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ΣΙΤΗΡΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ 16/1/08 

16/01/08  

 

week cumulated week cumulated

1 01-09-07 - 04-09-07 4.020 2.965 1.055 1.055 27 01-03-08 - 04-03-08 0 0 0 0
2 05-09-07 - 11-09-07 30.036 3.930 26.106 27.161 28 05-03-08 - 11-03-08 0 0 0 0
3 12-09-07 - 18-09-07 13.908 7.457 6.451 33.612 29 12-03-08 - 18-03-08 0 0 0 0
4 19-09-07 - 25-09-07 41.447 5.496 35.951 69.563 30 19-03-08 - 25-03-08 0 0 0 0
5 26-09-07 - 02-10-07 19.125 4.992 14.133 83.696 31 26-03-08 - 01-04-08 0 0 0 0
6 03-10-07 - 09-10-07 9.071 3.286 5.785 89.481 32 02-04-08 - 08-04-08 0 0 0 0
7 10-10-07 - 16-10-07 7.097 2.486 4.611 94.092 33 09-04-08 - 15-04-08 0 0 0 0
8 17-10-07 - 23-10-07 24.607 2.832 21.775 115.867 34 16-04-08 - 22-04-08 0 0 0 0
9 24-10-07 - 30-10-07 9.977 3.277 6.700 122.567 35 23-04-08 - 29-04-08 0 0 0 0

10 31-10-07 - 06-11-07 9.782 4.500 5.282 127.849 36 30-04-08 - 06-05-08 0 0 0 0
11 07-11-07 - 13-11-07 13.674 2.812 10.862 138.711 37 07-05-08 - 13-05-08 0 0 0 0
12 14-11-07 - 20-11-07 9.409 2.764 6.645 145.356 38 14-05-08 - 20-05-08 0 0 0 0
13 21-11-07 - 27-11-07 17.544 10.389 7.155 152.511 39 21-05-08 - 27-05-08 0 0 0 0
14 28-11-07 - 04-12-07 8.644 3.593 5.051 157.562 40 28-05-08 - 03-06-08 0 0 0 0
15 05-12-07 - 11-12-07 9.532 3.790 5.742 163.304 41 04-06-08 - 10-06-08 0 0 0 0
16 12-12-07 - 18-12-07 13.432 3.998 9.434 172.738 42 11-06-08 - 17-06-08 0 0 0 0
17 19-12-07 - 25-12-07 7.071 3.631 3.440 176.178 43 18-06-08 - 24-06-08 0 0 0 0
18 26-12-07 - 01-01-08 14.752 9.807 4.945 181.123 44 25-06-08 - 01-07-08 0 0 0 0
19 02-01-08 - 08-01-08 10.883 4.386 6.497 187.620 45 02-07-08 - 08-07-08 0 0 0 0
20 09-01-08 - 15-01-08 20.038 13.046 6.992 194.612 46 09-07-08 - 15-07-08 0 0 0 0
21 16-01-08 - 22-01-08 0 0 0 194.612 47 16-07-08 - 22-07-08 0 0 0 0
22 23-01-08 - 29-01-08 0 0 0 194.612 48 23-07-08 - 29-07-08 0 0 0 0
23 30-01-08 - 05-02-08 0 0 0 194.612 49 30-07-08 - 05-08-08 0 0 0 0
24 06-02-08 - 12-02-08 0 0 0 194.612 50 06-08-08 - 12-08-08 0 0 0 0
25 13-02-08 - 19-02-08 0 0 0 194.612 51 13-08-08 - 19-08-08 0 0 0 0
26 20-02-08 - 29-02-08 0 0 0 194.612 52 20-08-08 - 31-08-08 0 0 0 0

Total 01-09-07 - 29-02-08 294.049 99.437 194.612 Total 01-03-08 31-08-08 0 0 0
Grand total : 01-09-07 - 16-01-08 294.049 99.437 194.612

import husked rice
(ex Basmati)

(in tons)

EU IMPORT : HUSKED RICE (CN 1006 20)

date

2nd semester 2007-2008

n° week date

total
husked rice

import
(in tons)

Basmati
imports
(in tons)

1st semester 2007-2008

n° week

import husked rice
(ex Basmati)

(in tons)
total

husked rice
import

(in tons) 

Basmati
imports
(in tons)

 



 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΗΜΙΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ  ΡΥΖΙΟΥ 16/1/08 
 

week cumulated week cumulated
1 01-09-07 - 04-09-07 547 547 27 01-03-08 - 04-03-08 0 0
2 05-09-07 - 11-09-07 4.696 5.243 28 05-03-08 - 11-03-08 0 0
3 12-09-07 - 18-09-07 3.716 8.959 29 12-03-08 - 18-03-08 0 0
4 19-09-07 - 25-09-07 2.600 11.559 30 19-03-08 - 25-03-08 0 0
5 26-09-07 - 02-10-07 8.656 20.215 31 26-03-08 - 01-04-08 0 0
6 03-10-07 - 09-10-07 10.340 30.555 32 02-04-08 - 08-04-08 0 0
7 10-10-07 - 16-10-07 3.398 33.953 33 09-04-08 - 15-04-08 0 0
8 17-10-07 - 23-10-07 3.235 37.188 34 16-04-08 - 22-04-08 0 0
9 24-10-07 - 30-10-07 17.573 54.761 35 23-04-08 - 29-04-08 0 0

10 31-10-07 - 06-11-07 7.319 62.080 36 30-04-08 - 06-05-08 0 0
11 07-11-07 - 13-11-07 4.661 66.741 37 07-05-08 - 13-05-08 0 0
12 14-11-07 - 20-11-07 3.772 70.513 38 14-05-08 - 20-05-08 0 0
13 21-11-07 - 27-11-07 4.025 74.538 39 21-05-08 - 27-05-08 0 0
14 28-11-07 - 04-12-07 4.215 78.753 40 28-05-08 - 03-06-08 0 0
15 05-12-07 - 11-12-07 6.111 84.864 41 04-06-08 - 10-06-08 0 0
16 12-12-07 - 18-12-07 6.459 91.323 42 11-06-08 - 17-06-08 0 0
17 19-12-07 - 25-12-07 4.309 95.632 43 18-06-08 - 24-06-08 0 0
18 26-12-07 - 01-01-08 3.706 99.338 44 25-06-08 - 01-07-08 0 0
19 02-01-08 - 08-01-08 10.133 109.471 45 02-07-08 - 08-07-08 0 0
20 09-01-08 - 15-01-08 5.491 114.962 46 09-07-08 - 15-07-08 0 0
21 16-01-08 - 22-01-08 0 114.962 47 16-07-08 - 22-07-08 0 0
22 23-01-08 - 29-01-08 0 114.962 48 23-07-08 - 29-07-08 0 0
23 30-01-08 - 05-02-08 0 114.962 49 30-07-08 - 05-08-08 0 0
24 06-02-08 - 12-02-08 0 114.962 50 06-08-08 - 12-08-08 0 0
25 13-02-08 - 19-02-08 0 114.962 51 13-08-08 - 19-08-08 0 0
26 20-02-08 - 29-02-08 0 114.962 52 20-08-08 - 31-08-08 0 0

Total 01-09-07 - 29-02-08 114.962 Total 01-03-08 31-08-08 0
Grand total 01-09-07 - 16-01-08 114.962

week
1006 30 IMPORTS

(in tonnes net weight)
1006 30 IMPORTS

(in tonnes net weight)

EU IMPORT : SEMI-MILLED and MILLED RICE (CN 1006 30)16/01/08

date

2nd semester 2007-2008

week date

1st semester 2007-2008

 



 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΡΥΖΙΟΥ (ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ (17/1/2008) 
 
Contingent tarifaire de 4 000 tonnes de riz, en équivalent décortiqué, originaire et en provenance de Bangladesh  
       
       
 A la date du   , le solde disponible s'élève à 3.598,277 tonnes de riz en équivalent décortiqué
       
   Q = tonnes en équivalent décortiqué  
  Détail des demandes riz paddy (excl. semences) 1006 10 0,000  
   riz décortiqué 1006 20 200,000  
    riz blanchi et semi-blanchi 1006 30 201,723  
    TOTAL POUR 2008 401,723  
     4.000,000  
 
 



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΥΖΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 15/1/2008 
 
      

PAYS PADDY 15/1/2008 8/1/2008 
  VARIETES EUR/t         % EUR/t         % 
          
  Px Int 150,00 100,00 150,00 100,00 
  Selenio 284,00 189,33 284,00 189,33 
ITALIA Lido 298,00 198,67 298,00 198,67 
  Ariete 305,00 203,33 298,00 198,67 
  Thaibonnet 308,00 205,33 298,00 198,67 
  Px Int 150,00 100,00 150,00 100,00 
ESPAGNE Bahia 294,72 196,48 295,33 196,89 
  Indica 304,08 202,72 307,10 204,73 
  Px Int 150,00 100,00 150,00 100,00 
PORTUGAL Long A 300,00 200,00 284,67 189,78 
  Long B 300,00 200,00 280,00 186,67 
  Px Int 150,00 100,00 150,00 100,00 
GRECE Moyen N.Q. - N.Q. -
  Long 270,00 180,00 270,00 180,00 
  Indica 255,00 170,00 255,00 170,00 
            
      

PAYS BLANCHI         
  VARIETES            %            % 

  Px  Plafond         
  Rond 560,00   560,00   
ITALIA Lido 605,00   605,00   
  Ariete 630,00   620,00   
  Thaibonnet 585,00   570,00   
  Px  Plafond   #DIV/0!   #DIV/0! 
ESPAGNE Bahia 503,00   493,00   
  Indica 522,00   522,00   
            
            

PAYS BRISURES         
  VARIETES         
            
ITALIA Mezzagrana 315,00   310,00   
            
 
 



 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΡΥΖΙΟΥ 
ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 
 CAMPAGNE 2007/2008 REV 20   

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΡΥΖΙΟΥ  

 ΑΝΑΤΥΠΟ(tonnes)  

 
Campagne 2007/2008

EU-27 
Campagne 2006/2007 

EU-25*  
 

type de riz 
01/09/2007 - 15/1/2008 01/09/2006 - 15/1/2007 

 Paddy        
 Japonica 111 112   
 Indica 171 0   

 Décortiqué           
 Japonica 15.556  19.480   
 Indica  278.493  280.603   

 Demiblanchi          
 Japonica 1.201  1.468   
 Indica 2.200  758   

 Blanchi          
 Japonica 27.880  12.731   
 Indica 83.681  61.158   

          
 

Total en equ. 
blanchi          

 Japonica 39.921  27.648   
 Indica 277.988  255.548   
 TOTAL 317.909  283.196   

 Brisures 74.129  89.884   
       

 ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ (tonnes)   

 SEMAINE   CAMPAGNE   
 Du 09/01/2008  2007/2008   
 

ETAT- 
MEMBRE 

au 15/01/2008   au 15/01/2008   
 België / Belgique 408   10.763   

Bulgarija 801   3.032   
Česka republika 0   1.593   

 Danmark 96   1.299   
 Deutschland 2.727   28.769   

Eesti 0   143   
 Éire / Ireland 27   450   
 Ελλάδα 55   1.846   
 España  369   48.502   
 France 4.780   56.082   
 Italia 1.312   15.733   



 

Κύπρος 23   1.850   
Latvija 98   387   
Lietuva 118   742   

 Luxembourg 0   0   
Magyarország 0   369   
Malta 0   38   

 Nederland 2.615  36.777   
 Österreich 30   1.150   

Polska 112   8.221   
 Portugal 428   12.079   

România 515   13.572   
Slovenija 0   0   
Slovensko 0   22   

 Suomi 61   381   
 Sverige 473   5.279   
 United Kingdom 4.349   68.830   
       

 UE 19.397   317.909   
       

(*) for Bulgaria and Romania data since 01/01/2007   
 
 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΥΖΙΟΥ 
ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 

ΑΝΑΤΥΠΟ ΡΥΖΙΟΥ (tonnes) 
Campagne 2007/2008

EU-27 
Campagne 2006/2007

EU-25*   type de riz 

01/09/2007 - 15/1/2008 01/09/2006 - 15/1/2007
Paddy       
Japonica 1.500  66  
Indica 3  15  
Décortiqué         
Japonica 4.325   3.031  
Indica 609   1.827  
Demiblanchi         
Japonica 122   100  
Indica 2   26  

Blanchi         
Japonica 40.443   20.096  
Indica 4.257   9.213  

        Total en equ. 
blanchi         
Japonica 44.426   22.369  
Indica 4.681   10.506  
TOTAL 49.107   32.875  



 

Brisures 101   58  
for Bulgaria and Romania data since 01/01/2007   
     

ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ (tonnes) (3)  

SEMAINE   CAMPAGNE  
Du 09/01/2008  2007/2008  

ETAT- 
MEMBRE 

au 15/01/2008  au 15/01/2008  
België / Belgique 0   280  
Bulgarija 0   888  
Česka republika 0   411  
Danmark 0   71  
Deutschland 14   625  
Eesti 0   0  
Éire / Ireland 0   0  
Ελλάδα 55   278  
España 199   6.711  
France 1   95  
Italia 5.459   36.717  
Κύπρος 0   0  
Latvija 0   0  
Lietuva 0   290  
Luxembourg 0   0  
Magyarország 0   0  
Malta 0   0  
Nederland 0   24  
Österreich 0   59  
Polska 0   37  
Portugal 45   531  
România 0   733  
Slovenija 0   529  
Slovensko 0   0  
Suomi 0   0  
Sverige 0   773  
United Kingdom 1   55  
     
