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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 122/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης
Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονι
σμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ.
1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2),
και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την
Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες
χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρ
τημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Φεβρουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών

(1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

195,3
68,6
43,0
134,4
98,0
107,9

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

170,1
134,2
169,4
157,9

0709 90 70

MA
TR
ZZ

113,5
148,2
130,9

0709 90 80

EG
ZZ

103,6
103,6

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

50,9
53,0
64,2
47,6
63,1
44,9
54,0

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

162,7
100,1
52,0
104,9

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

CN
IL
JM
MA
PK
TR
ZZ

72,2
86,9
101,6
153,9
50,9
65,7
88,5

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

64,1
67,1
56,7
62,6

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
US
ZZ

91,9
90,4
67,8
89,1
32,6
112,1
80,7

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

95,8
57,1
59,1
125,0
113,1
90,0

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 123/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 όσον αφορά τους όρους για μετακινήσεις
ζώων μέσα στην ιδία απαγορευμένη ζώνη και τις προϋποθέσεις εξαίρεσης ζώων από την απαγόρευση
εξόδου που προβλέπεται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ο εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού
των προβάτων αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή της
κατάστασης ανοσίας του ευπαθούς πληθυσμού. Η απόδειξη
της απουσίας κυκλοφορίας γενικού ή συγκεκριμένου οροτύ
που ή οροτύπων ιών καταρροϊκού πυρετού των προβάτων σε
τμήμα της απαγορευμένης ζώνης πρέπει να γίνεται από τα
κράτη μέλη με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων των προγραμ
μάτων παρακολούθησης του καταρροϊκού πυρετού των προ
βάτων που εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1266/2007. Αυτά τα προγράμματα παρακολούθησης
πρέπει να περιλαμβάνουν παθητική κλινική επιτήρηση και
ενεργό επιτήρηση βασισμένη σε εργαστηριακή υποδομή
μέσω τουλάχιστον της παρακολούθησης ζώων-δεικτών.

(6)

Η βασισμένη σε εργαστηριακή υποδομή επιτήρηση μέσω της
παρακολούθησης ζώων-δεικτών δεν πρέπει να περιορίζεται
μόνο σε ορολογικές δοκιμασίες αλλά μπορεί επίσης να πραγ
ματοποιείται με άλλες διαγνωστικές μεθόδους, ήτοι δοκιμα
σίες προσδιορισμού παραγόντων.

(7)

Ο εμβολιασμός σε περιπτώσεις μη κυκλοφορίας ιών δεν
πρέπει να αποθαρρύνεται και ο προληπτικός εμβολιασμός
σε απαγορευμένες ζώνες όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία ιού
δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται. Εντούτοις, σύμφωνα με την
οδηγία 2000/75/EK, ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού
πυρετού των προβάτων επιτρέπεται μόνο εντός της ζώνης
προστασίας. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1266/2007 ορίζει ότι οι μετακινήσεις ζώων
εντός της ίδιας απαγορευμένης ζώνης όπου κυκλοφορεί ο
ίδιος ή οι ίδιοι ορότυποι του ιού του καταρροϊκού πυρετού
του προβάτου επιτρέπονται από την αρμόδια αρχή, με την
προϋπόθεση ότι τα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν δεν
εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα καταρροϊκού πυρετού
του προβάτου κατά την ημέρα της μεταφοράς, υποθέτοντας
ότι τα εν λόγω ζώα δεν αποτελούν πρόσθετο κίνδυνο για την
υγεία των ζώων.

(8)

Οι περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί ο εμβολιασμός και όπου
δεν υφίσταται κυκλοφορία συγκεκριμένου οροτύπου ή
συγκεκριμένων οροτύπων ιού εμφανίζουν χαμηλότερο κίν
δυνο από τις άλλες περιοχές που αποτελούν μέρος της
απαγορευμένης ζώνης όπου υπάρχει κυκλοφορία ιών. Επο
μένως, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να οριοθετή
σουν, εντός της ζώνης προστασίας περιοχές όπου έχει εφαρ
μοστεί εμβολιασμός και όπου δεν κυκλοφορεί συγκεκριμένος
ορότυπος ή συγκεκριμένοι ορότυποι ιού καταρροϊκού πυρε
τού των προβάτων. Η πρόθεση να οριοθετηθούν αυτές οι
περιοχές θα πρέπει να δηλωθεί στην Επιτροπή, μαζί με όλες
τις πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι δικαιολογείται
τούτο. Τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενημερω
θούν για την εν λόγω οριοθέτηση.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου
2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα κατα
πολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού των προβά
των (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα
άρθρα 11 και 12 και το άρθρο 19 τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2000/75/ΕΚ καθορίζει τους κανόνες ελέγχου και
τα μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού
πυρετού των προβάτων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για
την θέσπιση ζωνών προστασίας και εποπτείας, την εφαρμογή
προγραμμάτων εμβολιασμού και την απαγόρευση εξόδου για
τα ζώα που εγκαταλείπουν τις εν λόγω ζώνες.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 της Επιτροπής (2)
θεσπίζει κανόνες για την καταπολέμηση, την παρακολού
θηση, την επιτήρηση και τους περιορισμούς στις μετακινή
σεις ζώων, όσον αφορά τον καταρροϊκό πυρετό των προβά
των, εντός και από τις ζώνες προστασίας («απαγορευμένες
ζώνες»).

(3)

Το παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού θεσπίζει τις
προϋποθέσεις εξαίρεσης από την απαγόρευση εξόδου που
εφαρμόζονται σε μετακινήσεις ευπαθών ζώων, του σπέρμα
τος, των ωαρίων και των εμβρύων τους, σύμφωνα με την
οδηγία 2000/75/ΕΚ.

(4)

Σύμφωνα με τη γνώμη της επιστημονικής ομάδας ΕΑΑΤ για
την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων της σχετικά με
τους φορείς και τα εμβόλια (3), που εκδόθηκε στις 27 Απρι
λίου 2007, ο εμβολιασμός αποτελεί κατάλληλο μέσο για
τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και
για την αποφυγή εκδήλωσης των κλινικών συμπτωμάτων
και, κατά συνέπεια, για τον περιορισμό των ζημιών για
τους αγρότες.

(1) EE L 327 της 22.12.2000, σ. 74.
(2) EE L 283 της 27.10.2007, σ. 37.
(3) The EFSA journal (2007) αριθ. 479, σ. 1-29.
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Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού επιτρέ
πει τις μετακινήσεις ζώων από μια ζώνη προστασίας σε μια
ζώνη εποπτείας. Οι μετακινήσεις των ζώων μέσα στην ίδια
απαγορευμένη ζώνη, από ένα μέρος της εν λόγω ζώνης όπου
κυκλοφορεί ιός προς ένα μέρος όπου έχει διενεργηθεί εμβο
λιασμός και όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία ιού, επιτρέπεται
υπό προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που απαιτούνται για
μετακινήσεις ζώων από μια ζώνη προστασίας προς μια ζώνη
εποπτείας μέσα στην ίδια απαγορευμένη ζώνη για να περιο
ριστεί ο κίνδυνος διάδοσης του ιού στο μέρος της απαγο
ρευμένης ζώνης όπου έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και όπου
δεν κυκλοφορεί ιός. Επομένως, οι τρέχοντες κανόνες σχετικά
με τις μετακινήσεις ζώων εντός της ίδιας απαγορευμένης
ζώνης όπου κυκλοφορεί ή κυκλοφορούν ο ίδιος ορότυπος
ή οι ίδιοι ορότυποι ιού, θα πρέπει να τροποποιηθούν.

επαρκή επιδημιολογικά στοιχεία που λαμβάνονται μετά από
εφαρμογή της παρακολούθησης με ζώα-δείκτες σύμφωνα με
το σημείο 1.1.2.1 του παραρτήματος Ι, να οριοθετήσουν ένα
τμήμα μιας ζώνης προστασίας ως “απαγορευμένη ζώνη όπου
έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και όπου δεν κυκλοφορεί ιός
καταρροϊκού πυρετού των προβάτων συγκεκριμένου οροτύ
που ή συγκεκριμένων οροτύπων” (“περιοχή χαμηλότερου κιν
δύνου”), κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι μετακινήσεις ζώων από ένα μέρος απαγορευμένης ζώνης
όπου έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και όπου δεν κυκλοφορεί
ιός προς μια περιοχή έξω από την απαγορευμένη ζώνη επι
τρέπονται σήμερα κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις με εκεί
νες που εφαρμόζονται όταν γίνεται μετακίνηση ζώων από μια
απαγορευμένη ζώνη με κυκλοφορία ιού προς μια περιοχή
έξω από την απαγορευμένη ζώνη. Εντούτοις, λαμβάνοντας
υπόψη το σχετικά χαμηλό επίπεδο κινδύνου από μετακινή
σεις ζώων από ένα τμήμα μιας απαγορευμένης ζώνης όπου
έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και όπου δεν υφίσταται κυκλο
φορία ιών, ενδείκνυται να επιτραπούν οι μετακινήσεις αυτές
κάτω από λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τις
δοκιμασίες ταυτοποίησης ιών που απαιτούνται για ορισμένες
κατηγορίες εμβολιασμένων ζώων. Συνεπώς, το παράρτημα ΙΙΙ
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 πρέπει να τροπο
ποιηθεί ανάλογα.

ii) δεν κυκλοφορεί κανένας ιός καταρροϊκού πυρετού των
προβάτων στο εν λόγω τμήμα της ζώνης προστασίας
για το συγκεκριμένο ορότυπο ή συγκεκριμένους οροτύ
πους ιού καταρροϊκού πυρετού των προβάτων.

i) ο εμβολιασμός διενεργείται σε εκείνο το τμήμα της ζώνης
προστασίας για συγκεκριμένο ορότυπο ή συγκεκριμένους
οροτύπους ιού καταρροϊκού πυρετού των προβάτων·

'Ενα κράτος μέλος που σκοπεύει να οριοθετήσει ένα τμήμα
μιας ζώνης προστασίας ως “περιοχή χαμηλότερου κινδύνου”
οφείλει να δηλώσει την πρόθεσή του στην Επιτροπή. Η εν
λόγω ανακοίνωση θα συνοδεύεται από όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες και τα στοιχεία για την αιτιολόγηση της οριο
θέτησης, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση
της υπόψη ζώνης, ειδικότερα όσον αφορά το ισχύον πρό
γραμμα παρακολούθησης του καταρροϊκού πυρετού των
προβάτων. Το κράτος μέλος ενημερώνει επίσης χωρίς καθυ
στέρηση τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Επομένως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Οι μετακινήσεις ζώων μέσα στην ίδια απαγορευμένη ζώνη
από μια περιοχή όπου κυκλοφορεί ή κυκλοφορούν ο ίδιος
ορότυπος ή οι ίδιοι ορότυποι ιού καταρροϊκού πυρετού των
προβάτων προς ένα τμήμα της ίδιας απαγορευμένης ζώνης
που οριοθετείται ως “περιοχή χαμηλότερου κινδύνου” μπο
ρούν να επιτραπούν μόνο εάν:

α) τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο
παράρτημα ΙΙΙ· ή

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

«2α. Τα κράτη μέλη δύνανται, βάσει του αποτελέσματος
μιας αξιολόγησης κινδύνου που πρέπει να λάβει υπόψη

β) τα ζώα πληρούν οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες υγειο
νομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας αξιο
λόγησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του
ιού του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και της
προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαι
τούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής και
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορι
σμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων· ή

γ) τα ζώα προορίζονται για άμεση σφαγή.»
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β) Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:

«3.
Το κράτος μέλος καταγωγής ενημερώνει αμέσως την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις υγειονομι
κές εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο
β) ή στην παράγραφο 2α στοιχείο β).

4.
Για τα ζώα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2
και 2α του παρόντος άρθρου, η ακόλουθη επιπλέον φράση
προστίθεται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγ
χου που προβλέπονται στις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ,
91/68/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ ή που αναφέρονται στην από
φαση 93/444/ΕΟΚ:

“Ζώα σύμφωνα με ................ [άρθρο 7 παράγραφος 1, ή
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), ή άρθρο 7 παράγραφος
2 στοιχείο β), ή άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ή άρθρο
7 παράγραφος 2α στοιχείο α) ή άρθρο 7 παράγραφος 2α
στοιχείο β), ή άρθρο 7 παράγραφος 2α στοιχείο γ), υποδεί
ξατε ανάλογα με την περίπτωση] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1266/2007”».

L 40/5

πει να είναι αντιπροσωπευτικός και επαρκής ώστε
να ανιχνεύεται μηνιαία επίπτωση (*) 2 %, με αξιο
πιστία 95 % σε κάθε γεωγραφική μονάδα αναφο
ράς.
— Οι εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να είναι σχεδια
σμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι θετικές δοκιμές
διαλογής να ακολουθούνται από ειδικές ορολογι
κές/ιολογικές δοκιμές οροτύπων οι οποίες εστιά
ζονται στον ορότυπο ή στους οροτύπους του
καταρροϊκού πυρετού των προβάτων που απαιτού
νται για να επαληθευτεί η κυκλοφορία του συγκε
κριμένου οροτύπου σε κάθε κατάλληλη από επι
δημιολογική άποψη γεωγραφική περιοχή.
___________
(*) Εκτιμάται ότι 20 % είναι το σύνηθες ετήσιο
ποσοστό ορομετατροπής σε μια προσβληθείσα
ζώνη. Ωστόσο, στην Κοινότητα, η κυκλοφορία
του ιού πραγματοποιείται κυρίως σε μια
περίοδο περίπου έξι μηνών (από το τέλος
της άνοιξης έως τα μέσα του φθινοπώρου).
Ως εκ τούτου, 2 % είναι η συντηρητική εκτί
μηση του αναμενόμενου μηνιαίου ποσοστού
ορομετατροπής.»
3) Στο παράρτημα ΙΙΙ το τμήμα Α τροποποιείται ως εξής:

2) Στο παράρτημα Ι, το σημείο 1.1.2.1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:

«1.1.2.1. Παρακολούθηση με ζώα-δείκτες:

— Η παρακολούθηση με ζώα-δείκτες συνίσταται σε
ένα ενεργό ετήσιο πρόγραμμα δοκιμών σε ζώαδείκτες, με σκοπό την αξιολόγηση της κυκλοφο
ρίας του ιού του καταρροϊκού πυρετού των προ
βάτων εντός της απαγορευμένης ζώνης. Όπου
είναι εφικτό, τα ζώα-δείκτες πρέπει να είναι
βοοειδή. Αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε περιο
χές της απαγορευμένης ζώνης όπου, μετά από
ανάλυση κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τις εντο
μολογικές και οικολογικές εκτιμήσεις, η παρουσία
του φορέα έχει επιβεβαιωθεί ή υφίστανται περι
βάλλοντα κατάλληλα για την αναπαραγωγή του
φορέα.

— Τα ζώα-δείκτες πρέπει να υποβάλλονται σε δοκι
μές τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά την
περίοδο δραστηριότητας του σχετικού φορέα,
εάν είναι γνωστή. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοι
χεία, τα ζώα-δείκτες πρέπει να υποβάλλονται σε
δοκιμές τουλάχιστον μία φορά το μήνα καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.

— Ο ελάχιστος αριθμός ζώων-δεικτών ανά γεωγρα
φική μονάδα αναφοράς, για την παρακολούθηση
και την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού, πρέ

α) Το σημείο 5 στοιχείο β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) έχουν εμβολιαστεί με αδρανοποιημένο εμβόλιο πριν από
τουλάχιστον τον αριθμό ημερών που απαιτείται για την
έναρξη της περιόδου ανοσίας που ορίζεται στις προδια
γραφές του εμβολίου που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του
προγράμματος εμβολιασμού και έχουν υποβληθεί σε
δοκιμασία ταυτοποίησης παράγοντα σύμφωνα με το
εγχειρίδιο του OIE για τα χερσαία ζώα, με αρνητικά
αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε τουλάχιστον 14
ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ανο
σίας που ορίζεται στις προδιαγραφές του εμβολίου που
έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος εμβολια
σμού. Εντούτοις, η εν λόγω δοκιμή ταυτοποίησης παρά
γοντα δεν είναι απαραίτητη για τις μετακινήσεις ζώων
από ένα τμήμα μιας απαγορευμένης ζώνης που οριοθε
τείται ως “περιοχή χαμηλότερου κινδύνου” σύμφωνα με
το άρθρο 7 παράγραφος 2α του παρόντος κανονισμού».
β) Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Όσον αφορά τα έγκυα ζώα, αυτά θα πρέπει να συμμορφώ
νονται τουλάχιστον με μία από τις προϋποθέσεις που καθο
ρίζονται στα σημεία 5, 6 και 7 πριν από τη γονιμοποίηση ή
το ζευγάρωμα, ή θα πρέπει να συμμορφώνονται με την προϋ
πόθεση που καθορίζεται στο σημείο 3. Σε περίπτωση που
διενεργείται ορολογική δοκιμή, όπως καθορίζεται στο σημείο
3, η εν λόγω δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιείται όχι
νωρίτερα από επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία της
μετακίνησης».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

11.2.2009
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών
στα τρόφιμα ως αποτέλεσμα της αναπόφευκτης μεταφοράς των εν λόγω ουσιών σε μη στοχευόμενες
ζωοτροφές
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

φευκτης μεταφοράς εγκεκριμένων κοκκιδιοστατικών ή ιστο
μοναδοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές και της
συνακόλουθης παρουσίας τους σε τρόφιμα που αποτελούν
παράγωγα αυτών, γεγονός που θα παρεμπόδιζε τη λειτουρ
γία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν
εναρμονισμένοι κοινοτικοί κανόνες για το θέμα αυτό.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης
Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για
τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγρα
φος 3,

(4)

Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκι
διοστατικά και ιστομοναδοστατικά και αποτελούν αντικεί
μενο αναπόφευκτης μεταφοράς σε μη στοχευόμενες ζωοτρο
φές θεωρούνται ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές υπό
την έννοια της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και η παρουσία τους δεν
πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, την υγεία
των ανθρώπων ή το περιβάλλον. Επομένως, θεσπίζονται ανώ
τατα όρια για τις εν λόγω ουσίες στις ζωοτροφές με την
οδηγία 2009/8/ΕΚ της Επιτροπής (4) για την τροποποίηση
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ.

(5)

Το φαινόμενο της αναπόφευκτης μεταφοράς κοκκιδιοστατι
κών και ιστομοναδοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές,
ακόμα και κάτω από τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην
οδηγία 2002/32/ΕΚ, μπορεί να οδηγήσει στην παρουσία
καταλοίπων των εν λόγω ουσιών σε τρόφιμα ζωικής προέ
λευσης. Επομένως, για να προστατευθεί η δημόσια υγεία και,
εφόσον δεν καθορίζεται ανώτατο όριο καταλοίπων (ΑΟΚ) για
το συγκεκριμένο τρόφιμο στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2377/90, της 26 Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοι
νοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανωτάτων ορίων
καταλοίπων φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (5)
ή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, πρέ
πει να καθοριστούν ανώτατες τιμές ανοχής για την παρουσία
δραστικών ουσιών που περιέχονται στα κοκκιδιοστατικά και
τα ιστομοναδοστατικά στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που
προέρχονται από μη στοχευόμενες ζωοτροφές, στο πλαίσιο
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 για τη θέσπιση κοινο
τικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων.

