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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 940/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 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 9 Οκτωβρίου 2009.

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

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

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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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

MK
TR
ZZ

28,3
71,2
49,8

0707 00 05

TR
ZZ

114,4
114,4

0709 90 70

TR
ZZ

111,0
111,0

0805 50 10

AR
CL
TR
ZA
ZZ

96,4
81,0
79,4
101,1
89,5

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

188,8
108,5
186,7
161,3

0808 10 80

BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

63,1
86,6
79,1
80,3
72,6
76,3

0808 20 50

CN
TR
ZA
ZZ

41,0
102,8
77,8
73,9

(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. 941/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2009
σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών
δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
877/2009 για την περίοδο 2009/2010
ρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την
περίοδο 2009/2010 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 877/2009 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και
δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 935/2009 της Επιτροπής (4).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(2)

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. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον
αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2),
και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη
φράση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων
δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχα

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η
Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών,
σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέ
πονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμό
ζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/2010,
τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Οκτωβρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3) ΕΕ L 253 της 25.9.2009, σ. 3.
(4) ΕΕ L 264 της 8.10.2009, σ. 3.
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Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα
προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από την 9η Οκτωβρίου 2009
(EUR)
Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για
100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω
προϊόντος

1701 11 10 (1)

36,84

0,23

1701 11 90 (1)

36,84

3,85

1701 12 10 (1)

36,84

0,10

1701 12 90 (1)

36,84

3,56

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

(2)

40,52

2,18

1701 99 90 (2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27

1701 99 10

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg
καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

(1) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(2) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(3) Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 942/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2009
για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της
διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008
γωγή όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (3) και κατό
πιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της προκήρυξης της δημοπρασίας είναι σκόπιμο να καθορι
στεί το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για
την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει τη 6ης Οκτω
βρίου 2009.

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), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος
2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής
οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 619/2008 της Επιτροπής, της
27ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημο
πρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν
ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (2) προβλέπει διαδικασία
διαρκούς δημοπρασίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1454/2007 της Επιτροπής, της 10 Δεκεμβρίου 2007,
περί καθορισμού κοινών κανόνων για τη θέσπιση διαδικασίας
δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξα

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008, για την περίοδο υποβολής προ
σφορών που λήγει τη 6ης Οκτωβρίου 2009, το ανώτατο ποσό της
επιστροφής για τα προϊόντα και τους προορισμούς που απαριθμού
νται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 2
του εν λόγω κανονισμού καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Οκτωβρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 20.

(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 69.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(EUR/100 kg)
Προϊόν

Ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για
Κωδικός της ονοματολογίας για την επιστροφή κατά
εξαγωγές στους προορισμούς που αναφέρονται στο
την εξαγωγή
άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 619/2008

Βούτυρο

ex 0405 10 19 9700

70,00

Βουτυρέλαιο

ex 0405 90 10 9000

84,50
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 943/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2009
για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος
σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008
δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξα
γωγή όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (3) και κατό
πιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο να
καθοριστεί το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξα
γωγή για την περίοδο της υποβολής των προσφορών που
λήγει την 6η Οκτωβρίου 2009.

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), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος
2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής
οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 619/2008 της Επιτροπής, της
27ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημο
πρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν
ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (2) προβλέπει διαδικασία
διαρκούς δημοπρασίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1454/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007,
περί καθορισμού κοινών κανόνων για τη θέσπιση διαδικασίας

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008, για την περίοδο υποβολής προ
σφορών που λήγει την 6η Οκτωβρίου 2009, το ανώτατο ποσό της
επιστροφής κατά την εξαγωγή για το προϊόν και τους προορισμούς
που αναφέρονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 στοιχείο γ) και στο
άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού ανέρχεται σε 25,80 ευρώ/100
kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Οκτωβρίου 2009.

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

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 20.

(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 69.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 944/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2009
σχετικά με τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον 3ο
επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 733/2009
αγοράς ή να αποφασιστεί να μη δοθεί συνέχεια στον διαγω
νισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 214/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(3)

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), και ιδίως το άρθρο 43 σε συνδυασμό
με το άρθρο 4,

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί
για τον 3ο επιμέρους διαγωνισμό, πρέπει να καθοριστεί
ανώτατη τιμή αγοράς.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής
οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(2 )

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2009 της Επιτροπής
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την αγορά αποκορυφωμένου
γάλακτος σε σκόνη για την περίοδο που λήγει στις
30 Νοεμβρίου 2009, σύμφωνα με τους όρους που προβλέ
πονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2001 της Επιτροπής,
της 12ης Ιανουαρίου 2001, περί λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 όσον αφορά τα
μέτρα παρέμβασης στην αγορά του αποκορυφωμένου γάλα
κτος σε σκόνη (3).
Βάσει των προσφορών που παραλαμβάνονται στο πλαίσιο
επιμέρους διαγωνισμών, πρέπει να καθοριστεί ανώτατη τιμή

Άρθρο 1
Για τον 3ο επιμέρους διαγωνισμό για την αγορά αποκορυφωμένου
γάλακτος σε σκόνη που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού
που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2009, του
οποίου η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε την 6η Οκτω
βρίου 2009, η ανώτατη τιμή αγοράς ορίζεται σε
167,90 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Οκτωβρίου 2009.

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

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 208 της 12.8.2009, σ. 5.
(3) ΕΕ L 37 της 7.2.2001, σ. 100.
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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/119/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Σεπτεμβρίου 2009
σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και
προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/67/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί υποχρεώσεως
διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού
πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου (4) από τα κράτη
μέλη, η αξιολόγηση των αποθεμάτων γίνεται σε σχέση με
τη μέση ημερήσια εσωτερική κατανάλωση του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους. Αντιθέτως, οι υποχρεώσεις διατήρη
σης αποθεμάτων που προβλέπονται από τη συμφωνία περί
διεθνούς προγράμματος ενεργείας της 18ης Νοεμβρίου
1974 (στο εξής «συμφωνίας ΔΟΕ») αξιολογούνται βάσει
των καθαρών εισαγωγών πετρελαίου και προϊόντων πετρε
λαίου. Κατά συνέπεια, αλλά και λόγω άλλων μεθοδολογικών
αποκλίσεων, είναι απαραίτητο να προσαρμοσθούν η μεθοδο
λογία του υπολογισμού των υποχρεώσεων διατήρησης απο
θεμάτων καθώς και εκείνη που αφορά την αξιολόγηση των
κοινοτικών αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να
προσεγγίσουν τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο
πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας ΔΟΕ, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι οι μέθοδοι υπολογισμού του ΔΟΕ
ενδεχομένως να χρειαστεί να αξιολογηθούν βάσει των τεχνο
λογικών εξελίξεων κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ότι οι
χώρες που δεν είναι μέλη του ΔΟΕ οι οποίες εξαρτώνται
πλήρως από τις εισαγωγές μπορεί να απαιτήσουν μεγαλύτερη
περίοδο προσαρμογής των υποχρεώσεών τους διατήρησης
αποθεμάτων. Περαιτέρω, οι τροποποιήσεις των μεθόδων και
διαδικασιών υπολογισμού του επιπέδου των ειδικών αποθε
μάτων ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαίες και ωφέλιμες
προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η συνοχή με την πρα
κτική ΔΟΕ, περιλαμβανομένων, π.χ., αλλαγών που συνεπάγο
νται τον περιορισμό, για ορισμένα κράτη μέλη, του ποσο
στού μείωσης 10 % το οποίο εφαρμόζεται στον υπολογισμό
των αποθεμάτων, ώστε να επιτρέπεται διαφορετική μεταχεί
ριση των αποθεμάτων νάφθας ή να επιτρέπεται η μέτρηση
των αποθεμάτων που διατηρούνται σε δεξαμενόπλοια εντός
των εθνικών χωρικών υδάτων κράτους μέλους.

(6)

Η εσωτερική παραγωγή πετρελαίου μπορεί να συμβάλει η
ίδια στην ασφάλεια του εφοδιασμού και θα μπορούσε επο
μένως να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη με
δική τους παραγωγή διατηρούν μικρότερα αποθέματα σε
σχέση με άλλα κράτη μέλη. Μια τέτοια παρέκκλιση δεν θα
πρέπει, ωστόσο, να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή ως προς τις
υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων που απορρέουν από
την οδηγία 2006/67/ΕΚ. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση δια
τήρησης αποθεμάτων ορισμένων κρατών μελών θα έπρεπε να
ορίζεται σε συνάρτηση με την εσωτερική κατανάλωση πετρε
λαίου και όχι τις εισαγωγές.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (2),
Έπειτα από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η σημασία του εφοδιασμού της Κοινότητας με αργό πετρέ
λαιο και προϊόντα πετρελαίου παραμένει πολύ μεγάλη, ιδίως
για τον τομέα των μεταφορών και τη χημική βιομηχανία.

(2)

Η αυξανόμενη συγκέντρωση της παραγωγής, η μείωση των
πετρελαϊκών αποθεμάτων και η αύξηση της παγκόσμιας
κατανάλωσης πετρελαιοειδών συμβάλλουν στην αύξηση
του κινδύνου που συνδέεται με τις δυσχέρειες εφοδιασμού.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο σχέδιο δράσης του, με τίτλο
«Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη», έχει τονίσει την
ανάγκη να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, τόσο στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)συνολικά όσο και για
κάθε κράτος μέλος χωριστά, μεταξύ άλλων μέσω της επανε
ξέτασης των μηχανισμών διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου
της Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα σε περί
πτωση κρίσης.

(4)

Ο στόχος αυτός προϋποθέτει μεταξύ άλλων την προσέγγιση
του κοινοτικού συστήματος με το αντίστοιχο του Διεθνούς
Οργανισμού Ενέργειας (στο εξής «ΔΟΕ»).

(1) Γνώμη της 22.4.2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφη
μερίδα).
(2) Γνώμη της 13.5.2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφη
μερίδα).
(3) ΕΕ C 128 της 6.6.2009, σ. 42.

(4) ΕΕ L 217 της 8.8.2006, σ. 8.

L 265/10

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(7)

Από τα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου των Βρυξελλών της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007
απορρέει ότι καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική και επεί
γουσα η ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης κοινο
τικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα συνδυάζει τα μέτρα
που εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ με τα αντίστοιχα σε επίπεδο
κρατών μελών. Είναι επομένως σημαντικό να συγκλίνουν
περισσότερο τα πρότυπα που εξασφαλίζονται χάρη στους
μηχανισμούς διατήρησης αποθεμάτων που εφαρμόζονται
σήμερα σε διάφορα κράτη μέλη.

(8)

Η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων πετρελαίου και η διασφά
λιση της παροχής ενέργειας συνιστούν βασικά στοιχεία της
δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών και της Κοινότητας.
Η ύπαρξη κεντρικών φορέων διατήρησης αποθεμάτων
(ΚΦΔΑ) στην Κοινότητα επιτρέπει την προσέγγιση των στό
χων αυτών. Προκειμένου να μπορούν τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη να αξιοποιούν στο έπακρο την εθνική τους
νομοθεσία ώστε να καθορίζουν την εντολή κάθε ΚΦΔΑ
μετριάζοντας ταυτόχρονα την οικονομική επιβάρυνση των
τελικών καταναλωτών από τις σχετικές δραστηριότητες δια
τήρησης αποθεμάτων, αρκεί να απαγορεύεται η χρήση τους
με σκοπό το κέρδος, ενώ παράλληλα να είναι δυνατό να
διατηρούνται αποθέματα πετρελαίου οπουδήποτε στην Κοι
νότητα και από οποιονδήποτε ΚΦΔΑ που έχει συσταθεί για
τον σκοπό αυτό.