UE 5.775   49.107  
 

   

Exportations Totales      (1) (2)         
(Tonnes en equivalent blanchi) 

Période sans 
restitution 

avec 
Restitution

01/09/2007 -  

15/1/2008 49.107 0 

01/09/2006 -  29.631 0 



 

15/1/2007 
  

   
(1) Sans aide alimentaire et sans brisures de riz 

   
   

Expéditions Totales vers l'Ile de la 
Réunion avec Subvention           

(Tonnes en equivalent blanchi)  (2) 

Période Quantité 

01/09/2007 -  15/1/2008 0 

01/09/2006 -  15/1/2007 0 

(2) Certificats délivrés  
 
 
Ποσότητες ρυζιού που πουλήθηκαν στην Ιταλία 
 Rev 20    
     

Quantités 9-Ιαν-08 2007/2008 2006/2007 2007/2008% 
 (tonnes) 15-Ιαν-08 15-Ιαν-08 16-Ιαν-07 2006/2007 

   TOTAL 38.729 678.737 634.106 107%
     rond 10.954 146.045 153.955 95%
     moyen 1.811 28.318 27.880 102%
     long a 16.603 310.283 269.883 115%
     long b  9.361 194.091 182.388 106%
 
 

Εµπορική χρονιά : sept. 2007 - août 2008   
      
Règlement 1002/2007    
      
Contingent tarifaire de 32 000 tonnes de riz (CN 1006), originaire et en provenance d'Egypte  
      
      

 A la date du  17-Ιαν-08 , le solde disponible s'élève à 15.358,325 tonnes de riz
      
   Q=en tonnes de riz  
  Détail des demandes riz paddy 1006 10 0,000  
    riz décortiqué 1006 20 3.900,000  
    riz blanchi et semi-blanchi 1006 30 1.750,000  
    brisures de riz 1006 40 10.991,675  
    TOTAL 2007-2008 16.641,675  
      



 

      

Εµπορική χρονιά : 2008   
      
Règlement 955/2005    
      
Contingent tarifaire de 5 605 tonnes de riz (CN 1006), originaire et en provenance d'Egypte  
      
      
 A la date du  17-Ιαν-08 , le solde disponible s'élève à 0,000 tonnes de riz
 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 14/2008 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 2007, σχετικά 
µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 για τον έλεγχο κατά την 
εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών 
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 15/2008 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2007, για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τα κοινοτικά δικαιώµατα επί 
φυτικών ποικιλιών 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 28/2008 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για τον 
καθορισµό των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα των σιτηρών που εφαρµόζονται 
από τη 16η Ιανουαρίου 2008 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:008:SOM:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:008:SOM:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:013:SOM:EL:HTML


 

 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 11/1/2008 
 

As of January 11, 2008 
 

-Heavy new sales in current and future crops 

-Mill and producer fixations in spot month 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  NET OPEN  

  
NET 

CALL 
 
  SALES CHANGE PURCHASE CHANGE CALL INTEREST CHANGE TO OPEN

Mar-08 18,972 (842) 1,443 (1,014) 17,529 146,343 6,100 11.98% 
May-

08 10,519 877 1,451 103 9,068 29,224 2,670 31.03% 

Jul-08 17,218 1,305 1,020 75 16,198 30,390 2,019 53.30% 
Oct-08 3,148 958 139 (70) 3,009 502 33 599.40%
Dec-08 11,591 1,054 3,704 532 7,887 48,881 2,524 16.14% 
Mar-09 1,537 183 0 0 1,537 1,657 (105) 92.76% 

May-
09 243 0 738 30 -495 332 8 149.10%

Jul-09 2,405 0 35 0 2,370 94 1 2521.28%
Oct-09 74 0 0 0 74 0 0 N/A 
Dec-09 3,186 0 147 6 3,039 1,047 231 290.26%
Mar-10 989 0 0 0 989 30 0 3296.67%

May-
10 53 0 0 0 53 0 0 N/A 

Jul-10 148 0 132 0 16 1,184 611 1.35% 
Oct-10 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 
Dec-10 148 0 0 0 148 2 2 7400.00%
Mar-11 29 0 0 0 29 0 0 N/A 
TOTAL 70,260 3,535 8,809 (338) 61,451 259,687 14,095 23.66% 

  

 



 

 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Σύµφωνα µε την πρόταση και υιοθέτηση του νέου κανονισµού για τιςτιµές εισαγωγής 
των φρούτων και λαχανικών, οι τιµές που θα ισχύσουν από τις 11-1-2008 είναι οι 
εξής: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ 
 
Entrée en vigueur le 18.01.2008 
ANNEXE 
du règlement de la Commission, du 17 janvier 2008, établissant les valeurs 
forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et 
légumes 
 
Code NC Code des pays tiers (¹) Valeur forfaitaire à 

l'importation 
0702 00 00 IL 

MA 
TN 
TR 
ZZ 

134,0 
53,3 
129,8 
99,8 
104,2 

0707 00 05 JO 
MA 
TR 
ZZ 

187,5 
48,4 
114,1 
116,7 

0709 90 70 MA 
TR 
ZZ 

97,4 
140,9 
119,2 

0709 90 80 EG 
ZZ 

313,6 
313,6 

0805 10 20 EG 
IL 
MA 
TN 
TR 
ZA 
ZZ 

48,6 
54,3 
72,8 
62,9 
80,2 
52,9 
62,0 

0805 20 10 MA 
TR 
ZZ 

108,5 
101,8 
105,2 

0805 20 30, 0805 20 50, 
0805 20 70, 0805 20 90 

CN 
IL 
JM 
TR 
ZZ 

63,4 
76,2 
120,0 
80,4 
85,0 

0805 50 10 BR 
EG 
IL 
TR 

72,8 
102,1 
123,3 
119,8 



 

ZA 
ZZ 

54,7 
94,5 

0808 10 80 CA 
CN 
MK 
US 
ZA 
ZZ 

96,2 
76,8 
40,4 
115,5 
59,7 
77,7 

0808 20 50 CN 
US 
ZZ 

65,6 
88,7 
77,2 

 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 16/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2008, για 
καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής 
εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 20/2008 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2008, για 
καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής 
εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 25/2008 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2008, για 
καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής 
εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 26/2008 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για 
καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής 
εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 29/2008 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2008, για 
καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής 
εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΛΩΝ 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 30/2008 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2008, για 
καθορισµό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των 
πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών 
(τοµάτες, πορτοκάλια, λεµόνια, επιτραπέζια σταφύλια και µήλα) 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:008:SOM:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:009:SOM:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:011:SOM:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:013:SOM:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:014:SOM:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:014:SOM:EL:HTML


 

 

ΕΛΑΙΟΛΆ∆Ο & ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 
 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 24/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2008, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιανουαρίου 2008 
σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ελαιολάδου στο πλαίσιο 
της δασµολογικής ποσόστωσης της Τυνησίας 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
την απόφαση 2000/822/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη 
σύναψη της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας σχετικά µε τα αµοιβαία µέτρα 
ελευθέρωσης και την τροποποίηση των γεωργικών πρωτοκόλλων της συµφωνίας 
σύνδεσης ΕΚ/∆ηµοκρατίας της Τυνησίας (1), 
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 εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 
παράγραφος 2,  
Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
(1) Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ευρωµεσογειακής 
συµφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
των κρατών µελών τους αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας αφετέρου (3), 
ανοίγει δασµολογική ποσόστωση, µηδενικού δασµού, για την εισαγωγή µη 
επεξεργασµένου ελαιολάδου υπαγόµενου στους κωδικούς ΣΟ 1509 10 10 και 1509 
10 90, παραγόµενου καθ' ολοκληρία στην Τυνησία και µεταφερόµενου απευθείας 
από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, εντός ορισµένου ορίου προβλεπόµενου για κάθε 
έτος. 
(2) Το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 της Επιτροπής, 
της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, για το άνοιγµα και τη διαχείριση δασµολογικής 
ποσόστωσης για το ελαιόλαδο καταγωγής Τυνησίας (4) (3) Υποβλήθηκαν, σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, αιτήσεις στις 
αρµόδιες αρχές, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής, για συνολική ποσότητα 
που υπερβαίνει το προβλεπόµενο για το µήνα Ιανουαρίου όριο των 1 000 τόνων. 
(4) Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει ποσοστό απονοµής, 
βάσει του οποίου µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά κατ' αναλογία της διαθέσιµης 
ποσότητας, 
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
Άρθρο 1 
Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν στις 7 και 8 
Ιανουαρίου 2008, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1918/2006, γίνονται αποδεκτές µέχρις ορίου 89,887640 % της αιτηθείσας ποσότητας. 
Το προβλεπόµενο όριο των 1 000 τόνων για το µήνα Ιανουαρίου έχει καλυφθεί. 
Άρθρο 2 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2008. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:009:SOM:EL:HTML


 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε 
κάθε κράτος 
µέλος. 
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008. 
Για την Επιτροπή 
Jean-Luc DEMARTY 
Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
EL L 9/14 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.1.2008 
(1) ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 92. 
(2) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17). 
(3) ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 1. (4) ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 84. 
 
 



 

ΖΑΧΑΡΗ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ  ΤΟΜΕΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 10/01/2008 

 



 

ΓΙΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 11/01/2008 
 

 
 



 

 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  ΛΕΥΚΗΣ & ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ  
 
11/1/2008 
Σύµφωνα µε το παράρτηµα του κανονισµού της 11/1/2008 οι νέες εξαγωγικές 
επιδοτήσεις που θα ισχύσουν από τις 21/12/2007 είναι οι ακόλουθες: 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 18/1/2008 
 
Παράρτηµα που περιλαµβάνει τα τροποποιηµένα κονδύλια των αντιπροσωπευτικών τιµών και τα 
συµπληρωµατικά δικαιώµατα εισαγωγών λευκής ζάχαρης και τα προϊόντα της συνδυασµένης 
ονοµατολογίας του κωδικού αριθµού 1702 90 95 
 
  (en EUR)

Code NC Montant du prix représentatif  par 100 
kg net du produit en cause 

Montant du droit additionnel par 100 kg 
net du produit en cause 

1701 11 10 (1) 21,15 5,73 

1701 11 90 (1) 21,15 11,14 

1701 12 10 (1) 21,15 5,54 

1701 12 90 (1) 21,15 10,62 

1701 91 00 (2) 22,77 14,47 

1701 99 10 (2) 22,77 9,33 

1701 99 90 (2) 22,77 9,33 

1702 90 95 (3) 0,23 0,41 

 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 17/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισµό 
των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς 
περαιτέρω µεταποίηση 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 18/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2008, για τον 
καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο 
πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
900/2007 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 19/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2008, για τον 
καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο 
πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1060/2007 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:008:SOM:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:008:SOM:EL:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:008:SOM:EL:HTML


 

 

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΟΙΝΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΤΕΙΛ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 
Σύµφωνα µε το COM(2007) 848 τελικό της 20.12.2007, δηµοσιεύθηκε πρόταση 
KANONIΣMOΥ (ΕΚ) αριθ. …/… ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, περί των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό 
και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση 
τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων 
(Αναδιατύπωση) 

(υποβληθείσα από την Επιτροπή) 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Η Επιτροπή, µε απόφαση της 1ης Απριλίου 19871, έδωσε εντολή στις 
υπηρεσίες της να προβαίνουν σε κωδικοποίηση των νοµικών πράξεων το 
αργότερο µετά τη δέκατη τροποποίησή τους, τονίζοντας συγχρόνως ότι τούτο 
αποτελεί τον ελάχιστο κανόνα δεδοµένου ότι, προς διασφάλιση της σαφούς 
και ορθής κατανόησης της κοινοτικής νοµοθεσίας, οι διάφορες υπηρεσίες 
πρέπει να κωδικοποιούν µε µεγαλύτερη συχνότητα τα κείµενα που 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους. 

2. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία κωδικοποίησης του 
κανονισµού (EOK) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για 
τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό 
και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών 
µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών 
προϊόντων2. Ο νέος κανονισµός επρόκειτο να αντικαταστήσει τις διάφορες 
πράξεις που θα ενσωµάτωνε η κωδικοποίηση3. 

3. Εντωµεταξύ, η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισµού των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή4 τροποποιήθηκε µε την 
απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο για τα µέτρα γενικής εµβέλειας που έχουν ως αντικείµενο την 
τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων µιας βασικής πράξης που έχει εκδοθεί 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, 
περιλαµβανοµένης και της κατάργησης ορισµένων εκ των στοιχείων αυτών, ή 
της συµπλήρωσης µε την προσθήκη νέων µη ουσιωδών στοιχείων. 

                                                 
1 COM(87) 868 PV. 
2 Πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο - Κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου, COM(2001) 645 τελικό. 
3 Παράρτηµα III της παρούσας πρότασης. 
4 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11). 