(6)

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή για
την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») εξέδωσε διάφορες
γνώμες (6) σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των
ζώων και τη δημόσια υγεία που συνεπάγεται η αναπόφευκτη
μεταφορά σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές κοκκιδιοστατικών
ή ιστομοναδοστατικών που έχουν εγκριθεί ως πρόσθετες
ύλες. Για κάθε κοκκιδιοστατικό ή ιστομοναδοστατικό εγκε
κριμένο ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, η αξιολόγηση της
Αρχής έλαβε υπόψη υποθετικά ποσοστά μεταφοράς 2 %,
5 % και 10 % από ζωοτροφές που παράγονται με τη μέγιστη
εγκεκριμένη δόση κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών
στις εν συνεχεία παραγόμενες μη στοχευόμενες ζωοτροφές.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Τα κοκκιδιοστατικά και τα ιστομοναδοστατικά είναι ουσίες
που προορίζονται για την εξόντωση ή την παρεμπόδιση της
ανάπτυξης πρωτόζωων, τα οποία είναι δυνατόν, μεταξύ
άλλων, να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες
ύλες ζωοτροφών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες
ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (2).
Στις άδειες των κοκκιδιοστατικών και των ιστομοναδοστατι
κών ως πρόσθετων υλών σε ζωοτροφές καθορίζονται συγκε
κριμένοι όροι χρήσης, όπως τα στοχευόμενα ζωικά είδη ή οι
κατηγορίες για τις οποίες προορίζονται οι πρόσθετες ύλες.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών ενδέχεται να
παράγουν μεγάλο φάσμα ζωοτροφών εντός μίας εγκατάστα
σης και διαφορετικά είδη προϊόντων ενδέχεται να πρέπει να
παρασκευάζονται διαδοχικά στην ίδια γραμμή παραγωγής.
Είναι δυνατόν να παραμείνουν αναπόφευκτα ίχνη ενός προϊό
ντος στη γραμμή παραγωγής και να καταλήξουν στην έναρξη
της παραγωγής άλλου προϊόντος διατροφής των ζώων. Η
μεταπήδηση αυτή από μια παρτίδα παραγωγής σε άλλη
αποκαλείται «μεταφορά» ή «διασταυρούμενη μόλυνση» και
ενδέχεται να προκύψει, παραδείγματος χάριν, στην περί
πτωση που τα κοκκιδιοστατικά ή τα ιστομοναδοστατικά χρη
σιμοποιούνται ως εγκεκριμένες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση των ζωοτροφών
που παράγονται στη συνέχεια εξαιτίας της παρουσίας τεχνι
κώς αναπόφευκτων ιχνών των εν λόγω ουσιών σε μη «στο
χευόμενες ζωοτροφές», δηλαδή σε ζωοτροφές για τις οποίες
δεν επιτρέπεται η χρήση κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστα
τικών, όπως οι ζωοτροφές που προορίζονται για ζωικά είδη
ή κατηγορίες που δεν προβλέπονται στην άδεια της εν λόγω
πρόσθετης ύλης. Αυτή η αναπόφευκτη διασταυρούμενη
μόλυνση μπορεί να προκύψει σε όλα τα στάδια της παρα
γωγής και επεξεργασίας των ζωοτροφών αλλά και στο στά
διο της αποθήκευσης και της μεταφοράς τους.
Για να αποτραπεί η έγκριση από τα κράτη μέλη εθνικών
κανόνων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αναπό
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(7)

(8)

(9)

(10)
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Δεδομένων των συμπερασμάτων των επί μέρους επιστημονι
κών γνωμών, μπορεί να υποστηριχθεί ότι, γενικά, η Αρχή
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία των κοκκιδιοστα
τικών ή των ιστομοναδοστατικών που έχουν εγκριθεί ως
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές
σε επίπεδα που αποτελούν συνέπεια αναπόφευκτης μεταφο
ράς και λαμβανομένων υπόψη όλων των μέτρων πρόληψης,
είναι απίθανο να προκύψουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα για
την υγεία των ζώων ενώ και ο κίνδυνος για την υγεία των
καταναλωτών από την πρόσληψη καταλοίπων που περιέχο
νται σε προϊόντα ζωικής προέλευσης που έχουν εκτεθεί σε
διασταυρούμενη μόλυνση ζωοτροφών είναι αμελητέος.
Με βάση τις γνώμες της Αρχής και τις διαφορετικές υφιστά
μενες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για
την αντιμετώπιση της αναπόφευκτης διασταυρούμενης
μόλυνσης, προτείνεται να καθοριστούν ανώτατες τιμές για
τα τρόφιμα σύμφωνα με τα παραρτήματα του εν λόγω κανο
νισμού, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εσω
τερικής αγοράς και να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Οι
διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτημα πρέπει να ανα
θεωρηθούν το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2011 για να
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών
γνώσεων.
Οι ανώτατες τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς
στις αλλαγές των ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) που
έχουν καθοριστεί για τα συγκεκριμένα τρόφιμα στο πλαίσιο
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 για τη θέσπιση κοι
νοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης ή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1831/2003. Επειδή ενδέχεται να μεσολαβήσει ένα χρονικό
διάστημα μεταξύ των τροποποιήσεων αυτών και της επακό
λουθης προσαρμογής στα ανώτατα όρια που καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός
πρέπει να θεωρείται ότι δεν θίγει τα ανώτατα όρια καταλοί
πων των κοκκιδιοστατικών ή των ιστομοναδοστατικών που
καθορίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2377/90 ή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1831/2003.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι η αναπόφευκτη μεταφορά κοκ
κιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών σε μη στοχευόμενες
ζωοτροφές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία
των εν λόγω ουσιών ως επιμολυντών σε παράγωγα τρόφιμα,
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κρίνεται κατάλληλο να ληφθεί μια σφαιρική και ολοκληρω
μένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος με την
ταυτόχρονη έκδοση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού
και της οδηγίας 2009/8/ΕΚ για τη θέσπιση ανώτατων ορίων
για την αναπόφευκτη μεταφορά κοκκιδιοστατικών ή ιστομο
ναδοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές.
(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Άρθρο 1
1.
Τα τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού δεν διατίθενται στην αγορά όταν περιέχουν έναν από
τους επιμολυντές που παρατίθενται στο παράρτημα σε επίπεδο που
υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα.
Στην περίπτωση ανίχνευσης σημαντικής ποσότητας καταλοίπου που
δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα,
είναι σκόπιμο η αρμόδια αρχή να διενεργήσει έρευνες για να επι
βεβαιώσει ότι η παρουσία του καταλοίπου οφείλεται σε αναπόφευ
κτη μεταφορά στις ζωοτροφές και όχι σε παράνομη χορήγηση κοκ
κιδιοστατικού ή ιστομοναδοστατικού.
Τα τρόφιμα που συμμορφώνονται προς τα ανώτατα όρια που παρα
τίθενται στο παράρτημα δεν αναμειγνύονται με τρόφιμα τα οποία
υπερβαίνουν τα εν λόγω ανώτατα όρια.
2.
Όταν εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια που παρατίθενται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού σε τρόφιμα τα οποία είναι
ξηρά, αραιωμένα, μεταποιημένα ή αποτελούμενα από περισσότερα
του ενός συστατικά, λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που προκα
λούνται στη συγκέντρωση του επιμολυντή εξαιτίας της αποξήραν
σης, της αραίωσης ή της μεταποίησης, καθώς και η σχετική ανα
λογία των συστατικών στο προϊόν.
3.
Τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα του παρό
ντος κανονισμού δεν θίγουν τις διατάξεις και τα ΑΟΚ που καθο
ρίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και τα ΑΟΚ που
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ανώτατα όρια για τα τρόφιμα

Ουσία

1. Νατριούχος λασαλοσίδη

2. Ναρασίνη

3. Νατριούχος σαλινομυκίνη

4. Νατριούχος μονενσίνη

Τρόφιμα

Ανώτατη περιεκτικό
τητα σε μg/kg (ppb)
καθαρού βάρους

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από πουλερικά:
— γάλα,

1

— συκώτι και νεφρά,

50

— άλλα τρόφιμα.

5

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από κοτόπουλα προς
πάχυνση:
— αυγά,

2

— γάλα,

1

— συκώτι,

50

— άλλα τρόφιμα.

5

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από κοτόπουλα προς
πάχυνση και κουνέλια προς πάχυνση:
— αυγά,

3

— συκώτι,

5

— άλλα τρόφιμα.

2

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από κοτόπουλα προς
πάχυνση, γαλοπούλες και βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των γαλακτο
παραγωγών βοοειδών):
— συκώτι,

8

— άλλα τρόφιμα.

2

5. Σεμδουραμικίνη

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από κοτόπουλα προς
πάχυνση.

2

6. Μαδουραμικίνη

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από κοτόπουλα προς
πάχυνση και γαλοπούλες.

2

7. Ρομπενιδίνη

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από κοτόπουλα προς
πάχυνση, γαλοπούλες και κουνέλια προς πάχυνση και αναπαραγωγή:
— αυγά,

25

— συκώτι, νεφρά, δέρμα και λίπος,

50

— άλλα τρόφιμα.

5

8. Δεκοκινάτη

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη πλην των κοτόπουλων προς
πάχυνση, των βοοειδών και των προβάτων εκτός των γαλακτοπαραγω
γών.

20

9. Αλοφουγινόνη

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από κοτόπουλα προς
πάχυνση, γαλοπούλες και βοοειδή πλην των γαλακτοπαραγωγών:
— αυγά,

6

— συκώτι και νεφρά,

30

— γάλα,

1

— άλλα τρόφιμα.

3
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Ουσία

10. Νικαρβαζίνη

11. Δικλαζουρίλη

Τρόφιμα
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Ανώτατη περιεκτικό
τητα σε μg/kg (ppb)
καθαρού βάρους

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από κοτόπουλα προς
πάχυνση:
— αυγά,

100

— γάλα,

5

— συκώτι και νεφρά,

100

— άλλα τρόφιμα.

25

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης από ζωικά είδη εκτός από κοτόπουλα προς
πάχυνση, γαλοπούλες κουνέλια προς πάχυνση και αναπαραγωγή, μηρυ
καστικά και χοίρους:
— αυγά,

2

— συκώτι και νεφρά,

40

— άλλα τρόφιμα.

5
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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί
μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας
στελέχους των χρυσανθέμων σε φυτά του είδους Dendrant
hema (DC.) Des Moul. και Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.· Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) σε
κονδύλους των Solanum tuberosum L. και Stegophora
ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow σε φυτά των
ειδών Ulmus L. και Zelkova L., που προορίζονται για
φύτευση, εκτός από σπόρους προς σπορά. Επιπλέον, για
τους ίδιους λόγους πρέπει να περιοριστεί η περαιτέρω εξά
πλωση του οργανισμού Paysandisia archon (Burmeister), που
έχει εντοπιστεί σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας σε 11
γένη Palmae και τελεί υπό επίσημο έλεγχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επι
βλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής
τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 14
δεύτερο εδάφιο στοιχεία γ) και δ),

(4)

Πρέπει να τροποποιηθούν οι ονομασίες Saissetia nigra
(Nietn.) και Diabrotica virgifera Le Conte σύμφωνα με τις
αναθεωρημένες επιστημονικές ονομασίες των εν λόγω οργα
νισμών. Η νέα ονομασία του Saissetia nigra (Nietm.) είναι
Parasaissetia nigra (Nietn.). Ο Diabrotica virgifera Le Conte
έχει υποδιαιρεθεί σε δύο υπο-είδη, συγκεκριμένα στον Dia
brotica virgifera virgifera Le Conte, που απαντάται κατά
τόπους στην Κοινότητα, και στον Diabrotica virgifera zeae
Krysan & Smith, που δεν απαντάται στην Κοινότητα.

(5)

Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις των
εν λόγω οργανισμών στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας
2000/29/ΕΚ.

(6)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές απαιτήσεις
των παραρτημάτων IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ για
την εισαγωγή ή τη μεταφορά φυτών που είναι φορείς επι
βλαβών οργανισμών που αναφέρονται στα παραρτήματα I
και II, ώστε να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση των καταλόγων
των παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

(7)

Στο μέρος Β του παραρτήματος V πρέπει να προσαρμοσθεί
ο κωδικός ΣΟ για την ξυλεία Acer saccharum Marsh., ώστε
να συμπληρωθούν οι κωδικοί ΣΟ για την ξυλεία που υπό
κειται σε έλεγχο εισαγωγής.

(8)

Ως εκ τούτου, τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, IV και V της οδηγίας
2000/29/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επι
τροπής,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τα οικεία κράτη μέλη,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ απαριθμεί τους οργανισμούς που
είναι επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
θεσπίζει ορισμένα μέτρα κατά της εισαγωγής τους στα
κράτη μέλη από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες.
Βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν τα κράτη μέλη και κατό
πιν εξέτασης των παραρτημάτων I, II, IV και V της οδηγίας
2000/29/ΕΚ από εμπειρογνώμονες, κρίνεται σκόπιμη η τρο
ποποίηση των καταλόγων επιβλαβών οργανισμών των παραρ
τημάτων Ι και ΙΙ, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία
κατά της εισαγωγής των οργανισμών αυτών στην Κοινότητα.
Όλες οι αλλαγές βασίζονται σε τεχνικώς και επιστημονικώς
αποδεδειγμένα στοιχεία.
Λόγω της αύξησης του διεθνούς εμπορίου φυτών και φυτι
κών προϊόντων, είναι αναγκαία η φυτοϋγειονομική προστα
σία της Κοινότητας από την εισαγωγή των ακόλουθων επι
βλαβών οργανισμών, των οποίων η ύπαρξη μέχρι στιγμής δεν
είναι γνωστή στην Κοινότητα: Dendrolimus sibiricus Tschet
verikov· Rhynchophorus palmarum (L.)· Agrilus planipennis
Fairmaire, του οποίου η ύπαρξη είναι γνωστή μόνο στον
Καναδά, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στη Μογγολία, στη Δημο
κρατία της Κορέας, στη Ρωσία, στην Ταϊβάν και στις Ηνω
μένες Πολιτείες στα φυτά Fraxinus L., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq.,
και Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc· ιός νέκρωσης του

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα I, ΙΙ, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροπο
ποιούνται σύμφωνα με το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας
οδηγίας.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 31 Μαρ
τίου 2009 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν
λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των
εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2009.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα
φορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος διατύ
πωσης αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
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2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα I, ΙΙ, IV και V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτημα Ι μέρος Α τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α) του τμήματος Ι:
i) μετά το σημείο 10 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 10.0:
«10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»·
ii) το σημείο 10.4. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»·
iii) μετά το σημείο 19 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 19.1:
«19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)»·
β) στο στοιχείο α) του τμήματος ΙΙ, πριν από το σημείο 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 0.1:
«0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte».
2. Το παράρτημα ΙΙ μέρος Α τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α) του τμήματος Ι:
i) μετά το σημείο 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 1.1:
«1.1. Agrilus planipennis Fairmaire

Φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τα φυτά σε
ιστοκαλλιέργεια και τους σπόρους προς σπορά, ξυλεία και
φλοιός Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus
davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. και Pterocarya rhoi
folia Siebold & Zucc., καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας,
Μογγολίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊβάν και
ΗΠΑ».

ii) το σημείο 24 διαγράφεται·
iii) μετά το σημείο 28 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 28.1:
«28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L.»

β) στο στοιχείο γ) του τμήματος Ι, μετά το σημείο 14 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 14.1:
«14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow &
Sydow

Φυτά των ειδών Ulmus L. και Zelkova L., που προορίζονται
για φύτευση, εκτός από τους σπόρους προς σπορά»

γ) στο στοιχείο δ) του τμήματος Ι, μετά το σημείο 5 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 5.1:
«5.1. Ιός νέκρωσης του στελέχους των χρυσανθέμων

Φυτά των ειδών Dendranthema (DC.) Des Moul. και Lyco
persicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., που προορίζο
νται για φύτευση, εκτός από τους σπόρους προς σπορά»
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δ) στο στοιχείο α) του τμήματος ΙΙ:
i) μετά το σημείο 6.2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 6.3:
«6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)

Φυτά των ειδών Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς
σπορά»

ii) μετά το σημείο 9 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 10:
«10. Paysandisia archon (Burmeister)

Φυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, με διάμετρο
στελέχους στη βάση άνω των 5 cm και τα οποία ανήκουν
στα ακόλουθα γένη: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops
L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.,
Washingtonia Raf.»

3. Το τμήμα Ι του μέρους Α του παραρτήματος ΙV τροποποιείται ως εξής:
α) μετά το σημείο 2.2 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 2.3, 2.4 και 2.5:
«2.3. Ακόμη και εάν δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των
κωδικών ΣΟ στο παράρτημα V μέρος B, ξυλεία
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus
davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. και Ptero
carya rhoifolia Siebold & Zucc., που δεν είναι σε
μορφή:
— πλακιδίων, τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου
ή εν μέρει από τα εν λόγω δένδρα,

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:
α) κατάγεται από περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από την
εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα εξαγωγής
ως απαλλαγμένη από Agrilus planipennis Fairmaire, σύμ
φωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋγειονομικά πρότυπα· ή
β) έχει ορθογωνιστεί έτσι ώστε να αφαιρεθεί εντελώς η
στρογγυλή επιφάνειά της.

— υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως κιβώτια
συσκευασίας κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλιν
δροι και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες
απλές, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφά
νειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέ
χουσα χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων
κάθε είδους,
— ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη σφήνωση ή
την υποστήριξη φορτίων άλλων από ξυλεία,
συμπεριλαμβανομένης όμως και της ξυλείας που
δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγυλή επι
φάνεια,
καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Μογγολίας,
Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊβάν και ΗΠΑ
2.4. Ακόμη και εάν δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των
κωδικών ΣΟ του παραρτήματος V, μέρος Β, ξυλεία
με τη μορφή πλακιδίων, τα οποία λαμβάνονται εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει από τα είδη Fraxinus L.,
Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana
Planch., Ulmus parvifolia Jacq. και Pterocarya rhoi
folia Siebold & Zucc., καταγωγής Καναδά, Κίνας,
Ιαπωνίας, Μογγολίας, Δημοκρατίας της Κορέας,
Ρωσίας, Ταϊβάν και ΗΠΑ
2.5. Μεμονωμένος φλοιός των ειδών Fraxinus L., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq. και Pterocarya rhoifolia Sie
bold & Zucc., καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας,
Μογγολίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊ
βάν και ΗΠΑ.

Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία:
α) κατάγεται από περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από την
εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα εξαγωγής
ως απαλλαγμένη από Agrilus planipennis Fairmaire, σύμ
φωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋγειονομικά πρότυπα· ή
β) έχει κατατμηθεί σε τεμάχια πάχους και πλάτους έως
2,5 cm.
Επίσημη δήλωση ότι ο μεμονωμένος φλοιός:
α) κατάγεται από περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από την
εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα εξαγωγής
ως απαλλαγμένη από Agrilus planipennis Fairmaire, σύμ
φωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋγειονομικά πρότυπα· ή
β) έχει κατατμηθεί σε τεμάχια πάχους και πλάτους έως
2,5 cm.»
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β) μετά το σημείο 11.3 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 11.4:
«11.4. Φυτά των ειδών Fraxinus L., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifo
lia Jacq. και Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,
που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους
σπόρους προς σπορά και τα φυτά σε ιστοκαλλιέρ
γεια καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Μογγο
λίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊβάν
και ΗΠΑ

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:
α) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε
περιοχή απαλλαγμένη από Agrilus planipennis Fairmaire,
όπως πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας
των φυτών σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋγειονο
μικά πρότυπα· ή
β) είχαν, για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από την
εξαγωγή, καλλιεργηθεί σε τόπο παραγωγής στον οποίο
δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα Agrilus planipennis
Fairmaire κατά τους 2 επίσημους ετήσιους ελέγχους που
διενεργήθηκαν την κατάλληλη χρονική στιγμή, οπωσδή
ποτε δε αμέσως πριν από την εξαγωγή.»

γ) το κείμενο της δεξιάς στήλης του σημείου 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Με την επιφύλαξη των
διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα IV μέρος Α τμήμα I σημείο 11.4, επίσημη
δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας του μυκοπλάσματος που προκαλεί νέκρωση του φλοιού της
φτελιάς από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον
τους»·
δ) μετά το σημείο 25.4 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 25.4.1 και 25.4.2:
«25.4.1. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., εκτός
εκείνων που προορίζονται για φύτευση

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τους
κονδύλους που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α
σημείο 12 και στο παράρτημα IV μέρος Α τμήμα I σημεία
25.1, 25.2 και 25.3, επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι κατά
γονται από περιοχές στις οποίες δεν είναι γνωστή η ύπαρξη
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

25.4.2. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους
κονδύλους που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α
σημεία 10, 11 και 12 και στο παράρτημα IV μέρος Α τμήμα
I σημεία 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 και 25.4.1, επίσημη
δήλωση ότι:
α) οι κόνδυλοι κατάγονται από χώρα στην οποία δεν είναι
γνωστή η ύπαρξη Scrobipalpopsis solanivora Povolny· ή
β) οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη από
Scrobipalpopsis solanivora Povolny, όπως πιστοποιήθηκε
από την εθνική υπηρεσία προστασίας των φυτών σύμ
φωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋγειονομικά πρότυπα.»