(9)

Λαμβανομένων υπόψη των στόχων της κοινοτικής νομοθε
σίας όσον αφορά τα αποθέματα πετρελαίου, των ενδεχόμε
νων ανησυχιών ορισμένων κρατών μελών σχετικά με την
ασφάλειά τους και της επιθυμίας να ενισχυθούν η ακεραι
ότητα και η διαφάνεια των μηχανισμών αλληλεγγύης μεταξύ
των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να επικεντρωθεί κατά το
δυνατόν περισσότερο η λειτουργία των κεντρικών φορέων
στην επικράτειά τους.

(10)

Τα αποθέματα πετρελαίου θα πρέπει να μπορούν να διατη
ρούνται οπουδήποτε στην Κοινότητα, αρκεί να λαμβάνεται
δεόντως υπόψη η φυσική προσβασιμότητά τους. Επομένως,
οι οικονομικοί φορείς στους οποίους αναλογούν υποχρεώ
σεις διατήρησης αποθεμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να
αποδεσμεύονται από τις υποχρεώσεις τους με μεταβίβασή
τους σε άλλους οικονομικούς φορείς ή οιονδήποτε άλλο
ΚΦΔΑ. Επιπλέον, υπό τον όρο ότι οι υποχρεώσεις αυτές
μπορούν να μεταβιβαστούν σε ελεύθερα επιλεγμένο ΚΦΔΑ
που βρίσκεται στην κοινοτική επικράτεια μέσω πληρωμής
περιοριζόμενης στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών,
θα περιορίζεται σημαντικά σε εθνική κλίμακα ο κίνδυνος
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις. Το δικαίωμα ενός οικο
νομικού φορέα να μεταβιβάζει την υποχρέωσή του δεν θα
πρέπει να συνεπάγεται υποχρέωση οποιουδήποτε παράγοντα
να δεχθεί τη μεταβίβαση, εκτός εάν επιβάλλεται άλλως από
την παρούσα οδηγία. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να
περιορίσουν το δικαίωμα μεταβίβασης του φορέα, θα πρέπει
να διασφαλίζουν ότι παρέχονται στους οικονομικούς φορείς
εγγυήσεις ως προς το δικαίωμά τους να μεταβιβάζουν ένα
στοιχειώδες ποσοστό της υποχρέωσής τους συνεπώς, τα εν
λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ΚΦΔΑ
τους θα αποδέχονται τη μεταβίβαση της υποχρέωσης διατή
ρησης αποθεμάτων σε σχέση με την ποσότητα που απαιτείται
για την εγγύηση του εν λόγω στοιχειώδους ποσοστού.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την απόλυτη
διαθεσιμότητα όλων των αποθεμάτων η διατήρηση των
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οποίων επιβάλλεται από την κοινοτική νομοθεσία. Προκειμέ
νου να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα αυτή, δεν θα πρέπει
να υφίσταται κανένας περιορισμός σε ό,τι αφορά το
δικαίωμα κυριότητας των συγκεκριμένων αποθεμάτων που
θα παρεμπόδιζε τη χρήση τους σε περίπτωση διαταραχής
του εφοδιασμού με πετρέλαιο. Τα προϊόντα πετρελαίου
των επιχειρήσεων οι οποίες εκτίθενται σε σημαντικούς κιν
δύνους λόγω διαδικασιών εκτέλεσης που επηρεάζουν τα
περιουσιακά τους στοιχεία δεν πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη. Όταν επιβάλλεται υποχρέωση διατήρησης αποθεμά
των σε οικονομικούς φορείς, η έναρξη διαδικασίας πτώχευ
σης ή πτωχευτικού συμβιβασμού θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως ενδεικτική μιας τέτοιας κατάστασης κινδύνου.
(12)

Για να μπορούν τα κράτη μέλη να αντιδρούν ταχέως σε
ιδιαιτέρως επείγουσες περιπτώσεις ή τοπικές κρίσεις θα
έπρεπε ενδεχομένως να τους επιτραπεί να χρησιμοποιούν
μέρος των αποθεμάτων τους στις περιπτώσεις αυτές. Οι εν
λόγω επείγουσες περιπτώσεις ή τοπικές κρίσεις δεν θα πρέπει
να περιλαμβάνουν καταστάσεις που οφείλονται σε εξελίξεις
της τιμής του αργού πετρελαίου ή των προϊόντων πετρε
λαίου, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις διαταραχές
του εφοδιασμού με φυσικό αέριο που απαιτούν αλλαγή
καυσίμου, π.χ. τη χρήση αργού πετρελαίου ή προϊόντων
πετρελαίου ως καυσίμου για παραγωγή ενέργειας.

(13)

Λόγω των αναγκών που συνδέονται με την εφαρμογή πολι
τικών έκτακτης ανάγκης, της σύγκλισης των προτύπων που
εξασφαλίζονται χάρη στους εθνικούς μηχανισμούς διατήρη
σης αποθεμάτων και της ανάγκης διασφάλισης περισσότερης
διαφάνειας σχετικά με τα επίπεδα των αποθεμάτων, ιδίως σε
περιπτώσεις κρίσης, τα κράτη μέλη και η Κοινότητα θα
πρέπει να διαθέτουν μέσα για τον ενισχυμένο έλεγχο των
αποθεμάτων αυτών. Τα αποθέματα που διατηρούνται δυνάμει
διμερών συμφωνιών ή συμβατικών δικαιωμάτων για την
αγορά ορισμένων ποσοτήτων αποθεμάτων («δελτίων»), εφό
σον πληρούν όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, θα
πρέπει να αποτελούν χρήσιμα μέσα συμβατά με τον προα
ναφερόμενο στόχο της μεγαλύτερης σύγκλισης.

(14)

Η κυριότητα ενός σημαντικού μέρους των αποθεμάτων από
τα κράτη μέλη ή τους κεντρικούς φορείς που θα ιδρυθούν
από τις εθνικές αρχές κάθε κράτους θα πρέπει να δίνει τη
δυνατότητα αυξημένου ελέγχου και διαφάνειας, τουλάχιστον
σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μέρος των αποθεμάτων.

(15)

Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού στην
Κοινότητα, τα αποθέματα που θα ανήκουν στην κυριότητα
των κρατών μελών ή των ΚΦΔΑ, τα οποία αποκαλούνται
«ειδικά αποθέματα» και δημιουργούνται κατόπιν αποφάσεων
των κρατών μελών, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγ
ματικές ανάγκες σε περίπτωση κρίσης. Είναι επίσης απαραί
τητο να διέπονται από δικό τους νομικό καθεστώς ώστε να
διασφαλίζεται η απόλυτη διαθεσιμότητά τους σε περίπτωση
κρίσης. Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη
θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη λήψη όλων των μέτρων
που απαιτούνται για την προστασία των εν λόγω αποθεμά
των από οποιοδήποτε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης.

(16)

Οι ποσότητες που θα ανήκουν στην κυριότητα των ΚΦΔΑ ή
των κρατών μελών θα πρέπει να ορισθούν στο παρόν στάδιο
σε ένα επίπεδο καθοριζόμενο ανεξάρτητα και οικειοθελώς
από κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
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(17)
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Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθούν ο έλεγχος και η
διαφάνεια, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που δεν αποτε
λούν ειδικά αποθέματα θα πρέπει να υπόκεινται σε ενισχυ
μένες υποχρεώσεις παρακολούθησης και, σε ορισμένες περι
πτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υπέχουν υποχρέωση
ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα που διέπουν τη διαθεσιμό
τητα των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης και οποιαδήποτε
τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τη διατήρησή
τους.

(18)

Οι διακυμάνσεις της ποσότητας των ειδικών αποθεμάτων
λόγω εργασιών αντικατάστασης επιμέρους αποθεμάτων θα
ήταν δυνατόν να θεωρηθούν παραδεκτές προκειμένου να
επιτραπούν αναγκαίες εργασίες όπως οι απαιτούμενες για
την εξασφάλιση της ανανέωσης των αποθεμάτων ή της συμ
μόρφωσης με νέες προδιαγραφές ή για την έκδοση νέων
προσφορών για διατήρηση αποθεμάτων.

(19)

Όταν αποθέματα έκτακτης ανάγκης και ειδικά αποθέματα
αναμειγνύονται με άλλα αποθέματα που διατηρούνται από
οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στη διαφάνεια όσον αφορά το ύψος των αποθεμάτων έκτα
κτης ανάγκης.

(20)

Η συχνότητα των στατιστικών δελτίων των αποθεμάτων
καθώς και η προθεσμία υποβολής τους, όπως ορίζονται
από την οδηγία 2006/67/ΕΚ, φαίνονται να αποκλίνουν
από τα διάφορα συστήματα διατήρησης πετρελαϊκών αποθε
μάτων που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμά του σχετικά με τις
μακροοικονομικές επιπτώσεις από την αύξηση της τιμής
της ενέργειας, έχει ταχθεί υπέρ συχνότερης ενημέρωσης.

(21)

Προκειμένου να αποτραπούν οι αλληλεπικαλύψεις κατά την
ενημέρωση από τα κράτη μέλη σχετικά με τις διαφορετικές
κατηγορίες προϊόντων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές ενέρ
γειας (1) θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο αναφοράς
για τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων πετρελαίου της
παρούσας οδηγίας.

(22)

Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, να
ενημερώνονται πληρέστερα οι αγορές, να καθησυχάζονται οι
καταναλωτές σε ό,τι αφορά την κατάσταση των αποθεμάτων
πετρελαίου και να βελτιστοποιηθούν τα μέσα διαβίβασης των
πληροφοριών, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα μετα
γενέστερων τροποποιήσεων και διευκρινίσεων σχετικά με
τους όρους κατάρτισης και υποβολής των στατιστικών δελ
τίων.

(23)

Οι ίδιοι στόχοι επιβάλλουν την επέκταση της κατάρτισης και
υποβολής στατιστικών δελτίων σε άλλα αποθέματα πέραν
των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθε
μάτων καθώς και την υποβολή των δελτίων αυτών σε μηνιαία
βάση.

(24)

Δεδομένου ότι στα δελτία που υποβάλλονται στην Επιτροπή
ενδέχεται να διαπιστώνονται σφάλματα ή αποκλίσεις, οι
υπάλληλοι της Επιτροπής ή τα πρόσωπα στα οποία ανατίθε
ται σχετική εντολή θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν την
ετοιμότητα των κρατών μελών για περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης και τη διατήρηση των αποθεμάτων από τα κράτη
μέλη. Θα πρέπει να γίνεται επίκληση στα εθνικά καθεστώτα

(1) ΕΕ L 304 της 14.11.2008, σ. 1.
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των κρατών μελών για την εξασφάλιση του ελέγχου αυτού,
που θα πρέπει να διενεργείται με τις εθνικές διαδικασίες.
(25)

Τα δεδομένα που λαμβάνονται ή συλλέγονται θα πρέπει να
υποβάλλονται σε πολύπλοκη πληροφορική και στατιστική
επεξεργασία. Η εν λόγω επεξεργασία προϋποθέτει τη χρήση
ολοκληρωμένων διαδικασιών και εργαλείων. Η Επιτροπή θα
πρέπει, επομένως, να μπορεί να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα
προς τούτο μέτρα, ιδίως με την ανάπτυξη νέων πληροφορι
κών συστημάτων.