 

4. Σύµφωνα µε τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και 
της Επιτροπής5 σχετικά µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ, για να εφαρµοστεί 
αυτή η νέα διαδικασία στις ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, απαιτείται 
προσαρµογή των πράξεων αυτών σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες 
διαδικασίες. 

5. Προκειµένου να ενσωµατωθούν οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για 
την προσαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 στην κανονιστική 
διαδικασία µε έλεγχο, είναι συνεπώς σκόπιµη η µετατροπή της 
κωδικοποίησης σε αναδιατύπωση. 

 
 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
2007/0287 (COD) 

Πρόταση 

KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. …/… ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ö περί Õ των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και 
την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε 
βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα Ö 37 Õ 
και Ö 95 Õ, 
την πρόταση της Επιτροπής6, 
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής7, 
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης8, 
Εκτιµώντας τα εξής: 
 

ò νέο 

(1) Ο κανονισµός (EOK) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για 
τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό 
και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών 
µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων9, 

                                                 
5 ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 1. 
6 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
7 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
8 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
9 ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη 
Προσχώρησης του 2005. 



 

έχει τροποποιηθεί επανειληµµένα10 και ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων 
τροποποιήσεων, είναι σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν 
λόγω κανονισµού. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική σκέψη (1) 
(Προσαρµοσµένο) 

(2) Λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής σηµασίας Ö των αρωµατισµένων 
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων 
κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων, τα οποία εφεξής αποκαλούνται 
«αρωµατισµένα ποτά» Õ, επιβάλλεται η θέσπιση κοινών διατάξεων σ' αυτόν 
τον τοµέα Ö και ιδίως όσον αφορά τον ορισµό αυτών των ποτών και τις 
προδιαγραφές σχετικά µε τον χαρακτηρισµό και την παρουσίασή τους Õ για 
την καλύτερη λειτουργία της Ö εσωτερικής Õ αγοράς. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική σκέψη (2) 
(Προσαρµοσµένο) 

(3) Ö Τ Õα αρωµατισµένα ποτά αποτελούν σηµαντική διέξοδο για την κοινοτική 
γεωργία. Αυτή η διέξοδος οφείλεται, κατά µέγα µέρος, στην καλή φήµη που 
έχουν αποκτήσει ορισµένα από τα ποτά αυτά µέσα στην Κοινότητα και στην 
παγκόσµια αγορά. Αυτή η καλή φήµη είναι συνδεδεµένη µε το ποιοτικό 
επίπεδο των εν λόγω ποτών. Πρέπει, εποµένως, για να συνεχίσει να υπάρχει 
αυτή η διέξοδος, να διατηρηθεί ένα ορισµένο ποιοτικό επίπεδο για τα εν λόγω 
ποτά. Ο κατάλληλος τρόπος για τη διατήρηση αυτού του ποιοτικού επιπέδου 
είναι να προβλεφθούν ορισµοί των ποτών λαµβάνοντας υπόψη τις 
παραδοσιακές συνήθειες που αποτελούν τη βάση αυτής της καλής φήµης. 
Εξάλλου, οι όροι που θα καθοριστούν µ' αυτό τον τρόπο πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µόνο για τα ποτά, το ποιοτικό επίπεδο των οποίων 
αντιστοιχεί στο επίπεδο των παραδοσιακών ποτών, προκειµένου να 
αποφευχθεί η υποβάθµιση αυτών των όρων. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική σκέψη (3) 

(4) Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο πλαίσιο για τα αρωµατισµένα ποτά που 
αποτελούνται κυρίως από οίνο ή γλεύκη, ενώ παράλληλα θα επιτραπεί η 
εξέλιξη και η καινοτοµία για τα ποτά αυτά. Ο στόχος αυτός µπορεί να 
επιτευχθεί ευκολότερα µε τη δηµιουργία τριών κατηγοριών ποτών, ανάλογα µε 
την περιεκτικότητά τους σε οίνο, τον αλκοολικό τους τίτλο και το εάν 
υπέστησαν προσθήκη αλκοόλης ή όχι. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική σκέψη (4) 

(5) Θα πρέπει το κοινοτικό δίκαιο να επιφυλάξει σε ορισµένα εδάφη τη 
χρησιµοποίηση γεωγραφικών ενδείξεων που να αναφέρονται σ' αυτά, στο 
µέτρο που, µεταξύ των φάσεων της διαδικασίας παραγωγής, οι φάσεις του 
σταδίου της παραγωγής του τελικού προϊόντος, κατά τη διάρκεια του οποίου 
αυτό αποκτά τον χαρακτήρα του και τις οριστικές ιδιότητές του, έλαβαν χώρα 
στην εν λόγω γεωγραφική ζώνη. 

                                                 
10 Βλ. παράρτηµα ΙΙΙ. 



 

 
ê 1601/91 αιτιολογική σκέψη (5) 
(Προσαρµοσµένο) 

(6) Το κανονικό και συνηθισµένο µέσο για την ενηµέρωση του καταναλωτή είναι 
να αναγράφονται στην ετικέτα ορισµένες ενδείξεις. Τα αρωµατισµένα ποτά 
υπόκεινται, όσον αφορά την επισήµανσή τους, στους γενικούς κανόνες της 
οδηγίας Ö 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Õ του Συµβουλίου 
της Ö 20ής Μαρτίου 2000 Õ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών σχετικά µε την επισήµανση και την παρουσίαση των τροφίµων καθώς 
επίσης και τη διαφήµισή τους11. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των εν λόγω 
ποτών, θα πρέπει να θεσπιστούν, για την καλύτερη ενηµέρωση του 
καταναλωτή, διατάξεις που θα συµπληρώνουν αυτούς τους γενικούς κανόνες. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική σκέψη (6) 

(7) Κατά την αντίληψη του καταναλωτή, η καλή φήµη ορισµένων αρωµατισµένων 
ποτών είναι στενά συνδεδεµένη µε την παραδοσιακή τους προέλευση. Για να 
εξασφαλιστεί η ενδεδειγµένη ενηµέρωση του καταναλωτή και για να ληφθούν 
υπόψη αυτές οι ιδιαίτερες περιπτώσεις, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η 
ένδειξη της προέλευσης στις περιπτώσεις που το ποτό δεν προέρχεται από 
την παραδοσιακή περιοχή παραγωγής. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική σκέψη (7) 

(8) Για να υπάρξει ενδεδειγµένη ενηµέρωση όσον αφορά τη σύνθεση του ποτού, 
θα πρέπει να θεσπιστούν ορισµένοι κανόνες επισήµανσης σχετικά µε το είδος 
της χρησιµοποιηθείσας αλκοόλης. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική σκέψη (8) 
(Προσαρµοσµένο) 

(9) Η οδηγία Ö 98/83/EK Õ του Συµβουλίου της Ö 3ης Νοεµβρίου 1998 Õ περί της 
ποιότητας του πόσιµου νερού12, και η οδηγία [80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών 
σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη διάθεση στο εµπόριο των φυσικών 
µεταλλικών νερών13], καθορίζουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των υδάτων 
που µπορούν να χρησιµοποιούνται ως πόσιµα. Πρέπει να γίνει αναφορά σ' 
αυτές. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική σκέψη (9) 

(10) Η οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988 για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών στον τοµέα των αρτυµάτων 
που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα και των βασικών υλών 

                                                 
11 ⌦ ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2006/142/ΕΚ 
της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 110) ⌫. 
12 ⌦ ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1) ⌫. 
13 ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003. 



 

από τα οποία παρασκευάζονται14, περιέχει ορισµούς διαφόρων όρων που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση αρωµατισµού. Θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί στον παρόντα κανονισµό η ίδια ορολογία. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική 
σκέψη (10) 

(11) Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις χαρακτηρισµού και παρουσίασης 
για τα εισαγόµενα αρωµατισµένα ποτά, λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις 
που έχει αναλάβει η Κοινότητα στις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες. 

 
ê 1601/91 αιτιολογική 
σκέψη (11) 

(12) Για να διασφαλιστεί η καλή φήµη των κοινοτικών αρωµατικών ποτών στην 
παγκόσµια αγορά, θα πρέπει οι ίδιοι κανόνες να επεκταθούν, εκτός αντιθέτων 
διατάξεων, και στα εξαγόµενα ποτά, λαµβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές 
συνήθειες και πρακτικές. 

 
ò νέο 

(13) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται 
σύµφωνα µε τη απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµού των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή15. 

(14) Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προβαίνει σε προσαρµογή 
του παρόντος κανονισµού προκειµένου να επιτρέπει, σε ορισµένες 
περιπτώσεις και υπό ορισµένους όρους τη χρησιµοποίηση ορισµένων ουσιών 
και παρασκευασµάτων, να αποφασίζει ιδιαίτερες ονοµασίες, να θεσπίζει 
ορισµούς άλλους πέραν των ήδη προβλεποµένων στον παρόντα κανονισµό, 
να προσδιορίζει τις επεξεργασίες για τα ενδιάµεσα προϊόντα παρασκευής ενός 
από τα τελικά προϊόντα, να εκδίδει ιδιαίτερες διατάξεις που πρέπει να διέπουν 
τη χρησιµοποίηση όρων που αναφέρονται σε µια ορισµένη ιδιότητα του 
προϊόντος, να θεσπίζει κανόνες για την επισήµανση των αρωµατισµένων 
ποτών σε δοχεία µη προοριζόµενα για τον τελικό καταναλωτή, όπως και να 
ορίζει εξαιρέσεις όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά που προορίζονται για 
εξαγωγή. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικής εµβελείας και έχουν ως 
αντικείµενο την τροποποίηση ορισµένων µη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισµού, πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική 
διαδικασία µε έλεγχο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, 

                                                 
14 ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 61. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003. 
15 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11). 



 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για τον ορισµό, τον 
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων 
ποτών µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων 
Ö τα οποία εφεξής αποκαλούνται «αρωµατισµένα ποτά» Õ. 
 

ê 1601/91 

Άρθρο 2 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοείται ως: 
α) Αρωµατισµένος οίνος: 

το ποτό το οποίο: 

 
ê 2061/96 άρθ. 1 σηµ. 1 
στοιχ. i) (Προσαρµοσµένο) 

i) λαµβάνεται από ένα ή περισσότερα από τα οινικά προϊόντα που 
ορίζονται στο παράρτηµα Ι σηµεία 5 και 12 έως 18 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. Ö 1493/1999 του Συµβουλίου16 Õ, συµπεριλαµβανοµένων των 
οίνων ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισµένες περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο Ö 54 παράγραφοι 1 και Õ 2 του Ö εν λόγω Õ 
κανονισµού και εξαιρέσει του επιτραπέζιου οίνου ρετσίνα, στο οποίο 
έχουν ενδεχοµένως προστεθεί γλεύκη σταφυλιών ή/και γλεύκη 
σταφυλιών που έχουν υποστεί µερική ζύµωση, 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
ð νέο 

ii) έχει αποτελέσει αντικείµενο προσθήκης αλκοόλης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο δ) Ö του παρόντος κανονισµού Õ, 

iii) έχει υποστεί αρωµατισµό µε: 
φυσικές αρωµατικές ουσίες ή/και φυσικά αρωµατικά παρασκευάσµατα 

όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο i) 
και στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ. Με την επιφύλαξη των 
περιοριστικότερων διατάξεων της παραγράφου 2 Ö του παρόντος 
άρθρου Õ, µπορεί να επιτρέπεται ð από την Επιτροπή, ï σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 14 σε ορισµένες περιπτώσεις και υπό 
ορισµένους όρους, η χρησιµοποίηση ουσιών και 
παρασκευασµάτων ίδιων µε τις φυσικές, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο ii) της Ö εν λόγω Õ 
οδηγίας, 

                                                 
16 ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. 



 

ή/και 
αρωµατικά βότανα ή/και µπαχαρικά ή/και ηδύσµατα, 

iv) έχει υποστεί γενικά γλύκανση και, πλην των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 Ö του παρόντος άρθρου Õ, 
ενδεχοµένως χρωµατισµό µε καραµέλα, 

v) έχει ελάχιστο κτηθέντα κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 
14,5% vol και µέγιστο κατώτερο του 22% vol και ελάχιστο ολικό 
κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 17,5% vol. Ωστόσο, για τα 
προϊόντα τα οποία, κατ' εφαρµογή της παραγράφου 5 Ö του παρόντος 
άρθρου Õ, φέρουν την ένδειξη «ξηρός» ή «πολύ ξηρός», ο ελάχιστος 
ολικός κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος ορίζεται σε 16% vol και σε 15% vol 
αντιστοίχως. 

 
ê 2061/96 άρθ. 1 σηµ. 1 
στοιχ. ii) (Προσαρµοσµένο) 

Οι οίνοι ή/και τα γλεύκη νωπών σταφυλιών, η ζύµωση των οποίων ανεστάλη 
µε την προσθήκη αλκοόλης, που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή 
αρωµατισµένου οίνου, πρέπει να περιέχονται στο τελικό προϊόν σε αναλογία 
όχι µικρότερη από 75%. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 5 Ö του παρόντος κανονισµού Õ, ο ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο 
αλκοολικός τίτλος των προϊόντων που χρησιµοποιούνται είναι εκείνος που 
προβλέπεται στο Ö παράρτηµα V σηµείο Γ) 2) Õ του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. Ö 1493/1999 Õ. 