ε) το σημείο 25.8 διαγράφεται·
στ) μετά το σημείο 28 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 28.1:
«28.1. Φυτά των ειδών Dendranthema (DC.) Des Moul.
και Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., που προορίζονται για φύτευση, εκτός
από τους σπόρους προς σπορά

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά
που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 13
και στο παράρτημα IV μέρος Α τμήμα I σημεία 25.5, 25.6,
25.7, 27.1, 27.2 και 28, επίσημη δήλωση ότι:
α) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους τα φυτά βρί
σκονταν σε χώρα απαλλαγμένη από τον ιό νέκρωσης του
στελέχους των χρυσανθέμων, ή
β) τα φυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρί
σκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από τον ιό νέκρωσης
του στελέχους των χρυσανθέμων, όπως πιστοποιήθηκε
από την εθνική υπηρεσία προστασίας των φυτών στη
χώρα εξαγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋ
γειονομικά πρότυπα, ή
γ) τα φυτά καθ’ όλη την περίοδο ανάπτυξής τους βρίσκο
νταν σε τόπο παραγωγής απαλλαγμένο από τον ιό νέκρω
σης του στελέχους των χρυσανθέμων όπως πιστοποιήθηκε
από επίσημους ελέγχους και, κατά περίπτωση, από τη
διεξαγωγή δοκιμών.»
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ζ) μετά το σημείο 37 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 37.1:

«37.1. Φυτά των ειδών Palmae, που προορίζονται για
φύτευση, με διάμετρο στελέχους στη βάση άνω
των 5 cm και τα οποία ανήκουν στα ακόλουθα
γένη: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,
Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal
Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl.,
Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα
φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο
17 και των απαιτήσεων του παραρτήματος IV μέρος Α
τμήμα I σημείο 37, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:
α) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε
χώρα στην οποία δεν είναι γνωστή η ύπαρξη του Paysan
disia archon (Burmeister)· ή
β) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε
περιοχή απαλλαγμένη από Paysandisia archon (Burmei
ster), όπως πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία προ
στασίας των φυτών σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋ
γειονομικά πρότυπα· ή
γ) τουλάχιστον για περίοδο δύο ετών πριν από την εξαγωγή,
καλλιεργήθηκαν σε τόπο παραγωγής:
—

που είναι καταχωρισμένος και εποπτεύεται από την
εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα κατα
γωγής, και

—

στον οποίο τα φυτά βρίσκονταν σε χώρο με πλήρη
φυσική προστασία από την εισαγωγή του Paysandi
sia archon (Burmeister) ή τύγχαναν κατάλληλης
προληπτικής φροντίδας, και

—

στον οποίο, κατά τους 3 επίσημους ετήσιους ελέγ
χους που διενεργήθηκαν την κατάλληλη χρονική
στιγμή, οπωσδήποτε δε μόλις πριν από την εξαγωγή,
δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα Paysandisia
archon (Burmeister).»

4. Στο παράρτημα IV, μέρος A, τμήμα II, μετά το σημείο 19 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 19.1:

«19.1. Φυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, με διά
μετρο στελέχους στη βάση άνω των 5 cm και τα
οποία ανήκουν στα ακόλουθα γένη: Brahea Mart.,
Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona
R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trac
hycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia
Raf.

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:
α) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους βρίσκονταν σε
περιοχή απαλλαγμένη από Paysandisia archon (Burmei
ster), όπως πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία προ
στασίας των φυτών σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή φυτοϋ
γειονομικά πρότυπα· ή
β) τουλάχιστον για περίοδο δύο ετών πριν από τη διακί
νηση, βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής:
—

που είναι καταχωρισμένος και εποπτεύεται από την
εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα κατα
γωγής, και

—

στον οποίο τα φυτά βρίσκονταν σε χώρο με πλήρη
φυσική προστασία από την εισαγωγή του Paysandi
sia archon (Burmeister) ή με εφαρμογή κατάλληλης
προληπτικής φροντίδας, και

—

στον οποίο, κατά τους 3 επίσημους ετήσιους ελέγ
χους που διενεργήθηκαν την κατάλληλη χρονική
στιγμή, δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα Pay
sandisia archon (Burmeister).».
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5. Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:
α) στο τμήμα Ι του μέρους Α, μετά το σημείο 2.3 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2.3.1:
«2.3.1. Φυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, με διάμετρο στελέχους στη βάση άνω των 5 cm και τα οποία
ανήκουν στα ακόλουθα γένη: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»·
β) το τμήμα Ι του μέρους Β τροποποιείται ως εξής:
i) στο σημείο 5 προστίθεται η ακόλουθη τρίτη περίπτωση:
«— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. και Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Μογγολίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊβάν και
ΗΠΑ.»·
ii) στο σημείο 6 στοιχείο α) προστίθεται η ακόλουθη έκτη περίπτωση:
«— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. και Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., περιλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική στρογγυλή επιφάνειά της,
καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Μογγολίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Ρωσίας, Ταϊβάν και ΗΠΑ.»·
iii) στο σημείο 6 στοιχείο β), το τμήμα
«ex 4407 99

Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη
σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βαλανιδιάς (Quercus
spp.) ή οξιάς (Fagus spp.)], πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
αποφλοιωμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους
που υπερβαίνει τα 6 mm»

απαλείφεται και αντικαθίσταται από τα εξής:
«ex 4407 93

Ξυλεία Acer saccharum Marsh πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
αποφλοιωμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που
υπερβαίνει τα 6 mm:

4407 95

Ξυλεία βαλανιδιάς (Quercus spp.), πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή
αποφλοιωμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που
υπερβαίνει τα 6 mm

ex 4407 99

Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [εκτός από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη
σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 ή άλλη τροπική ξυλεία, βαλανιδιάς (Quercus
spp.) οξιάς (Fagus spp.), σφενδάμνου (Acer spp.), κερασιάς (Prunus spp.) ή φράξου (Fraxinus
spp.)], πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή αποφλοιωμένη, έστω και
πλανισμένη, λειασμένη ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm»
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ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια της αναπόφευκτης μεταφοράς κοκκιδιοστατικών ή
ιστομοναδοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωο
τροφών (3) προβλέπει ειδικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις
ζωοτροφών που χρησιμοποιούν κοκκιδιοστατικά και ιστομο
ναδοστατικά στην παραγωγή ζωοτροφών. Ειδικότερα, οι
υπεύθυνοι των σχετικών επιχειρήσεων οφείλουν να λαμβά
νουν όλα τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τις εγκαταστά
σεις και τον εξοπλισμό, την παραγωγή, την αποθήκευση και
τη μεταφορά, για να αποφεύγεται οιαδήποτε διασταυρού
μενη μόλυνση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπο
νται στα άρθρα 4 και 5 του προαναφερόμενου κανονισμού.
Η θέσπιση ανώτατων ορίων της αναπόφευκτης μεταφοράς
κοκκιδιοστατικών και ιστομοναδοστατικών σε μη στοχευόμε
νες ζωοτροφές σύμφωνα με την οδηγία 2002/32/ΕΚ δεν
πρέπει να επηρεάσει την πρωταρχική υποχρέωση των εν
λόγω υπευθύνων να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές παραγω
γής με στόχο την αποφυγή της εν λόγω διασταυρούμενης
μόλυνσης. Συνεπώς, απαιτείται συνεχής προσπάθεια από
τους σχετικούς υπευθύνους για την αποφυγή της παρουσίας
τέτοιων ανεπιθύμητων ουσιών στις ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες
ουσίες στις ζωοτροφές (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα κοκκιδιοστατικά και τα ιστομοναδοστατικά είναι ουσίες
που προορίζονται για την εξόντωση ή την παρεμπόδιση της
ανάπτυξης πρωτόζωων, οι οποίες είναι δυνατόν, μεταξύ
άλλων, να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες
ύλες ζωοτροφών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες
ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (2).
Στις άδειες των κοκκιδιοστατικών και των ιστομοναδοστατι
κών ως πρόσθετων υλών σε ζωοτροφές καθορίζονται συγκε
κριμένοι όροι χρήσης, όπως τα στοχευόμενα ζωικά είδη ή οι
κατηγορίες για τις οποίες προορίζονται οι πρόσθετες ύλες.

(2)

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών ενδέχεται να
παράγουν εντός μιας εγκατάστασης μεγάλο φάσμα ζωοτρο
φών, ενώ ενδέχεται να πρέπει να παρασκευάζονται διαδοχικά
στην ίδια γραμμή παραγωγής διαφορετικά είδη προϊόντων.
Είναι δυνατόν να παραμείνουν αναπόφευκτα ίχνη ενός προϊό
ντος στη γραμμή παραγωγής και να καταλήξουν στην έναρξη
της παραγωγής άλλου προϊόντος διατροφής των ζώων. Η
μεταπήδηση αυτή από μια παρτίδα παραγωγής σε άλλη
αποκαλείται «μεταφορά» ή «διασταυρούμενη μόλυνση» και
ενδέχεται να προκύψει, παραδείγματος χάριν, στην περί
πτωση που τα κοκκιδιοστατικά ή τα ιστομοναδοστατικά χρη
σιμοποιούνται ως εγκεκριμένες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση των ζωοτροφών
που παράγονται στη συνέχεια εξαιτίας της παρουσίας τεχνι
κώς αναπόφευκτων ιχνών των εν λόγω ουσιών σε μη «στο
χευόμενες ζωοτροφές», δηλαδή σε ζωοτροφές για τις οποίες
δεν επιτρέπεται η χρήση κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστα
τικών, όπως οι ζωοτροφές που προορίζονται για ζωικά είδη
ή κατηγορίες που δεν προβλέπονται στην άδεια της εν λόγω
πρόσθετης ύλης. Αυτή η αναπόφευκτη διασταυρούμενη
μόλυνση μπορεί να προκύψει σε όλα τα στάδια της παρα
γωγής και επεξεργασίας των ζωοτροφών αλλά και στο στά
διο της αποθήκευσης και της μεταφοράς τους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005,

(4)

Λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής ορθών πρακτικών
παραγωγής, τα ανώτατα όρια της αναπόφευκτης μεταφοράς
κοκκιδιοστατικών και ιστομοναδοστατικών σε μη στοχευόμε
νες ζωοτροφές πρέπει να θεσπιστούν στο κατώτερο ευλόγως
εφικτό επίπεδο. Για να είναι σε θέση ο παραγωγός της ζωο
τροφής να διαχειριστεί την προαναφερόμενη αναπόφευκτη
μεταφορά, πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση ποσοστού μεταφο
ράς περίπου 3 % σε σύγκριση με την επιτρεπόμενη ανώτατη
περιεκτικότητα όσον αφορά τις ζωοτροφές για λιγότερο
ευπαθή μη στοχευόμενα είδη ζώων, ενώ θα πρέπει να καθο
ριστεί ποσοστό μεταφοράς περίπου 1 % σε σύγκριση με την
επιτρεπόμενη ανώτατη περιεκτικότητα για τις ζωοτροφές που
προορίζονται για ευπαθή μη στοχευόμενα είδη ζώων και τις
«ζωοτροφές απόσυρσης», δηλαδή τις ζωοτροφές που χρησι
μοποιούνται για την περίοδο πριν από τη σφαγή. Η εφαρ
μογή ποσοστού μεταφοράς 1 % πρέπει επίσης να εξεταστεί
για τη διασταυρούμενη μόλυνση άλλων ζωοτροφών για στο
χευόμενα είδη ζώων στις οποίες δεν προστίθενται κοκκιδιο
στατικά και ιστομοναδοστατικά, καθώς και όσον αφορά τις
μη στοχευόμενες ζωοτροφές για τα ζώα που χρησιμοποιού
νται συνεχώς για την παραγωγή τροφίμων, όπως οι αγελάδες
γαλακτοπαραγωγής ή οι όρνιθες ωοπαραγωγής, όπου υπάρ
χουν αποδεικτικά στοιχεία μεταφοράς από τις ζωοτροφές
στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Εάν χορηγούνται στα ζώα
απευθείας πρώτες ύλες ζωοτροφών ή εάν χρησιμοποιούνται
συμπληρωματικές ζωοτροφές, η χρήση τους στο ημερήσιο
σιτηρέσιο πρέπει να μην έχει ως συνέπεια την έκθεση των
ζώων σε επίπεδα κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών
υψηλότερα από τα ανώτατα επίπεδα έκθεσης που αντιστοι
χούν στη χρήση μόνο πλήρων ζωοτροφών στο ημερήσιο
σιτηρέσιο.
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Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκι
διοστατικά και ιστομοναδοστατικά και αποτελούν αντικεί
μενο αναπόφευκτης μεταφοράς σε μη στοχευόμενες ζωοτρο
φές θεωρούνται ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές κατά
την έννοια της οδηγίας 2002/32/ΕΚ, και η παρουσία τους
δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, την
υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, πρέπει
να θεσπιστούν ανώτατα όρια για τις ουσίες αυτές στις ζωο
τροφές στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας, για να εμπο
διστούν οι ανεπιθύμητες και επιβλαβείς συνέπειες.

(7)

Κατά τη θέσπιση ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) στο
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβου
λίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής
διαδικασίας για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων κατα
λοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέ
λευσης (4) ή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1831/2003, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με
αυτές τις διατάξεις, όταν καθορίζονται τα ανώτατα όρια
της αναπόφευκτης μεταφοράς κοκκιδιοστατικών ή ιστομονα
δοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές.

(8)

(9)

ύλες. Για κάθε κοκκιδιοστατικό ή ιστομονοστατικό εγκεκρι
μένο ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, η αξιολόγηση της Αρχής
έλαβε υπόψη υποθετικά ποσοστά μεταφοράς 2 %, 5 % και
10 % από ζωοτροφές που παράγονται με τη μέγιστη εγκε
κριμένη δόση κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών στις
εν συνεχεία παραγόμενες μη στοχευόμενες ζωοτροφές.

Για να αποτραπεί η έγκριση από τα κράτη μέλη εθνικών
κανόνων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αναπό
φευκτης μεταφοράς εγκεκριμένων κοκκιδιοστατικών ή ιστο
μοναδοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές και της
συνακόλουθης παρουσίας τους σε τρόφιμα που αποτελούν
παράγωγα αυτών, γεγονός που θα παρεμπόδιζε τη λειτουρ
γία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν
εναρμονισμένοι κοινοτικοί κανόνες για το θέμα αυτό.

(6)

Το φαινόμενο της αναπόφευκτης μεταφοράς κοκκιδιοστατι
κών και ιστομοναδοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές,
ακόμη και κάτω από τα ανώτατα όρια που πρέπει να ορι
στούν βάσει της οδηγίας 2002/32/ΕΚ, μπορεί να οδηγήσει
στην παρουσία καταλοίπων των εν λόγω ουσιών σε τρόφιμα
ζωικής προέλευσης. Επομένως, για να προστατευθεί η δημό
σια υγεία και, εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ανώτατο
όριο καταλοίπων (ΑΟΚ) για το συγκεκριμένο τρόφιμο, καθο
ρίστηκαν ανώτατες τιμές ανοχής για την παρουσία δραστικών
ουσιών που περιέχονται στα κοκκιδιοστατικά και τα ιστομο
ναδοστατικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 124/2009 της
Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, για τον καθορισμό
των ανώτατων τιμών ανοχής για την παρουσία κοκκιδιοστα
τικών και ιστομοναδοστατικών στα τρόφιμα λόγω της ανα
πόφευκτης μεταφοράς των εν λόγω ουσιών σε μη στοχευό
μενες ζωοτροφές (5), στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου
1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προ
σμείξεις των τροφίμων (6).

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή για
την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») εξέδωσε διάφορες
γνώμες (7) σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των
ζώων και τη δημόσια υγεία που συνεπάγεται η αναπόφευκτη
μεταφορά σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές κοκκιδιοστατικών
ή ιστομοναδοστατικών που έχουν εγκριθεί ως πρόσθετες
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(10)

Δεδομένων των συμπερασμάτων των επιμέρους επιστημονι
κών γνωμών, μπορεί να υποστηριχθεί ότι γενικά η Αρχή
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία των κοκκιδιοστα
τικών ή των ιστομοναδοστατικών που έχουν εγκριθεί ως
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές
σε επίπεδα που αποτελούν συνέπεια αναπόφευκτης μεταφο
ράς, και λαμβανομένων υπόψη όλων των μέτρων πρόληψης,
είναι απίθανο να προκύψουν ανεπιθύμητες συνέπειες για την
υγεία των ζώων, και ο κίνδυνος για την υγεία των κατανα
λωτών από την πρόσληψη καταλοίπων που περιέχονται σε
προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία έχουν εκτεθεί σε δια
σταυρούμενη μόλυνση ζωοτροφών είναι αμελητέος.

(11)

Με βάση τις γνώμες της Αρχής και τις διαφορετικές υφιστά
μενες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για
την αντιμετώπιση της αναπόφευκτης διασταυρούμενης
μόλυνσης, προτείνεται να καθοριστούν ανώτατες τιμές για
τις ζωοτροφές, σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας
οδηγίας, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της εσω
τερικής αγοράς και να προστατευθούν η υγεία των ζώων και
η δημόσια υγεία.

(12)

Η θέσπιση ανώτατων ορίων ανεπιθύμητων ουσιών στις ζωο
τροφές πρέπει να γίνει μέσω της αναπροσαρμογής του
παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ, όπως προβλέπε
ται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας. Κατά
την αναπροσαρμογή των τεχνικών διατάξεων του παραρτή
ματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ ελήφθησαν υπόψη οι εξε
λίξεις των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων μέσω της
συνεκτίμησης των επιστημονικών γνωμών της Αρχής και
της ανάπτυξης αναλυτικών μεθόδων για τις ζωοτροφές. Οι
διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτημα πρέπει να επα
νεξεταστούν το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2011, για να
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών
γνώσεων.

(13)

Οι ανώτατες τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα της
παρούσας οδηγίας πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς
στους όρους χρήσης που προβλέπονται στις άδειες των κοκ
κιδιοστατικών και των ιστομοναδοστατικών ως πρόσθετων
υλών σε ζωοτροφές. Επειδή ενδέχεται να μεσολαβήσει ένα
χρονικό διάστημα μεταξύ της άδειας —ή τροποποίησης,
αναστολής ή ανάκλησης της άδειας— ενός κοκκιδιοστατικού
ή ιστομοναδοστατικού ως πρόσθετης ύλης σε ζωοτροφές και
της επακόλουθης προσαρμογής στα ανώτατα όρια που καθο
ρίζονται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, η οδηγία
πρέπει να θεωρείται ότι δεν θίγει τα ανώτατα όρια κοκκιδιο
στατικών ή ιστομοναδοστατικών που επιτρέπονται ως πρό
σθετες ύλες σε ζωοτροφές στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1831/2003.
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(14)

(15)
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Εξαιτίας του γεγονότος ότι η αναπόφευκτη μεταφορά κοκ
κιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών σε μη στοχευόμενες
ζωοτροφές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία
των εν λόγω ουσιών ως επιμολυντών σε παράγωγα τρόφιμα,
πρέπει να ακολουθηθεί μια σφαιρική και ολοκληρωμένη προ
σέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος με την ταυτό
χρονη έκδοση και εφαρμογή της παρούσας οδηγίας για τον
καθορισμό ανώτατων ορίων για την αναπόφευκτη μεταφορά
κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών σε μη στοχευόμενες
ζωοτροφές και του κανονισμού της Επιτροπής για τον καθο
ρισμό ανώτατων ορίων για την προκύπτουσα παρουσία των
εν λόγω ουσιών στα τρόφιμα.
Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,
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παρούσα οδηγία έως την 1η Ιουλίου 2009 το αργότερο. Τα
κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των
διατάξεων αυτών, καθώς και ένα πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ
αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις
αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά
την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την
αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα
με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.