(26)

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη διέ
πεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργα
σίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύ
θερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (2), ενώ η προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή καλύπτεται από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000,
σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά
με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3). Οι
πράξεις αυτές ορίζουν ειδικότερα ότι η επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αιτιολογείται
από θεμιτό σκοπό και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρα
κτήρα που συλλέγονται τυχαία πρέπει να διαγράφονται αμέ
σως.

(27)

Τα βιοκαύσιμα, όπως και ορισμένα πρόσθετα, αναμιγνύονται
συχνά με τα προϊόντα πετρελαίου. Όταν αναμιγνύονται ή
προορίζονται να αναμιχθούν με τα εν λόγω προϊόντα, θα
πρέπει να είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη τόσο στον
υπολογισμό της υποχρέωσης για διατήρηση αποθεμάτων όσο
και στον υπολογισμό της ποσότητας των διατηρούμενων
αποθεμάτων.

(28)

Θα πρέπει να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη η
δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που ενδέ
χεται να προκύπτουν για αυτά δυνάμει αποφάσεως για διά
θεση αποθεμάτων, η οποία λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή της
συμφωνίας ΔΟΕ ή μέτρων εκτέλεσης του εν λόγω φορέα. Η
ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΟΕ απο
τελεί βασικό παράγοντα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε
περιπτώσεις δυσχερειών εφοδιασμού. Για να διασφαλιστεί
αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν μέρος των
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης στο μέτρο που προβλέπεται
από την εν λόγω απόφαση του ΔΟΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει
να συνεργάζεται στενά με τον ΔΟΕ και να βασίζει τη δράση
σε κοινοτικό επίπεδο στη μεθοδολογία του ΔΟΕ. Ειδικότερα,
η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συστήσει διάθεση
αποθεμάτων από όλα τα κράτη μέλη, ανάλογα με την περί
πτωση προκειμένου να συμπληρωθεί, και να διευκολυνθεί η
εφαρμογή της απόφασης του ΔΟΕ με την οποία καλούνται
τα μέλη του να διαθέσουν αποθέματα. Είναι σκόπιμο τα
κράτη μέλη να ανταποκρίνονται θετικά στις συστάσεις
αυτές της Επιτροπής, προκειμένου να υπάρχει ισχυρή αλλη
λεγγύη στην Κοινότητα και συνοχή μεταξύ των κρατών
μελών που είναι μέλη του ΔΟΕ και των κρατών μελών που
δεν είναι μέλη του, κατά την αντίδρασή τους σε περίπτωση
διαταραχής του εφοδιασμού.

(2) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(3) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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(30)
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Οι διατάξεις της οδηγίας 73/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
24ης Ιουλίου 1973, περί μέτρων προορισμένων να αμβλύ
νουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών εφοδιασμού με πετρέ
λαιο και προϊόντα πετρελαίου (1) αποσκοπούν κυρίως στο να
αντισταθμίσουν ή τουλάχιστον να αμβλύνουν τις επιζήμιες
επιπτώσεις οποιασδήποτε δυσχέρειας, ακόμη και στιγμιαίας,
η οποία θα επέφερε σημαντική μείωση του εφοδιασμού με
αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, περιλαμβανομένης
της σοβαρής διαταραχής που θα μπορούσε να προκαλέσει
μια τέτοια μείωση στην οικονομική δραστηριότητα της Κοι
νότητας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει παρό
μοια μέτρα.
Η οδηγία 73/238/ΕΟΚ αποσκοπεί εξάλλου στη θέσπιση ενός
συμβουλευτικού οργάνου ικανού να διευκολύνει το συντονι
σμό συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί ή εξετάζονται
από τα κράτη μέλη. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προ
βλέπει σχετικό όργανο. Εξακολουθεί να είναι απαραίτητο για
κάθε κράτος μέλος να εφοδιασθεί με ένα σχέδιο το οποίο θα
μπορεί να εφαρμοσθεί σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού
με αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου. Θα πρέπει επί
σης κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με τα
οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση
κρίσης.
Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία εισάγει σειρά νέων μηχανι
σμών, η εφαρμογή και η λειτουργία της θα πρέπει να επα
νεξετασθούν.
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(35)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για
τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη παροτρύνονται
να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοι
νότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι αποτυπώνουν,
στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδη
γίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους
δημοσιοποιούν.

(36)

Είναι επομένως σκόπιμο να καταργηθούν οι οδηγίες
73/238/ΕΟΚ και 2006/67/ΕΚ, καθώς και η απόφαση
68/416/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στόχος
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στο να δια
σφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο
στην Κοινότητα χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από αξιο
πιστία και διαφάνεια και βασιζόμενους στην αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών, στη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθε
μάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και στη δημι
ουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση
ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης.
Άρθρο 2

(32)

(33)

(34)

Η παρούσα οδηγία καλύπτει ή αντικαθιστά όλες τις πτυχές
που αφορούσε η απόφαση 68/416/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 20ής Δεκεμβρίου 1968, περί συνάψεως και εκτελέσεως
των ειδικών συμφωνιών των σχετικών με την υποχρέωση
διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού
πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου εκ μέρους των κρα
τών μελών (2). Η απόφαση αυτή καθίσταται επομένως άνευ
αντικειμένου.
Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η
διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου ασφάλειας του εφοδια
σμού με πετρέλαιο στην Κοινότητα χάρη σε μηχανισμούς
χαρακτηριζόμενους από αξιοπιστία και διαφάνεια και βασι
ζόμενους στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών με
ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς
και του ανταγωνισμού, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποι
ητικά από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς, λόγω των
διαστάσεων και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθεί
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του
άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλο
γικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερ
βαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28 Ιουνίου 1999, για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμο
διοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(1) ΕΕ L 228 της 16.8.1973, σ. 1.
(2) ΕΕ L 308 της 23.12.1968, σ. 19.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Ορισμοί
Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «έτος αναφοράς»: το ημερολογιακό έτος από το οποίο προέρ
χονται τα δεδομένα κατανάλωσης ή καθαρών εισαγωγών που
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογίζονται αντίστοιχα
το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται και το
επίπεδο των αποθεμάτων που όντως διατηρούνται σε μια δεδο
μένη στιγμή.
β) «πρόσθετα»: ουσίες πέραν των υδρογονανθράκων, οι οποίες
προστίθενται ή αναμιγνύονται με ένα προϊόν ώστε να μεταβά
λουν τις ιδιότητές του.
γ) «βιοκαύσιμο»: υγρό ή αέριο καύσιμο που χρησιμοποιείται στις
μεταφορές και παράγεται από βιομάζα, η οποία «βιομάζα»
αποτελεί το βιοαποδομήσιμο μέρος των προϊόντων, αποβλήτων
και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία (συμπερι
λαμβανομένων των φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία
και τους συγγενικούς κλάδους της, καθώς και το βιοαποδομή
σιμο μέρος των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.
δ) «εσωτερική κατανάλωση»: οι συνολικές ποσότητες, υπολογιζό
μενες βάσει του παραρτήματος ΙΙ, που έχουν παραδοθεί στη
χώρα για το σύνολο των ενεργειακών και μη ενεργειακών χρή
σεων, αυτό το συγκεντρωτικό στοιχείο περιλαμβάνει παραδό
σεις στον μεταποιητικό τομέα και στη βιομηχανία, τις μεταφο
ρές, τα νοικοκυριά και σε άλλους τομείς προς «τελική» κατα
νάλωση, περιλαμβάνει επίσης και την κατανάλωση του ίδιου
του ενεργειακού τομέα (πλην του καυσίμου των διυλιστηρίων).
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ε) «ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων»: οποι
αδήποτε εν ισχύι απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του
Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να καταστήσει διαθέσιμα
στην αγορά αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, μέσω της
διάθεσης των αποθεμάτων των μελών του ή/και πρόσθετων
μέτρων.

Η μέση ημερήσια εσωτερική κατανάλωση που λαμβάνεται υπόψη
υπολογίζεται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο, της εσω
τερικής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερο
λογιακού έτους, όπως καθορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με
τους όρους και τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα II.

στ) «κεντρικός φορέας διατήρησης αποθεμάτων» (ΚΦΔΑ): οργανι
σμός ή υπηρεσία στην οποία μπορούν να ανατεθούν αρμοδιό
τητες προκειμένου να ενεργεί με σκοπό την απόκτηση, τη
διατήρηση ή την πώληση αποθεμάτων πετρελαίου, περιλαμβα
νομένων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών
αποθεμάτων.

3.
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον
αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου
κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές
και η εσωτερική κατανάλωση που αναφέρονται στην ως άνω παρά
γραφο καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν και
καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογια
κού έτους πριν από το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

ζ) «σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού»: σημαντική και απότομη
μείωση του εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρε
λαίου στην Κοινότητα ή σε κράτος μέλος, η οποία έχει επι
φέρει ενδεχομένως τη λήψη ισχύουσας διεθνούς απόφασης για
διάθεση αποθεμάτων.

4.
Οι τρόποι και μέθοδοι υπολογισμού των υποχρεώσεων διατή
ρησης αποθεμάτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να
τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 παράγραφος 2.

η) «καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας»: όπως ορίζονται στο παράρ
τημα A σημείο 2.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.

Άρθρο 4

θ) «αποθέματα πετρελαίου»: αποθέματα ενεργειακών προϊόντων,
όπως ορίζονται στο παράρτημα Γ σημείο 3.1 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.
ι) «αποθέματα εκτάκτου ανάγκης»: αποθέματα πετρελαίου τα
οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 πρέπει να διατηρούνται σε
κάθε κράτος μέλος.
ια) «εμπορικά αποθέματα»: αποθέματα πετρελαίου για τα οποία η
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση διατήρησης από
τους οικονομικούς φορείς.
ιβ) «ειδικά αποθέματα»: αποθέματα πετρελαίου που πληρούν τους
όρους του άρθρου 9.
ιγ) «φυσική προσβασιμότητα»: οι ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και
τη μεταφορά αποθεμάτων για να διασφαλίζεται η διάθεση ή η
πραγματική παράδοση στους τελικούς χρήστες και στις αγορές
στα πλαίσια προθεσμιών και προϋποθέσεων προκειμένου να
μετριάζονται τα προβλήματα εφοδιασμού που έχουν ανακύψει.
Οι ορισμοί του παρόντος άρθρου μπορούν να αποσαφηνίζονται και
να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 παράγραφος 2.
Άρθρο 3
Αποθέματα έκτακτης ανάγκης — Υπολογισμός των
υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις απαραίτητες νομοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις προκειμένου να διασφαλίσουν,
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, τη διατήρηση, προς
όφελός τους, στην επικράτεια της Κοινότητας και σε μόνιμη
βάση, ενός συνολικού επιπέδου αποθεμάτων πετρελαίου, ισοδύνα
μου τουλάχιστον με τη μεγαλύτερη από τις ποσότητες που αντι
στοιχεί είτε σε 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών είτε
σε 61 ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης.
2.
Οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που λαμβάνονται
υπόψη υπολογίζονται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο,
των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού
έτους, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τη μέθοδο που
περιγράφεται στο παράρτημα Ι.