 
ê 1601/91 

Η ονοµασία «αρωµατισµένος οίνος» µπορεί να αντικαθίσταται από την 
ονοµασία «απεριτίφ µε βάση τον οίνο». Η χρήση του όρου «απεριτίφ» εν 
προκειµένω, δεν προδικάζει τη χρήση του όρου αυτού για τον ορισµό των 
προϊόντων τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού. 

β) Αρωµατισµένο ποτό µε βάση τον οίνο: 
το ποτό το οποίο: 

 
ê 2061/96 άρθ. 1 σηµ. 2 
(Προσαρµοσµένο) 

i) λαµβάνεται από έναν ή περισσότερους από τους οίνους που ορίζονται 
στο παράρτηµα Ι σηµεία 11, 12 και 13 και 15 έως 18 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. Ö 1493/1999 Õ, συµπεριλαµβανοµένων των 
οίνων ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισµένες περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο Ö 54 παράγραφοι 1 και Õ 2 του Ö εν λόγω Õ 
κανονισµού και εξαιρέσει των οίνων που παρασκευάζονται µε 
προσθήκη αλκοόλης και του επιτραπέζιου οίνου ρετσίνα, στον οποίο 
έχουν ενδεχοµένως προστεθεί γλεύκη σταφυλιών ή/και γλεύκη 
σταφυλιών που έχουν υποστεί µερική ζύµωση· 



 

 
ê 1601/91 

ii) έχει υποστεί αρωµατισµό µε: 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
ð νέο 

αρωµατικές ουσίες ή/και αρωµατικά παρασκευάσµατα φυσικά ή/και ίδια 
µε τα φυσικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σηµεία i) και ii) και στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις και υπό ορισµένους όρους, µπορεί να 
επιτρέπεται ð από την Επιτροπή ï η χρησιµοποίηση τεχνικών 
ουσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σηµείο iii) της Ö εν λόγω Õ οδηγίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του άρθρου 14 

ή/και 
αρωµατικά βότανα ή/και µπαχαρικά ή/και ηδύσµατα, 

iii) έχει υποστεί ενδεχοµένως γλύκανση, 
iv) δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο προσθήκης αλκοόλης, εκτός 

εξαιρέσεων που αναφέρονται στον ορισµό του προϊόντος που 
περιέχεται στον παρόντα κανονισµό ή αποφασίζονται ð από την 
Επιτροπή ï µε τη διαδικασία του άρθρου 14, 

v) έχει κτηθέντα κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 7% vol και 
κατώτερο του 14,5% vol. 

Οι οίνοι που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή αρωµατισµένου ποτού µε 
βάση τον οίνο πρέπει να περιέχονται στο τελικό προϊόν σε αναλογία όχι 
κατώτερη του 50%. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 Ö του 
παρόντος κανονισµού Õ, ο ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος 
των χρησιµοποιηθέντων προϊόντων είναι ο προβλεπόµενος στο 
Ö παράρτηµα V σηµείο Γ) 2) Õ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. Ö 1493/1999 Õ. 

 
ê 1601/91 

γ) Αρωµατισµένο κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων: 
το ποτό το οποίο: 
i) λαµβάνεται από οίνο ή/και γλεύκη σταφυλιών, 
ii) έχει υποστεί αρωµατισµό µε: 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
ð νέο 

αρωµατικές ουσίες ή/και αρωµατικά παρασκευάσµατα φυσικά ή/και ίδια 
µε τα φυσικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σηµεία i) και ii) και στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις και υπό ορισµένους όρους, µπορεί να 
επιτρέπεται ð από την Επιτροπή ï σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 14 η χρησιµοποίηση τεχνικών ουσιών όπως ορίζονται στο 



 

άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο iii) της Ö εν λόγω Õ 
οδηγίας, 

ή/και 
αρωµατικά βότανα ή/και µπαχαρικά ή/και ηδύσµατα, 

 
ê 1601/91 

iii) έχει υποστεί ενδεχοµένως γλύκανση και χρωµατισµό, 
iv) δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο προσθήκης αλκοόλης, 
v) έχει κτηθέντα κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο κατώτερο του 7% vol. 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
ð νέο 

Οι οίνοι ή/και τα γλεύκη σταφυλιών που χρησιµοποιούνται για την 
παρασκευή αρωµατισµένου κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων πρέπει να 
περιέχονται στο τελικό προϊόν σε αναλογία όχι κατώτερη του 50%. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 Ö του παρόντος κανονισµού Õ, ο 
ελάχιστος φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος των χρησιµοποιηθέντων 
προϊόντων είναι ο προβλεπόµενος στο Ö παράρτηµα V σηµείο Γ) 2) Õ του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. Ö 1493/1999 Õ. 
Ειδικές ονοµασίες µπορούν να αποφασίζονται ð από την Επιτροπή ï µε τη 
διαδικασία του άρθρου 13. 

 
ê 1601/91 

Η χρήση του όρου «κοκτέιλ» εν προκειµένω δεν προδικάζει τη χρήση του 
όρου αυτού για τον ορισµό προϊόντων τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

 
ò νέο 

Τα µέτρα που προβλέπονται στο στοιχείο α) πρώτο εδάφιο σηµείο iii) πρώτη 
περίπτωση, στο στοιχείο β) πρώτο εδάφιο σηµείο ii) πρώτη περίπτωση, στο 
στοιχείο β) πρώτο εδάφιο σηµείο iv), στο στοιχείο γ) πρώτο εδάφιο σηµείο ii) πρώτη 
περίπτωση, και στο στοιχείο γ), τρίτο εδάφιο, και αποσκοπούν στην τροποποίηση µη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισµού, εκδίδονται σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του 
παρόντος κανονισµού. 

 
ê 1601/91 

2. Ορισµοί των διαφόρων κατηγοριών αρωµατισµένων οίνων, των οποίων η 
ονοµασία µπορεί να αντικαθιστά την ονοµασία «αρωµατισµένος οίνος»: 
α) Βερµούτ: 

ο αρωµατισµένος οίνος που παρασκευάζεται από οίνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ο χαρακτηριστικός αρωµατισµός του οποίου 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση κατάλληλων ουσιών, παράγωγων ειδικότερα των 



 

ειδών της αρτεµισίας οι οποίες πρέπει πάντα να χρησιµοποιούνται· για τη 
γλύκανση του ποτού αυτού επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο 
καραµελοποιηµένη ζάχαρη, σακχαρόζη, γλεύκος σταφυλιών, συµπυκνωµένο 
ανακαθαρισµένο γλεύκος σταφυλιών και συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών. 

β) Πικρός αρωµατισµένος οίνος: 
ο αρωµατισµένος οίνος µε αρωµατισµό χαρακτηριστικά πικρό. Την ονοµασία 
«πικρός αρωµατισµένος οίνος» ακολουθεί το όνοµα της κύριας πικρής 
αρωµατικής ουσίας, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 8. 
Αντί της ονοµασίας αυτής ή συµπληρωµατικά, µπορούν να χρησιµοποιούνται 
οι κατωτέρω εκφράσεις ή ανάλογες εκφράσεις, σε µια άλλη επίσηµη γλώσσα 
της Κοινότητας: 
οίνος κίνας, όταν ο αρωµατισµός έχει γίνει κυρίως µε το φυσικό άρωµα κίνας 

(chinchona), 
«Bitter vino», όταν ο αρωµατισµός έχει γίνει κυρίως µε το φυσικό άρωµα 

γεντιανής, και το ποτό έχει χρωµατιστεί κίτρινο ή/και ερυθρό µε 
επιτρεπόµενες χρωµατικές ουσίες. Η χρήση του όρου «bitter» εν 
προκειµένω δεν προδικάζει τη χρήση του όρου αυτού για τον ορισµό 
προϊόντων τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού, 

«Americano» όταν ο αρωµατισµός οφείλεται στην παρουσία φυσικών 
αρωµατικών ουσιών που προέρχονται από την αρτεµισία και τη 
γεντιανή και το ποτό έχει χρωµατιστεί κίτρινο ή/και ερυθρό µε 
επιτρεπόµενες χρωστικές ουσίες. 

γ) Αρωµατισµένος οίνος µε αυγό: 
ο αρωµατισµένος οίνος, στον οποίο έχει προστεθεί κρόκος αυγού ποιότητας 
ή ουσίες που λαµβάνονται από αυτόν, και του οποίου η περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα εκφρασµένα σε ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο είναι ανώτερη από 
200 γραµµάρια ανά λίτρο και η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού είναι 
10 γραµµάρια ανά λίτρο του τελικού προϊόντος. 
Ο όρος «cremovo» µπορεί να συνοδεύει τον όρο «αρωµατισµένος οίνος µε 
αυγό» όταν ο αρωµατισµένος οίνος µε αυγό περιέχει οίνο Marsala σε 
ποσοστό όχι κατώτερο του 80%. 
Ο όρος «cremovo zabaione» µπορεί να συνοδεύει τον όρο «αρωµατισµένος 
οίνος µε αυγό» όταν ο αρωµατισµένος οίνος µε αυγό περιέχει οίνο Marsala 
σε ποσοστό όχι κατώτερο του 80% και έχει περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού 
όχι κατώτερη των 60 γραµµαρίων ανά λίτρο. 

 
ê Πράξη προσχώρησης 
του 1994, άρθ. 29 και 
Παράρτηµα I σ. 127 
(Προσαρµοσµένο) 

δ) Väkenä viiniglögi/Starkvinsglögg: 
ο αρωµατισµένος οίνος ο οποίος έχει παρασκευαστεί από οίνο οριζόµενο 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α), και του οποίου η χαρακτηριστική γεύση 
λαµβάνεται από τη χρησιµοποίηση γαρυφάλλων και/ή κανέλλας τα οποία 



 

πρέπει πάντοτε να χρησιµοποιούνται µαζί µε άλλα καρυκεύµατα· το ποτό 
αυτό µπορεί να γλυκαίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 Ö στοιχείο Õ α). 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

3. Ορισµοί των διαφόρων κατηγοριών αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο, η 
ονοµασία των οποίων µπορεί να αντικαθιστά την ονοµασία «αρωµατισµένο ποτό µε 
βάση τον οίνο» στο κράτος µέλος παραγωγής, Ö ή µπορεί Õ να χρησιµοποιείται ως 
συµπλήρωµα της ονοµασίας «αρωµατισµένο ποτό µε βάση τον οίνο» στα άλλα 
κράτη µέλη: 
 

ê 3279/92 άρθ. 1 σηµ. 1 

α) Sangria: 
το ποτό που λαµβάνεται µε βάση τον οίνο: 
i) που αρωµατίζεται µε προσθήκη εκχυλισµάτων ή φυσικών 

αποσταγµάτων των εσπεριδοειδών· 
ii) µε ή χωρίς χυµό των οπωρών αυτών· 
iii) ενδεχοµένως: 

µε προσθήκη µπαχαρικών, 
που έχει υποστεί γλύκανση, 
µε προσθήκη CO2· 
και 

iv) µε αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο κατώτερο του 12% vol. 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

Το ποτό µπορεί να περιέχει στερεά σωµατίδια που προέρχονται από τη 
σάρκα (πούλπα) ή το φλοιό των εσπεριδοειδών, και το χρώµα του πρέπει να 
προέρχεται αποκλειστικά και µόνο από τις χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες. 
Η ονοµασία «Sangria» πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την ένδειξη 
«παραχθείσα εις …» την οποία ακολουθεί το όνοµα του κράτους µέλους 
παραγωγής ή µιας πιο περιορισµένης περιοχής, εκτός εάν παρήχθη στην 
Ισπανία ή την Πορτογαλία. 
Η ονοµασία «Sangria» µπορεί να αντικαθιστά την ονοµασία «αρωµατισµένο 
ποτό µε βάση τον οίνο» µόνο στην περίπτωση που το ποτό έχει 
παρασκευασθεί στην Ισπανία ή την Πορτογαλία. 

β) Clarea: 
το ποτό µε βάση λευκό οίνο που λαµβάνεται υπό τους ίδιους όρους µε 
εκείνους του στοιχείου α). 
Η ονοµασία «Clarea» πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την ένδειξη 
«παραχθείσα εις …» την οποία ακολουθεί το όνοµα του κράτους µέλους 
παραγωγής ή µιας πιο περιορισµένης περιοχής εκτός εάν παρήχθη στην 
Ισπανία. 



 

Η ονοµασία «Clarea» µπορεί να αντικαθιστά την ονοµασία «αρωµατισµένο 
ποτό µε βάση τον οίνο» µόνο στην περίπτωση που το ποτό έχει 
παρασκευασθεί στην Ισπανία. 

γ) Zurra: 
το ποτό που λαµβάνεται µε προσθήκη µπράντυ ή αποστάγµατος οίνου, 
όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 Ö του Συµβουλίου Õ17, 
στα ποτά που ορίζονται στα στοιχεία α) και β), και µε ενδεχόµενη προσθήκη 
τεµαχίων οπωρών. Ο αποκτηµένος κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος πρέπει να 
είναι ίσος ή ανώτερος του 9% Vol και κατώτερος του 14% Vol. 