Άρθρο 2

Για την Επιτροπή

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτημα I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«Ανεπιθύμητες ουσίες

1. Νατριούχος
λασαλοσίδη

2. Ναρασίνη

Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές (*)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
με ποσοστό υγρασίας 12 %

1,25

Σύνθετες ζωοτροφές για
— σκύλους, μοσχάρια, κουνέλια, ιπποειδή, ζώα γαλακτοπαραγωγής,
ωοτόκα πτηνά, γαλοπούλες (> 12 εβδομάδων) και κοτόπουλα εκτρε
φόμενα για ωοπαραγωγή (> 16 εβδομάδων),

1,25

— κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή
(> 16 εβδομάδων) και γαλοπούλες (< 12 εβδομάδων) για την
περίοδο πριν από τη σφαγή κατά την οποία απαγορεύεται η
χρήση νατριούχου λασαλοσίδης (ζωοτροφές απόσυρσης),

1,25

— άλλα είδη ζώων.

3,75

Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση νατριούχου λασαλοσίδης.

(**)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

0,7

Σύνθετες ζωοτροφές για

3. Νατριούχος
σαλινομυκίνη

4. Νατριούχος
μονενσίνη

— γαλοπούλες, κουνέλια, ιπποειδή, ωοτόκα πτηνά και κοτόπουλα
εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (> 16 εβδομάδων),

0,7

— κοτόπουλα προς πάχυνση για την περίοδο πριν από τη σφαγή κατά
την οποία απαγορεύεται η χρήση ναρασίνης (ζωοτροφές απόσυρ
σης),

0,7

— άλλα είδη ζώων

2,1

Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση ναρασίνης..

(**)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

0,7

Σύνθετες ζωοτροφές για
— ιπποειδή, γαλοπούλες, ωοτόκα πτηνά και κοτόπουλα εκτρεφόμενα
για ωοπαραγωγή (> 12 εβδομάδων),

0,7

— κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή
(< 12 εβδομάδων) και κουνέλια προς πάχυνση για την περίοδο πριν
από τη σφαγή κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση νατριούχου
σαλινομυκίνης (ζωοτροφές απόσυρσης),

0,7

— άλλα είδη ζώων.

2,1

Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση νατριούχου σαλινομυκίνης.

(**)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

1,25

Σύνθετες ζωοτροφές για
— ιπποειδή, σκύλους, μικρά μηρυκαστικά (αιγοπρόβατα, όρνιθες,
βοοειδή, βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ωοτόκα πτηνά, κοτόπουλα
εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (> 16 εβδομάδων) και γαλοπούλες
(> 16 εβδομάδων),

1,25

— κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή
(< 16 εβδομάδων) και γαλοπούλες (< 16 εβδομάδων) για την
περίοδο πριν από τη σφαγή κατά την οποία απαγορεύεται η
χρήση νατριούχου μονενσίνης (ζωοτροφές απόσυρσης),

1,25

— άλλα είδη ζώων.

3,75

Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση νατριούχου μονενσίνης.

(**)
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5. Νατριούχος
σεμδουραμυκίνη

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές (*)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

7. Υδροχλωρική
ρομπενιδίνη

8. Δεκοκινάτη

Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
με ποσοστό υγρασίας 12 %

0,25

Σύνθετες ζωοτροφές για
— ωοτόκα πτηνά και κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (>16
εβδομάδων),

0,25

— κοτόπουλα προς πάχυνση για την περίοδο πριν από τη σφαγή κατά
την οποία απαγορεύεται η χρήση νατριούχου σεμδουραμυκίνης
(ζωοτροφές απόσυρσης),

0,25

— άλλα είδη ζώων.

0,75

Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση νατριούχου σεμδουραμυκίνης.
6. Εναμμώνια
μαδουραμικίνη α

11.2.2009

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

(**)
0,05

Σύνθετες ζωοτροφές για
— ιπποειδή, κουνέλια, γαλοπούλες (> 16 εβδομάδων), ωοτόκα πτηνά
και κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (>16 εβδομάδων),

0,05

— κοτόπουλα προς πάχυνση και γαλοπούλες (<16 εβδομάδων) για την
περίοδο πριν από τη σφαγή κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση
εναμμώνιας μαδουραμικίνης α (ζωοτροφές απόσυρσης),

0,05

— άλλα είδη ζώων.

0,15

Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση εναμμώνιας μαδουραμικίνης α.

(**)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

0,7

Σύνθετες ζωοτροφές
— ωοτόκα πτηνά και κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (> 16
εβδομάδων),

0,7

— κοτόπουλα προς πάχυνση, κουνέλια προς πάχυνση και αναπαραγωγή
και γαλοπούλες για την περίοδο πριν από τη σφαγή κατά την οποία
απαγορεύεται η χρήση υδροχλωρικής ρομπενιδίνης (ζωοτροφές από
συρσης),

0,7

— άλλα είδη ζώων.

2,1

Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση υδροχλωρικής ρομπενιδίνης.

(**)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

0,4

Σύνθετες ζωοτροφές

9. Υδροβρωμική
αλοφουγινόνη

— ωοτόκα πτηνά και κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (> 16
εβδομάδων),

0,4

— κοτόπουλα προς πάχυνση για την περίοδο πριν από τη σφαγή κατά
την οποία απαγορεύεται η χρήση δεκοκινάτης (ζωοτροφές απόσυρ
σης),

0,4

— άλλα είδη ζώων..

1,2

Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση δεκοκινάτης.

(**)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

0,03

Σύνθετες ζωοτροφές
— ωοτόκα πτηνά, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (>16
εβδομάδων) και γαλοπούλες (>12 εβδομάδων),

0,03

— κοτόπουλα προς πάχυνση και γαλοπούλες (< 12 εβδομάδων) για
την περίοδο πριν από τη σφαγή κατά την οποία απαγορεύεται η
χρήση υδροβρωμικής αλοφουγινόνης (ζωοτροφές απόσυρσης),

0,03

— άλλα είδη ζώων πλην των εκτρεφόμενων για ωοπαραγωγή κοτόπου
λων (< 16 εβδομάδων).

0,09

Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση υδροβρωμικής αλοφουγινόνης.

(**)
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10. Νικαρβαζίνη

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές (*)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών
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Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
με ποσοστό υγρασίας 12 %

0,5

Σύνθετες ζωοτροφές
— ιπποειδή, ωοτόκα πτηνά και κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαρα
γωγή (> 16 εβδομάδων),
— κοτόπουλα προς πάχυνση για την περίοδο πριν από τη σφαγή κατά
την οποία απαγορεύεται η χρήση νικαρβαζίνης (σε συνδυασμό με
ναρασίνη) (ζωοτροφές απόσυρσης),

11. Δικλαζουρίλη

0,5
0,5

— άλλα είδη ζώων.
Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση νικαρβαζίνης (σε συνδυασμό με ναρασίνη).

1,5
(**)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

0,01

Σύνθετες ζωοτροφές για
— ωοτόκα πτηνά, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (>16
εβδομάδων) και γαλοπούλες προς πάχυνση (> 12 εβδομάδων),
— κουνέλια προς πάχυνση και αναπαραγωγή για την περίοδο πριν από
τη σφαγή κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση δικλαζουρίλης
(ζωοτροφές απόσυρσης),
— άλλα είδη ζώων πλην των εκτρεφόμενων για ωοπαραγωγή κοτόπου
λων (< 16 εβδομάδων), των κοτόπουλων προς πάχυνση και των
γαλοπούλων προς πάχυνση (< 12 εβδομάδων).
Προμείγματα για χρήση σε ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση δικλαζουρίλης.

0,01
0,01

0,03

(**)

(*) Με τη επιφύλαξη των επιτρεπόμενων επιπέδων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων.
(**) Το ανώτατο όριο της ουσίας στο προμείγμα είναι η συγκέντρωση που δεν συνεπάγεται επίπεδο της ουσίας υψηλότερο από το 50 % των
ανώτατων ορίων που προβλέπονται για τις ζωοτροφές, όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης του προμείγματος.»
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ΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Φεβρουαρίου 2009
σχετικά με την οργάνωση προσωρινού πειράματος, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται ορισμένες
παρεκκλίσεις για την εμπορία μειγμάτων σπόρων που προορίζονται για τη σπορά κτηνοτροφικών
φυτών σύμφωνα με την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον
ορισμένα είδη που δεν απαριθμούνται στις οδηγίες του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ,
2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ πληρούν τις απαιτήσεις υπαγωγής στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο A
της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 724]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/109/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hir
tum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium
subterraneum, Trifolium vesiculosum και Vicia benghalensis
(εφεξής «τα αναφερόμενα στην αιτιολογική σκέψη 1 είδη»).

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966,
περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1), και
ιδίως το άρθρο 13α,

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση
της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ, επιτρέπεται η εμπορία στην Κοι
νότητα, υπό μορφή μειγμάτων σπόρων που προορίζονται για
τη σπορά κτηνοτροφικών φυτών, μόνο σπόρων των φυτικών
ειδών που απαριθμούνται στην ισχύουσα νομοθεσία, εκτός
από τις ποικιλίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος
2 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου (5). Επειδή δεν
υπάρχει δυνατότητα εμπορίας μειγμάτων που περιέχουν σπό
ρους των αναφερόμενων στην αιτιολογική σκέψη 1 ειδών, οι
γεωργοί που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα είδη αυτά
αναγκάζονται να τα μεταφέρουν και να τα σπέρνουν μεμο
νωμένα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρασκευάζουν οι
ίδιοι μείγματα στην εκμετάλλευση, με συνέπεια πρόσθετο
κόστος και εργασία. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα μείγματα
δεν παρασκευάζονται από επαγγελματίες, αυξάνεται ο κίνδυ
νος ανισοκατανομής στον αγρό των διαφόρων ειδών που
περιέχει το εκάστοτε μείγμα.

(3)

Για να καταστεί δυνατή η εμπορία των αναφερόμενων στην
αιτιολογική σκέψη 1 ειδών ως συστατικών των εν λόγω
μειγμάτων, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το άρθρο 2
παράγραφος 1 σημείο Α της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ με την
υπαγωγή των συγκεκριμένων ειδών στη διάταξη αυτή.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Από τις παραδοσιακές γνώσεις των γεωργών, σε συνδυασμό
με πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα, προκύπτουν ενδεί
ξεις σύμφωνα με τις οποίες ορισμένα είδη Leguminosae και
το είδος Plantago lanceolata που δεν απαριθμούνται στις
οδηγίες του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ (2),
2002/55/ΕΚ (3) και 2002/57/ΕΚ (4) (εφεξής «η ισχύουσα
νομοθεσία»), ιδίως όταν χρησιμοποιούνται σε μείγματα με
είδη που καλύπτει η ισχύουσα νομοθεσία, παρουσιάζουν
ενδιαφέρον από πλευράς παραγωγής χορτονομής, καθώς επι
τρέπουν την ισορροπημένη διατροφή των ζώων σε όλη τη
διάρκεια του έτους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αποκα
τάσταση του εδάφους μη αρόσιμων ή οριακής απόδοσης
καλλιεργούμενων γαιών. Πρόκειται για τα είδη Biserrula pele
cinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medi
cago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medi
cago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornit
hopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata,

(1)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

125 της 11.7.1966, σ. 2298/66.
125 της 11.7.1966, σ. 2309/66.
L 193 της 20.7.2002, σ. 33.
L 193 της 20.7.2002, σ. 74.

(5) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.
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(4)

(5)

(6)
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Για να αποφασιστεί η σχετική τροποποίηση του άρθρου 2
παράγραφος 1 σημείο Α της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ, είναι
αναγκαίο να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με την
εμπορία μειγμάτων που περιέχουν τα αναφερόμενα στην
αιτιολογική σκέψη 1 είδη. Ειδικότερα, πρέπει να εξακριβωθεί
αν, στις περιπτώσεις χρήσης των ειδών αυτών σε μείγματα,
είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί με επίσημο έλεγχο εκ των
υστέρων ότι η εκατοστιαία αναλογία σπόρων του κάθε
συστατικού που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας
αντιστοιχεί στη σύνθεση του μείγματος και αν τα μείγματα
της ίδιας παρτίδας είναι ομοιογενή σε όλες τις συσκευασίες
που διατίθενται στην αγορά. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες,
θα είναι αδύνατον να έχουν οι χρήστες την εγγύηση ότι οι
σπόροι μειγμάτων που περιέχουν τα αναφερόμενα στην
αιτιολογική σκέψη 1 είδη θα αποδώσουν αποτελέσματα
υψηλής ποιότητας.

Ενδείκνυται, επομένως, η οργάνωση προσωρινού πειράματος
για να εξακριβωθεί αν τα αναφερόμενα στην αιτιολογική
σκέψη 1 είδη πληρούν τις απαιτήσεις υπαγωγής στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

Τα κράτη μέλη που θα συμμετάσχουν στο πείραμα πρέπει να
απαλλαγούν, όσον αφορά τα αναφερόμενα στην αιτιολογική
σκέψη 1 είδη, από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο
13 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας
66/401/ΕΟΚ και να επιτρέπουν υπό όρους τη διάθεση
στην αγορά μειγμάτων που περιέχουν τα εν λόγω είδη.
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(10)

Για να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επαληθεύουν
ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας, οι
εταιρείες που σκοπεύουν να παράγουν τα εν λόγω μείγματα
σπόρων πρέπει να γνωστοποιούν στα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη τις ποσότητες που σκοπεύουν να παράγουν. Τα κράτη
μέλη πρέπει να μπορούν να απαγορεύουν την εμπορία μειγ
μάτων σπόρων, όταν το κρίνουν απαραίτητο, λαμβάνοντας
υπόψη την ανάγκη να δοκιμαστούν διάφορα μείγματα χωρίς
υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας.

(11)

Για να επιτραπεί στους προμηθευτές να παράγουν και να
διαθέσουν στην αγορά επαρκή ποσότητα σπόρων και να
δοθεί στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα ελέγχου του υλικού
αυτού και συλλογής επαρκών και συγκρίσιμων πληροφοριών
που θα χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη των εκθέσεων, το
πείραμα πρέπει να διεξαχθεί στη διάρκεια τουλάχιστον
πέντε περιόδων εμπορίας.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων και
πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκομικών και
δασικών φυτικών ειδών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
(7)

(8)

(9)

Ενδείκνυται να προβλεφθούν ειδικές απαιτήσεις για την
πιστοποίηση των αναφερόμενων στην αιτιολογική σκέψη 1
ειδών ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι σπόροι των εν λόγω ειδών
πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη
μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στους όρους
των συστημάτων πιστοποίησης του ΟΟΣΑ για την πιστο
ποίηση ποικιλιών ή τον έλεγχο των σπόρων προς σπορά
που διακινούνται στο διεθνές εμπόριο (εφεξής «τα συστή
ματα του ΟΟΣΑ») ή των εθνικών προτύπων του κράτους
μέλους παραγωγής των σπόρων.

Πρέπει να καθοριστούν ειδικοί όροι για την εμπορία μειγμά
των στο πλαίσιο του πειράματος, πέραν των γενικών όρων
που επιβάλλει η απόφαση 2004/371/ΕΚ της Επιτροπής, της
20ής Απριλίου 2004, για τους όρους διάθεσης στην αγορά
μειγμάτων σπόρων που προορίζονται για τη σπορά κτηνο
τροφικών φυτών (1). Οι όροι αυτοί πρέπει να διασφαλίζουν
τη συγκέντρωση επαρκών πληροφοριών για την αξιολόγηση
του πειράματος. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προβλε
φθούν κανόνες επισήμανσης, παρακολούθησης και υποβολής
εκθέσεων.

Με δεδομένο τον πειραματικό χαρακτήρα του μέτρου που
προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, πρέπει να καθοριστεί
μέγιστη ποσότητα για την εμπορία των μειγμάτων σπόρων,
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να δοκιμαστούν διάφορα
μείγματα σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

(1) ΕΕ L 116 της 22.4.2004, σ. 39.

Αντικείμενο
Οργανώνεται προσωρινό πείραμα σε κοινοτικό επίπεδο για να κριθεί
κατά πόσον τα είδη Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus,
Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago poly
morpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula,
Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Tri
folium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifo
lium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum,
Trifolium vesiculosum και Vicia benghalensis (εφεξής «τα είδη του
άρθρου 1») μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως μείγματα ή
συστατικά μειγμάτων σπόρων προς σπορά, με σκοπό να αποφασιστεί
αν ορισμένα από τα είδη αυτά ή όλα πρέπει να συμπεριληφθούν
στον κατάλογο κτηνοτροφικών φυτών του άρθρου 2 παράγραφος 1
σημείο Α της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

Άρθρο 2
Συμμετοχή των κρατών μελών
Στο πείραμα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να συμμετάσχουν στο πείραμα
(εφεξής «τα συμμετέχοντα κράτη μέλη») ενημερώνουν σχετικά την
Επιτροπή.

Μπορούν να παύσουν τη συμμετοχή τους ανά πάσα στιγμή, ενημε
ρώνοντας σχετικά την Επιτροπή.
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Άρθρο 3
Απαλλαγή

1.
Για τους σκοπούς του πειράματος, επιτρέπεται η διάθεση στην
αγορά, υπό τους όρους των άρθρων 4 και 5, μειγμάτων σπόρων
προς σπορά που περιέχουν τα είδη του άρθρου 1, ανεξαρτήτως του
εάν περιέχουν ή όχι σπόρους ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ.

11.2.2009

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν τη διάθεση μείγματος
σπόρων στην αγορά, εάν κρίνουν, με γνώμονα το σκοπό του πει
ράματος, ότι δεν είναι σκόπιμο να διατεθούν στην αγορά επιπλέον
ποσότητες του συγκεκριμένου μείγματος σπόρων. Ενημερώνουν
αμέσως την ή τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Άρθρο 7
Παρακολούθηση

2.
Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη απαλλάσσονται από τις υπο
χρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερη περί
πτωση της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

Το πείραμα παρακολουθεί η Αρχή κάθε συμμετέχοντος κράτους
μέλους που αναφέρεται στο παράρτημα IV σημείο A.I γ) 2 της
οδηγίας 66/401/ΕΚ.

Άρθρο 4

Άρθρο 8

Όροι για τους σπόρους των ειδών του άρθρου 1

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Οι σπόροι των ειδών του άρθρου 1 πληρούν τους ακόλουθους
όρους:

1.
Για κάθε έτος, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, έως τις 31 Μαρτίου του
επόμενου έτους, έκθεση με κατάλογο των ειδών που χρησιμοποιή
θηκαν σε μείγματα στο πλαίσιο του πειράματος και με αναφορά της
ποσότητας κάθε τέτοιου μείγματος που διατέθηκε στην αγορά. Τα
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να συμπεριλαμβάνουν στις
εκθέσεις κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

α) ανήκουν σε ποικιλία που περιλαμβάνεται σε εθνικό κατάλογο
κράτους μέλους ή στον κατάλογο ποικιλιών επιλέξιμων για
πιστοποίηση σπόρων προς σπορά του ΟΟΣΑ·

Άρθρο 5

2.
Μετά τη λήξη του πειράματος και, οπωσδήποτε, μετά την
παύση της συμμετοχής τους, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη υποβάλ
λουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, έως τις 31 Μαρτίου
του επόμενου έτους, έκθεση που περιέχει τα αναφερόμενα στο
παράρτημα ΙΙ σημείο 3 στοιχεία. Η έκθεση αυτή μπορεί να περι
λαμβάνει και άλλες πληροφορίες, τις οποίες τα κράτη μέλη θεω
ρούν σχετικές με τον σκοπό του πειράματος.

Όροι για τα μείγματα που αποτελούν αντικείμενο του
πειράματος

Άρθρο 9

β) έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παράρτημα Ι·
γ) πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙ σημείο 1.

Πέραν των όρων που επιβάλλει η απόφαση 2004/371/ΕΚ, τα μείγ
ματα που αποτελούν αντικείμενο του πειράματος πληρούν τους
όρους του παραρτήματος ΙΙ σημείο 2.
Άρθρο 6
Ποσοτικοί περιορισμοί
1.
Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η συνολική
ποσότητα σπόρων προς σπορά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
σε μείγματα στο πλαίσιο του πειράματος δεν υπερβαίνει τους
1 000 τόνους ετησίως.
2.
Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες
δηλώνουν στην Αρχή που αναφέρεται στο παράρτημα IV σημείο A.I
γ) 2 της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ την ποσότητα μειγμάτων σπόρων
που σκοπεύουν να παράγουν.