Υπολογισμός του επιπέδου των αποθεμάτων
1.
Τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων υπολογίζονται
σύμφωνα με τις μεθόδους του παραρτήματος III. Σε περίπτωση
υπολογισμού του επιπέδου των αποθεμάτων που διατηρούνται για
κάθε κατηγορία προϊόντων του άρθρου 9, οι μέθοδοι αυτές δεν
εφαρμόζονται παρά μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν σε κάθε
επιμέρους κατηγορία.
2.
Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων που δια
τηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή, λαμβάνονται υπόψη τα δεδο
μένα του έτους αναφοράς που καθορίζεται σύμφωνα με τους κανό
νες του άρθρου 3.
3.
Τα αποθέματα πετρελαίου μπορούν να περιλαμβάνονται ταυ
τοχρόνως, τόσο στον υπολογισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγ
κης ενός κράτους μέλους όσο και στον υπολογισμό των ειδικών
αποθεμάτων του, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αποθέματα
πετρελαίου πληρούν όλους τους όρους της παρούσας οδηγίας και
για τους δύο τύπους αποθεμάτων.
4.
Οι τρόποι και μέθοδοι υπολογισμού του επιπέδου των ειδικών
αποθεμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορούν
να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 παράγραφος 2. Ενδέχεται ιδίως να αποδειχθεί αναγκαίο
και ωφέλιμο να τροποποιηθούν οι εν λόγω μέθοδοι και διαδικασίες,
περιλαμβανομένης της εφαρμογής της μείωσης που προβλέπεται
στο παράρτημα III, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή με την
πρακτική ΔΠΕ.
Άρθρο 5
Διαθεσιμότητα των αποθεμάτων
1.
Ανά πάσα στιγμή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τη φυσική προσβασιμότητα και
διαθεσιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών
αποθεμάτων. Θεσπίζουν τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής δια
χείρισης και ελέγχου των εν λόγω αποθεμάτων με τρόπο ώστε να
καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους. Η απαίτηση
αυτή ισχύει επίσης και για οιαδήποτε αποθέματα έκτακτης ανάγκης
και ειδικά αποθέματα που αναμιγνύονται με άλλα αποθέματα που
διατηρούνται από οικονομικούς φορείς.
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Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να
αποτρέψουν όλα τα εμπόδια και βάρη που μπορούν να παρεμπο
δίσουν τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και
των ειδικών αποθεμάτων. Κάθε κράτος μέλος δύναται να ορίζει
όρια ή πρόσθετες προϋποθέσεις ως προς τη δυνατότητα διατήρησης
στη επικράτειά τους των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των
ειδικών αποθεμάτων.
2.
Όταν πρέπει να εφαρμοσθούν οι διαδικασίες έκτακτης ανάγ
κης που προβλέπονται στο άρθρο 20, τα κράτη μέλη απαγορεύουν
και απέχουν από τη λήψη μέτρων που εμποδίζουν τη μεταφορά,
χρήση ή διάθεση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ή ειδικών αποθε
μάτων που διατηρούνται στο έδαφός τους για λογαριασμό άλλου
κράτους μέλους.
Άρθρο 6
Κατάλογος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης — Ετήσια
έκθεση
1.
Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει συνεχώς επικαιροποιούμενο και
λεπτομερή κατάλογο, με όλα τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που
διατηρούνται για λογαριασμό του και δεν αποτελούν ειδικά αποθέ
ματα. Ο κατάλογος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο πληροφορίες
που απαιτούνται για τον ακριβή εντοπισμό της αποθήκης, του
διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εν λόγω απο
θεμάτων, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη τους
και τον χαρακτήρα τους, σε σχέση με τις κατηγορίες που ορίζονται
στο παράρτημα Γ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1099/2008.
2.
Έως τις 25 Φεβρουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους,
κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή συνοπτικό αντίγραφο
του καταλόγου της παραγράφου 1 αναφέροντας τουλάχιστον τις
ποσότητες και τον χαρακτήρα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατά την τελευταία ημέρα του
προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
3.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πλήρες αντίγραφο
του καταλόγου εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία
αυτό ζητείται από την Επιτροπή στο εν λόγω αντίγραφο επιτρέπεται
να αποκρύπτονται ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία
των αποθεμάτων. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται το αργότερο 5
έτη από την ημερομηνία την οποία αφορούν τα σχετικά στοιχεία,
και δεν πρέπει να αφορούν στοιχεία που αναφέρονται σε περίοδο
που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου 2013.
Άρθρο 7
Κεντρικοί φορείς διατήρησης αποθεμάτων
1.

Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν ΚΦΔΑ.

Τα κράτη μέλη δεν δικαιούνται να δημιουργούν περισσότερους του
ενός ΚΦΔΑ ή παρεμφερείς φορείς. Τα κράτη μέλη δύνανται να
δημιουργούν τους ΚΦΔΑ τους οπουδήποτε εντός της Κοινότητας.
Όταν τα κράτη μέλη δημιουργούν τους ΚΦΔΑ τους, αυτοί λαμβά
νουν τη μορφή μη κερδοσκοπικού φορέα ή υπηρεσίας και ενεργούν
προς το γενικό συμφέρον και δεν θεωρούνται οικονομικοί φορείς
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
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2.
Ο ΚΦΔΑ έχει ως πρωταρχικό στόχο την απόκτηση, διατήρηση
και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς της παρού
σας οδηγίας ή για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες περί
διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου. Αποτελεί τον μοναδικό οργα
νισμό ή υπηρεσία στον οποίο μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες
για να αποκτά ή να πωλεί ειδικά αποθέματα.

3.
Οι ΚΦΔΑ ή τα κράτη μέλη δύνανται, για συγκεκριμένη
περίοδο, να μεταβιβάζουν τα καθήκοντα περί διαχείρισης των απο
θεμάτων έκτακτης ανάγκης και, εξαιρουμένης της πώλησης και της
απόκτησης, των ειδικών αποθεμάτων, αλλά μόνο:

α) σε άλλο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα
αποθέματα αυτά ή σε ΚΦΔΑ του εν λόγω κράτους μέλους. Οι
μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη
επιμέρους μεταβίβαση σε άλλο κράτος μέλος ή ΚΦΔΑ που
έχουν δημιουργήσει. Τα κράτη μέλη που δημιουργούν ΚΦΔΑ,
καθώς και κάθε κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου θα δια
τηρούνται τα αποθέματα, δύναται να εξαρτά τη μεταβίβαση των
υποχρεώσεων από την έγκρισή του.

β) σε οικονομικούς φορείς. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να
συνοδεύεται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση. Όταν η μεταβί
βαση αυτή, ή οιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση της μεταβίβασης,
αφορά καθήκοντα διαχείρισης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και
ειδικών αποθεμάτων που διατηρούνται σε άλλο κράτος μέλος,
πρέπει να δίδεται έγκριση εκ των προτέρων τόσο από το κράτος
μέλος για λογαριασμό του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα
όσο και από όλα τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων δια
τηρούνται τα αποθέματα.

4.
Τα κράτη μέλη που διατηρούν ΚΦΔΑ απαιτούν από αυτόν,
για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2, να δημο
σιοποιεί:

α) σε μόνιμη βάση πλήρεις πληροφορίες, ανά κατηγορία προϊόντων,
σχετικά με τις ποσότητες αποθεμάτων τις οποίες προτίθεται να
διατηρεί για τους οικονομικούς φορείς, ή, κατά περίπτωση, τους
ενδιαφερόμενους ΚΦΔΑ.

β) τουλάχιστον επτά μήνες νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους
προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες που αφορούν τη διατήρηση
των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς. Οι προϋποθέσεις
για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων των
προϋποθέσεων προγραμματισμού, δύνανται επίσης να καθορίζο
νται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή έπειτα από ανταγωνιστική
διαδικασία προκειμένου να καθορίζεται η καλύτερη προσφορά
μεταξύ των φορέων ή, κατά περίπτωση, των ενδιαφερόμενων
ΚΦΔΑ.

Οι ΚΦΔΑ δέχονται τις μεταβιβάσεις αυτές υπό αντικειμενικές, δια
φανείς και αμερόληπτες προϋποθέσεις. Οι πληρωμές που καταβά
λουν οι φορείς για τις υπηρεσίες του ΚΦΔΑ δεν θα υπερβαίνουν το
συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν θα απαιτού
νται έως τη σύσταση των αποθεμάτων. Ο ΚΦΔΑ μπορεί να εξαρτά
τη μεταβίβαση από τη σύσταση εγγύησης ή ασφάλειας άλλης μορ
φής εκ μέρους του φορέα.
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Άρθρο 8
Οικονομικοί φορείς
1.
Κάθε κράτος μέλος φροντίζει να δίνει σε κάθε οικονομικό
φορέα στον οποίο επιβάλλει υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων,
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του όπως απορ
ρέουν από το άρθρο 3, το δικαίωμα να μεταβιβάζει, τουλάχιστον εν
μέρει τις υποχρεώσεις αυτές και κατ’ επιλογή του οικονομικού
φορέα, αλλά μόνο:
α) στον ΚΦΔΑ του κράτους μέλους, για λογαριασμό του οποίου
διατηρούνται τα αποθέματα αυτά ή/και
β) σε έναν ή περισσότερους άλλους ΚΦΔΑ οι οποίοι έχουν δηλώσει
εκ των προτέρων ότι προτίθενται να διατηρούν τα αποθέματα
αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβιβάσεις υποχρεώσεων
έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από το κράτος μέλος
για λογαριασμό του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα όσο
και από όλα τα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων θα διατη
ρούνται τα αποθέματα.
γ) σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή
με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εκτός της επι
κράτειας του κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου δια
τηρούνται τα αποθέματα εντός της Κοινότητας, υπό την προϋ
πόθεση ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των
προτέρων τόσο από το κράτος μέλος για λογαριασμό του
οποίου διατηρούνται τα αποθέματα όσο και από όλα τα κράτη
μέλη στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα
ή/και
δ) σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή
με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εντός της επι
κράτειας του κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου δια
τηρούνται τα αποθέματα, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση
υποχρεώσεων έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στο κράτος
μέλος. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλουν περιορισμούς ή
προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση αυτή.
Οι μεταβιβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) δεν μπο
ρούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση. Οποι
αδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέ
ρεται στα στοιχεία β) και γ) τίθεται σε ισχύ εφόσον έχει λάβει εκ
των προτέρων έγκριση από τα κράτη μέλη που ενέκριναν τη μετα
βίβαση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώ
σεων που αναφέρεται στο στοιχείο δ) αντιμετωπίζεται ως νέα μετα
βίβαση.
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Το στοιχειώδες ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή
αυξάνεται από 10 % σε 30 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
3.
Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη
δύνανται να επιβάλουν υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να
μεταβιβάζουν τουλάχιστον ένα μέρος των υποχρεώσεών τους δια
τήρησης αποθεμάτων στον ΚΦΔΑ του κράτους μέλους.
4.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να ενημερώ
νουν τους οικονομικούς φορείς όσον αφορά τον τρόπο υπολογι
σμού των υποχρεώσεων τήρησης αποθεμάτων που τους επιβάλλο
νται το αργότερο 200 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου
την οποία αφορά η συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να ασκούν το δικαίωμα μεταβίβασης των υποχρεώ
σεων τήρησης αποθεμάτων στους ΚΦΔΑ το αργότερο 170 ημέρες
πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η συγκεκριμένη
υποχρέωση.
Όταν οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται σε διάστημα μικρότερο
των 200 ημερών από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η
υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων, έχουν τη δυνατότητα να ασκή
σουν το δικαίωμα μεταβίβασης ανά πάσα στιγμή.
Άρθρο 9
Ειδικά αποθέματα
1.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δεσμεύεται να διατηρήσει ένα
στοιχειώδες επίπεδο αποθέματος πετρελαίου, υπολογιζόμενο ως
ημέρες κατανάλωσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος
άρθρου.
Τα ειδικά αποθέματα ανήκουν στην κυριότητα του κράτους μέλους
ή του ΚΦΔΑ ο οποίος έχει συσταθεί από αυτό και διατηρούνται
στην επικράτεια της Κοινότητας.
2.
Τα ειδικά αποθέματα μπορούν να αποτελούνται μόνον από
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων, όπως
ορίζονται στο τμήμα 4 του παραρτήματος Β του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1099/2008:
— αιθάνιο,
— υγραέριο (LPG),
— βενζίνη για κινητήρες,
— βενζίνη αεροπλάνων,

2.
Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν το δικαίωμα μεταβί
βασης των οικονομικών φορέων στους οποίους επιβάλλουν ή έχουν
επιβάλει υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων.
Ωστόσο, όταν οι περιορισμοί αυτοί περιορίζουν το δικαίωμα οικο
νομικού φορέα να μεταβιβάζει την υποχρέωσή του σε σχέση με
ποσότητες που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 10 % της υποχρέ
ωσης διατήρησης αποθεμάτων που του επιβάλλεται, τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν ότι έχουν συστήσει ΚΦΔΑ ο οποίος απαιτείται να
αποδέχεται μεταβιβάσεις σε σχέση με την ποσότητα που απαιτείται
για τη διασφάλιση του δικαιώματος οικονομικού φορέα να μεταβι
βάζει τουλάχιστον το 10 % της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμά
των που του επιβάλλεται.

— καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμε
νων τύπου νάφθας ή JP4),
— καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης,
— άλλου είδους κηροζίνη,
— πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου
εξωτερικής καύσης),
— μαζούτ (υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο),
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— ελαφρό πετρέλαιο και βιομηχανικό πετρέλαιο,
— λιπαντικά,
— βιτουμένιο,
— κεριά παραφίνης
— οπτάνθρακας από πετρέλαιο.
3.
Τα προϊόντα πετρελαίου που αποτελούν τα ειδικά αποθέματα
αναγνωρίζονται από κάθε κράτος μέλος βάσει των κατηγοριών της
παραγράφου 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για το έτος ανα
φοράς όπως καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει το
άρθρο 3 και αφορά τα προϊόντα των χρησιμοποιούμενων κατηγο
ριών, το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των ποσοτήτων που κατα
ναλώνονται στα κράτη μέλη ισούται τουλάχιστον προς το 75 % της
εσωτερικής κατανάλωσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο
υπολογισμού του παραρτήματος II.
Για κάθε μία από τις κατηγορίες που επιλέγει το κράτος μέλος, τα
ειδικά αποθέματα που δεσμεύεται να διατηρεί αντιστοιχούν προς
έναν ορισμένο αριθμό ημερών της μέσης ημερήσιας εσωτερικής
κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση το ισοδύναμό τους σε
αργό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, το οποίο
ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 3.
Τα ισοδύναμα σε αργό πετρέλαιο που αναφέρονται στο πρώτο και
δεύτερο εδάφιο υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας επί 1,2 το ποσό
των συνολικών «διαπιστούμενων ακαθάριστων εγχωρίων διανομών»,
όπως αυτές ορίζονται στο τμήμα 3.2.1 του παραρτήματος Γ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, για τα προϊόντα που περιλαμ
βάνονται στις χρησιμοποιούμενες ή σχετικές κατηγορίες. Τα καύ
σιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό.
4.
Κάθε κράτος μέλος που έχει αποφασίσει να διατηρεί ειδικά
αποθέματα διαβιβάζει στην Επιτροπή ανακοίνωση η οποία δημοσι
εύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου
προσδιορίζεται το επίπεδο των αποθεμάτων αυτών που δεσμεύεται
να διατηρεί, η δε δέσμευση αυτή ισχύει για ένα τουλάχιστον έτος.
Το κοινοποιούμενο στοιχειώδες επίπεδο εφαρμόζεται εξίσου σε όλες
τις κατηγορίες ειδικών αποθεμάτων που χρησιμοποιεί το κράτος
μέλος.
Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα αποθέματα αυτά να διατηρούνται
για ολόκληρη την κοινοποιούμενη περίοδο με την επιφύλαξη του
δικαιώματος του κράτους μέλους να πραγματοποιεί προσωρινές
μειώσεις αποκλειστικά για εργασίες αντικατάστασης επιμέρους απο
θεμάτων.
Ο κατάλογος κατηγοριών που χρησιμοποιούνται από ένα κράτος
μέλος ισχύει για ένα τουλάχιστον έτος, οι δε τυχόν τροποποιήσεις
του ισχύουν από την πρώτη ημέρα ενός ημερολογιακού μήνα.
5.
Κάθε κράτος μέλος που δεν έχει δεσμευθεί για την πλήρη
διάρκεια ενός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους να διατηρεί
ειδικά αποθέματα τουλάχιστον 30 ημερών μεριμνά ώστε το ένα
τρίτο τουλάχιστον της υποχρέωσής του για διατήρηση αποθεμάτων
να διατηρείται με τη μορφή προϊόντων που αποτελούνται σύμφωνα
με τις παραγράφους 2 και 3.
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Ένα κράτος μέλος, για το οποίο διατηρούνται ειδικά αποθέματα
μικρότερα των 30 ημερών, εκπονεί ετήσια έκθεση στην οποία ανα
λύει τα μέτρα που έλαβαν οι εθνικές του αρχές για να εξασφαλί
σουν και να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και τη φυσική προσβασι
μότητα των οικείων αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται
στο άρθρο 5 και τεκμηριώνει, στην ίδια έκθεση, τα μέτρα που έχουν
ληφθεί ώστε να μπορεί το κράτος μέλος να ελέγχει τη χρήση των
αποθεμάτων αυτών σε περίπτωση διαταραχών προμήθειας πετρε
λαίου. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή στο τέλος του
πρώτου μήνα που έπεται του ημερολογιακού έτους στο οποίο ανα
φέρεται.
Άρθρο 10
Διαχείριση των ειδικών αποθεμάτων
1.
Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει συνεχώς επικαιροποιούμενο και
λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς, με όλα τα
ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην επικράτειά του. Ο κατά
λογος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο όλες τις πληροφορίες που
καθιστούν εφικτό τον ακριβή εντοπισμό των συγκεκριμένων αποθε
μάτων.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή αντίγραφο του καταλό
γου εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτό ζητείται
από την Επιτροπή. Στο αντίγραφο αυτό, επιτρέπεται να αποκρύπτο
νται τα ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία των απο
θεμάτων. Το αντίγραφο μπορεί να ζητείται το αργότερο πέντε έτη
μετά την ημερομηνία την οποία αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία.
2.
Όταν τα ειδικά αποθέματα αναμιγνύονται με άλλα αποθέματα
πετρελαίου, τα κράτη μέλη ή οι ΚΦΔΑ τους λαμβάνουν τα απαι
τούμενα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η μετακίνηση των αναμεμειγ
μένων αυτών αποθεμάτων, στο μέτρο της αναλογίας των ειδικών
αποθεμάτων, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη των
ειδικών αποθεμάτων και των αρχών του κράτους μέλους στην επι
κράτεια του οποίου ευρίσκονται τα αποθέματα ή του ΚΦΔΑ ο
οποίος έχει συσταθεί από αυτό.
3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμέ
νου να διασφαλίζεται άνευ όρων ασυλία εκτέλεσης σε ό,τι αφορά το
σύνολο των ειδικών αποθεμάτων που διατηρούνται ή μεταφέρονται
στην επικράτειά τους, είτε πρόκειται για δικά τους αποθέματα είτε
για αποθέματα άλλων κρατών μελών.
Άρθρο 11
Το αποτέλεσμα των μεταβιβάσεων
Οι μεταβιβάσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 8 δεν
τροποποιούν τις υποχρεώσεις που υπέχει κάθε κράτος μέλος δυνά
μει της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 12
Στατιστικά δελτία των αποθεμάτων που προβλέπονται στο
άρθρο 3
1.
Όσον αφορά το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να δια
τηρούνται δυνάμει του άρθρου 3, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και
διαβιβάζει στην Επιτροπή στατιστικά δελτία σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στο παράρτημα IV.

9.10.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.
Ο τρόπος κατάρτισης, η εμβέλεια, το περιεχόμενο και η
περιοδικότητα των δελτίων της παραγράφου 1, καθώς και οι προθε
σμίες κοινοποίησής τους, μπορούν να τροποποιούνται με τη διαδι
κασία του άρθρου 23 παράγραφος 2. Οι κανόνες διαβίβασης των
στατιστικών αυτών δελτίων στην Επιτροπή μπορούν επίσης να τρο
ποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2.

3.
Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν στα στατι
στικά δελτία τους σχετικά με τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τις
ποσότητες αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που τελούν
υπό κατάσχεση ή αναγκαστική εκτέλεση. Το ίδιο ισχύει και για τα
αποθέματα επιχειρήσεων που τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό.

Άρθρο 13
Στατιστικά δελτία για τα ειδικά αποθέματα
1.
Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζει και διαβιβάζει
στην Επιτροπή, για κάθε κατηγορία προϊόντων, στατιστικό δελτίο
των ειδικών αποθεμάτων που υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα
κάθε ημερολογιακού μήνα, όπου αναγράφονται οι ποσότητες και ο
αριθμός των ημερών μέσης κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του
έτους αναφοράς που αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα αυτά. Εάν
ορισμένα από τα ειδικά αυτά αποθέματα διατηρούνται εκτός της
επικράτειας ενός κράτους μέλους, το σχετικό στατιστικό δελτίο
προσδιορίζει λεπτομερώς τα αποθέματα που διατηρούνται στα διά
φορα κράτη μέλη και τους αντίστοιχους ΚΦΔΑ ή μέσω αυτών.
Αναφέρεται επίσης λεπτομερώς εάν τα αποθέματα αυτά ανήκουν
πλήρως στην κυριότητα του κράτους μέλους ή εάν ο αντίστοιχος
ΚΦΔΑ έχει τη μερική ή ολική κυριότητά τους.

2.
Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζει επίσης και δια
βιβάζει στην Επιτροπή δελτίο των ειδικών αποθεμάτων που βρίσκο
νται στην επικράτειά του και ανήκουν σε άλλα κράτη μέλη ή ΚΦΔΑ,
όπως αυτά καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερο
λογιακού μήνα, ανά κατηγορία προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 4. Στο δελτίο αυτό, το κράτος μέλος αναγράφει επί
σης, για κάθε περίπτωση, το όνομα του σχετικού κράτους μέλους ή
ΚΦΔΑ, καθώς και τις ανάλογες ποσότητες.

3.
Τα στατιστικά δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 διαβιβάζονται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα που
έπεται εκείνου στον οποίον αφορούν τα δελτία.

4.
Αντίγραφα των στατιστικών δελτίων διαβιβάζονται επίσης
αμέσως μετά από αίτηση της Επιτροπής. Οι αιτήσεις μπορούν να
υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία
την οποία αφορούν τα εν λόγω στοιχεία.