δ) Bitter soda: 
το αρωµατισµένο ποτό που λαµβάνεται από bitter vino και του οποίου η 
περιεκτικότητα σε bitter vino στο τελικό προϊόν δεν πρέπει να είναι κατώτερη 
του 50% κατ' όγκο, και στο οποίο προστίθεται CO2 ή αεριούχο νερό και 
ενδεχοµένως οι ίδιες χρωστικές ουσίες µε το bitter vino. Ο αποκτηµένος κατ' 
όγκο αλκοολικός τίτλος πρέπει να είναι ίσος ή ανώτερος του 8% vol και 
κατώτερος του 10,5% vol. Η χρήση του όρου «bitter» εν προκειµένω δεν 
προδικάζει τη χρήση του όρου αυτού για τον ορισµό προϊόντων τα οποία δεν 
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

 
ê 3279/92 άρθ. 1 σηµ. 2 

ε) Kalte Ente: 
το αρωµατισµένο ποτό µε βάση τον οίνο που λαµβάνεται µε ανάµειξη οίνου, 
ηµιαφρώδους οίνου ή ηµιαφρώδους οίνου στον οποίο έχει προστεθεί CO2, µε 
αφρώδη οίνο ή αφρώδη οίνο στον οποίο έχει προστεθεί CO2, και µε 
προσθήκη φυσικών ουσιών λεµονιού ή εκχυλισµάτων των ουσιών αυτών. Η 
περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε αφρώδη οίνο ή αφρώδη οίνο στον 
οποίο έχει προστεθεί CO2, δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 25% κατ' όγκο. 

 
ê 1601/91 
è1 2061/96 άρθ. 1 σηµ. 4 
στοιχ. ii) 

στ) Glühwein: 
è1 το αρωµατισµένο ποτό που λαµβάνεται αποκλειστικά από ερυθρό ή λευκό 
οίνο, και αρωµατίζεται κυρίως µε κανέλλα ή/και γαρύφαλλα· µε την επιφύλαξη 
των ποσοτήτων ύδατος που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 3 στοιχείο α), η προσθήκη ύδατος απαγορεύεται. ç Εάν ο 
Glühwein παρασκευαστεί µε βάση λευκό οίνο, η ονοµασία πώλησης 
«Glühwein» πρέπει να συµπληρώνεται µε τις λέξεις «από λευκό οίνο». 
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ê Πράξη προσχώρησης 
του 1994 άρθ. 29 και 
Παράρτηµα I σ. 127 
è1 2061/96 άρθ. 1 σηµ. 4 
στοιχ. iii) 

ζ) Viiniglögi/Vinglögg: 
è1 το αρωµατισµένο ποτό που λαµβάνεται αποκλειστικά από ερυθρό ή λευκό 
οίνο και αρωµατίζεται κυρίως µε κανέλλα ή/και γαρύφαλλα. ç Εάν έχει 
παρασκευαστεί µε βάση λευκό οίνο, η ονοµασία πώλησης 
«Viiniglögi/Vinglögg» πρέπει να συµπληρώνεται µε τις λέξεις «από λευκό 
οίνο». 

 
ê 1601/91 

η) Maiwein: 
το αρωµατισµένο ποτό που λαµβάνεται από οίνο και µε προσθήκη «asperula 
odorata» ή εκχυλίσµατά της ούτως ώστε να υπερισχύει η γεύση «asperula 
odorata». 

θ) Maitrank: 
το αρωµατισµένο ποτό που λαµβάνεται από λευκό ξηρό οίνο στον οποίο 
εµβρέχεται «asperula odarata» ή προστίθενται εκχυλίσµατά της, µε 
προσθήκη πορτοκαλιών ή/και άλλων φρούτων ενδεχοµένως, υπό µορφή 
χυµού, συµπυκνωµένου φρούτου ή εκχυλισµάτων και που έχει υποστεί 
γλύκανση µε 5% σάκχαρα το πολύ. 

 
ê Πράξη προσχώρησης 
του 2005 άρθ. 16 και 
Παράρτηµα III σηµ. 2.2 σ. 234 

ι) Pelin: 
αρωµατισµένο ποτό από οίνο το οποίο παράγεται από λευκό ή ερυθρό οίνο, 
συµπύκνωµα γλεύκους σταφυλιών, χυµό φρούτων (ή σακχάρου 
σακχαροτεύτλων) και ειδικό βάµµα βοτάνων, µε αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 
8,5% vol., περιεκτικότητα σακχάρων εκφραζόµενη ως ιµβερτοποιηµένα 
σάκχαρα  
45-50 γραµµάρια ανά λίτρο, και ολική οξύτητα τουλάχιστον 3 γραµµάρια ανά 
λίτρο εκφραζόµενη ως τρυγικό οξύ. 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
ð νέο 

Άλλοι ορισµοί θεσπίζονται ð από την Επιτροπή ï σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 13. 
ð Τα µέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 13 παράγραφος 4. ï 
4. Ορισµοί των κατηγοριών αρωµατικών κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων η 
ονοµασία των οποίων µπορεί να αντικαταστήσει την ονοµασία «αρωµατισµένο 



 

κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων» στο κράτος παραγωγής, Ö ή µπορεί Õ να 
χρησιµοποιηθεί ως συµπλήρωµα στην ονοµασία «αρωµατισµένο κοκτέιλ 
αµπελοοινικών προϊόντων» στα άλλα κράτη µέλη: 
α) Κοκτέιλ µε βάση τον οίνο: 

το αρωµατισµένο ποτό του οποίου: 
i) η αναλογία συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών δεν υπερβαίνει το 

10% του συνολικού όγκου του τελικού προϊόντος· 
ii) η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, που εκφράζεται σε ιµβερτοποιηµένο 

σάκχαρο είναι κατώτερη από 80 γραµµάρια ανά λίτρο. 
β) Ηµιαφρώδες αρωµατισµένο ποτό από σταφύλια: 

το ποτό: 
i) που παρασκευάζεται αποκλειστικά από γλεύκη σταφυλιών· 
ii) του οποίου ο αποκτηµένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος είναι κατώτερος 

του 4% vol· 
iii) που περιέχει ανθρακικό ανυδρίτη ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά 

από τη ζύµωση των χρησιµοποιηθέντων προϊόντων. 
Άλλοι ορισµοί θεσπίζονται ð από την Επιτροπή ï µε τη διαδικασία του άρθρου 13. 
ð Τα µέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 13 παράγραφος 4. ï 
 

ê 1601/91 
5. Οι ονοµασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και στις 
παραγράφους 2 και 3 µπορούν να συµπληρώνονται µε τις ακόλουθες ενδείξεις, όπου 
η περιεκτικότητα σε σάκχαρα που αναφέρεται στο αντίστοιχο εδάφιο κάθε ένδειξης 
εκφράζεται σε ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο: 
α) πολύ ξηρός: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι 

µικρότερη από 30 γραµµάρια ανά λίτρο· 
β) ξηρός: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι 

µικρότερη από 50 γραµµάρια ανά λίτρο· 
γ) ηµίξηρος: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

κυµαίνεται από 50 έως 90 γραµµάρια ανά λίτρο· 
δ) ηµίγλυκος: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

κυµαίνεται από 90 έως 130 γραµµάρια ανά λίτρο· 
ε) γλυκός: για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

υπερβαίνει τα 130 γραµµάρια ανά λίτρο. 
Οι ενδείξεις «ηµίγλυκος» και «γλυκός» µπορούν να αντικαθίστανται από την 
αναγραφή της περιεκτικότητας σε σάκχαρα, εκφραζόµενης σε γραµµάρια 
ιµβερτοποιηµένου σακχάρου ανά λίτρο. 
6. Όταν η ονοµασία πώλησης των αρωµατικών ποτών µε βάση τον οίνο περιέχει τον 
όρο «αφρώδης», η ποσότητα του χρησιµοποιούµενου αφρώδους οίνου δεν πρέπει 
να είναι µικρότερη του 95%. 



 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

7. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου Ö 13 παράγραφος 3 Õ. 
 

ê 1601/91 

Άρθρο 3 
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοείται ως: 
α) γλύκανση: 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

η εργασία που συνίσταται στη χρησιµοποίηση κατά την παρασκευή των 
αρωµατισµένων ποτών, ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα προϊόντα 
Ö καθώς και άλλων φυσικών γλυκαντικών που έχουν ανάλογο αποτέλεσµα 
µε εκείνο των ανωτέρω προϊόντων Õ: 
ηµίλευκη ζάχαρη, 
λευκή ζάχαρη, 
ραφιναρισµένη λευκή ζάχαρη, 
δεξτρόζη, 
φρουκτόζη, 
σιρόπι γλυκόζης, 
υγρή ζάχαρη, 
ιµβερτοποιηµένη ζάχαρη, 
σιρόπι ιµβερτοποιηµένης ζάχαρης, 
ανακαθαρισµένο συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών, 
συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών, 
γλεύκος νωπών σταφυλιών, 
καραµελοποιηµένη ζάχαρη, Ö δηλαδή το προϊόν που λαµβάνεται 

αποκλειστικά µε ελεγχόµενη θέρµανση της σακχαρόζης χωρίς 
προσθήκη ανόργανων βάσεων ή οξέων, ή άλλου χηµικού 
προσθέτου, Õ 

 
ê 1601/91 

µέλι, 
σιρόπι από χαρούπια· 



 

β) αρωµατισµός: 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

η εργασία που συνίσταται στη χρησιµοποίηση, κατά την παρασκευή των 
αρωµατισµένων ποτών, ενός ή περισσοτέρων αρωµάτων όπως ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και 
αρωµατικών βοτάνων ή/και µπαχαρικών ή/και ηδυσµάτων Ö των οποίων η 
προσθήκη προσδίδει στο τελικό προϊόν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
διαφορετικά από εκείνα του οίνου Õ· 

 
ê 1601/91 

γ) χρωµατισµός: 
η εργασία που συνίσταται στη χρησιµοποίηση, κατά την παρασκευή των 
αρωµατισµένων οίνων ή των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών 
προϊόντων, µιας ή περισσότερων χρωστικών ουσιών· 

δ) προσθήκη αλκοόλης: 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

η εργασία που συνίσταται στη χρησιµοποίηση, κατά την παρασκευή των 
αρωµατισµένων οίνων και, ενδεχοµένως, των αρωµατισµένων ποτών µε 
βάση τον οίνο, ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα προϊόντα Ö και τα 
οποία ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις 
κοινοτικές διατάξεις Õ: 
αιθυλικής αλκοόλης αµπελουργικής προέλευσης Ö η οποία ανταποκρίνεται 

στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι Õ, 

 
ê 1601/91 

αλκοόλης οίνου ή σταφίδων, 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης Ö η οποία ανταποκρίνεται στα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι Õ, 

 
ê 1601/91 

προϊόντος απόσταξης οίνου ή σταφίδων, 
προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης, 
αποστάγµατος οίνου ή στεµφύλων, 
αποστάγµατος σταφίδων· 



 

ε) κτηθείς κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: 
ο αριθµός των όγκων καθαρής αλκοόλης, σε θερµοκρασία 20° C, που 
περιέχονται σε 100 όγκους του εξεταζόµενου προϊόντος σ' αυτή τη 
θερµοκρασία· 

στ) δυναµικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: 
ο αριθµός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θεµοκρασία 20° C, που δύναται 
να παραχθούν µε καθολική ζύµωση των σακχάρων που περιέχονται σε 
100 όγκους του εξεταζόµενου προϊόντος σ' αυτή τη θερµοκρασία· 

ζ) ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: 
το άθροισµα του κτηθέντος και του δυναµικού κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου· 

η) φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: 
ο ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του εξεταζόµενου προϊόντος, πριν από 
οποιονδήποτε εµπλουτισµό. 

Άρθρο 4 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

1. Για τα Ö αρωµατισµένα Õ ποτά που αφορά ο παρών κανονισµός, ο κατάλογος 
των επιτρεποµένων τροφικών προσθέτων, ο τρόπος χρήσης τους καθώς και τα 
σχετικά προϊόντα, καθορίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
οδηγία 89/107/EOK Ö του Συµβουλίου Õ18. 
2. Για την παρασκευή των Ö αρωµατισµένων Õ ποτών, η προσθήκη νερού, 
ενδεχοµένως αποσταγµένου ή αποµεταλλωµένου, επιτρέπεται εφόσον η ποιότητα 
του νερού ανταποκρίνεται στις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή των 
οδηγιών [80/777/ΕΟΚ] και Ö 98/83/ΕΚ Õ και εφόσον η προσθήκη του δεν αλλοιώνει 
τη φύση του ποτού. 
3. Όταν χρησιµοποιείται αιθυλική αλκοόλη για την αραίωση ή τη διάλυση των 
χρωστικών υλών, των αρωµάτων ή κάθε άλλου επιτρεπόµενου πρόσθετου, που 
χρησιµοποιούνται κατά την παρασκευή Ö αρωµατισµένων ποτών Õ, η αιθυλική αυτή 
αλκοόλη επιτρέπεται να είναι µόνο γεωργικής προέλευσης και πρέπει να 
χρησιµοποιείται στην αυστηρά αναγκαία δόση για την αραίωση ή τη διάλυση των 
χρωστικών υλών, των αρωµάτων ή κάθε άλλου επιτρεπόµενου πρόσθετου. 
4. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής, και ιδίως οι µέθοδοι ανάλυσης των προϊόντων που 
αφορά ο παρών κανονισµός, καθορίζονται µε τη διαδικασία που Ö αναφέρεται Õ στο 
άρθρο 13 Ö , παράγραφος 2 Õ. 
 