Χρονική διάρκεια
Το πείραμα θα αρχίσει την 1η Ιουνίου 2009 και θα λήξει στις
31 Μαΐου 2014.
Άρθρο 10
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Είδη

1

Μέγιστη περιεκτικότητα
Ελάχιστο βάρος του
Μέγιστη περιεκτικότητα
Ελάχιστη
Ελάχιστη βλαστητική
δείγματος βάρους
Μέγιστο βάρος παρτίδας δείγματος που πρέπει να
αναλυτική καθα σε σπόρους άλλων ειδών
ικανότητα
καθοριζόμενου στη στήλη 7
ληφθεί ανά παρτίδα
(τόνοι)
φυτών
ρότητα
[% των καθαρών
σε σπόρους άλλων ειδών
(γραμμάρια)
(% κατά βάρος)
(% κατά βάρος)
σπόρων (α)]
φυτών
2

3

4

5

6

7

70 (συμπεριλαμ
βάνονται οι
σκληροί σπόροι)

98

0,5

(γ) (δ) (ε)

10

30

Lotus uliginosus

75 (40)

97

0,5

(γ) (δ) (ε)

10

25

Lotus glaber

75 (40)

97

0,5

(γ) (δ) (ε)

10

30

Medicago murex

70 (30)

98

2,0

(γ) (δ) (ε)

10

50

Medicago polymorpha

70 (30)

98

2,0

(γ) (δ) (ε)

10

70

Medicago rugosa

70 (20)

98

2,0

(γ) (δ) (ε)

10

180

70

98

2,0

(γ) (δ) (ε)

10

400

70 (20)

98

2,0

(γ) (δ) (ε)

10

100

70

98

2,0

(γ) (δ) (ε)

10

70

70 (20)

98

2,0

(γ) (δ) (ε)

10

100

Ornithopus compressus

75 (συμπεριλαμ
βάνονται οι
σκληροί σπόροι)

90

1,0

(γ) (δ) (ε)

10

120

Ornithopus sativus

75 (συμπεριλαμ
βάνονται οι
σκληροί σπόροι)

90

1,0

(γ) (δ) (ε)

10

90

Plantago lanceolata

75

85

1,5

(γ) (δ) (ε)

5

20

Trifolium fragiferum

70

98

1,0

(γ) (δ) (ε)

10

40

70 (30)

98

1,0

(γ) (δ) (ε)

10

20

70

98

1,0

(γ) (δ) (ε)

10

70

Trifolium. michelianum

75 (30)

98

1,0

(γ) (δ) (ε)

10

25

Trifolium squarrosum

75 (20)

97

1,5

(γ) (δ) (ε)

10

150

Trifolium subterraneum

80 (40)

97

0,5

(γ) (δ) (ε)

10

250

70 (συμπεριλαμ
βάνονται οι
σκληροί σπόροι)

98

1,0

(γ) (δ) (ε)

10

100

80 (20)

97 (β)

1,0

(γ) (δ) (ε)

20

1 000

Biserrula pelecinus

Medicago scutellata
Medicago italica
Medicago littoralis
Medicago truncatula

Trifolium glanduliferum
Trifolium hirtum

Trifolium vesiculosum

Vicia benghalensis

(α) Μέχρι την αναφερόμενη μέγιστη ποσότητα, οι περιεχόμενοι σκληροί σπόροι θεωρούνται ως σπόροι ικανοί να βλαστήσουν.
(β) Μέγιστη συνολική περιεκτικότητα άλλου αντίστοιχου είδους σε σπόρους των ειδών Vicia pannonica, Vicia villosa ή συγγενών καλλιεργούμενων ειδών 6 % κατά βάρος δεν θεωρείται
ξένη πρόσμειξη.
(γ) Τα δείγματα του προδιαγεγραμμένου βάρους δεν πρέπει να περιέχουν σπόρους των ειδών Avena fatua και Avena sterilis.
(δ) Η παρουσία ενός σπόρου από είδος του γένους Cuscuta σε δείγμα βάρους διπλάσιου του προδιαγεγραμμένου δεν θεωρείται ξένη πρόσμιξη, εφόσον ένα δεύτερο δείγμα βάρους
διπλάσιου του προδιαγεγραμμένου δεν περιέχει σπόρους ειδών του γένους Cuscuta.
(ε) Τα δείγματα του προδιαγεγραμμένου βάρους δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερους από 10 σπόρους άλλων ειδών του γένους Rumex πλην των Rumex acetosella και Rumex
maritimus.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

1. Όροι για τους σπόρους των ειδών του άρθρου 1
α) Διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα συστήματα του ΟΟΣΑ, εφόσον τα είδη καλύπτονται από τα
συστήματα αυτά, ή, σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα του κράτους μέλους παραγωγής των σπόρων.
β) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι παρτίδες σπόρων προς σπορά υπόκεινται σε επιτόπια επιθεώρηση, δειγματοληψία
και ανάλυση σπόρων, που εκτελούνται είτε επισήμως είτε υπό επίσημη εποπτεία πριν από την ανάμειξή τους, σύμφωνα με
την οδηγία 66/401/ΕΟΚ.
2. Όροι για τα μείγματα που αποτελούν αντικείμενο του πειράματος
α) Επίσημοι δειγματολήπτες σπόρων λαμβάνουν τυχαία δείγματα σπόρων από τις παρτίδες μειγμάτων σπόρων προς σπορά
που αποτελούν αντικείμενο του πειράματος. Τα δείγματα αυτά χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες για τον έλεγχο της
σύνθεσης των μειγμάτων που αποτελούν αντικείμενο του πειράματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης
2004/371/ΕΚ.
Το επίπεδο και η ένταση της δειγματοληψίας και των επιθεωρήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της
απόφασης 2004/371/ΕΚ είναι κατάλληλα για τους σκοπούς του πειράματος.
β) Εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ και της απόφασης 2004/371/ΕΚ, η επίσημη
ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
i) τις βοτανικές ονομασίες όλων των ειδών του άρθρου 1 (συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών, όπου ενδείκνυται) τα
οποία περιέχει το μείγμα που αποτελεί αντικείμενο του πειράματος·
ii) την κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων συστατικών, με ανάλυση κατά είδος του άρθρου 1 και, όπου
ενδείκνυται, κατά ποικιλία·
iii) παραπομπή στην παρούσα απόφαση.
Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες στα σημεία i) και ii) πληροφορίες δεν είναι ευανάγνωστες στην επίσημη ετικέτα, το
μείγμα που αποτελεί αντικείμενο του πειράματος επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά με την ονομασία μείγματος, υπό
τον όρο ότι οι αναφερόμενες στα σημεία i) και ii) πληροφορίες έχουν κοινοποιηθεί εγγράφως στον αγοραστή και
καταγραφεί επισήμως.
3. Στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται
α) Ονομασία των ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών, όπου ενδείκνυται) που χρησιμοποιούνται σε μείγματα στο
πλαίσιο του πειράματος·
β) ποσότητα κάθε μείγματος σπόρων που διατέθηκε στην αγορά στο πλαίσιο του πειράματος κατά την εγκεκριμένη περίοδο
και κράτος μέλος προορισμού του μείγματος·
γ) σύνθεση των μειγμάτων που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του πειράματος·
δ) εφαρμοζόμενες διαδικασίες (πρότυπα) πιστοποίησης των ειδών του άρθρου 1 (συστήματα του ΟΟΣΑ ή εθνικά πρότυπα)·
ε) αποτελέσματα των επιτόπιων επιθεωρήσεων και των εργαστηριακών δοκιμών για την πιστοποίηση των ειδών του άρθρου
1, εφόσον εκτελούνται σε κράτος μέλος·
στ) πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές βάσει των συστημάτων του ΟΟΣΑ, ειδικότερα για την ποσότητα, τη σύνθεση των
μειγμάτων σπόρων που αποτελούν αντικείμενο του πειράματος, τη χώρα καταγωγής και την επισήμανση·
ζ) αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελούνται σε δείγματα μάρτυρες σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2·
η) ανάλυση κόστους-οφέλους προοριζόμενη να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα υπέρ ή κατά του στόχου του πειράματος.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την
καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών στη Γερμανία το 2008
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 712]
(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2009/110/ΕΚ)
των εκτάκτων μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος
2 της εν λόγω απόφασης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν χρη
ματοδοτική συνδρομή για την κάλυψη του κόστους ορισμέ
νων μέτρων για την εξάλειψη της ψευδοπανώλους των πτη
νών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(6)

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 4 παράγραφος 2
της απόφασης 90/424/ΕΟΚ καθορίζουν κανόνες για το
ποσοστό των δαπανών των κρατών μελών οι οποίες μπορούν
να καλυφθούν από τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινό
τητας.

(7)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας
στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εκρίζωσης της ψευδοπα
νώλους των πτηνών υπόκειται στους κανόνες που καθορίζο
νται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής,
της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με
την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων
και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που
αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβου
λίου (3).

(8)

Το 2008 εκδηλώθηκαν στη Γερμανία κρούσματα ψευδοπα
νώλους των πτηνών. Σύμφωνα με την οδηγία 92/66/ΕΟΚ και
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, η
Γερμανία έλαβε μέτρα για την καταπολέμηση των εν λόγω
κρουσμάτων.

(9)

Η Γερμανία εκπλήρωσε τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώ
σεις της, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3
της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και στο άρθρο 6 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(10)

Στις 18 Ιουνίου 2008 και στις 17 Ιουλίου 2008, η Γερμα
νία υπέβαλε εκτίμηση του κόστους που προέκυψε για τη
λήψη μέτρων εκρίζωσης της ψευδοπανώλους των πτηνών.

(11)

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

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1),
και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ψευδοπανώλης των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος
η οποία προξενεί υψηλή θνησιμότητα στα πουλερικά.

(2)

Στην περίπτωση επιδημικής έξαρσης της ψευδοπανώλους
των πτηνών, υπάρχει κίνδυνος να διαδοθεί ο παράγοντας
της νόσου σε άλλα αγροκτήματα εκτροφής πουλερικών
εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους, αλλά επίσης και
σε άλλα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες μέσω του εμπορίου
ζώντων πουλερικών και προϊόντων πουλερικών.

(3)

(4)

(5)

Μια έξαρση της εν λόγω νόσου είναι δυνατόν να λάβει
ταχέως διαστάσεις επιδημίας η οποία μπορεί να μειώσει
κατακόρυφα την κερδοφορία της πτηνοτροφίας.

Η οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου
1992, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέ
μηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (2) θεσπίζει μέτρα τα
οποία σε περίπτωση επιδημικής έξαρσης πρέπει να εφαρμό
ζονται επειγόντως από τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να προ
λαμβάνεται η περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ καθορίζει τις διαδικασίες που διέ
πουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για
συγκεκριμένα κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1.

(3) ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στη Γερμανία
Η Κοινότητα ενδέχεται να χορηγήσει στη Γερμανία χρηματοδοτική συνδρομή για τις δαπάνες που πραγματοποίησε
το εν λόγω κράτος μέλος το 2008 στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των
πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
Αποδέκτης
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

11.2.2009

EL

11.2.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 40/33

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
για τη δημοσίευση των στοιχείων του προτύπου EN 3-8:2006 «Φορητοί πυροσβεστήρες — Μέρος 8:
Πρόσθετες απαιτήσεις ως προς το EN 3-7 για την κατασκευή, την αντοχή σε πίεση και τις μηχανικές
δοκιμές πυροσβεστήρων μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης ίσης ή χαμηλότερης των 30 bar» σύμφωνα με την
οδηγία 97/23/ΕΚ περί εξοπλισμού υπό πίεση
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 739]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/111/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 6 της οδηγίας 97/23/ΕΚ, η
Σουηδία κοινοποίησε επίσημη ένσταση κατά του προτύπου
EN 3-8:2006, που εξέδωσε η ευρωπαϊκή επιτροπή τυπο
ποίησης (CEN) στις 2 Νοεμβρίου 2006, τα στοιχεία του
οποίου δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Στην επίσημη ένστασή της η Σουηδία επισημαίνει ότι το
τμήμα 5 του προτύπου EN 3-8:2006 δεν προσδιορίζει
τους τύπους υλικών που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
και, ως εκ τούτου, δεν ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις
του σημείου 4 του παραρτήματος I της οδηγίας 97/23/ΕΚ.

(5)

Καθώς το τμήμα 5 του προτύπου EN 3-8:2006 προβλέπει
την κατά περίπτωση αξιολόγηση του υλικού από τον κοινο
ποιημένο οργανισμό (ειδική προσέγγιση αξιολόγησης υλι
κού), ο προσδιορισμός των τύπων υλικών που θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται δεν αποτελεί αναγκαστική προϋπόθεση.
Περαιτέρω, ελλείψει συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών,
το τμήμα 5 του προτύπου EN 3-8:2006 δεν δύναται να
αποτελέσει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του
σημείου 4 του παραρτήματος I της οδηγίας 97/23/ΕΚ.

(6)

Επιπλέον, η Σουηδία θεωρεί ότι στο τμήμα 6 του προτύπου
EN 3-8:2006, λείπουν σημαντικές πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του σημείου
2.2.4 του παραρτήματος I της οδηγίας 97/23/ΕΚ, λόγω της
έλλειψης προσδιορισμού των υλικών στο τμήμα 5 του εν
λόγω προτύπου.

(7)

Η οδηγία 97/23/ΕΚ περιγράφει στο τμήμα 2.2 του παραρ
τήματος I τις μεθόδους εξασφάλισης επαρκούς αντοχής του
εξοπλισμού υπό πίεση, περιλαμβανομένης μεθόδου υπολογι
σμού ή πειραματικής μεθόδου σχεδιασμού χωρίς υπολογι
σμό. Η πειραματική μέθοδος σχεδιασμού βασίζεται σε πρό
γραμμα δοκιμών όπως προσδιορίζεται στο σημείο 2.2.4
στοιχεία α) και β), όπου περιλαμβάνεται δοκιμή αντοχής
σε πίεση.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την προσέγγιση των νομοθε
σιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (1), και
ιδίως το άρθρο 6,

τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοι
νωνίας των πληροφοριών (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 97/23/ΕΚ ορίζει ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση και
τα συγκροτήματα μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να
τίθενται σε λειτουργία μόνον όταν δεν θέτουν σε κίνδυνο την
υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, κατά περίπτωση,
των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών εφόσον χρησιμοποιού
νται κατά προορισμόν, είναι σωστά τοποθετημένοι και συ
ντηρημένοι.

(2)

O εξοπλισμός υπό πίεση και τα συγκροτήματα τεκμαίρεται
ότι συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις που ανα
φέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 97/23/ΕΚ, εάν συμφω
νούν προς τα εθνικά πρότυπα που ενσωματώνουν τα εναρ
μονισμένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευ
θεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 181 της 9.7.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
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(8)

Το τμήμα 6 του προτύπου EN 3-8:2006 προβλέπει την
πειραματική μέθοδο σχεδιασμού χωρίς υπολογισμό. Όπως
απαιτείται σύμφωνα με το σημείο 2.2.4 του παραρτήματος
I της οδηγίας 97/23/ΕΚ, προβλέπει ένα πρόγραμμα δοκιμών
με διάφορες δοκιμές. Η οδηγία 97/23/ΕΚ δεν αποκλείει την
ειδική προσέγγιση αξιολόγησης υλικού ως μέθοδο απόδειξης
της συμμόρφωσης των χρησιμοποιουμένων υλικών με τις
προδιαγραφές υλικού που προβλέπονται στο σημείο 4 του
παραρτήματος I, όταν ο κατασκευαστής εφαρμόζει την πει
ραματική μέθοδο σχεδιασμού. Καθώς το τμήμα 5 του προ
τύπου EN 3-8:2006 δεν περιέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις
ως προς το υλικό, ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα
πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά συμ
μορφώνονται προς τις απαιτήσεις του σημείου 4 του παραρ
τήματος I της οδηγίας. Στη βάση αυτή, τα χαρακτηριστικά
του υλικού θα χρησιμοποιούνται ως μια παράμετρος της
δοκιμής πίεσης στο πλαίσιο του προγράμματος δοκιμών
της πειραματικής μεθόδου σχεδιασμού, υπό τον έλεγχο
του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού.

(9)

Η Σουηδία επισημαίνει περαιτέρω ότι το τμήμα 7.2.2 σχε
τικά με τις μεθόδους συγκόλλησης που προβλέπονται από
το πρότυπο EN 3-8:2006 δεν είναι σύμφωνο με το σημείο
3.1.2 του παραρτήματος I της οδηγίας 97/23/ΕΚ, καθώς,
πέραν των αναφερομένων προτύπων, περιλαμβάνει ανοικτή
αναφορά σε άλλα αναγνωρισμένα πρότυπα συγκόλλησης EN.

(10)

Η οδηγία 97/23/ΕΚ παραθέτει στο σημείο 3.1.2 του παραρ
τήματος I τις απαιτήσεις για τη μόνιμη συναρμολόγηση. Η
αναφορά στο τμήμα 7.2.2 του προτύπου EN 3-8:2006 ότι
«άλλα πρότυπα είναι αποδεκτά» δεν αποτελεί ικανοποιητική
και επαρκώς συγκεκριμένη διατύπωση ενός προτύπου το
οποίο έχει σκοπό την παροχή τεκμηρίωσης για τη συμμόρ
φωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/23/ΕΚ. Ένα εναρ
μονισμένο πρότυπο που παρέχει τεκμήριο για τη συμμόρ
φωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας πρέπει να προβλέπει
συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ως προς το σχεδιασμό,
την κατασκευή και τις μεθόδους δοκιμών, ώστε να βοηθά
τους κατασκευαστές και να επιτρέπει την κατά τεκμήριο
απόδειξη συμμόρφωσης του εξοπλισμού υπό πίεση προς
τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Εντούτοις, το τμήμα 7.2.2
του EN 3-8:2006 περιλαμβάνει σειρά συγκεκριμένων ανα
φορών σε πρότυπα τα οποία περιέχουν προδιαγραφές
συγκόλλησης. Κατά συνέπεια, παρά το ότι το τμήμα 7.2.2
θα έπρεπε να βελτιωθεί, θα ήταν δυσανάλογο να μην πραγ
ματοποιηθεί η δημοσίευση των στοιχείων του προτύπου για
το λόγο αυτό.

(11)

Τέλος, η Σουηδία θεωρεί ότι το τμήμα 7.3.1 του προτύπου
EN 3-8:2006, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των υλικών
που χρησιμοποιούνται στα διάφορα μέρη του εξοπλισμού
υπό πίεση, δεν είναι ακριβές, δεν προβλέπει συγκεκριμένες
τεχνικές λύσεις, και κατά συνέπεια, δεν δύναται να παράσχει
τεκμήριο για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του
σημείου 3.1.5 του παραρτήματος I της οδηγίας 97/23/ΕΚ.

11.2.2009

(12)

Η οδηγία 97/23/ΕΚ απαιτεί στο σημείο 3.1.5 του παραρτή
ματος I (ανίχνευση προέλευσης) την εφαρμογή κατάλληλων
διαδικασιών για την αναγνώριση, με κατάλληλα μέσα, των
υλικών των μερών του εξοπλισμού που συμβάλλουν στην
αντοχή του σε πίεση, από τη στιγμή της παραλαβής τους,
σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μέχρι την τελική
δοκιμή των παραγόμενων εξοπλισμών υπό πίεση. Ο στόχος
της εν λόγω απαίτησης είναι να αποφευχθεί κάθε αμφιβολία
όσον αφορά τις προδιαγραφές του υλικού που χρησιμοποιεί
ται για τον εξοπλισμό. Οι κατασκευαστές δύνανται να εφαρ
μόζουν διάφορες διαδικασίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
και τις μεθόδους κατασκευής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός
που προβαίνει στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφω
σης του εξοπλισμού θα πρέπει να αξιολογήσει, κατά περί
πτωση, κατά πόσον οι εν λόγω διαδικασίες ανταποκρίνονται
στην απαίτηση του σημείου 3.1.5 του παραρτήματος I της
οδηγίας. Εντούτοις, αν και το τμήμα 7.3.1 θα έπρεπε να
βελτιωθεί, θα ήταν δυσανάλογο να μην πραγματοποιηθεί η
δημοσίευση των στοιχείων του προτύπου για το λόγο αυτό.