5.
Η εμβέλεια, το περιεχόμενο και η περιοδικότητα των στατι
στικών δελτίων, καθώς και οι προθεσμίες διαβίβασής τους, μπορούν
να τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρο 23 παράγραφος 2.
Οι κανόνες διαβίβασης των στατιστικών αυτών δελτίων στην Επι
τροπή μπορούν επίσης να τροποποιούνται με τη διαδικασία του
άρθρου 23 παράγραφος 2.
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Άρθρο 14
Δελτίο εμπορικών αποθεμάτων
1.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή μηνιαίο στατιστικό
δελτίο σχετικά με τα επίπεδα των εμπορικών αποθεμάτων που δια
τηρούνται στην εθνική επικράτειά τους. Για τον σκοπό αυτόν, μερι
μνούν για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και δεν ανα
φέρουν τις επωνυμίες των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων αποθεμά
των.
2.
Η Επιτροπή δημοσιεύει μηνιαίο στατιστικό δελτίο σχετικά με
τα εμπορικά αποθέματα στην Κοινότητα βάσει των δελτίων που
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά
στοιχεία.
3.
Οι κανόνες υποβολής και δημοσίευσης των στατιστικών δελ
τίων, καθώς και η συχνότητά τους, μπορούν να τροποποιούνται με
τη ρυθμιστική διαδικασία του άρθρο 23 παράγραφος 2.
Άρθρο 15
Επεξεργασία δεδομένων
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη φύλαξη, τη δια
χείριση και τη συντήρηση των πληροφορικών πόρων που απαιτού
νται για τη λήψη, αποθήκευση και κάθε είδους επεξεργασία των
δεδομένων που περιέχονται στα στατιστικά δελτία και των πληρο
φοριών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη ή συλλέγονται από
την Επιτροπή σύμφωνα με την παρούσα οδηγίας, καθώς και των
δεδομένων σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου τα οποία συλλέγο
νται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 και τα
οποία απαιτούνται για την κατάρτιση των στατιστικών δελτίων,
όπως επιβάλλεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 16
Βιοκαύσιμα και πρόσθετα
1.
Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρησης αποθε
μάτων δυνάμει των άρθρων 3 και 9, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα
λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν αναμιχθεί με τα σχετικά
προϊόντα πετρελαίου.
2.
Κατά τον υπολογισμό των όντως διατηρούμενων επιπέδων
αποθεμάτων, τα βιοκαύσιμα και τα πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη
όταν:
α) έχουν αναμειχθεί με οικεία προϊόντα πετρελαίου, ή
β) αποθηκεύονται στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους,
υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος έχει θεσπίσει κανόνες
που διασφαλίζει την ανάμειξή τους με προϊόντα πετρελαίου που
διατηρούνται δυνάμει των απαιτήσεων διατήρησης αποθεμάτων
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και ότι πρόκειται να χρη
σιμοποιηθούν στις μεταφορές.
3.
Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη τα βιοκαύσιμα
και τα πρόσθετα κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων διατήρη
σης αποθεμάτων και των επιπέδων αποθεμάτων που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 μπορεί να τροποποιείται με τη διαδικα
σία του άρθρου 23 παράγραφος 2.
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Άρθρο 17
Συντονιστική ομάδα για το πετρέλαιο και τα προϊόντα
πετρελαίου
1.
Συγκροτείται Συντονιστική Ομάδα για το Πετρέλαιο και τα
Προϊόντα Πετρελαίου (εφεξής «συντονιστική ομάδα»). Η συντονι
στική ομάδα είναι συμβουλευτική ομάδα η οποία συμβάλλει στη
διενέργεια αναλύσεων σχετικά με την κατάσταση στην Κοινότητα σε
ό,τι αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο και προϊ
όντα πετρελαίου, και διευκολύνει τον συντονισμό και την εφαρμογή
μέτρων στον συγκεκριμένο τομέα.
2.
Η συντονιστική ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των
κρατών μελών. Η προεδρία της ασκείται από την Επιτροπή. Φορείς
εκπροσώπησης του σχετικού τομέα μπορούν να συμμετέχουν στις
εργασίες της συντονιστικής ομάδας μετά από πρόσκληση της Επι
τροπής.
Άρθρο 18
Επισκόπηση της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης και της διατήρησης αποθεμάτων
1.
Η Επιτροπή μπορεί, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, να
διενεργεί επισκοπήσεις εξακρίβωσης της ετοιμότητάς τους για κατα
στάσεις έκτακτης ανάγκης και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Επι
τροπή, των σχετικών διατηρούμενων αποθεμάτων. Όταν προετοιμά
ζει τις επισκοπήσεις αυτές, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις
προσπάθειες άλλων οργάνων και διεθνών οργανώσεων και ζητά τη
γνώμη της συντονιστικής ομάδας.
2.
Η συντονιστική ομάδα μπορεί να συμφωνεί για τη συμμετοχή
εξουσιοδοτημένου προσωπικού και εκπροσώπων άλλων κρατών
μελών στις επισκοπήσεις. Οριζόμενοι εθνικοί υπάλληλοι του επισκο
πούμενου κράτους μέλους μπορούν να συνοδεύουν τα άτομα που
διενεργούν την επισκόπηση. Εντός μιας εβδομάδας από την αναγ
γελία της επισκόπησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν κοινοποιήσει στην
Επιτροπή των ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία των
αποθεμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 θέτουν τις πληροφορίες
αυτές στη διάθεση των υπαλλήλων ή του εξουσιοδοτημένου προ
σωπικού της Επιτροπής.
3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές τους και οι αρμόδιοι
για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων έκτακτης
ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων να συναινούν για τις επιθεω
ρήσεις και να επικουρούν τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτεί η
Επιτροπή για τη διενέργεια των επισκοπήσεων αυτών. Συγκεκριμένα,
τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται στα πρόσωπα αυτά το
δικαίωμα να συμβουλεύονται όλα τα έγγραφα και μητρώα που
αφορούν τα αποθέματα και το δικαίωμα πρόσβασης σε όλους
τους τόπου στους οποίους διατηρούνται αποθέματα και σε όλα
τα σχετικά έγγραφα.
4.
Τα πορίσματα της επισκόπησης που διενεργείται σύμφωνα με
το παρόν άρθρο κοινοποιείται στο επισκοπούμενο κράτος μέλος και
μπορεί να διαβιβάζεται στη συντονιστική ομάδα.
5.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοι,
το προσωπικό και τα άλλα πρόσωπα που εργάζονται υπό την επί
βλεψη της Επιτροπής και τα μέλη της συντονιστικής ομάδας να
δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που συλλέγονται
ή ανταλλάσσονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και οι οποίες, λόγω
της φύσης τους, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο,
όπως η ταυτότητα των κυρίων των αποθεμάτων.
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6.
Οι στόχοι των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 δεν περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπι
κού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύ
πτουν κατά τη διάρκεια των επισκοπήσεων δεν συλλέγονται ούτε
λαμβάνονται υπόψη, όσα δε συλλέγονται τυχαία καταστρέφονται
αμέσως.
7.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε
να διασφαλίζουν τη διατήρηση των δεδομένων, στοιχείων, δελτίων
και εγγράφων που αφορούν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και τα
ειδικά αποθέματα επί διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.
Άρθρο 19
Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει και δεν επηρεάζει ουδόλως το επίπεδο
προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδο
μένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διασφαλίζεται από τις δια
τάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, δεν
τροποποιεί με κανέναν τρόπο τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σε
ό,τι αφορά την επεξεργασία εκ μέρους τους των δεδομένων προ
σωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές επιβάλλονται από την οδηγία
95/46/ΕΚ, ούτε τις υποχρεώσεις των οργάνων και οργανισμών
της Κοινότητας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχε
τικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 20
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν θεσπίσει διαδικασίες
και λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι αρμόδιες αρχές
τους να μπορούν, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδια
σμού, να διαθέτουν ταχέως, αποτελεσματικά και με διαφάνεια το
σύνολο ή μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών
αποθεμάτων τους, και να περιορίζουν την κατανάλωση, είτε γενικά
είτε συγκεκριμένα, ανάλογα με τα αναμενόμενα ελλείμματα εφοδια
σμού, μεταξύ άλλων και με την κατά προτεραιότητα διανομή προϊ
όντων πετρελαίου σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών.
2.
Τα κράτη μέλη διατηρούν σε μόνιμη βάση σχέδια επέμβασης
που μπορούν να εφαρμοστούν σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής
του εφοδιασμού. Τα κράτη μέλη φροντίζουν να προβλέπουν τα
οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να διασφαλίζε
ται η εφαρμογή των σχεδίων αυτών. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν
την Επιτροπή, μετά από αίτησή της, σχετικά με τα σχέδια επέμβασης
και τις διατάξεις οργανωτικής φύσεως που τα αφορούν.
3.
Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθε
μάτων που θίγει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη:
α) κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί τα
αποθέματα έκτακτης ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα που δια
θέτει προκειμένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις
που απορρέουν από την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, το
κράτος μέλος ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή, η οποία μπορεί
να συγκαλέσει την ομάδα συντονισμού ή να προβεί σε διαβού
λευση με τα μέλη της, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου
να αξιολογήσει τις επιπτώσεις από τη σχετική διάθεση αποθεμά
των.
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β) η Επιτροπή πρέπει να συνιστά στα κράτη μέλη να διαθέτουν το
σύνολο ή μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των
ειδικών αποθεμάτων τους ή να λαμβάνουν άλλα μέτρα με αντί
στοιχα αποτελέσματα, ανάλογα με την περίπτωση. Η Επιτροπή
δύναται να ενεργήσει μόνον κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα
συντονισμού.
4.
Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί ουσιαστική διεθνής από
φαση για τη διάθεση αποθεμάτων αλλά και εφόσον ανακύπτουν
δυσχέρειες εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου
στην Κοινότητα ή σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, η Επιτροπή ενη
μερώνει το ΔΟΕ κατά περίπτωση, και συντονίζει μαζί του εφόσον
απαιτείται, και συγκαλεί διαβούλευση το συντομότερο δυνατό με
την ομάδα συντονισμού, μετά από αίτηση κράτους μέλους ή με
δική της πρωτοβουλία. Εάν κράτος μέλος ζητήσει διαβούλευση της
ομάδας συντονισμού, αυτή συγκαλείται εντός το πολύ τεσσάρων
ημερών από την υποβολή της αίτησης, εκτός εάν το κράτος
μέλος συμφωνεί για μεγαλύτερη προθεσμία. Βάσει των αποτελεσμά
των της εξέτασης της κατάστασης από την ομάδα συντονισμού, η
Επιτροπή αποφασίζει εάν υφίσταται σοβαρή διαταραχή του εφοδια
σμού.
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θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή
τους. Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσμα
τικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις
διατάξεις αυτές στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου
2012, καθώς και οποιαδήποτε σχετική μεταγενέστερη τροποποίηση
το συντομότερο δυνατό.
Άρθρο 22
Αξιολόγηση
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση
της λειτουργίας και εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 23
Διαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από ειδική επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγρά
φου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Εάν διαπιστωθεί σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού, η Επιτροπή
εγκρίνει τη διάθεση του συνόλου ή μέρους των ποσοτήτων των
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων που
προτείνονται για τον σκοπό αυτό από τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη.
5.
Τα κράτη μέλη δύνανται να διαθέτουν αποθέματα έκτακτης
ανάγκης και ειδικά αποθέματα πέραν του υποχρεωτικού στοιχει
ώδους επιπέδου που ορίζει η παρούσα οδηγία σε ποσότητες που
είναι άμεσα απαραίτητες ως αρχική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επει
γουσών περιπτώσεων ή για την αντιμετώπιση τοπικών κρίσεων. Σε
περίπτωση που προβούν σε τέτοιου είδους διάθεση τα κράτη μέλη
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα που
διατέθηκε. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως την εν λόγω πληροφορία
στα μέλη της ομάδας συντονισμού.
6.
Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 3, 4 και 5, τα
κράτη μέλη μπορούν προσωρινά να διατηρούν επίπεδα αποθεμάτων
χαμηλότερα από εκείνα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρού
σας οδηγίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή ορίζει, βάσει των
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης της ομάδας συντονισμού και,
κατά περίπτωση, σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας,
και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την κατάσταση των διεθνών αγορών
πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, μια εύλογη προθεσμία εντός
της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να αποκαταστήσουν τα αποθέματά
τους προκειμένου αυτά να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα
επίπεδα.
7.
Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει του
παρόντος άρθρου λαμβάνονται με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διε
θνών υποχρεώσεων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.
Άρθρο 21
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη αποφασίζουν το καθεστώς των κυρώσεων που
ισχύουν σε περιπτώσεις παραβιάσεων των εθνικών διατάξεων που