ê 2061/96 άρθ. 1 σηµ. 6 
(Προσαρµοσµένο) 
ð νέο 

Άρθρο 5 
1. Οι οινολογικές επεξεργασίες και πρακτικές οι οποίες έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. Ö 1493/1999 Õ εφαρµόζονται στους οίνους και τα γλεύκη 
που περιλαµβάνονται στη σύνθεση των Ö αρωµατισµένων ποτών Õ. 
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2. Οι επεξεργασίες για τα ενδιάµεσα προϊόντα παρασκευής ενός από τα τελικά 
προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό καθορίζονται ð από την 
Επιτροπή ïµε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14. 
ð Τα µέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 13 παράγραφος 4. ï 
 

ê 1601/91 

Άρθρο 6 
1. Οι ονοµασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στο παρόν άρθρο 
χρησιµοποιούνται µόνο για τα ποτά που ορίζονται στα άρθρα αυτά, λαµβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 4. Οι ονοµασίες αυτές πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µέσα στην Κοινότητα για τον χαρακτηρισµό των εν λόγω ποτών. 
Τα ποτά που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ποτών οι οποίες ορίζονται 
στο άρθρο 2 δεν επιτρέπεται να φέρουν τις ονοµασίες που περιλαµβάνονται στο 
άρθρο αυτό. 
2. Οι γεωγραφικές ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο του 
παραρτήµατος II επιτρέπεται να αντικαθιστούν ή να συµπληρώνουν τις ονοµασίες 
της παραγράφου 1, σχηµατίζοντας σύνθετες ονοµασίες. 
Οι γεωγραφικές αυτές ονοµασίες χρησιµοποιούνται µόνο για τα ποτά των οποίων το 
στάδιο παραγωγής κατά το οποίο αποκτούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις οριστικές 
τους ιδιότητες πραγµατοποιείται στην αναφερόµενη γεωγραφική ζώνη, υπό τον όρο 
να µην παραπλανάται ο καταναλωτής όσον αφορά την πρώτη ύλη που 
χρησιµοποιήθηκε. 
3. Οι ονοµασίες πώλησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν µπορούν να 
συµπληρώνονται µε γεωγραφικές ενδείξεις τις οποίες δικαιούνται να φέρουν τα 
αµπελοοινικά προϊόντα. 
4. Για τα ποτά που αναφέρει το παράρτηµα II, τα κράτη µέλη µπορούν να 
εφαρµόζουν ειδικούς εθνικούς κανόνες για την παραγωγή, την εσωτερική 
κυκλοφορία, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση αυτών των ποτών που 
λαµβάνονται στο έδαφός τους, στο µέτρο που οι κανόνες αυτοί συµβιβάζονται µε το 
κοινοτικό δίκαιο. 

Άρθρο 7 
1. Στην ονοµασία πώλησης αρωµατισµένων ποτών τα οποία περιέχουν προϊόντα του 
αµπελοοινικού τοµέα και αρώµατα, µε αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 1,2% vol, που δεν 
ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, δεν επιτρέπεται να 
περιέχεται καµία αναφορά στα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα. 
2. Τα αρωµατισµένα ποτά που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο εµπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση, 
µε ονοµασίες που αποτελούνται από συνδυασµό λέξεων ή εκφράσεων όπως 
«είδος», «τύπος», «τρόπος», «στυλ», «µάρκα», «γεύση» ή άλλες ανάλογες ενδείξεις, 
µε µια από τις ονοµασίες που αναφέρει ο παρών κανονισµός. 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
3. Όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν προϊόντα του αµπελοοινικού 
τοµέα, λαµβάνονται µε προσθήκη αλκοόλης και δεν καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισµό, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο κατάλληλη πρόταση, το 
αργότερο Ö στις 17 ∆εκεµβρίου 1991 Õ. 



 

 
ê 1601/91 

Η χρήση της περιγραφικής ονοµασίας των ποτών τα οποία χαρακτηρίζονται ως 
«wine cooler» επιτρέπεται για τα προϊόντα αυτά µέχρις ότου αποφασίσει το 
Συµβούλιο για την προαναφερόµενη πρόταση. 

Άρθρο 8 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

1. Εκτός από τους εθνικούς κανόνες που θεσπίζονται σύµφωνα µε την 
οδηγία Ö 2000/13/ΕΚ Õ, η επισήµανση και παρουσίαση των Ö αρωµατισµένων Õ 
ποτών που αναφέρει το άρθρο 2 καθώς και η σχετική διαφήµιση, πρέπει να 
συµφωνούν µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
2. Η ονοµασία πώλησης των Ö αρωµατισµένων ποτών που αναφέρονται στο Õ 
άρθρο 2 είναι µία από τις ονοµασίες που προβλέπονται αποκλειστικά γι' αυτά 
δυνάµει του άρθρου 6. 
 

ê 1601/91 
3. Οι ονοµασίες που αναφέρει το άρθρο 2 µπορούν να συµπληρώνονται από 
αναφορά στο κύριο άρωµα που χρησιµοποιήθηκε. 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
4. Σε περίπτωση που η αλκοόλη που χρησιµοποιείται στην παρασκευή των 
Ö αρωµατισµένων Õ ποτών που αναφέρει ο παρών κανονισµός προέρχεται από µια 
µόνο πρώτη ύλη (π.χ. µόνον οινική αλκοόλη, αλκοόλη από µελάσσα, αλκοόλη από 
σιτηρά), το είδος της αλκοόλης µπορεί να αναφέρεται στην ετικέτα. 
 

ê 1601/91 
Στην περίπτωση που η αλκοόλη προέρχεται από διαφορετικές πρώτες ύλες, καµία 
ιδιαίτερη ένδειξη σχετικά µε το είδος της αλκοόλης δεν πρέπει να αναφέρεται στην 
ετικέτα. 
Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιµοποιείται για την αραίωση ή διάλυση των χρωστικών 
υλών, των αρωµάτων ή κάθε άλλου επιτρεπόµενου πρόσθετου, δεν θεωρείται ως 
συστατικό. 
 

ê 3279/92 άρθ. 1 σηµ. 3 
(Προσαρµοσµένο) 

5. Ö Τ Õα εµφιαλωµένα Ö αρωµατισµένα ποτά Õ που αναφέρονται στον παρόντα 
κανονισµό δεν µπορούν να κατέχονται µε σκοπό την πώληση ή να τίθενται σε 
κυκλοφορία σε δοχεία που είναι κλεισµένα µε µηχανισµό πωµατισµού που 
καλύπτεται µε καψύλιο ή φύλλο παρασκευασµένο µε βάση το µόλυβδο. Εντούτοις, η 
διάθεση των Ö αρωµατισµένων ποτών Õ, που είναι εµφιαλωµένα σε φιάλες που 
καλύπτονται µε αυτά τα καψύλια ή φύλλα πριν την Ö 1η Ιανουαρίου 1993 Õ 
επιτρέπεται µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων. 
 

ê 1601/91 
6. Οι γεωγραφικές ονοµασίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα II δεν επιτρέπεται 
να µεταφράζονται. 



 

7. Οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό αναγράφονται σε µία 
η περισσότερες επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί 
ο τελικός καταναλωτής να καταλαβαίνει εύκολα όλες τις ενδείξεις, εκτός αν η 
πληροφόρηση του αγοραστή εξασφαλίζεται µε άλλα µέσα. 
8. Όσον αφορά τα ποτά καταγωγής τρίτων χωρών, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση 
µιας επίσηµης γλώσσας της τρίτης χώρας, όπου έγινε η παρασκευή του προϊόντος, 
υπό τον όρο ότι οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον κανονισµό θα αναγράφονται 
και σε µία επίσηµη γλώσσα της Κοινότητας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί ο 
τελικός καταναλωτής να καταλαβαίνει εύκολα όλες τις ενδείξεις. 
9. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, για τα ποτά καταγωγής της Κοινότητας που 
προορίζονται για εξαγωγή, οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισµό, εκτός από τις ονοµασίες που αναφέρει η παράγραφος 6, επιτρέπεται να 
επαναλαµβάνονται σε κάποια άλλη γλώσσα. 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
ð νέο 

10. Για τα ποτά που αναφέρει το άρθρο 2, µπορούν να καθορίζονται ð από την 
Επιτροπή ï µε τη διαδικασία του άρθρου 13: 
 

ê 1601/91 

α) οι ιδιαίτερες διατάξεις που πρέπει να διέπουν τη χρησιµοποίηση όρων που 
αναφέρονται σε µια ορισµένη ιδιότητα του προϊόντος, όπως το ιστορικό του ή 
τον τρόπο παρασκευής του· 

 
ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

β) οι κανόνες για την επισήµανση των Ö αρωµατισµένων ποτών Õ σε δοχεία 
που δεν προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή. 

 
ò νέο 

Τα µέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 13 παράγραφος 4. 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 9 
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
κοινοτικών διατάξεων στον τοµέα, των αρωµατισµένων ποτών. Τα κράτη µέλη 
ορίζουν µια ή περισσότερες αρχές, στις οποίες αναθέτουν τον έλεγχο της τήρησης 
των διατάξεων αυτών. 
Για τα ποτά που αναφέρει το παράρτηµα II, είναι δυνατόν να αποφασίζεται, σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 13 Ö παράγραφος 2 Õ, ότι ο έλεγχος αυτός και η 
προστασία αυτή εξασφαλίζονται, κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία, µε εµπορικά 
έγγραφα ελεγχόµενα από τη διοίκηση καθώς και µε την τήρηση των κατάλληλων 
µητρώων. 
2. Για τα εξαγόµενα ποτά που απαριθµούνται στο παράρτηµα II, µπορεί να 
καθοριστεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 



 

Ö παράγραφος 2 Õ, ένα σύστηµα πιστοποίησης της αυθεντικότητας ώστε να 
αποφεύγονται οι απάτες και οι αποµιµήσεις. 
 

ê 1601/91 
Εάν δεν υπάρχει το σύστηµα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη µέλη 
εφαρµόζουν τα δικά τους συστήµατα πιστοποίησης της αυθεντικότητας, εφόσον είναι 
σύµφωνα προς τους κοινοτικούς κανόνες. 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
3. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία µετά από πρόταση της 
Επιτροπής, θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα για την ενιαία εφαρµογή των κοινοτικών 
διατάξεων στον τοµέα των αρωµατισµένων ποτών ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο και 
τις σχέσεις µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών. 
4. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή κοινοποιούν αµοιβαία τα απαραίτητα στοιχεία για 
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Οι λεπτοµέρειες της κοινοποίησης και της 
κυκλοφορίας των στοιχείων αυτών καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 13 Ö παράγραφος 2 Õ. 
 

ê 1601/91 

Άρθρο 10 
Για να διατεθούν στο εµπόριο εντός της Κοινότητας για ανθρώπινη κατανάλωση, τα 
ποτά που ορίζει ο παρών κανονισµός, τα οποία εισάγονται και χαρακτηρίζονται µε 
γεωγραφική ένδειξη, µπορούν να τυγχάνουν, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας, του 
ελέγχου και της προστασίας, που αναφέρει το άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο. 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
Το πρώτο εδάφιο τίθεται σε εφαρµογή µέσω συµφωνιών µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες 
χώρες, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων και θα συναφθούν 
µε τη διαδικασία του άρθρου Ö 133 Õ της συνθήκης. 
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής, καθώς και ο κατάλογος των προϊόντων στα οποία 
αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου Ö 13 παράγραφος 3 Õ. 
 

ê 3378/94 άρθ. 1 παρ. 2 
(Προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 11 
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα που επιτρέπουν στους 
ενδιαφερόµενους να εµποδίζουν, στις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 23 
και 24 της συµφωνίας για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του 
εµπορίου19, τη χρησιµοποίηση στην Κοινότητα µιας γεωγραφικής ένδειξης που 
προσδιορίζει προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, για προϊόντα 
τα οποία δεν κατάγονται από τον τόπο που αναφέρεται στην εν λόγω γεωγραφική 
ένδειξη, ακόµη και όταν αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή του προϊόντος ή όταν η 

                                                 
19 ⌦ ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 219 ⌫. 



