1).
Στη φινλανδική γλώσσα: HUOM.:Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
Στη σουηδική γλώσσα: Anm:
KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT
L 256, 7.9.1987, s. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)
–

Στη βουλγαρική γλώσσα: Продукт АКТБ – Регламенти (ЕО) № 2286/2002 и (ЕО) №
2247/2003

–

Στην ισπανική γλώσσα: Producto ACP - Reglamentos (CE) n° 2286/2002 y (CE) n°
2247/2003

–

Στην τσεχική γλώσσα: Produkt AKT – nařízení (ES) č. 2286/2002 a nařízení (ES) č.
2247/2003

–

Στη δανική γλώσσα: AVS-produkt - forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 2247/2003

–

Στη γερµανική γλώσσα: AKP-Erzeugnis - Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr.
2247/2003

–

Στην εσθονική γλώσσα: AKV toode – määrused (EÜ) nr 2286/2002 ja (EÜ) nr 2247/2003

–

Στην ελληνική γλώσσα: Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ.
2247/2003

–

Στην αγγλική γλώσσα: ACP product - Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No
2247/2003

–

Στη γαλλική γλώσσα: Produit ACP - règlements (CE) n° 2286/2002 et (CE) n° 2247/2003

–

Στην ιταλική γλώσσα: Prodotto ACP - regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003

–

Στη λετονική γλώσσα: ĀKK produkts— Regulas (EK) Nr. 2286/2002 un (EK) Nr.
2247/2003

–

Στη λιθουανική γλώσσα: AKR šalių produktas – Reglamentai (EB) Nr. 2286/2002 ir (EB)
Nr. 2247/2003

–

Στην ουγγρική γλώσσα: AKCS-államokból származó termék – 2286/2002/EK és
2247/2003/EK rendeletek

–

Στη µαλτεζική γλώσσα: Prodott ACP – Regolamenti (KE) Nru 2286/2002 u (KE) Nru
2247/2003

–

Στην ολλανδική γλώσσα: ACS-product - Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr.
2247/2003

–

Στην πολωνική γλώσσα: Produkt pochodzący z Państw AKP - Rozporządzenie (WE) nr
2286/2002 oraz rozporządzenie (WE) nr 2247/2003
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–

Στην πορτογαλική γλώσσα: Produto ACP - Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o
2247/2003

–

Στη ρουµανική γλώσσα: produs ACP – Regulamentele (CE) nr. 2286/2002 şi 2247/2003

–

Στη σλοβακική γλώσσα: AKT produkt — Nariadenia (ES) č. 2286/2002 a (ES)
č. 2247/2003

–

Στη σλοβενική γλώσσα: Proizvod iz držav AKP — Uredba (ES) št. 2286/2002 in Uredba
(ES) št. 2247/2003

–

Στη φινλανδική γλώσσα: AKT-tuote - asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o
2247/2003

–

Στη σουηδική γλώσσα: AVS-produkt - förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr
2247/2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 2 παράγραφος 5
–

Στη βουλγαρική γλώσσα: Сушено обезкостено говеждо или телешко месо – Регламент
(ЕО) № 2092/2004

–

Στην ισπανική γλώσσα: Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no
2092/2004

–

Στην τσεχική γλώσσα: Vykostěné sušené hovězí maso - Nařízení (ES) č. 2092/2004

–

Στη δανική γλώσσα: Tørret udbenet oksekød — forordning(EF) nr. 2092/2004

–

Στη γερµανική γλώσσα: Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr.
2092/2004

–

Στην εσθονική γλώσσα: Kuivatatud kondita veiseliha - Määrus (EÜ) nr 2092/2004

–

Στην ελληνική γλώσσα: Αποξηραµένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 2092/2004

–

Στην αγγλική γλώσσα: Dried boneless beef — Regulation (EC) No 2092/2004

–

Στη γαλλική γλώσσα: Viande bovine séchée désossée — règlement (CE) no 2092/2004

–

Στην ιταλική γλώσσα: Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n.
2092/2004

–

Στη λετονική γλώσσα: Žāvēta atkaulota liellopu gaļa - Regula (EK) Nr. 2092/2004

–

Στη λιθουανική γλώσσα: Džiovinta iškaulinėta jautiena - Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004

–

Στην ουγγρική γλώσσα: Szárított kicsontozott marhahús – 2092/2004/EK rendelet

–

Στη µαλτεζική γλώσσα: Ċanga mniexfa mingħajr għadam - Regolament (KE) Nru
2092/2004

–

Στην ολλανδική γλώσσα: Gedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr.
2092/2004

–

Στην πολωνική γλώσσα: Suszona wołowina bez kości - Rozporządzenie (WE)
nr 2092/2004

–

Στην πορτογαλική γλώσσα: Carne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o
2092/2004