(13)

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα ζητήσει από τη CEN να
συντάξει εντός τριών ετών μια αναθεωρημένη έκδοση του
προτύπου EN 3-8:2006, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύ
τερα η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις της οδη
γίας 97/23/ΕΚ. Μετά την υλοποίηση της εν λόγω εντολής
και ανάλογα με τα αποτελέσματά της, θα μπορούσαν να
προβλεφθούν ενδεχομένως περαιτέρω αποφάσεις σχετικά με
την τρέχουσα έκδοση του προτύπου.

(14)

Κατά συνέπεια τα στοιχεία αναφοράς του προτύπου EN
3-8:2006 πρέπει να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα στοιχεία αναφοράς του προτύπου EN 3-8:2006 «Φορητοί πυρο
σβεστήρες – Μέρος 8: Πρόσθετες απαιτήσεις ως προς το EN 3-7
για την κατασκευή, την αντοχή σε πίεση και τις μηχανικές δοκιμές
πυροσβεστήρων μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης ίσης ή χαμηλότερης
των 30 bar» δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος

EL

11.2.2009
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάπτυξης (έβδομου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2007
(2009/112/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

(1)

την τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, που υπεγράφη στο Λομέ στις
15 Δεκεμβρίου 1989 (1) και τροποποιήθηκε με τη συμφωνία που
υπεγράφη στον Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995 (2),

Βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 3 της εσωτερικής συμ
φωνίας, η απαλλαγή από τη δημοσιονομική ευθύνη για τη
διαχείριση του έβδομου ΕΤΑ παρέχεται στην Επιτροπή από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από σύσταση του Συμβου
λίου.

(2)

την εσωτερική συμφωνία 91/401/ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση και
τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο της
τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ (3), στο εξής «εσωτερική συμφωνία»
με την οποία συστήνεται, μεταξύ άλλων, το έβδομο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάπτυξης (έβδομο ΕΤΑ), και ιδίως το άρθρο της 32 παρά
γραφος 3,

Η εκτέλεση των εργασιών του έβδομου ΕΤΑ από την Επι
τροπή, κατά το οικονομικό έτος 2007, ήταν στο σύνολό της
ικανοποιητική,

ΣΥΝΙΣΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαλλάξει την Επιτροπή

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον δημοσιονομικό κανονισμό 91/491/ΕΟΚ, της 29ης Ιουλίου
1991, εφαρμοστέο στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης στα πλαίσια της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ (4), και
ιδίως τα άρθρα 69 έως 77,
Έχοντας εξετάσει τον λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό
της λειτουργίας του έβδομου ΕΤΑ, ως είχαν στις 31 Δεκεμ
βρίου 2007, καθώς και την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το οικονομικό έτος 2007, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις
της Επιτροπής (5),

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 229 της 17.8.1991, σ. 3.
L 156 της 29.5.1998, σ. 3.
L 229 της 17.8.1991, σ. 288.
L 266 της 21.9.1991, σ. 1.
C 286 της 10.11.2008, σ. 273.

από την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών του έβδομου ΕΤΑ
για το οικονομικό έτος 2007.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. KALOUSEK

EL
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάπτυξης (όγδοου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2007
(2009/113/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

οικονομικό έτος 2007, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της
Επιτροπής (5),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 3 της εσωτερικής συμ
φωνίας, η απαλλαγή από την ευθύνη για τη δημοσιονομική
διαχείριση του όγδοου ΕΤΑ παρέχεται στην Επιτροπή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από σύσταση του Συμβουλίου.

(2)

Η εκτέλεση των εργασιών του όγδοου ΕΤΑ από την Επι
τροπή, κατά το οικονομικό έτος 2007, ήταν στο σύνολό
της ικανοποιητική,

την τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, που υπεγράφη στο Λομέ στις
15 Δεκεμβρίου 1989 (1) και τροποποιήθηκε με τη συμφωνία που
υπογράφηκε στον Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995 (2),
την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνή
σεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου,
σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της
Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλ
λου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ (3), στο εξής «εσωτερική
συμφωνία» με την οποία συστήνεται, μεταξύ άλλων, το όγδοο Ευρω
παϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (όγδοο ΕΤΑ), και ιδίως το άρθρο της 33
παράγραφος 3,
τον δημοσιονομικό κανονισμό 98/430/ΕΚ, της 16ης Ιουνίου 1998,
εφαρμοστέο στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης
στα πλαίσια της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ (4), και ιδίως τα άρθρα
66 έως 74,
Έχοντας εξετάσει τον λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό
της λειτουργίας του όγδοου ΕΤΑ, ως είχαν στις 31 Δεκεμβρίου
2007, καθώς και την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το

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

EE
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

229
156
156
191

της
της
της
της

17.8.1991, σ. 3.
29.5.1998, σ. 3.
29.5.1998, σ. 108.
7.7.1998, σ. 53.

ΣΥΝΙΣΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαλλάξει την Επιτροπή

από την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών του όγδοου ΕΤΑ
για το οικονομικό έτος 2007.
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. KALOUSEK

(5) ΕΕ C 286 της 10.11.2008, σ. 273.
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάπτυξης (ένατου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2007
(2009/114/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

(1)

Βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 3 της εσωτερικής συμ
φωνίας, η απαλλαγή από την ευθύνη για τη δημοσιονομική
διαχείριση του ένατου ΕΤΑ παρέχεται στην Επιτροπή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από σύσταση του Συμβουλίου.

(2)

Η εκτέλεση των εργασιών του ένατου ΕΤΑ από την Επι
τροπή, κατά το οικονομικό έτος 2007, ήταν στο σύνολό
της ικανοποιητική,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπεγράφη στο Κοτονού
στις 23 Ιουνίου 2000 (1) και τροποποιήθηκε από τη συμφωνία που
υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (2),
την εσωτερική συμφωνία (3) για τη χρηματοδότηση και τη διαχεί
ριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδο
τικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, στο
εξής «εσωτερική συμφωνία», με την οποία συστήνεται, μεταξύ
άλλων, το ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ένατο ΕΤΑ), και
ιδίως το άρθρο της 32 παράγραφος 3,
τον δημοσιονομικό κανονισμό της 27ης Μαρτίου 2003, εφαρμο
στέο στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (4), και ιδίως τα
άρθρα 96 έως 103,
Έχοντας εξετάσει τον λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό
της λειτουργίας του ένατου ΕΤΑ, ως είχαν στις 31 Δεκεμβρίου
2007, καθώς και την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονομικό έτος 2007, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της
Επιτροπής (5),

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
L 287 της 28.10.2005, σ. 4.
L 317 της 15.12.2000, σ. 355.
L 83 της 1.4.2003, σ. 1.
C 286 της 10.11.2008, σ. 273.

ΣΥΝΙΣΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαλλάξει την Επιτροπή

από την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών του ένατου ΕΤΑ για
το οικονομικό έτος 2007.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. KALOUSEK
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2008 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΕΛΒΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
της 16ης Δεκεμβρίου 2008
η οποία αντικαθιστά το παράρτημα της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
(2009/115/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας, στο εξής αναφερόμενη ως «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 4,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο
Το παράρτημα της παρούσας απόφασης αντικαθιστά το παράρτημα της συμφωνίας.
Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2008.
Για τη Μεικτή Επιτροπή
Ο επικεφαλής της ελβετικής αντιπροσωπείας
Ο επικεφαλής της κοινοτικής αντιπροσωπείας
Daniel CALLEJA