 

γεωγραφική ένδειξη είναι µεταφρασµένη ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως: 
«είδος», «τύπος», «στιλ», «αποµίµηση»ή άλλες. 
Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως «γεωγραφικές ενδείξεις» νοούνται οι 
δηλώνουσες ότι ένα προϊόν κατάγεται από τρίτη χώρα-µέλος της παγκόσµιας 
οργάνωσης εµπορίου, ή από µια περιοχή ή έναν τόπο αυτής, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες µια καθοριστική ποιότητα, φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος 
µπορεί να αποδοθεί βασικά σε αυτήν τη γεωγραφική καταγωγή. 
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται ανεξαρτήτως του άρθρου 10 ή 
άλλων διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας που θεσπίζουν κανόνες για το 
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των προϊόντων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισµό. 
3. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εάν είναι αναγκαίο, 
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο Ö 13 παράγραφος 3 Õ. 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
ð νέο 

Άρθρο 12 
Εκτός εξαιρέσεων που θα αποφασίζονται ð από την Επιτροπή ï µε τη διαδικασία του 
άρθρου 13, τα αρωµατισµένα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή, πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 
ð Τα µέτρα αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε 
έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 13 παράγραφος 4. ï 
 

ê 1882/2003 άρθ. 2 και 
Παράρτηµα II σηµ. 6 
(Προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 13 
1. Ö Η Επιτροπή επικουρείται από µια Õ επιτροπή εφαρµογής για τα ποτά που 
αφορά ο παρών κανονισµός, στο εξής καλούµενη «Ö η Õ επιτροπή». 
2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία Ö της παρούσας παραγράφου Õ, 
εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη 
των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 
 

ê 1882/2003 άρθ. 2 και 
Παράρτηµα II σηµ. 6 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα. 
 

ê 1882/2003 άρθ. 3 και 
Παράρτηµα III σηµ. 23 
(Προσαρµοσµένο) 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία Ö της παρούσας παραγράφου Õ, 
εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη 
των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 



 

 
ê 1882/2003 άρθ. 3 και 
Παράρτηµα III σηµ. 23 

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες. 
 

ò νέο 
4. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 
Ö 5.Õ Η επιτροπή µπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα θέτει ο πρόεδρός της, είτε 
µε δική του πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση του αντιπροσώπου ενός κράτους µέλους. 

Ö Άρθρο 14 Õ 
Ö Η διάθεση αρωµατισµένων ποτών που έχουν παραχθεί και σηµανθεί πριν τις 
17 ∆εκεµβρίου 1991 επιτρέπεται έως ότου εξαντληθούν τα αποθέµατα. Õ 
 

ê 

Άρθρο 15 
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 καταργείται. 
Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα 
κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήµατος IV. 
 

ê 1601/91 (Προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 16 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την Ö εικοστή Õ ηµέρα από τη δηµοσίευσή 
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ö της Ευρωπαϊκής Ένωσης Õ. 
 

ê 1601/91 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε 
κάθε κράτος µέλος. 
Βρυξέλλες, […] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
[…] […] 



 

 
ê 1601/91 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Χαρακτηριστικά της αιθυλικής αλκοόλης που αναφέρει το άρθρο 3 στοιχείο δ) 

1. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Καµία ανιχνεύσιµη γεύση ξένη 
προς την πρώτη ύλη 

2. Ελάχιστος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος: 96,0% vol 

3. Μέγιστες τιµές σε υπολειµµατικά στοιχεία  

Ολική οξύτητα εκφρασµένη σε οξικό οξύ 
g/hl αλκοόλης 100% vol: 

1,5 

Εστέρες εκφρασµένοι σε οξικό αιθυλεστέρα 
g/hl αλκοόλης 100% vol: 

1,3 

Αλδεΰδες εκφρασµένες σε ακεταλδεΰδη g/hl 
αλκοόλης 100% vol: 

0,5 

Ανώτερες αλκοόλες εκφρασµένες σε 
2-µεθυλοπροπανόλη-1 g/hl αλκοόλης 
100% vol: 

0,5 

Μεθανόλη g/hl αλκοόλης 100% vol: 50 

Στερεό υπόλειµµα g/hl αλκοόλης 100% vol: 1,5 

Πτητικές αζωτούχες βάσεις εκφρασµένες σε 
άζωτο g/hl αλκοόλης 100% vol: 

0,1 

Φουρφουράλη: µη ανιχνεύσιµη 

_____________ 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Αρωµατισµένα ποτά, µε βάση αµπελοοινικά προϊόντα 

Γεωγραφικές ονοµασίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 

Nürnberger Glühwein 
 

ê 2061/96 άρθ. 1 σηµ. 7 
Thüringer Glühwein 
 

ê 1601/91 
Vermouth de Chambéry 
Vermouth di Torino 

_____________ 
 

 
é 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Καταργούµενος κανονισµός µε κατάλογο των διαδοχικών 

τροποποιήσεών του 

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του 
Συµβουλίου 
(ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1) 

 

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3279/92 του 
Συµβουλίου 
(ΕΕ L 327 της 13.11.1992, σ. 1) 

 

Σηµείο V.B.VII.8 του παραρτήµατος I της 
Πράξης Προσχώρησης του 1994 
(ΕΕ L 241 της 29.8.1994, σ. 125) 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1) 

Μόνο το άρθρο 1 παράγραφος 
2 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1) 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1) 

Μόνο το σηµείο 6 του 
παραρτήµατος ΙΙ και το 
σηµείο 23 του παραρτήµατος ΙΙΙ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 Παρών κανονισµός 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 εισαγωγικές 
λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 εισαγωγικές 
λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
πρώτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σηµείο i) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
δεύτερη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σηµείο ii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτη 
περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σηµείο iii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
τέταρτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σηµείο iv) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
πέµπτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σηµείο v) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
τελευταία πρόταση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τελική 
φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
πρώτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
σηµείο i) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
δεύτερη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
σηµείο ii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) τρίτη 
περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
σηµείο iii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
τέταρτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
σηµείο iv) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
πέµπτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
σηµείο v) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) τελική 



 

τελευταία πρόταση φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
πρώτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σηµείο i) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
δεύτερη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σηµείο ii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τρίτη 
περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σηµείο iii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
τέταρτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σηµείο iv) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
πέµπτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σηµείο v) 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
τελευταία πρόταση 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τελική 
φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 2 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 εισαγωγικές 
λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
πρώτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) σηµείο i) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
δεύτερη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) σηµείο ii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) τρίτη 
περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) σηµείο iii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
τέταρτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) σηµείο iv) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
τελευταία πρόταση 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) τελική φράση 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία β) έως 
στ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχεία β) έως στ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο στ α) Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο ζ) 



 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) Άρθρο 2 παράγραφος 3 εδάφιο 1 στοιχείο 
η) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο η) Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο θ) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο θ) Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο ι) 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ι) Άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 εισαγωγικές 
λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) 
πρώτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) σηµείο i) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) 
δεύτερη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) σηµείο ii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β) εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
πρώτη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β) σηµείο i) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
δεύτερη περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β) σηµείο ii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) τρίτη 
περίπτωση 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β) σηµείο iii) 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ) Άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο 

Άρθρο 2 παράγραφοι 5, 6 και 7 Άρθρο 2 παράγραφοι 5, 6 και 7 

Άρθρα 3, 4 και 5 Άρθρα 3, 4 και 5 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 

Άρθρο 7 Άρθρο 7 



 

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως 4 Άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως 4 

Άρθρο 8 παράγραφος 4α Άρθρο 8 παράγραφος 5 

Άρθρο 8 παράγραφος 5 Άρθρο 8 παράγραφος 6 

Άρθρο 8 παράγραφος 6 Άρθρο 8 παράγραφος 7 

Άρθρο 8 παράγραφος 7 Άρθρο 8 παράγραφος 8 

Άρθρο 8 παράγραφος 8 Άρθρο 8 παράγραφος 9 

Άρθρο 8 παράγραφος 9 Άρθρο 8 παράγραφος 10 

Άρθρο 9 Άρθρο 9 

Άρθρο 10 Άρθρο 10 

Άρθρο 10α Άρθρο 11 

Άρθρο 11 Άρθρο 12 

Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 13 παράγραφος 1 

Άρθρο 12 παράγραφος 2 - 

Άρθρο 13 Άρθρο 13 παράγραφος 2 

Άρθρο 14 Άρθρο 13 παράγραφος 3 

- Άρθρο 13 παράγραφος 4 

Άρθρο 15 Άρθρο 13 παράγραφος 5 

Άρθρο 16 - 

- Άρθρο 15 

Άρθρο 17 πρώτο εδάφιο Άρθρο 16 

Άρθρο 17 δεύτερο εδάφιο πρώτη 
πρόταση 

- 

Άρθρο 17 δεύτερο εδάφιο δεύτερη 
πρόταση 

Άρθρο 14 

Παράρτηµα I Παράρτηµα I 

Παράρτηµα II Παράρτηµα II 



 

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/1/2008  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 

      

 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

  
  17 January 2008   
       

    
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 

(€/100kg) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 
Type of product min. max. (tonnes) ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ (€/100kg) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (t)

SMP Skimmed Milk Powder - - - - - 
82A Butter 82% 19.00 21.50 447 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ
BOA Butteroil - - - - - 

       
 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2008-01-18  
 
 
      ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
      Τελειώνει Τελειώνει
    week 1 2

week   on 6/1/08 13/01
        

    118,4 128,0
BE-LU     0,0 0,0

BG     0,0 0,0
      0,0 0,0

CZ     108,8 113,9
      0,0 0,0

DK     102,4 102,4
      * *

DE     115,7 114,5
      *** 0,0

EE     165,2 151,6
      0,0 0,0

82%   109,9 109,9
    *** 0,0 
80%   110,0 110,0

IE    *** 0,0
    111,6 99,7

ES     0,0 0,0
   120,7 118,7

FR    0,0 0,0
IT     130,9 130,9



 

      0,0 *
CY       

        
LV     148,5 134,4

        
LT     168,3 169,3

        
HU     163,4 155,3

      0,0 0,0
MT       

        
NL     114,7 115,9

      0,0 0,0
AT     147,1 147,1

      * *
PL     111,4 112,8

        
    113,6 110,9

PT     0,0 0,0
    151,8 151,8

RO     0,0  
SI     135,1 140,6

      0,0 0,0
SK     175,6 118,5

      0,0 0,0
FI     146,6 146,2

      0,0 0,0
SE     112,8 112,8

      * *
UK 82%   117,9 131,4

      0,0 0,0
  80%   126,8 137,3
      0,0 0,0
 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟ ΆΝΟΙΓΜΑ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ 
 
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2007 της Επιτροπής, της 12ης 
Νοεµβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του 
Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών 
προϊόντων και το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων (ΕΕ L 294 της 13.11.2007) 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:011:SOM:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:294:SOM:EL:HTML


 

 

ΒΟ∆ΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 
 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΒΟ∆ΙΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 18/1/2008 
 
Σύµφωνα µε το παράρτηµα νέου κανονισµού οι εξαγωγικές επιδοτήσεις που ισχύουν 
από 18/1/2008 είναι οι ακόλουθες: 

 
Κωδικός προϊόντων Προορισµός Μονάδα µέτρησης Ύψος επιδότησης (7) 

0102 10 10 9140 B00 EUR/100 kg poids vif 25,9
0102 10 30 9140 B00 EUR/100 kg poids vif 25,9

0201 10 00 9110 (1) B02 EUR/100 kg poids net 36,6
 B03 EUR/100 kg poids net 21,5

0201 10 00 9130 (1) B02 EUR/100 kg poids net 48,8
 B03 EUR/100 kg poids net 28,7

0201 20 20 9110 (1) B02 EUR/100 kg poids net 48,8
 B03 EUR/100 kg poids net 28,7

0201 20 30 9110 (1) B02 EUR/100 kg poids net 36,6
 B03 EUR/100 kg poids net 21,5

0201 20 50 9110 (1) B02 EUR/100 kg poids net 61,0
 B03 EUR/100 kg poids net 35,9

0201 20 50 9130 (1) B02 EUR/100 kg poids net 36,6
 B03 EUR/100 kg poids net 21,5

0201 30 00 9050 US(3) EUR/100 kg poids net 6,5
 CA(4) EUR/100 kg poids net 6,5

0201 30 00 9060 (6) B02 EUR/100 kg poids net 22,6
 B03 EUR/100 kg poids net 7,5

0201 30 00 9100 (2)(6) B04 EUR/100 kg poids net 84,7
 B03 EUR/100 kg poids net 49,8
 EG EUR/100 kg poids net 103,4

0201 30 00 9120 (2)(6) B04 EUR/100 kg poids net 50,8
 B03 EUR/100 kg poids net 29,9
 EG EUR/100 kg poids net 62,0

0202 10 00 9100 B02 EUR/100 kg poids net 16,3
 B03 EUR/100 kg poids net 5,4

0202 20 30 9000 B02 EUR/100 kg poids net 16,3
 B03 EUR/100 kg poids net 5,4

0202 20 50 9900 B02 EUR/100 kg poids net 16,3
 B03 EUR/100 kg poids net 5,4

0202 20 90 9100 B02 EUR/100 kg poids net 16,3
 B03 EUR/100 kg poids net 5,4

0202 30 90 9100 US(3) EUR/100 kg poids net 6,5
 CA(4) EUR/100 kg poids net 6,5

0202 30 90 9200 (6) B02 EUR/100 kg poids net 22,6
 B03 EUR/100 kg poids net 7,5

 





 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ΣΦΑΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆ΩΝ 

Slaughterings of TOTAL SHEEP  (in Tonns) and its forecast based on the change in GIP
2007 January February March April Mai June July August Septemb. October Novemb. December Year 2007