–

Στη ρουµανική γλώσσα: Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul (CE) nr. 2092/2004
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–

Στη σλοβακική γλώσσα: Sušené vykostené hovädzie mäso - Nariadenie (ES) č. 2092/2004

–

Στη σλοβενική γλώσσα: Posušeno goveje meso brez kosti:- Uredba (ES) št. 2092/2004

–

Στη φινλανδική γλώσσα: Kuivattua luutonta naudanlihaa — asetus (EY) N:o 2092/2004

–

Στη σουηδική γλώσσα: Τorkat benfritt nötkött — förordning(EG) nr 2092/2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο γ)
–

Στη βουλγαρική γλώσσα: Регламент (ЕО) № 2172/2005

–

Στην ισπανική γλώσσα: Reglamento (CE) no 2172/2005

–

Στην τσεχική γλώσσα: Nařízení (ES) č. 2172/2005

–

Στη δανική γλώσσα: Forordning(EF) nr. 2172/2005

–

Στη γερµανική γλώσσα: Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

–

Στην εσθονική γλώσσα: Määrus (EÜ) nr 2172/2005

–

Στην ελληνική γλώσσα: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

–

Στην αγγλική γλώσσα: Regulation (EC) No 2172/2005

–

Στη γαλλική γλώσσα: Règlement (CE) no 2172/2005

–

Στην ιταλική γλώσσα: Regolamento (CE) n. 2172/2005

–

Στη λετονική γλώσσα: Regula (EK) Nr. 2172/2005

–

Στη λιθουανική γλώσσα: Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

–

Στην ουγγρική γλώσσα: 2172/2005/EK rendelet

–

Στη µαλτεζική γλώσσα: Regolament (KE) Nru 2172/2005

–

Στην ολλανδική γλώσσα: Verordening (EG) nr. 2172/2005

–

Στην πολωνική γλώσσα: Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

–

Στην πορτογαλική γλώσσα: Regulamento (CE) n.o 2172/2005

–

Στη ρουµανική γλώσσα: Regulamentul (CE) nr. 2172/2005

–

Στη σλοβακική γλώσσα: Nariadenie (ES) č. 2172/2005

–

Στη σλοβενική γλώσσα: Uredba (ES) št. 2172/2005

–

Στη φινλανδική γλώσσα: Asetus (EY) N:o 2172/2005

–

Στη σουηδική γλώσσα: Förordning(EG) nr 2172/2005
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β)
–

Στη βουλγαρική γλώσσα: Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) №
704/2006]

–

Στην ισπανική γλώσσα: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 704/2006]

–

Στην τσεχική γλώσσα: Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 704/2006)

–

Στη δανική γλώσσα: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

–

Στη γερµανική γλώσσα: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

–

Στην εσθονική γλώσσα: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

–

Στην ελληνική γλώσσα: Κατεψυγµένο βόειο κρέας [κανονισµός (EK) αριθ. 704/2006]

–

Στην αγγλική γλώσσα: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

–

Στη γαλλική γλώσσα: Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 704/2006]

–

Στην ιταλική γλώσσα: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

–

Στη λετονική γλώσσα: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

–

Στη λιθουανική γλώσσα: Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

–

Στην ουγγρική γλώσσα: Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (704/2006/EK rendelet)

–

Στη µαλτεζική γλώσσα: Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru
704/2006)

–

Στην ολλανδική γλώσσα: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

–

Στην πολωνική γλώσσα: Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

–

Στην πορτογαλική γλώσσα: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

–

Στη ρουµανική γλώσσα: Carne de vită congelată (Regulamentul (CE) nr. 704/2006)

–

Στη σλοβακική γλώσσα: Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č.
704/2006)

–

Στη σλοβενική γλώσσα: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

–

Στη φινλανδική γλώσσα: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

–

Στη σουηδική γλώσσα: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ενδείξεις αναφερόµενες στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
–

στη βουλγαρική γλώσσα: Лицензия, валидна в ... (държава-членка издател)_/месо,
предназначено за преработка в ... [продукти А] [продукти Б] (ненужното да се
задраска) в ... (точно наименование и номер на разрешителното на заведението,
където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 727/2006

–

στην ισπανική γλώσσα: Certificado válido en . . . (Estado miembro expedidor) / carne
destinada a la transformación . . . [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda)
en . . . (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a
procederse a la transformación) / Reglamento (CE) n° 727/2006

–

στην τσεχική γλώσσα: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke
zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo
schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č.
727/2006

–

στη δανική γλώσσα: Licens gyldig i . . . (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til
forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i . . .
(nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr.
.727/2006

–

στη γερµανική γλώσσα: In . . . (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die
Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in . . .
(genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung
(EG) Nr. 727/2006