Matthias SUHR
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Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:
— εφόσον οι πράξεις που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα περιέχουν αναφορές σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας ή απαίτηση σύνδεσης με αυτά, οι αναφορές, για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ότι εφαρμόζονται
εξίσου στην Ελβετία ή στην απαίτηση σύνδεσης με την Ελβετία,
— με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της παρούσας συμφωνίας, ο όρος «κοινοτικός αερομεταφορέας» που αναφέρεται κατωτέρω
στις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς εφαρμόζεται επίσης σε αδειοδοτημένους αερομεταφορείς που έχουν τον κύριο τόπο
δραστηριότητάς τους και, ενδεχομένως, την καταστατική έδρα τους στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου.
— Η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών Κοινότητας-Ελβετίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας επεκτείνεται στο έδαφος της Βουλγαρίας και στο έδαφος της Ρουμανίας.
1. Τρίτη δέσμη μέτρων ελευθέρωσης των αερομεταφορών και λοιποί κανόνες πολιτικής αεροπορίας
Αριθ. 2407/92
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για τις άδειες των αερομεταφορέων.
(Άρθρα 1-18)
Όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3, η παραπομπή στο άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ νοείται ως
παραπομπή στις ισχύουσες διαδικασίες της παρούσας συμφωνίας.
Αριθ. 2408/92
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων στα ενδοκοινοτικά
αεροπορικά δρομολόγια.
(Άρθρα 1-10, 12-15)
(Τα παραρτήματα θα τροποποιηθούν ούτως ώστε να συμπεριληφθούν οι ελβετικοί αερολιμένες.)
[Εφαρμόζονται οι τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι, οι οποίες απορρέουν από το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο 8 (Πολιτική
μεταφορών), τμήμα Ζ (Αερομεταφορές), σημείο 1 της πράξης σχετικά με τους όρους προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρα
τίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρα
τίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και σχετικά με τις αναπροσαρμογές των συνθηκών στις οποίες βασίζεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση.]
Αριθ. 2409/92
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για τους ναύλους και τα κόμιστρα των αεροπορικών γραμμών.
(Άρθρα 1-11)
Αριθ. 2000/79
Οδηγία του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπο
ρικών Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού
Θαλάμων Διακυβέρνησης Αεροσκαφών (ΕCΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αερομεταφορέων των Περιφερειών της Ευρώπης (ERA)
και τη Διεθνή Ένωση για τις Ναυλωμένες Πτήσεις (IACA).
Αριθ. 93/104
Οδηγία του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας,
όπως έχει τροποποιηθεί από:
— την οδηγία 2000/34/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 2000.
Αριθ. 437/2003
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τις στατιστικές κατα
γραφές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.
Αριθ. 1358/2003
Κανονισμός της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2003, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών, φορτίου
και ταχυδρομείου και για την τροποποίηση των παραρτημάτων του Ι και ΙΙ.
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Αριθ. 785/2004
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις απαιτήσεις ασφάλισης των
αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών.
Αριθ. 91/670
Οδηγία του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλματος
και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.
(Άρθρα 1-8)
Αριθ. 95/93
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου
χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (άρθρα 1-12), όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό αριθ. 793/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 (άρθρα 1
και 2).
Αριθ. 96/67
Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους
αερολιμένες της Κοινότητας.
(Άρθρα 1-9, 11-23 και 25)
Αριθ. 2027/97
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1997, για την ευθύνη του αερομεταφορέως σε περίπτωση ατυχήματος
(άρθρα 1-8), όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2002 (άρθρα 1-2).
2. Κανόνες ανταγωνισμού
Κάθε παραπομπή των κάτωθι κειμένων στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης νοούνται ως παραπομπή στα άρθρα 8 και 9 της
παρούσας συμφωνίας.
Αριθ. 17/62
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1962, για την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης (άρθρο 8
παράγραφος 3), όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό αριθ. 59/62,
— τον κανονισμό αριθ. 118/63,
— τον κανονισμό αριθ. 2822/71,
— τον κανονισμό αριθ. 1216/99,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (άρθρα 1-13, 15-45).
Αριθ. 2988/74
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 1974, περί παραγραφής του δικαιώματος διώξεως και εκτελέσεως των
αποφάσεων στους τομείς του δικαίου των μεταφορών και του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (άρθρα
1-7), όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (άρθρα 1-13, 15-45).
Αριθ. 3975/87
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1987, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των
κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (άρθρα 1-7, άρθρο 8
παράγραφοι 1 και 2, άρθρα 9-11, άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2, και άρθρα 14-19),
όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1284/91 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 1991 (άρθρο 1),
— τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2410/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992 (άρθρο 1),
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (άρθρα 1-13, 15-45).
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Αριθ. 3976/87
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1987, για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε
ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (άρθρα 1-5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από:
— τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2344/90 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1990 (άρθρο 1),
— τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2411/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992 (άρθρο 1),
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (άρθρα 1-13, 15-45).
Αριθ. 1617/93
Κανονισμός της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 1993, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης
σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που αφορούν τον από κοινού προγραμματι
σμό και συντονισμό των δρομολογίων, την από κοινού εκμετάλλευση διαδρομών, τις διαβουλεύσεις για τους ναύλους
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων στις τακτικές αεροπορικές γραμμές και την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης
στους αερολιμένες (άρθρα 1-7), όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1523/96 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1996 (άρθρα 1 και 2),
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/1999, της 26ης Μαΐου 1999,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1324/2001, της 29ης Ιουνίου 2001,
Αριθ. 4261/88
Κανονισμός της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με τις καταγγελίες, τις αιτήσεις και τις ακροάσεις που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συμβουλίου.
(Άρθρα 1-14)
Αριθ. 80/723
Οδηγία της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 1980, περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και
των δημοσίων επιχειρήσεων (άρθρα 1-9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από:
— την οδηγία 85/413/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 1985 (άρθρα 1-3).
Αριθ. 773/2004
Κανονισμός της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των
άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ.
Αριθ. 139/2004
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κοινο
τικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).
(Άρθρα 1-18, άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2, άρθρα 20-23)
Όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων, ισχύουν τα εξής μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ελβετίας:
1) Όσον αφορά μια συγκέντρωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004, η οποία δεν έχει
κοινοτική διάσταση κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού και μπορεί να εξετασθεί με βάση τους εθνικούς
νόμους περί ανταγωνισμού τουλάχιστον τριών κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, τα πρόσωπα ή οι
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού μπορούν, πριν κάθε κοινοποίηση στις αρμόδιες
αρχές, να υποβάλουν στην Επιτροπή της ΕΚ αιτιολογημένη γνώμη ότι η συγκέντρωση πρέπει να εξετασθεί από την
Επιτροπή.
2) Η Επιτροπή της ΕΚ διαβιβάζει αμελλητί όλες τις αιτιολογημένες γνώμες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 και με την προηγούμενη παράγραφο στην Ελβετική Συνομοσπονδία.
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3) Εφόσον η Ελβετική Συνομοσπονδία διαφωνήσει με το αίτημα παραπομπής της υπόθεσης, η αρμόδια ελβετική αρχή
ανταγωνισμού διατηρεί την αρμοδιότητά της, και η υπόθεση δεν παραπέμπεται από την Ελβετική Συνομοσπονδία σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο.
Όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5, στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 6 και
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του «κανονισμού συγκεντρώσεων»:
1) Η Επιτροπή της ΕΚ διαβιβάζει αμελλητί όλα τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5, του
άρθρου 9 παράγραφοι 2 και 6 και του άρθρου 22 παράγραφος 2 στην αρμόδια ελβετική αρμόδια αρχή.
2) Ο υπολογισμός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και
6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 αρχίζει, για την Ελβετική Συνομοσπονδία, με την παραλαβή των σχετικών
εγγράφων από την αρμόδια σε θέματα ανταγωνισμού ελβετική αρχή.
Αριθ. 802/2004
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 2004, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο
των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.
(Άρθρα 1-24)
3. Ασφάλεια πτήσεων
Αριθ. 3922/91
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών
στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας [(άρθρα 1-3, άρθρο 4 παράγραφος 2, άρθρα 5-11 και άρθρο 13)], όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από:
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1899/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1900/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 8/2008 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2007.
Αριθ. 94/56/ΕΚ
Οδηγία του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994, για τη θέσπιση των βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχη
μάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας.
(Άρθρα 1-13)
Αριθ. 2004/36
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την ασφάλεια των
αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες (άρθρα 1-9 και 11-14).
Αριθ. 768/2006
Κανονισμός της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των
αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες και τη διαχείριση του συστήματος πληροφοριών.
Αριθ. 2003/42
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2003, για την αναφορά περιστατικών στην
πολιτική αεροπορία.
(Άρθρα 1-12)
Αριθ. 1592/2002
Κανονισμός 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 (EASA) (εφεξής «ο
κανονισμός»), όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1643/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 334/2007 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2007,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 103/2007 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2007, για παράταση της μεταβατικής
περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 4.
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Ο Οργανισμός χαίρει στην Ελβετία των εξουσιών που του παρέχονται βάσει των διατάξεων του κανονισμού.
Η Επιτροπή απολαύει επίσης στην Ελβετία των εξουσιών που της παρέχονται για τη λήψη αποφάσεων βάσει του άρθρου 10
παράγραφοι 2, 4 και 6, του άρθρου 16 παράγραφος 4, του άρθρου 29 παράγραφος 3 σημείο i), του άρθρου 31
παράγραφος 3, του άρθρου 32 παράγραφος 5 και του άρθρου 53 παράγραφος 4.
Κατά παρέκκλιση της οριζόντιας προσαρμογής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παραρτήματος της συμφωνίας
αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, οι αναφορές στα «κράτη
μέλη» στο άρθρο 54 του κανονισμού ή στις διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, δεν
νοούνται ότι εφαρμόζονται στην Ελβετία.
Καμία διάταξη του κανονισμού δεν ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι ο EASA μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος της Ελβετίας στο
πλαίσιο διεθνών συμφωνιών για σκοπούς άλλους από την παροχή συνδρομής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει
των συμφωνιών αυτών.
Το κείμενο του κανονισμού, για την εφαρμογή της συμφωνίας, διαμορφώνεται ως εξής:
α) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
i) στην παράγραφο 1, προστίθενται οι λέξεις «ή η Ελβετία» μετά τις λέξεις «η Κοινότητα»·
ii) στην παράγραφο 2 στοιχείο α), προστίθενται οι λέξεις «ή η Ελβετία» μετά τις λέξεις «η Κοινότητα»·
iii) στην παράγραφο 2, τα στοιχεία β) και γ) διαγράφονται·
iv) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3.
Όποτε η Κοινότητα διαπραγματεύεται με τρίτη χώρα για να συνάψει συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι κράτος
μέλος ή ο οργανισμός μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικά βάσει πιστοποιητικών που έχουν εκδώσει οι αεροναυτικές
αρχές αυτής της τρίτης χώρας, επιδιώκει να επιτύχει για την Ελβετία παρεμφερή συμφωνία με τη συγκεκριμένη τρίτη
χώρα.
Η Ελβετία, με τη σειρά της, επιδιώκει να συνάπτει με τρίτες χώρες συμφωνίες αντίστοιχες με εκείνες της Κοινότητας.»
β) Στο άρθρο 20, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι υπήκοοι της Ελβετίας που απολαύουν πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων
δύνανται να προσλαμβάνονται βάσει σύμβασης από τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού.»
γ) Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η Ελβετία εφαρμόζει για τον Οργανισμό το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το
οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α του παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με το προσάρτημα του παραρτήματος
Α.»
δ) Στο άρθρο 28 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η Ελβετία συμμετέχει πλήρως στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένου του δικαιώματος ψήφου».
ε) Στο άρθρο 48, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«8.
Η Ελβετία συνεισφέρει στην οικονομική συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), σύμφωνα με
τον εξής τύπο:
S (0,2/100) + S [1 - (a + b) 0,2/100] c/C
όπου:
S = το μέρος του προϋπολογισμού του οργανισμού που δεν καλύπτεται από τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ)
a = ο αριθμός των συνδεδεμένων χωρών
b = ο αριθμός των κρατών μελών της ΕΕ
c = η συνδρομή της Ελβετίας στον προϋπολογισμό της ΔΟΠΑ
C = η συνολική συνδρομή των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών στον προϋπολογισμό της ΔΟΠΑ.»
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στ) Στο άρθρο 50 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι διατάξεις για τους δημοσιονομικούς ελέγχους που διενεργεί η Κοινότητα στην Ελβετία, οι οποίοι αφορούν όσους
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού, καθορίζονται στο παράρτημα Β του παρόντος παραρτήματος.»
ζ) Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι αεροσκάφη ως προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 2 παρά
γραφος 3 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (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 (1):
Αεροσκάφος - [HB IDJ] – τύπου CL600-2B19
Αεροσκάφος - [HB IGM] – τύπου Gulfstream G-V-SP
Αεροσκάφη - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – τύπου Gulfstream G-V
Αεροσκάφη - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – τύπου Gulfstream G-ΙV
Αεροσκάφη - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – τύπου MD 900
Αριθ. 736/2006
Κανονισμός της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2006, σχετικά με τις μεθόδους εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφά
λειας της Αεροπορίας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων τυποποίησης.
Αριθ. 1702/2003
Κανονισμός 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, όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 381/2005 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2005,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 706/2006 της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2006,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 335/2007 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2007,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 375/2007 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2007.
Για τους σκοπούς της συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1702/2003 νοούνται με την εξής αναπροσαρμογή:
Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
Στις παραγράφους 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 και 14, η ημερομηνία «28 Σεπτεμβρίου 2003» αντικαθίσταται από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της απόφασης της επιτροπής αεροπορικών μεταφορών Κοινότητας-Ελβετίας, η οποία ενσωματώνει τον
κανονισμό 1592/2002 στο παράρτημα του κανονισμού.
Αριθ. 2042/2003
Κανονισμός 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, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από:
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 707/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 376/2007 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2007.
Αριθ. 104/2004
Κανονισμός της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2004, για θέσπιση των κανόνων για την οργάνωση και σύνθεση του
τμήματος προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας.
Αριθ. 2111/2005
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού
καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και για 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.
Αριθ. 593/2007
Κανονισμός της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2007, για τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Ασφάλειας της Αεροπορίας.
(1) ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6.
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Αριθ. 473/2006
Κανονισμός της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για θέσπιση των εκτελεστικών κανόνων όσον αφορά τον κοινοτικό
κατάλογο των αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Αριθ. 474/2006
Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι
υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από:
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2008 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2008.
Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στην Ελβετία εφόσον ισχύει στην ΕΕ.
4. Αεροπορική ασφάλεια
Αριθ. 2320/2002
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση κοινών κανόνων
στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (άρθρα 1-8 και 10-13), όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 849/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004.
Αριθ. 622/2003
Κανονισμός της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων
ασφάλειας των αερομεταφορών, όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 68/2004 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2004,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 781/2005 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2005,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 857/2005 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2005,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2006 της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2006,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 240/2006 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2006,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 831/2006 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2006,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1448/2006 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2006,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1546/2006 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2006,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1862/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 437/2007 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2007,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 358/2008 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2008.
Αριθ. 1217/2003
Κανονισμός της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2003, για θέσπιση των κοινών προδιαγραφών για τα εθνικά προγράμματα
ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.
Αριθ. 1486/2003
Κανονισμός της Επιτροπής, της 22ας Αυγούστου 2003, για καθορισμό των διαδικασιών διεξαγωγής των επιθεωρήσεων της
Επιτροπής στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.
(Άρθρα 1-13 και 15-18)
Αριθ. 1138/2004
Κανονισμός της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2004, για την καθιέρωση κοινού ορισμού των ζωτικών τμημάτων των
ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας των αερολιμένων.
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5. Διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
Αριθ. 549/2004
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για
τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο).
Η Επιτροπή απολαύει στην Ελβετία των εξουσιών που της απονέμονται βάσει του άρθρου 6, του άρθρου 8 παράγραφος 1 και
των άρθρων 10, 11 και 12.
Κατά παρέκκλιση της οριζόντιας προσαρμογής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παραρτήματος της συμφωνίας
αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, οι αναφορές στα «κράτη
μέλη» που υπάρχουν στο άρθρο 5 του κανονισμού 549/2004 ή στις διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ που προβλέπο
νται στη διάταξη αυτή, δεν νοούνται ότι ισχύουν για την Ελβετία.
Αριθ. 550/2004
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών).
Η Επιτροπή απολαύει στην Ελβετία των εξουσιών που της απονέμονται βάσει του άρθρου 16, όπως τροποποιείται στη
συνέχεια.
Για τους σκοπούς της συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού τροποποιούνται ως εξής:
α) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο 2, προστίθενται οι λέξεις «και η Ελβετία» μετά τις λέξεις «η Κοινότητα».
β) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
Στις παραγράφους 1 και 6, προστίθενται οι λέξεις «εντός της Ελβετίας» μετά τις λέξεις «εντός της Κοινότητας».
γ) Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο 1, προστίθενται οι λέξεις «και η Ελβετία» μετά τις λέξεις «η Κοινότητα».
δ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο 1, προστίθενται οι λέξεις «και η Ελβετία» μετά τις λέξεις «η Κοινότητα».
ε) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«3.
Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της στα κράτη μέλη και ενημερώνει σχετικά τον πάροχο υπηρεσιών, εφόσον
αυτός έχει έννομο συμφέρον.»
Αριθ. 551/2004
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση
του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός για τον εναέριο χώρο).
Η Επιτροπή απολαύει στην Ελβετία των εξουσιών που της απονέμονται βάσει του άρθρου 2, του άρθρου 3 παράγραφος 5 και
του άρθρου 10.
Αριθ. 552/2004
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα
του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα).
Η Επιτροπή απολαύει στην Ελβετία των εξουσιών που της αποδίδονται βάσει του άρθρου 4, του άρθρου 7 και του άρθρου
10 παράγραφος 3.
Για τους σκοπούς της συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού τροποποιούνται ως εξής:
α) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο 2, προστίθενται οι λέξεις «ή η Ελβετία» μετά τις λέξεις «η Κοινότητα».
β) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο 4, προστίθενται οι λέξεις «ή η Ελβετία» μετά τις λέξεις «η Κοινότητα».
γ) Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:
Στο τμήμα 3 δεύτερη και τελευταία περίπτωση, προστίθενται οι λέξεις «ή στην Ελβετία» μετά τις λέξεις «η Κοινότητα».
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Αριθ. 2096/2005
Κανονισμός της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών
αεροναυτιλίας.
Η Επιτροπή απολαύει στην Ελβετία των εξουσιών που της απονέμονται βάσει του άρθρου 9.
Αριθ. 2150/2005
Κανονισμός της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την ευέλικτη χρήση του
εναέριου χώρου.
Αριθ. 1033/2006
Κανονισμός της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των απαιτήσεων που αφορούν τις διαδικασίες για τα σχέδια
πτήσης στο στάδιο προ πτήσης στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό.
Αριθ. 1032/2006
Κανονισμός της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό απαιτήσεων για τα συστήματα αυτόματης ανταλλαγής
δεδομένων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλο
φορίας.
Αριθ. 2006/23
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας
κυκλοφορίας.
Αριθ. 730/2006
Κανονισμός της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2006, για την κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου και την πρόσβαση των
πτήσεων εξ όψεως (VFR) άνω του επιπέδου πτήσης 195.
Αριθ. 219/2007
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του
ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR).
Αριθ. 633/2007
Κανονισμός της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων για την εφαρμογή πρωτοκόλλου
μετάδοσης μηνυμάτων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας.
6. Περιβάλλον και θόρυβος
Αριθ. 2002/30
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2002, περί της καθιέρωσης των κανόνων και
διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους κοινοτικούς
αερολιμένες (άρθρα 1-12 και 14-18).
[Εφαρμόζονται οι τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι, οι οποίες απορρέουν από το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο 8 (Πολιτική
μεταφορών), τμήμα Ζ (Αερομεταφορές), σημείο 2 της πράξης σχετικά με τους όρους προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρα
τίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρα
τίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και σχετικά με τις αναπροσαρμογές των συνθηκών στις οποίες βασίζεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση.]
Αριθ. 80/51
Οδηγία του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1979, περί περιορισμού του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά
αεροσκάφη (άρθρα 1-9), όπως τροποποιήθηκε από:
— την οδηγία 83/206/ΕΟΚ.
Αριθ. 89/629
Οδηγία του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 1989, για τον περιορισμό του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά
αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα.
(Άρθρα 1-8)
Αριθ. 92/14
Οδηγία 92/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 1992, για τον περιορισμό της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που
υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, μέρος ΙΙ τόμος 1 κεφάλαιο 2, δεύτερη έκδοση
(1988).
(Άρθρα 1-11)
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7. Προστασία των καταναλωτών
Αριθ. 90/314
Οδηγία του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις.
(Άρθρα 1-10)
Αριθ. 93/13
Οδηγία του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με
καταναλωτές.
(Άρθρα 1-11)
Αριθ. 2299/89
Κανονισμός του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1989, για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα
κράτησης θέσεων (άρθρα 1-22), όπως έχει τροποποιηθεί από:
— τον κανονισμό 3089/93 του Συμβουλίου,
— τον κανονισμό αριθ. 323/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999.
Αριθ. 261/2004
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών
κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού 295/91.
(Άρθρα 1-18)
8. Διάφορα
Αριθ. 2003/96
Οδηγία του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας
των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.
[Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2]
9. Παραρτήματα:
A: Πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
B: Διατάξεις σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο που ασκεί η Κοινότητα σε όσους μετέχουν σε δραστηριότητες του EASA
στην Ελβετία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,
ΕΠΕΙΔΗ κατά το άρθρο 28 της συνθήκης για την ίδρυση Ενιαίου Συμβουλίου και Ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, οι εν λόγω Κοινότητες και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απολαύουν στην επικράτεια των κρατών μελών προνομίων
και ασυλιών που κρίνονται απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των διατάξεων που ακολουθούν και οι οποίες προσαρτώνται στη συνθήκη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια των Κοινοτήτων είναι απαραβίαστα. Δεν υπόκεινται σε έρευνα, κατάσχεση, επίταξη ή απαλλο
τρίωση.
Τα περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία ενεργητικού των Κοινοτήτων δεν αποτελούν αντικείμενο οιουδήποτε αναγκαστικού
μέτρου διαιτητικής ή δικαστικής αρχής χωρίς άδεια του Δικαστηρίου.
Άρθρο 2
Τα αρχεία των Κοινοτήτων είναι απαραβίαστα.
Άρθρο 3
Οι Κοινότητες, τα στοιχεία ενεργητικού αυτών, τα έσοδα και άλλα περιουσιακά στοιχεία απαλλάσσονται από κάθε άμεση
φορολογία.
Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών λαμβάνουν κατά περίπτωση τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να μειωθούν ή να επιστραφούν οι
έμμεσοι φόροι ή οι φόροι πωλήσεων που περιλαμβάνονται στην τιμή κινητής ή ακίνητης περιουσίας, σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι Κοινότητες προβαίνουν, για δική τους επίσημη χρήση, σε ουσιαστικές αγορές των οποίων η τιμή περιλαμβάνει φόρους
τέτοιου είδους. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ωστόσο έτσι ώστε να προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού στο
εσωτερικό των Κοινοτήτων.
Καμία απαλλαγή δεν χορηγείται για φόρους και δικαιώματα που ισοδυναμούν απλώς με τέλη προς όφελος οργανισμών κοινής
ωφελείας.
Άρθρο 4
Οι Κοινότητες απαλλάσσονται από κάθε είδους τελωνειακούς δασμούς, απαγορεύσεις και περιορισμούς επί εισαγωγών και
εξαγωγών σε ό,τι αφορά εμπορεύματα που προορίζονται για επίσημη χρήση τους· Τα εισαγόμενα κατ’ αυτόν τον τρόπο είδη
δεν διατίθενται, επαχθώς ή χαριστικώς, στο έδαφος της χώρας στην οποία έχουν εισαχθεί, εκτός αν αυτό γίνεται υπό όρους που
εγκρίνει η κυβέρνηση της χώρας αυτής.
Οι Κοινότητες απαλλάσσονται επίσης από κάθε είδους τελωνειακούς δασμούς και τυχόν απαγορεύσεις και περιορισμούς επί
εισαγωγών και εξαγωγών σε ό,τι αφορά δημοσιεύσεις τους.
Άρθρο 5
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα μπορεί να κατέχει κάθε είδους νόμισμα και να εκτελεί λογαριασμούς σε κάθε
είδους νόμισμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ (LAISSEZ PASSER)
Άρθρο 6
Για τις επίσημες ανακοινώσεις τους και για τη διαβίβαση όλων των εγγράφων τους, τα θεσμικά όργανα των Κοινοτήτων
απολαύουν στην επικράτεια καθενός από τα κράτη μέλη μεταχείρισης διπλωματικών αποστολών στο εκάστοτε κράτος μέλος.
Επίσημη αλληλογραφία και άλλες επίσημες ανακοινώσεις των κοινοτικών θεσμικών οργάνων δεν υπόκεινται σε λογοκρισία.
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Άρθρο 7

1.
Οι πρόεδροι των κοινοτικών θεσμικών οργάνων μπορούν να εκδίδουν για λογαριασμό μελών και υπαλλήλων των τελευ
ταίων έγγραφα ελεύθερης διακίνησης υπό μορφή που θα καθοριστεί από το Συμβούλιο και τα οποία αναγνωρίζονται ως έγκυρα
ταξιδιωτικά έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα έγγραφα αυτά (laissez passer) εκδίδονται για μόνιμους και
λοιπούς υπαλλήλους υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μόνιμων υπαλλήλων και
τους όρους απασχόλησης των λοιπών υπαλλήλων των Κοινοτήτων.
Η Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμφωνίες για την αναγνώριση των εγγράφων αυτών ως έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων στην
επικράτεια τρίτων χωρών.
2.
Οι διατάξεις του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα παραμένουν ωστόσο σε εφαρμογή για μέλη και υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων τα οποία, κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της συνθήκης, έχουν στην κατοχή τους έγγραφο laissez passer κατά την έννοια του άρθρου 6, μέχρις ότου
τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 8
Κανένας διοικητικός ή άλλου είδους περιορισμός δεν επιβάλλεται στην ελεύθερη διακίνηση μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που ταξιδεύουν από και προς τον τόπο συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σε ό,τι αφορά τελωνειακούς ελέγχους και ελέγχους συναλλάγματος, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχονται:
α) από την κυβέρνηση της χώρας τους, οι ίδιες διευκολύνσεις με αυτές που παρέχονται σε ανώτερους υπαλλήλους που
ταξιδεύουν στο εξωτερικό σε προσωρινή επίσημη αποστολή·
β) από τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών, οι αυτές διευκολύνσεις που παρέχονται στους αντιπροσώπους αλλοδαπών
κυβερνήσεων που ευρίσκονται σε επίσημη προσωρινή αποστολή.
Άρθρο 9
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε κανενός είδους ανάκριση, κράτηση ή άλλη νομική ενέργεια για γνώμη
ή ψηφοφορία στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
Άρθρο 10
Στο πλαίσιο των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη του απολαύουν:
α) εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου του κράτους τους·
β) στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, ασυλίας από κάθε μέτρο κράτησης ή από άλλη νομική ενέργεια.
Ομοίως, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ασυλία όταν ταξιδεύουν από και προς τον τόπο συνεδρίασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμέτωπο με τη διάπραξη παραπτώματος δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ασυλία ούτε και
να παρεμποδίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άσκηση του δικαιώματός του για άρση της ασυλίας ενός από τα μέλη του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 11
Αντιπρόσωποι των κρατών μελών που συμμετέχουν σε εργασίες των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμβουλοι
αυτών και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους από και
προς τον τόπο της συνάντησης, απολαύουν των συνήθων προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης και για μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων των Κοινοτήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 12