Belgium 0,085 0,075 0,084 0,125 0,098 0,090 0,097 0,117 0,126 0,114 0,101 0,155 be 1,267
Bulgaria 0,136 0,422 1,403 1,033 0,617 0,527 0,796 1,105 0,829 9,157
Czech Republic 0,083 0,081 0,101 0,109 0,087 0,086 0,163 0,163 0,166 0,169 0,161 0,163 cz 1,532
Denmark 0,138 0,107 0,115 0,134 0,092 0,079 0,083 0,140 0,182 0,245 0,248 0,212 dk 1,775
Germany 5,095 2,287 3,322 3,722 2,906 2,589 2,401 2,849 3,271 4,172 4,563 5,162 de 42,338
Estonia 0,045 0,041 0,039 0,009 0,037 0,025 0,037 0,048 0,050 0,050 0,045 0,085 ee 0,511
Greece 6,621 5,765 6,026 15,343 7,308 4,395 3,892 3,854 3,388 3,939 4,579 8,136 gr 73,246
Spain 17,703 16,488 20,599 19,600 19,405 18,842 19,245 24,050 16,426 16,073 14,673 29,094 es 232,198
France 7,774 8,305 11,452 11,615 11,467 10,321 10,708 10,789 8,952 9,675 7,598 9,982 fr 118,637
Ireland 4,400 3,400 4,000 4,700 5,900 5,500 6,100 7,900 6,900 7,300 5,388 4,924 ie 66,412
Italy 4,552 3,751 5,228 5,797 3,480 3,421 3,214 3,814 2,870 4,033 4,224 15,822 it 60,207
Cyprus 0,214 0,164 0,190 0,420 0,248 0,241 0,286 0,314 0,202 0,177 0,126 0,590 cy 3,172
Latvia 0,022 0,017 0,019 0,019 0,021 0,025 0,019 0,025 0,044 0,041 0,053 0,064 lv 0,369
Lithuania 0,036 0,037 0,035 0,036 0,039 0,038 0,047 0,046 0,047 0,046 0,023 0,022 lt 0,452
Luxembourg 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,006 0,004 0,005 0,006 0,007 0,006 lu 0,057
Hungary 0,066 0,067 0,117 0,059 0,055 0,056 0,058 0,076 0,078 0,076 0,076 0,039 hu 0,824
Malta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 mt 0,000
Netherlands 1,141 1,123 1,144 1,053 1,044 0,762 0,866 0,793 0,839 2,315 0,323 1,425 nl 12,828
Austria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 at 0,000
Poland 0,034 0,035 0,105 0,093 0,247 0,177 0,164 0,103 0,035 0,021 0,020 0,069 pl 1,103
Portugal 0,737 0,808 1,508 1,332 0,832 1,081 0,901 0,942 0,729 0,726 0,717 1,944 pt 12,257
Romania 0,400 0,800 3,000 24,700 5,100 3,900 75,800
Slovenia 0,006 0,006 0,012 0,018 0,014 0,012 0,010 0,011 0,011 0,011 0,006 0,009 si 0,126
Slovakia 0,020 0,017 0,350 0,140 0,031 0,019 0,040 0,034 0,041 0,039 0,053 0,096 sk 0,880
Finland 0,073 0,053 0,087 0,024 0,043 0,050 0,047 0,056 0,044 0,107 0,082 0,034 fi 0,700
Sweden 0,345 0,272 0,362 0,226 0,272 0,268 0,287 0,433 0,555 0,679 0,534 0,356 se 4,589
U. K. 28,013 22,731 23,857 29,236 22,919 23,755 32,144 21,848 26,982 33,539 29,083 24,595 uk 318,702

EU (27 E.M.) 77,743 66,855 83,159 119,547 82,266 76,263 81,611 79,514 72,772 83,553 72,683 102,983 1.039,139
Change in Ton -2,177 -1,913 -0,214 22,447 7,623 5,046 6,827 -0,936 -0,399 1,420 0,088 -2,723 75,279
Change in % -2,7% -2,8% -0,3% 23,1% 10,2% 7,1% 9,1% -1,2% -0,5% 1,7% 0,1% -2,6% 7,8%



 

ΣΦΑΓΙΑ ΑΙΓΟΕΙ∆ΩΝ 
 

 



 

 



 

ΣΦΑΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

Sheep and Goat slaughterings in the EU
>2003 = EU 15    2004 = EU 25    2007 = EU 27
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ΣΦΑΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
 

Sheep and Goat slaughterings in the EU
2003 = EU 15    2004 = EU 25  2007 = EU 27
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  Exportation de viande ovine vers les pays tiers     
  Breakdown of sheepmeat exports by Member State     
  Aufteilung der Schaffleischexporte     



 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ  
 
 



 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆ΩΝ 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 22/2008 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2008, για τη 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την κοινοτική κλίµακα ταξινόµησης των σφαγίων 
προβατοειδών 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:009:SOM:EL:HTML


 

 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 
 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  ΑΠΟ17/12/07-15/1/2008 
 
  17-∆εκ-07 24-∆εκ-07 1-Ιαν-08 8-Ιαν-08 Change  
  23-∆εκ-07 31-∆εκ-07 7-Ιαν-08 15-Ιαν-08 prev. Week 
       
Belgique EUR / 100 Kg 125,6 125,7 124,4 124,1 -0,00241 
Bulgaria EUR / 100 Kg 163,62 163,36 179,28 178,19 -0,00608 
 BGN/ 100 Kg 320 319,5 350,63 348,51 -0,00605 
Tchéquie EUR / 100 Kg 142,9322 141,8448 141,8327 142,5754 0,005236 
 CZK/ 100 Kg 3772 3766 3741 3708 -0,00882 
Danemark EUR / 100 Kg 106,9404 106,9787 107,0361 107,1385 0,000957 
 DKK / 100 Kg 798 798 798 798 0 
Allemagne EUR / 100 Kg 135,47 135,38 135,04 135,03 -7,4E-05 
Estonie EUR / 100 Kg 145,0398 146,9354 141,4358 144,1636 0,019286 
 EEK / 100 Kg 2269,38 2299,04 2212,99 2255,67 0,019286 
Greece EUR / 100 Kg 170,02 170,95 171,51 171,51 0 
Espagne EUR / 100 Kg 128,35 128,35 130,26 129,37 -0,00683 
France EUR / 100 Kg 122 122 122 122 0 
Irlande EUR / 100 Kg 132,4 132,4 131,81 129,79 -0,01533 
Italie EUR / 100 Kg 157,23 153,23 152,87 152,87 0 
Chypre EUR / 100 Kg 141,8139 143,5225 144 144 0 
 CYP / 100 Kg 83 84    
Lettonie EUR / 100 Kg 150,0103 152,172 146,3833 155,5158 0,062388 
 LVL / 100 Kg 104,51 106,04 102,14 108,61 0,063344 
Lituanie EUR / 100 Kg 157,7271 160,3771 156,6757 160,8115 0,026397 
 LTL / 100 Kg 544,6 553,75 540,97 555,25 0,026397 
Luxembourg EUR / 100 Kg 136,3 136 137,8 136,6 -0,00871 
Hongrie EUR / 100 Kg 137,9826 137,7169 138,7642 137,6626 -0,00794 
 HUF / 100 Kg 35027,67 34971,43 35195,36 34992,26 -0,00577 
Malte EUR / 100 Kg 148,7072 148,7072 148,7072 148,7072 0 
 MTL / 100 Kg 63,84 63,84 0   
Pays-Bas EUR / 100 Kg 120,79 120,43 120,5 120,31 -0,00158 
Autriche EUR / 100 Kg 135,46 136,1 135,52 136,33 0,005977 
Pologne EUR / 100 Kg 133,3389 138,5463 142,8611 144,6861 0,012775 
 PLN / 100 Kg 482,42 499,8 514,31 519,94 0,010947 
Portugal EUR / 100 Kg 143 143 143 143 0 
Romania EUR / 100 Kg 148,8681 148,2204 143,5201 144,0909 0,003977 
 RON / 100 Kg 525,13 522,93 516,01 523,97 0,015426 
Slovenie EUR / 100 Kg 134,94 138,04 134,45 133,93 -0,00387 
Slovakie EUR / 100 Kg 136,1273 139,6553 142,1641 144,2339 0,014559 
 SKK / 100 Kg 4569,95 4696,19 4762,03 4808,1 0,009674 
Finlande EUR / 100 Kg 144,08 145,11 146,85 151,69 0,032959 
Suède EUR / 100 Kg 138,1363 138,1363 137,6301 137,6009 -0,00021 
 SEK / 100 Kg 1306 1306 1296 1292 -0,00309 
Royaume EUR / 100 Kg 147,9053 145,9296 143,6775 140,8902 -0,0194 
  Uni GBP / 100 Kg 106,29 106,39 106,27 105,56 -0,00668 



 

       
EU EUR / 100 Kg 132,2783 132,6096 133,0118 133,0994 0,000659 
       
       
       
       
Extrait of Regulation (EEC) N° 3220/84, Article 2  (ammended)*  
pig carcase' shall mean: the body of a slaughtered pig,   
bled and eviscerated, whole or divided down the mid-line,  
without tongue, bristles, hooves genital organs, flare fat, kidneys and diaphragm. 
       
Extrait of Regulation (EEC) N° 3220/84, Article 3  (ammended)*  
Grading Scale:      
Lean meat as a % of Carcase weight    
55% or more      
50% or more but less than 55%     
45% or more but less than 50%     
40% or more but less than 45%     
Less than 40%       
       
*Regulation (EEC) N° 3220/84 ammended by:   
Regulation (EEC) 3530/86      
and       
Regulation (EEC) 3513/93     
 
 



 

 

ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ  ΤΙΜΕΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ ΣΤΙΣ 18/1/2008  
 

 «ANNEXE I 
Code NC Désignation des marchandises Prix 

représenta
tif (en 

EUR/100 
kg) 

Garantie 
visée à 

l'article 3 
paragraphe 

3 
(en EUR/10

0 kg) 

Origine 
(1) 

0207 12 
10 

Carcasses de poulets présentation 
70%, congelées 

103,9 
112,4 

0 
0 

01 
02 

0207 12 
90 

Carcasses de poulets présentation 
65%, congelées 

110,0 
102,3 
131,6 

2 
5 
0 

01 
02 
03 

0207 14 
10 

Morceaux désossés de coqs ou de 
poules, congelés 

228,3 
260,3 
326,6 

22 
12 
0 

01 
02 
03 

0217 14 
50 

Poitrines de poulets, congelées 
 

322,0 
283,9 

0 
0 

01 
02 

0207 14 
60 

Cuisses de poulets,  congelées 110,8 10 01 

0207 14 
70 

Poulets congelés, autres 211,9 22 01 

0207 25 
10 

Carcasses de dindes présentation 80% 
congelées 

151,3 3 
 

01 

0207 27 
10 

Morceaux désossés de dindes, 
congelés 

343,5 
363,9 

0 
0 

01 
03 

0408 11 
80 

Jaunes d'œufs 318,9 0 02 

0408 91 
80 

Œufs sans coquilles séchés 374,2 0 02 

1602 32 
11 

Préparations non cuites de coqs ou de 
poules 

218,2 
376,2 

21 
0 

01 
04 

3502 11 
90 

Ovalbumines séchées 475,4 0 
 

02 
 

 
 



 

 

Η νέα διάσταση στις κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις 
http://www.euro-info.gr 
Πύλη Ευρωπαϊκών Θεµάτων και 

Χρηµατοδοτήσεων 
 

ΝΕΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ - ELYROS S.A. 
Τέθηκε σε κυκλοφορία ο νέος Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οκτωβρίου 2007. H κυκλοφορία του 
Ο∆ΗΓΟΥ γίνεται αποκλειστικά µε συνδροµές (τιµή: 240€).  
 
Κυκλοφορούν επίσης, οι θεµατικοί οδηγοί:  
Γεωργία – Αλιεία, (τιµή: 120€) 
Αυτοδιοίκηση, (τιµή: 120€) 
∆ικαιοσύνη & Εσωτερικές υποθέσεις (τιµή: 80€). 
Εκπαίδευση & Πολιτισµός (τιµή: 120€) 
Επιχειρήσεις & Εµπόριο (τιµή: 120€) 
Εξωτερικές σχέσεις & ∆ιεύρυνση (τιµή: 60€) 
∆ηµόσια Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή (τιµή: 80€) 
Κατάρτιση & Απασχόληση (τιµή: 80€) 
Ενέργεια & Μεταφορές (τιµή: 120€) 
Αρχές & Λειτουργία του Γ’ & ∆’ ΚΠΣ (τιµή: 60€) 
 
 
 
Για εκτενέστερα στοιχεία πάνω σε πληροφορίες που δηµοσιεύονται συνοπτικά στην παρούσα 
έκδοση, οι συνδροµητές µας µπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση σύνταξης ή στο 
γραφείο των Αθηνών. 
Απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση και η αναπαραγωγή των ειδήσεων του παρόντος τεύχους, 
χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον εκδότη. 
Υπεύθυνος σύµφωνα µε το Νόµο : Γιώργος Μαρκατάτος 
Συντακτική Επιτροπή :, Στέλλα Κούρου, Ελίνα Μιαούλη, Γιάννης Μαρκατάτος.  
Σύµβουλος έκδοσης : Γιώργος ∆αράτος  
 
 

http://www.euro-info.gr/