–

στην εσθονική γλώσσα: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks
… [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus
toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 727/2006

–

στην ελληνική γλώσσα: Η άδεια ισχύει ... (κράτος µέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται
για µεταποίηση .. [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) ... (ακριβής
περιγραφή και αριθµός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η
µεταποίηση) / Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 727/2006

–

στην αγγλική γλώσσα: Licence valid in . . . (issuing Member State) / Meat intended for
processing . . . [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at . . . (exact designation
and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation
(EC) No. 727/2006

–

στη γαλλική γλώσσα: Certificat valable . . . (État membre émetteur) / viande destinée à la
transformation de . . . [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans . . .
(désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation
doit avoir lieu) / règlement (CE) n° 727/2006
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–

στην ιταλική γλώσσα: Titolo valido in . . . (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla
trasformazione . . . [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso . . . (esatta
designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la
trasformazione) / Regolamento (CE) n. 727/2006

–

στη λετονική γλώσσα: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) /
pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot)
… (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) /
Regula (EK) Nr. 727/2006

–

στη λιθουανική γλώσσα: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta
perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės,
kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 727/2006

–

στην ουγγρική γλώσσα: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. /
Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos
rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 727/2006/EK
rendelet

–

στη µαλτεζική γλώσσα: Liċenzja valida fi . . . (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub
għall- ipproċessar. . . [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi . . .
(deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament
(KE) Nru. 727/2006

–

στην ολλανδική γλώσσα: Certificaat geldig in . . . (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor
verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in . . .
(nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal
plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 727/2006

–

στην πολωνική γλώσσα: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) /
Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne
skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma
mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 727/2006

–

στην πορτογαλική γλώσσα: Certificado válido em . . . (Estado-membro emissor) / carne
destinada à transformação . . . [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em . .
. (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação
será efectuada) / Regulamento (CE) nº 727/2006

–

στη ρουµανική γλώσσα: Licenţă valabilă în …… (statul membru emitent) / Carne destinată
procesării …… [produse-A] [produse-B] (se şterge unde este cazul) la ……. (desemnarea
exactă şi nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul
(CE) nr. 727/2006

–

στη σλοβακική γλώσσα: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na
spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a
číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 727/2006
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–

στη σλοβενική γλώσσα : Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso
namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno
namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št.
727/2006

–

στη φινλανδική γλώσσα : Todistus on voimassa . . . (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on
tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen . .
.:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan
lukien) / Asetus (EY) N:o 727/2006

–

στη σουηδική γλώσσα : Licensen är giltig i . . . (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för
bearbetning . . . [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid . . . (exakt
angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) /
Förordning (EG) nr 727/2006.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Θεωρήσεις προβλεπόµενες στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
–

στη βουλγαρική γλώσσα:
Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с
живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване
[Регламент (ЕО) № 800/2006]

–

στην ισπανική γλώσσα:
Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg
[Reglamento (CE) n° 800/2006]

–

στην τσεχική γλώσσα:
Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na
výkrm (Nařízení (ES) č. 800/2006)

–

στη δανική γλώσσα: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300
kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 800/2006)

–

στη γερµανική γλώσσα:
Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens
300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 800/2006)

–

στην εσθονική γλώσσα:
Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks
(määrus (EÜ) nr 800/2006)

–

στην ελληνική γλώσσα:
Ζώντα βοοειδή µε βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300
kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2006]

–

στην αγγλική γλώσσα:
Live male bovine animals of a live weight not exceeding
300kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 800/2006)

–

στη γαλλική γλώσσα: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par
tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) n° 800/2006]

–

στην ιταλική γλώσσα:
Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per
capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 800/2006]

–

στη λετονική γλώσσα:
Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg
(Regula (EK) Nr. 800/2006)

–

στη λιθουανική γλώσσα:
Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis
svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)

–

στην ουγγρική γλώσσα:
Legfeljebb 300 kg egyedi
szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (800/2006/EK rendelet)

–

στη µαλτεζική γλώσσα:
Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx
it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 800/2006)
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–

στην ολλανδική γλώσσα:
Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet
meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 800/2006)

–

στην πολωνική γλώσσα:
Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za
sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2006)

–

στην πορτογαλική γλώσσα: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300
kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.° 800/2006]

–

στη ρουµανική γλώσσα:
Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică
sau egală cu 300 kg per cap, destinaţi îngrăşării (Regulamentul (CE) nr. 800/2006)

–

στη σλοβακική γλώσσαian: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg
na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 800/2006)

–

στη σλοβενική γλώσσα:
Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega
300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 800/2006)

–

στη φινλανδική γλώσσα:
Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä,
elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 800/2006)

–

στη σουηδική γλώσσα:
Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för
gödning (förordning (EG) nr 800/2006)