Στην επικράτεια καθενός από τα κράτη μέλη και ανεξάρτητα από εθνικότητα, οι μόνιμοι και λοιποί υπάλληλοι των Κοινοτήτων:
α) με βάση τις διατάξεις των συνθηκών οι οποίες άπτονται, αφενός, των κανόνων που διέπουν την ευθύνη των μόνιμων και
λοιπών υπαλλήλων απέναντι στις Κοινότητες και, αφετέρου, της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου σε διαφορές που ανακύπτουν
μεταξύ των Κοινοτήτων και των μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων, έχουν ασυλία από νομικές ενέργειες για πράξεις που
επιτελούν με την επίσημη ιδιότητά τους, συμπεριλαμβανομένων λόγων και γραπτών. Η ασυλία συνεχίζεται και μετά την
παύση των καθηκόντων τους·
β) μαζί με συζύγους και λοιπά εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, δεν υπόκεινται σε μεταναστευτικούς περιορισμούς ή σε
διατυπώσεις εγγραφής σε μητρώα αλλοδαπών·
γ) αναφορικά με ρυθμίσεις που άπτονται νομισμάτων και συναλλάγματος, έχουν τις ίδιες διευκολύνσεις με αυτές που συνήθως
παρέχονται για υπαλλήλους διεθνών οργανισμών·
δ) έχουν δικαίωμα για αδασμολόγητη εισαγωγή της οικοσκευής τους κατά την εγκατάστασή τους στη χώρα για ανάληψη
εργασίας καθώς και το δικαίωμα για αδασμολόγητη επανεξαγωγή της οικοσκευής τους με τη λήξη της εργασίας τους στη
χώρα, με τους όρους που προβλέπει η κυβέρνηση της χώρας όπου γίνεται η άσκηση του δικαιώματος·
ε) έχουν δικαίωμα για αδασμολόγητη εισαγωγή αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως το οποίο αποκτήθηκε είτε στη χώρα της
τελευταίας τους διαμονής είτε στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι με βάση τα ισχύοντα στην εγχώρια αγορά της εκάστοτε
χώρας καθώς και δικαίωμα αδασμολόγητης επανεξαγωγής του αυτοκινήτου με τη λήξη της εργασίας τους στη χώρα, με τους
όρους που προβλέπει η κυβέρνηση της χώρας όπου γίνεται η άσκηση του δικαιώματος.
Άρθρο 13
Μισθοί και αποδοχές των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων των Κοινοτήτων φορολογούνται υπέρ των Κοινοτήτων σύμφωνα με
τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει το Συμβούλιο αποφασίζοντας πάνω σε πρόταση της Επιτροπής.
Μισθοί και αποδοχές των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων δεν επιβαρύνονται με εθνικούς φόρους.
Άρθρο 14
Κατά την εφαρμογή της φορολογίας εισοδήματος, του φόρου περιουσίας και του φόρου κληρονομίας, καθώς και κατά την
εφαρμογή συμφωνιών προς αποφυγή διπλής φορολογίας οι οποίες συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών των Κοινοτήτων, μόνιμοι
και λοιποί υπάλληλοι των Κοινοτήτων οι οποίοι εγκαθίστανται στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από τη χώρα της διαμονής
τους αποκλειστικά και μόνο για λόγους εκτέλεσης των καθηκόντων τους στην υπηρεσία των Κοινοτήτων, για φορολογικούς
λόγους θεωρείται, τόσο στη χώρα εγκατάστασης όσο και στη χώρα της μόνιμης κατοικίας τους, ότι έχουν διατηρήσει ως χώρα
κατοικίας την τελευταία αρκεί αυτή να είναι μέλος των Κοινοτήτων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τον σύζυγο ή τη
σύζυγο εφόσον ο τελευταίος δεν ασκεί επικερδές επάγγελμα, καθώς και για εξαρτώμενα τέκνα.
Τα κινητά πράγματα τα οποία ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο και που ευρίσκονται στην
επικράτεια του κράτους διαμονής απαλλάσσονται του φόρου κληρονομίας στο κράτος αυτό. Για την επιβολή του φόρου αυτού,
θεωρούνται ευρισκόμενα εντός του κράτους της φορολογικής κατοικίας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων κρατών και
της ενδεχομένης εφαρμογής διατάξεων διεθνών συμβάσεων περί διπλής φορολογίας.
Κάθε άλλος τόπος διαμονής που αποκτήθηκε αποκλειστικά και μόνο για λόγους εκτέλεσης καθηκόντων στην υπηρεσία άλλων
διεθνών οργανισμών δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 15
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα πάνω σε πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει το καθεστώς παροχών κοινωνικής ασφάλισης
για μόνιμο και λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων.
Άρθρο 16
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας πάνω σε πρόταση της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεων με τα λοιπά θεσμικά όργανα,
προσδιορίζει τις κατηγορίες μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων των Κοινοτήτων για τους οποίους έχουν εφαρμογή, στο σύνολό
τους ή εν μέρει, οι διατάξεις του άρθρου 12, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 13 και το άρθρο 14.
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Ονόματα, βαθμοί και διευθύνσεις μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων που υπάγονται σε τέτοιες κατηγορίες ανακοινώνονται σε τακτά
διαστήματα στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 17
Το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου έχουν την έδρα τους οι Κοινότητες παραχωρεί τα συνήθη διπλωματικά προνόμια
και ασυλίες σε αποστολές τρίτων χωρών διαπιστευμένων στις Κοινότητες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις παραχωρούνται σε μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους των Κοινοτήτων αποκλειστικά και
μόνο προς το συμφέρον των Κοινοτήτων.
Από κάθε θεσμικό όργανο των Κοινοτήτων ζητείται να άρει την ασυλία που παραχωρείται σε μόνιμο ή άλλο υπάλληλο όταν
κρίνει ότι η άρση της ασυλίας δεν ζημιώνει τα συμφέροντα των Κοινοτήτων.
Άρθρο 19
Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα θεσμικά όργανα των Κοινοτήτων συνεργάζονται με τις αρμόδιες
αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους.
Άρθρο 20
Τα άρθρα 12 έως 15 και το άρθρο 18 έχουν εφαρμογή για τα μέλη της Επιτροπής.
Άρθρο 21
Τα άρθρα 12 έως 15 και το άρθρο 18 ισχύουν για τους δικαστές, τους γενικούς εισαγγελείς, τον γραμματέα και τους βοηθούς
εισηγητές του Δικαστηρίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 των πρωτοκόλλων επί του οργανισμού του
Δικαστηρίου αναφορικά με την ασυλία των δικαστών και γενικών εισαγγελέων από νομικές ενέργειες.
Άρθρο 22
Το παρόν πρωτόκολλο έχει επίσης εφαρμογή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα μέλη των οργάνων της, το προσωπικό
της και τους αντιπροσώπους των κρατών μελών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του πρωτοκόλλου περί του οργανισμού της Τράπεζας.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απαλλάσσεται από κάθε είδους φορολογία σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου
της καθώς και από τις διάφορες σχετικές διατυπώσεις που μπορούν να συνδέονται με το κράτος στο οποίο έχει την έδρα της.
Ομοίως, η διάλυση ή η εκκαθάριση αυτού δεν συνεπάγεται κανενός είδους φορολογία. Τέλος, οι δραστηριότητες της Τράπεζας
και των οργάνων της που εκτελούνται σύμφωνα με τον οργανισμό της δεν υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών.
Άρθρο 23
Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται επίσης και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα μέλη των οργάνων της και το
προσωπικό της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου επί του οργανισμού του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών
τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απαλλάσσεται από κάθε είδους φορολογία σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου
της καθώς και από τις διάφορες σχετικές διατυπώσεις που μπορούν να συνδέονται με το κράτος στο οποίο έχει την έδρα της.
Τέλος, οι δραστηριότητες της Τράπεζας και των οργάνων της που εκτελούνται σύμφωνα με τον οργανισμό του ευρωπαϊκού
συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης και για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο. Ομοίως, η διάλυση ή η εκκαθάριση
αυτού δεν συνεπάγεται κανενός είδους φορολογία.
ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο.
Έγινε στις Βρυξέλλες, την ογδόη Απριλίου του έτους χίλια εννιακόσια εξήντα πέντε.
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Προσάρτημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Επέκταση της εφαρμογής στην Ελβετία
Κάθε αναφορά σε κράτη μέλη που υπάρχει στο πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(στο εξής: «πρωτόκολλο»), θα πρέπει να νοείται ως καλύπτουσα και την Ελβετία, εκτός εάν οι διατάξεις που ακολουθούν
προβλέπουν διαφορετικά.
2. Απαλλαγή του Οργανισμού από έμμεσους φόρους (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Αγαθά και υπηρεσίες που εξάγονται από την Ελβετία δεν επιβαρύνονται με τον ελβετικό φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Προκειμένου για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στον Οργανισμό μέσα στην Ελβετία για επίσημη χρήση, η απαλλαγή
από τον ΦΠΑ γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο του πρωτοκόλλου, διά της επιστροφής. Η απαλλαγή από τον
ΦΠΑ χορηγείται εάν η πραγματική τιμή αγοράς των αγαθών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία εμφαίνεται στο
τιμολόγιο ή σε ισοδύναμο έγγραφο ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 ελβετικά φράγκα (με τους φόρους).
Για την επιστροφή του ΦΠΑ πρέπει να προσκομίζονται τα προς τούτο προβλεπόμενα ελβετικά έντυπα στην αρμόδια
οικονομική υπηρεσία της Ελβετίας (Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA). Για τη
διεκπεραίωση μιας αίτησης απαιτείται κατά κανόνα προθεσμία τριών μηνών από τη στιγμή που θα κατατεθεί η αίτηση
συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν το προσωπικό του Οργανισμού
Όσον αφορά το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του πρωτοκόλλου, η Ελβετία, σύμφωνα με τις αρχές της εσωτερικής της
νομοθεσίας, απαλλάσσει τους μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους του Οργανισμού κατά την έννοια του άρθρου 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 549/69 (1) από όλους τους φόρους σε επίπεδο ομοσπονδίας, καντονίων και
δήμων επί των μισθών και αποδοχών που καταβάλλονται από την Κοινότητα και φορολογούνται υπέρ αυτής.
Η Ελβετία δεν θεωρείται κράτος μέλος κατά την έννοια του ως άνω σημείου 1 για την εφαρμογή του άρθρου 14 του
πρωτοκόλλου.
Μόνιμοι και λοιποί υπάλληλοι του Οργανισμού, καθώς και μέλη των οικογενειών τους που υπάγονται στο ασφαλιστικό
σύστημα των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων της Κοινότητας, δεν υπάγονται κατ’ ανάγκη στο ελβετικό σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αποκλειστικά αρμόδιο για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν και αφορούν
τις σχέσεις μεταξύ του Οργανισμού ή της Επιτροπής και του προσωπικού της όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (2) και των λοιπών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου που προσδιορίζουν τους
εργασιακούς όρους.

(1) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 549/69 του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1969, περί καθορισμού των κατηγοριών των υπαλλή
λων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12, του άρθρου 13 δεύτερη παράγραφος και του
άρθρου 14 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και των ασυλιών των Κοινοτήτων (ΕΕ L 74 της 27.3.1969, σ. 1).
2
( ) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των κατηγοριών των
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12, του άρθρου 13 δεύτερη παράγραφος και
του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και των ασυλιών των Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΛΒΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Άρθρο 1
Άμεση επικοινωνία
Ο Οργανισμός και η Επιτροπή επικοινωνούν άμεσα με κάθε πρόσωπο ή φορέα εγκατεστημένο στην Ελβετία που συμμετέχει στις
δραστηριότητες του Οργανισμού, ως συμβαλλόμενο μέρος, ως συμμετέχων σε κάποιο πρόγραμμα του Οργανισμού, ως πρόσωπο
αμειβόμενο από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού ή της Κοινότητας ή ως υπεργολάβος. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να
διαβιβάζουν απευθείας στην Επιτροπή και στον Οργανισμό κάθε πληροφορία και τεκμηρίωση που οφείλουν να κοινοποιούν όπως
προβλέπουν τα νομικά κείμενα στα οποία παραπέμπει η παρούσα απόφαση και οι συναπτόμενες συμβάσεις ή συμφωνίες, καθώς
και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών.
Άρθρο 2
Έλεγχοι
1.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση
του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), και με το
δημοσιονομικό κανονισμό που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού στις 26 Μαρτίου 2003, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση
δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογι
σμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), καθώς και με άλλες νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οι
συμβάσεις ή συμφωνίες που συνάπτονται, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται με δικαιούχους εγκατεστημένους στην
Ελβετία, μπορούν να προβλέπουν την ανά πάσα στιγμή διενέργεια επιστημονικών, δημοσιονομικών, τεχνολογικών ή άλλων
ελέγχων στις εγκαταστάσεις των δικαιούχων και των υπεργολάβων τους από υπαλλήλους του Οργανισμού και της Επιτροπής
ή από άλλα εντεταλμένα από τον Οργανισμό και την Επιτροπή πρόσωπα.
2.
Οι υπάλληλοι του Οργανισμού και της Επιτροπής, καθώς και άλλα εντεταλμένα πρόσωπα του Οργανισμού και της
Επιτροπής, έχουν κατάλληλη πρόσβαση σε τόπους, εργασίες και έγγραφα, όπως και σε όλες τις πληροφορίες, ακόμη και σε
ηλεκτρονική μορφή, που κρίνονται απαραίτητες για τη διενέργεια των ελέγχων. Το δικαίωμα πρόσβασης ορίζεται ρητά στις
συμβάσεις ή συμφωνίες που συνάπτονται βάσει των πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση.
3.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τα ίδια δικαιώματα με την Επιτροπή.

4.
Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται έως πέντε έτη μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης ή σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στις συμβάσεις ή τις συμφωνίες και στις σχετικές αποφάσεις.
5.
Η Ελβετική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ενημερώνεται εκ των προτέρων για τους ελέγχους που
διενεργούνται στην ελβετική επικράτεια. Η ενημέρωση αυτή δεν αποτελεί νομική προϋπόθεση για τη διενέργεια των ελέγχων.
Άρθρο 3
Επιτόπιοι έλεγχοι
1.
Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή (OLAF) εξουσιοδοτείται για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και
επιθεωρήσεων στην ελβετική επικράτεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96
του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με
σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (3).
2.
Την προετοιμασία και τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων αναλαμβάνει η Επιτροπή σε στενή συνεργασία
με την αρμόδια Ελβετική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ή με άλλες αρμόδιες ελβετικές αρχές που έχει ορίσει
η εν λόγω υπηρεσία, οι οποίες ειδοποιούνται εγκαίρως σχετικά με το αντικείμενο, τον σκοπό και τη νομική βάση των ελέγχων και
επιθεωρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν την αναγκαία συνδρομή. Προς τούτο, οι υπάλληλοι των αρμόδιων
ελβετικών αρχών μπορούν να συμμετέχουν σε επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.
3.
Εάν οι αρμόδιες ελβετικές αρχές το επιθυμούν, οι επιτόπιοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις διενεργούνται από κοινού από την
Επιτροπή και τις αρμόδιες ελβετικές αρχές.
(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(3) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
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4.
Εφόσον οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αντιτίθενται σε επιτόπιο έλεγχο ή επιθεώρηση, οι ελβετικές αρχές παρέχουν
στους ελεγκτές της Επιτροπής, σύμφωνα με τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις, τη συνδρομή που χρειάζονται για να φέρουν σε
πέρας την αποστολή τους που συνίσταται σε επιτόπιο έλεγχο ή επιθεώρηση.
5.
Η Επιτροπή κοινοποιεί το συντομότερο δυνατό στην Ελβετική Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου κάθε περίπτωση ή
υπόνοια παρατυπίας που υπέπεσε στην αντίληψή της κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου ή επιθεώρησης. Σε κάθε περίπτωση,
η Επιτροπή οφείλει να ενημερώσει την ως άνω ελβετική αρχή για το αποτέλεσμα των ελέγχων και εξακριβώσεων.
Άρθρο 4
Πληροφόρηση και διαβούλευση
1.
Για την ορθή εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, οι αρμόδιες ελβετικές και κοινοτικές αρχές ανταλλάσσουν πληρο
φορίες σε τακτική βάση και, κατόπιν αιτήσεως μιας εκ των δύο πλευρών, προχωρούν σε διαβουλεύσεις.
2.
Οι αρμόδιες ελβετικές αρχές πληροφορούν αμελλητί τον Οργανισμό και την Επιτροπή για κάθε γεγονός ή υπόνοια που
υποπίπτει στην αντίληψή τους και αφορά παρατυπίες σχετικές με τη σύναψη και την εφαρμογή των συμβάσεων ή συμφωνιών που
συνάπτονται κατ’ εφαρμογή των νομικών πράξεων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 5
Εμπιστευτικότητα
Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται ή λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος παραρτήματος υπό οιαδήποτε μορφή καλύπτονται
από το επαγγελματικό απόρρητο και προστατεύονται όπως προστατεύονται ανάλογες πληροφορίες βάσει του ελβετικού δικαίου
και αντίστοιχων διατάξεων που εφαρμόζονται για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Οι πληροφορίες αυτές δεν κοινοποιούνται σε
πρόσωπα άλλα από εκείνα τα οποία, λόγω των καθηκόντων τους στα κοινοτικά όργανα, στα κράτη μέλη ή στην Ελβετία,
οφείλουν να τις γνωρίζουν, ούτε χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των
οικονομικών συμφερόντων των συμβαλλόμενων μερών.
Άρθρο 6
Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις
Με την επιφύλαξη εφαρμογής του ελβετικού ποινικού δικαίου, μπορούν να επιβληθούν διοικητικά μέτρα και κυρώσεις από τον
Οργανισμό ή την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου
2002, και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, καθώς και με τον
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1).
Άρθρο 7
Είσπραξη και εκτέλεση
Αποφάσεις του Οργανισμού ή της Επιτροπής που λαμβάνονται στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της παρούσας απόφασης και
προβλέπουν χρηματική υποχρέωση, η οποία βαρύνει πρόσωπα άλλα πλην των κρατών, αποτελούν στην Ελβετία τίτλο εκτελεστό.
Ο εκτελεστήριος τύπος περιάπτεται, χωρίς άλλον έλεγχο πέραν αυτού για εξακρίβωση της γνησιότητας του τίτλου, από την αρχή
που ορίζει η ελβετική κυβέρνηση η οποία και ενημερώνει τον Οργανισμό ή την Επιτροπή. Η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με
βάσει τους ελβετικούς διαδικαστικούς κανόνες. Η νομιμότητα της απόφασης που αποτελεί τίτλο εκτελεστό υποβάλλεται στον
έλεγχο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι αποφάσεις που εκδίδει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάμει ρήτρας διαιτησίας είναι εκτελεστές υπό τους
ίδιους όρους.

(1) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
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ΙΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2009/116/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2009
για την παράταση και την τροποποίηση της κοινής θέσης 2004/133/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά
εξτρεμιστών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 10 Φεβρουαρίου 2004, το Συμβούλιο εξέδωσε την
κοινή θέση 2004/133/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα
κατά εξτρεμιστών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) (1).

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
Η κοινή θέση 2004/133/ΚΕΠΠΑ παρατείνεται έως τις 10 Ιουλίου
2009.
Άρθρο 2
Το παράρτημα της κοινής θέσης 2004/133/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται
από το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας κοινής
θέσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή θέση εφαρμόζεται από τις 10 Φεβρουαρίου
2009.
Άρθρο 4

(2)

Η κοινή θέση 2004/133/ΚΕΠΠΑ παρατάθηκε έως τις
10 Φεβρουαρίου 2009 με την κοινή θέση
2008/104/ΚΕΠΠΑ (2).

(3)

Μετά από επανεξέταση της κοινής θέσης 2004/133/ΚΕΠΠΑ,
κρίθηκε σκόπιμο να παραταθεί η εφαρμογή της για περαι
τέρω περίοδο πέντε μηνών και να διαγραφούν ορισμένα
πρόσωπα από τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρ
τημά της,

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2009.

(1) ΕΕ L 39 της 11.2.2004, σ. 19.
(2) ΕΕ L 36 της 9.2.2008, σ. 16.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. KALOUSEK
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Κατάλογος των προσώπων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 1

Όνομα:
Γνωστός και ως:

ADILI, Gafur
Valdet Vardari

Ημερομηνία γεννήσεως:

5.1.1959

Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

Harandjell (Kičevo), Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας

Όνομα:

AHMET, Hebib

Γνωστός και ως:
Ημερομηνία γεννήσεως:
Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

9.11.1981
Brodec, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Όνομα:

HALILI, Zaim

Γνωστός και ως:
Ημερομηνία γεννήσεως:

18.9.1979

Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

Vaksinice, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο
νίας

Όνομα:

HYSENI, Xhemail

Γνωστός και ως:
Ημερομηνία γεννήσεως:

Xhimi Shea
15.8.1958

Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

Lojane (Lipkovo), Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας

Όνομα:

JAKUPI, Avdil

Γνωστός και ως:
Ημερομηνία γεννήσεως:

Cakalla
20.4.1974

Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

Tanuševci, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο
νίας

Όνομα:
Γνωστός και ως:

ΚRASNIQI, Agim

Ημερομηνία γεννήσεως:

15.9.1979

Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

Kondovo, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο
νίας

Όνομα:
Γνωστός και ως:

LIMANI, Fatmir

Ημερομηνία γεννήσεως:

14.1.1973

Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

Kičevo, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Όνομα:

MISIMI, Naser

Γνωστός και ως:
Ημερομηνία γεννήσεως:
Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

8.1.1959
Mala Rečica (Tetovo), Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας

Όνομα:

REXHEPI, Daut

Γνωστός και ως:

Leka

Ημερομηνία γεννήσεως:
Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

6.1.1966
Poroj, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Όνομα:
Γνωστός και ως:

RUSHITI, Sait

Ημερομηνία γεννήσεως:

7.7.1966

Τόπος γεννήσεως/καταγωγής:

Tetovo, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας»
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με ενέργειες
ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 3 της 5ης Ιανουαρίου 2008)
Στις σελίδες 8 και 9, παράρτημα, Πίνακες αντιστοιχίας που αναφέρονται στο άρθρο 19, οι πίνακες αντιστοιχίας αντικαθίστανται
από τους ακόλουθους:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19
1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2702/1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2702/1999

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3, παράγραφος 2

Άρθρο 4

Άρθρο 4, τελευταίο εδάφιο

Άρθρο 5, παράγραφος 1

Άρθρο 4, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5, παράγραφος 2

Άρθρο 5, παράγραφος 2

Άρθρο 6

Άρθρο 6, παράγραφος 2

Άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6, παράγραφος 1

Άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 2

Άρθρο 7, παράγραφος 1

Άρθρο 7, παράγραφος 3

Άρθρο 7, παράγραφος 2

Άρθρο 7, παράγραφοι 4 και 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7, παράγραφος 5

Άρθρο 11, παράγραφος 2

—

Άρθρο 9

Άρθρο 7α

Άρθρο 10

Άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 8, παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 12

Άρθρο 9, παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 13, παράγραφοι 1 έως 4

—

Άρθρο 13, παράγραφος 5

Άρθρο 9, παράγραφος 5

Άρθρο 13, παράγραφος 6

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Άρθρο 11

Άρθρο 15

Άρθρο 12

Άρθρο 16

Άρθρο 12α

Άρθρο 17

Άρθρο 13

Άρθρο 18

Άρθρο 14

Άρθρο 19

Άρθρο 15

Άρθρο 20

11.2.2009

11.2.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2826/2000
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2826/2000

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3, παράγραφος 1

Άρθρο 4

Άρθρο 4, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5

Άρθρο 5, παράγραφος 1

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6, παράγραφος 1

Άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, και παράγραφος 2

Άρθρο 7, παράγραφος 1

Άρθρο 6, παράγραφος 3

Άρθρο 7, παράγραφος 2

Άρθρο 6, παράγραφοι 4 και 6

Άρθρο 8

Άρθρο 6, παράγραφος 5

Άρθρο 11, παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 7α

Άρθρο 10

Άρθρο 8

Άρθρο 11, παράγραφος 1

Άρθρο 9

Άρθρο 13

Άρθρο 10, παράγραφος 1

Άρθρο 11, παράγραφος 3

Άρθρο 10, παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 12

Άρθρο 11

Άρθρο 14

Άρθρο 12

Άρθρο 15

Άρθρο 13

Άρθρο 16

Άρθρο 13α

Άρθρο 17

Άρθρο 14

Άρθρο 18

Άρθρο 15

Άρθρο 19

Άρθρο 16

—

Άρθρο 17

Άρθρο 20»

L 40/59

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας
τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.
Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα
που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.