Άρθρο 24
Κατάργηση
Η οδηγία 73/238/ΕΟΚ, η οδηγία 2006/67/ΕΚ και η απόφαση
68/416/ΕΟΚ καταργούνται από τις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Οι παραπομπές στις καταργούμενες οδηγίες και στην καταργούμενη
απόφαση νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 25
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με
την παρούσα οδηγία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη που δεν
είναι μέλη του ΔΟΕ την 31η Δεκεμβρίου 2012 και που καλύπτουν
πλήρως την εσωτερική τους κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου από
εισαγωγές, θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 3,
παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, το αργότερο έως τις
31 Δεκεμβρίου 2014. Έως ότου θέσουν σε ισχύ τα εν λόγω
μέτρα τα ως άνω κράτη μέλη, θα διατηρούν αποθέματα πετρελαίου
που αντιστοιχούν σε 81 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγω
γών.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτήν
κατά την επίσημη έκδοσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της ανα
φοράς αυτής εκδίδονται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 27
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2009.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. MALMSTRÖM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΕ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, πρέπει να υπολογίζεται
με την ακόλουθη μέθοδο:
Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου προκύπτει από την άθροιση, αφενός, των καθαρών
εισαγωγών των ακόλουθων προϊόντων: αργού πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), προϊόντων εφοδιασμού διυλιστηρίων,
άλλων υδρογονανθράκων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Β σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, προσαρμοσμένων
ώστε να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες διακυμάνσεις των αποθεμάτων και μειωμένων κατά 4 %, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί
στην απόδοση νάφθας, (ή, εάν το μέσο ποσοστό απόδοσης νάφθας στην εθνική επικράτεια υπερβαίνει το 7 %, μειωμένων κατά
την καθαρή πραγματική κατανάλωση νάφθας ή κατά το μέσο ποσοστό απόδοσης νάφθας) και, αφετέρου, των καθαρών εισαγωγών
όλων των υπολοίπων προϊόντων πετρελαίου εκτός της νάφθας, επίσης προσαρμοσμένων ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι
διακυμάνσεις των αποθεμάτων και πολλαπλασιαζόμενων επί 1,065.
Οι δεξαμενές καυσίμων διεθνούς ναυσιπλοΐας δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΕ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Για τους σκοπούς του άρθρου 3 το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο της εσωτερικής κατανάλωσης πρέπει να υπολογίζεται με την
ακόλουθη μέθοδο:
Η εσωτερική κατανάλωση προκύπτει από την άθροιση των συνολικών «διαπιστούμενων ακαθάριστων εγχωρίων διανομών», όπως
αυτές ορίζονται στο τμήμα 3.2.1 του παραρτήματος Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, των ακόλουθων προϊόντων:
βενζίνη για κινητήρες, βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου νάφθας ή
JP4), καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης, άλλη κηροζίνη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου
εξωτερικής καύσης), μαζούτ (υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο), όπως ορίζονται στο παράρτημα Β σημείο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.
Οι δεξαμενές καυσίμων διεθνούς ναυσιπλοΐας δεν λαμβάνονται υπόψη.
Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο της εσωτερικής κατανάλωσης υπολογίζεται με εφαρμογή πολλαπλασιαστικού συντελεστή 1,2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες μέθοδοι:
Με την επιφύλαξη της περίπτωσης που εξετάζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 καμία ποσότητα δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη
περισσότερες από μία φορές ως μέρος των αποθεμάτων.
Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώνονται κατά 4 %, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στη μέση απόδοση νάφθας.
Τα αποθέματα νάφθας, όπως και τα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου προς χρήση στη διεθνή ναυσιπλοΐα, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
Τα υπόλοιπα προϊόντα πετρελαίου υπολογίζονται ως μέρος των αποθεμάτων με μία από τις δύο ακόλουθες μεθόδους. Τα κράτη
μέλη πρέπει να διατηρούν τη μέθοδο που έχουν επιλέξει καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά ο
υπολογισμός.
Τα κράτη μέλη μπορούν:
α) να συμπεριλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου που προσδιορίζονται στο παράρτημα Γ σημείο 3.1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 και να προσδιορίσουν το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλα
σιάζοντας τις σχετικές ποσότητες με τον συντελεστή 1,065, ή
β) να συμπεριλαμβάνουν μόνο τα αποθέματα των ακόλουθων προϊόντων: βενζίνη για κινητήρες, βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο
αεριωθούμενων τύπου βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου νάφθας ή JP4), καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης,
άλλη κηροζίνη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου εξωτερικής καύσης), μαζούτ (υψηλής και χαμη
λής περιεκτικότητας σε θείο), και να προσδιορίσουν το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές
ποσότητες με τον συντελεστή 1,2.
Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες που διατηρούνται:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

στις δεξαμενές των διυλιστηρίων,
στους σταθμούς φόρτωσης,
στις δεξαμενές εφοδιασμού των πετρελαιαγωγών,
στις φορτηγίδες,
στα παράκτια δεξαμενόπλοια,
στα ελλιμενισμένα πετρελαιοφόρα,
στις δεξαμενές των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας,
στον πυθμένα των δεξαμενών,
υπό μορφή επιχειρησιακών αποθεμάτων,
από σημαντικούς καταναλωτές λόγω νομικών υποχρεώσεών τους ή άλλων οδηγιών εκ μέρους των δημόσιων αρχών.

Ωστόσο, οι ποσότητες αυτές, εκτός από τις όποιες ποσότητες διατηρούνται σε δεξαμενές διυλιστηρίων, σε δεξαμενές εφοδιασμού
πετρελαιοαγωγών ή σε σταθμούς φόρτωσης, δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των επιπέδων των ειδικών
αποθεμάτων, όταν τα επίπεδα των αποθεμάτων αυτών υπολογίζονται ξεχωριστά από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.
Δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη για τον υπολογισμό των αποθεμάτων:
α) το αργό πετρέλαιο που δεν έχει ακόμη παραχθεί·
β) οι ποσότητες που διατηρούνται:
—
—
—
—
—
—
—

στους πετρελαιαγωγούς,
στα βαγόνια-δεξαμενές,
στις δεξαμενές πλοίων ανοιχτής θάλασσας,
στα πρατήρια διανομής καυσίμων και στα καταστήματα λιανικής πώλησης,
από άλλους καταναλωτές,
από πετρελαιοφόρα στη θάλασσα,
υπό μορφή στρατιωτικών αποθεμάτων.

Κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων, τα κράτη μέλη μειώνουν κατά 10 % τις ποσότητες των αποθεμάτων που προκύπτουν από
την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο των ποσοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για
έναν δεδομένο υπολογισμό.
Ωστόσο, η μείωση κατά 10 % δεν εφαρμόζεται στον υπολογισμό του επιπέδου των ειδικών αποθεμάτων ούτε και στον
υπολογισμό του επιπέδου των διαφόρων κατηγοριών ειδικών αποθεμάτων όταν τα αποθέματα ή οι κατηγορίες αυτές εξετάζονται
χωριστά από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, ιδίως προκειμένου να εξακριβωθεί η τήρηση των ελάχιστων επιπέδων που
επιβάλλονται από το άρθρο 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Τροποσ καταρτισησ και διαβιβασησ στην επιτροπη των στατιστικων δελτιων σχετικα με το επιπεδο των αποθεματων
που πρεπει να διατηρουνται συμφωνα με το αρθρο 3
Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διαβιβάζει κάθε μήνα στην Επιτροπή ένα οριστικό στατιστικό δελτίο σχετικά με τα αποθέματα,
η διατήρηση των οποίων διασφαλίζεται στη πράξη κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, και τα οποία υπολο
γίζονται είτε βάσει του αριθμού των ημερών καθαρών εισαγωγών πετρελαίου είτε βάσει του αριθμού των ημερών εσωτερικής
κατανάλωσης πετρελαίου, ανάλογα με το κριτήριο που επιλέγεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3. Τα κράτος μέλος διευκρινίζει
στο δελτίο τους λόγους για τους οποίους ο υπολογισμός βασίζεται στον αριθμό των ημερών εισαγωγής ή, αντιθέτως, στον
αριθμό των ημερών κατανάλωσης, ενώ αναφέρει επίσης τη μέθοδο, μεταξύ εκείνων του παραρτήματος III, η οποία χρησιμοποι
ήθηκε για τον υπολογισμό των αποθεμάτων.
Εάν ορισμένα από τα αποθέματα με βάση τα οποία υπολογίζεται το επίπεδο που επιβάλλεται από το άρθρο 3 διατηρούνται εκτός
της εθνικής επικράτειας, κάθε στατιστικό δελτίο προσδιορίζει λεπτομερώς τα αποθέματα αυτά που διατηρούνται από τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και κεντρικούς φορείς διατήρησης αποθεμάτων (ΚΦΔΑ) κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου
στην οποία αφορά. Το κράτος μέλος αναφέρει επίσης στο στατιστικό δελτίο, για κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για αποθέματα
που διατηρούνται δυνάμει μεταβίβασης εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων ή εάν πρόκειται για αποθέματα που
διατηρούνται κατόπιν δικής του αίτησης ή αίτησης του αντίστοιχου κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων.
Για το σύνολο των αποθεμάτων που διατηρούνται στην επικράτειά του για λογαριασμό άλλων κρατών μελών ή κεντρικών φορέων
διατήρησης αποθεμάτων, το κράτος μέλος καταρτίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή δελτίο σχετικά με τα αποθέματα που
υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ανά κατηγορία προϊόντων. Στο συγκεκριμένο δελτίο, το κράτος
μέλος αναφέρει σε κάθε περίπτωση το όνομα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων,
καθώς και τις σχετικές ποσότητες.
Η διαβίβαση στην Επιτροπή των στατιστικών δελτίων που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα γίνεται εντός των πενήντα πέντε
ημερών που έπονται του μήνα στον οποίο αφορούν τα δελτία. Τα ίδια δελτία πρέπει επίσης να διαβιβάζονται μετά από τυχόν
αίτημα των υπηρεσιών της Επιτροπής εντός δύο μηνών. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε ετών από
την ημερομηνία την οποία αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία.
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ΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Νοεμβρίου 2005
για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών
(2009/741/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 300
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή, στις 5 Ιουνίου
2003, να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες προκει
μένου να αντικατασταθούν ορισμένες διατάξεις των υφιστά
μενων διμερών συμφωνιών από κοινοτική συμφωνία.
Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Κοινότητας,
συμφωνία με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με
ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με
τους μηχανισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές που περι
λαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης με την οποία το
Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγ
ματεύσεις με τρίτες χώρες προκειμένου να αντικατασταθούν
ορισμένες διατάξεις των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών
από κοινοτική συμφωνία.
Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης μεταγενέστερης σύναψής
της, η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή θα πρέ
πει να υπογραφεί και να εφαρμοσθεί προσωρινά,

των αεροπορικών υπηρεσιών, εγκρίνεται, εξ ονόματος της Κοινότη
τας, υπό την επιφύλαξη της απόφασης του Συμβουλίου για τη
σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.
Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα
πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Κοι
νότητας, τη συμφωνία, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης συνά
ψεώς της.
Άρθρο 3
Η συμφωνία, ενόσω εκκρεμεί η έναρξη ισχύος της, εφαρμόζεται
προσωρινά από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται
της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη θα έχουν κοινοποιήσει
εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των προς τούτο αναγκαίων διαδικα
σιών.
Άρθρο 4
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να προβεί στην κοι
νοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της συμ
φωνίας.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2005.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με ορισμένες πτυχές

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. BROWN
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με
ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
αφενός, και
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ,
αφετέρου,
(εφεξής «τα μέρη»)
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες παροχής αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ διαφόρων κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες περιέχουν διατάξεις αντίθετες προς το κοινοτικό
δίκαιο,
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις διάφορες πτυχές που μπορεί
να συμπεριληφθούν στις διμερείς συμφωνίες παροχής αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και τρίτων χωρών,
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι κοινοτικοί αερομεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος έχουν δικαίωμα πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στα αεροπορικά δρομολόγια μεταξύ των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών, οι οποίες προβλέπουν τη
δυνατότητα, για τους υπηκόους των εν λόγω τρίτων χωρών, να αποκτούν την κυριότητα αερομεταφορέων που έχουν λάβει άδεια
σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών παροχής αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες είναι αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, πρέπει να εναρμονισθούν πλήρως, ώστε να δημιουργηθεί μια στέρεη νομική βάση για τις αεροπορικές υπηρεσίες
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και να διαφυλαχθεί η συνέχεια παροχής των εν λόγω
αεροπορικών υπηρεσιών,
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών παροχής αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες δεν είναι αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν,
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ως μέρος των διαπραγματεύσεων, δεν είναι να αυξηθεί ο
συνολικός όγκος των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν,
να μεταβληθεί το ισοζύγιο μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων και αερομεταφορέων της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή να
διεξαχθούν διαπραγματεύσεις όσον αφορά τροποποιήσεις των διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών παροχής αερο
πορικών υπηρεσιών σχετικά με τα δικαιώματα κυκλοφορίας,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «κράτη μέλη»
νοούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2.
Σε κάθε συμφωνία που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, οι
αναφορές σε υπηκόους του κράτους μέλους που είναι μέρος της
συγκεκριμένης συμφωνίας, νοούνται ως αναφορές σε υπηκόους των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
3.
Σε κάθε συμφωνία που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, οι
αναφορές σε αερομεταφορείς ή αερογραμμές του κράτους μέλους
που είναι μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας, νοούνται ως ανα

φορές σε αερομεταφορείς ή αερογραμμές που έχει καθορίσει το εν
λόγω κράτος μέλος.
Άρθρο 2
Καθορισμός από κράτος μέλος
1.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου
υπερέχουν των αντιστοίχων διατάξεων των άρθρων που απαριθμού
νται στο παράρτημα ΙΙ α) και β), αντιστοίχως, σε ό,τι αφορά τον
καθορισμό ενός αερομεταφορέα από το αντίστοιχο κράτος μέλος,
τις άδειες λειτουργίας και άδειες τεχνικής φύσεως που έχει χορη
γήσει η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και όσον αφορά την
απόρριψη, την ανάκληση, την αναστολή ή τον περιορισμό των
αδειών λειτουργίας ή των τεχνικών αδειών του αερομεταφορέα,
αντιστοίχως.
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2.
Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, μόλις λάβει καθορισμό
αερομεταφορέα από κράτος μέλος, χορηγεί τις δέουσες άδειες λει
τουργίας και τις τεχνικές άδειες εντός ελαχίστου δυνατού χρόνου
διεκπεραίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι:
i) Ο αερομεταφορέας είναι εγκατεστημένος, δυνάμει της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο έδαφος του
κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει και έχει έγκυρη άδεια
λειτουργίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
ii) ο ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αερομεταφορέα ασκεί
ται και διατηρείται από το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση του Πιστοποι
ητικού Αερομεταφορέα (AOC), η δε σχετική αεροναυτική
αρχή δεν προσδιορίζεται ρητώς από τον καθορισμό· και
iii) ο αερομεταφορέας τελεί υπό την κυριότητα και θα εξακολου
θήσει να τελεί υπό την άμεση ή κατά πλειοψηφία κυριότητα
κρατών μελών ή/και υπηκόων των κρατών μελών, ή/και άλλων
κρατών καθοριζόμενων στο παράρτημα ΙΙΙ ή/και υπηκόων των
άλλων αυτών κρατών, υπόκειται δε πάντοτε σε ουσιαστικό
έλεγχο από τα εν λόγω κράτη ή/και τους υπηκόους τους.
3.
Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν μπορεί να απορρίψει, να
ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει τις άδειες λειτουργίας
ή τις τεχνικές άδειες αερομεταφορέα καθορισμένου από κράτος
μέλος, όταν:
i) Ο αερομεταφορέας δεν είναι εγκατεστημένος, δυνάμει της συν
θήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο έδαφος
του κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει ή δεν έχει λάβει
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας·
ii) ο ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αερομεταφορέα δεν
ασκείται ή δεν θα εξακολουθήσει να ασκείται από το κράτος
μέλος που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού
Αερομεταφορέα (AOC), η δε σχετική αεροναυτική αρχή δεν
προσδιορίζεται ρητώς από τον καθορισμό· ή
iii) ο αερομεταφορέας δεν τελεί υπό την άμεση ή κατά πλειοψηφία
κυριότητα ή ουσιαστικό έλεγχο κρατών μελών ή/και υπηκόων
των κρατών μελών, ή/και άλλων κρατών που καθορίζονται στο
παράρτημα ΙΙΙ ή/και υπηκόων των άλλων αυτών κρατών.
Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, κατά την άσκηση του δικαιώμα
τός της με βάση την παρούσα παράγραφο, δεν εισάγει διακρίσεις
μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων για λόγους εθνικότητας.
Άρθρο 3
Δικαιώματα σχετικά με τον ρυθμιστικό έλεγχο
1.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
συμπληρώνουν τα άρθρα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ γ).
2.
Εφόσον ένα κράτος μέλος έχει καθορίσει αερομεταφορέα,
στον οποίο ασκείται και διατηρείται ρυθμιστικός έλεγχος από
άλλο κράτος μέλος, τα δικαιώματα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊ
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τζάν με βάση τις διατάξεις ασφαλείας της συμφωνίας μεταξύ του
κράτους μέλους που έχει καθορίσει τον αερομεταφορέα και της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ισχύουν εξίσου όσον αφορά την
υιοθέτηση, την εφαρμογή ή τη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας
από αυτό το άλλο κράτος μέλος και όσον αφορά την άδεια λει
τουργίας του εν λόγω αερομεταφορέα.
Άρθρο 4
Φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων
1.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
συμπληρώνουν τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων που απαριθ
μούνται στο παράρτημα ΙΙ δ).
2.
Παρά τυχόν αντίθετες διατάξεις, καμία διάταξη οιασδήποτε
συμφωνίας που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ δ) δεν εμποδίζει
κράτος μέλος να επιβάλλει, χωρίς διακρίσεις, φόρους, εισφορές,
δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις επί των καυσίμων που διατίθενται
στο έδαφός του για το αεροσκάφος καθορισμένου αερομεταφορέα
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, που εκτελεί δρομολόγια
μεταξύ σημείου στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους
και άλλου σημείου στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους ή
στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.
3.
Παρά τυχόν αντίθετες διατάξεις, καμία διάταξη οιασδήποτε
συμφωνίας που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ δ) δεν εμποδίζει
τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν να επιβάλλει, χωρίς διακρίσεις,
φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις επί των καυσίμων
που διατίθενται στο έδαφός της για αεροσκάφος καθορισμένου
αερομεταφορέα κράτους μέλους, ο οποίος εκτελεί δρομολόγια
μεταξύ σημείου στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
και άλλου σημείου στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.
Άρθρο 5
Ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
1.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
συμπληρώνουν τα άρθρα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ε).
2.
Οι ναύλοι που επιβάλλονται από αερομεταφορέα ή αερομε
ταφορείς καθορισμένους από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
βάσει συμφωνίας που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, η οποία περιέ
χει διάταξη απαριθμούμενη στο παράρτημα ΙΙ ε) για μεταφορά εξ
ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπόκεινται στο
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 6
Παραρτήματα της συμφωνίας
Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της.
Άρθρο 7
Αναθεώρηση ή τροποποίηση
Τα μέρη μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσουν ή να τρο
ποποιήσουν την παρούσα συμφωνία, με αμοιβαία συναίνεση.
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Άρθρο 8

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και προσωρινή εφαρμογή

Λήξη

1.
Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ μόλις τα μέρη κοινοποι
ήσουν εκατέρωθεν γραπτώς ότι έχουν ολοκληρώσει τις αντίστοιχες
οικείες εσωτερικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη
ισχύος της συμφωνίας.

1.
Σε περίπτωση που παύει να ισχύει μια συμφωνία απαριθμού
μενη στο παράρτημα Ι, παύουν ταυτοχρόνως να ισχύουν και όλες οι
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες σχετίζονται με τη
συμφωνία που απαριθμείται στο παράρτημα Ι.

2.
Παρά την παράγραφο 1, τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν
προσωρινά την παρούσα συμφωνία από την πρώτη ημέρα του μηνός
που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη θα έχουν
κοινοποιήσει εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς
τούτο διαδικασιών.

2.
Σε περίπτωση που παύει η ισχύς όλων των συμφωνιών που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, παύει ταυτοχρόνως να ισχύει και
η παρούσα συμφωνία.

3.
Οι συμφωνίες και λοιπές ρυθμίσεις μεταξύ κρατών μελών και
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν οι οποίες, κατά την ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε
ισχύ και δεν εφαρμόζονται προσωρινά, απαριθμούνται στο παράρ
τημα Ι β). Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις
συμφωνίες και ρυθμίσεις από την έναρξη ισχύος ή προσωρινής
εφαρμογής τους.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι υπέγρα
ψαν την παρούσα συμφωνία.

Έγινε στο Στρασβούργο, εις διπλούν, στις 7 Ιουλίου 2009, στην
αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθο
νική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική,
ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβε
νική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και αζερμπαϊκή γλώσσα.

L 265/28

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

За правителството на Република Азербайджан
Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán
Za vládu Ázerbájdžánskou republiky
For Republikken Aserbajdsjans regering
Für die Regierung der Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
For the Government of the Republic of Azerbaijan
Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā
Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan
Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej
Pelo Governo da República do Azerbaijão
Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan
Za vládu Azerbajdžanskej republiky
Za vlado Azerbajdžanske republike
Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Azerbajdzjans regering
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας συμφωνίας
α) Συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, έχουν συναφθεί, υπογραφεί
ή/και εφαρμόζονται προσωρινά.
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Αυστρίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στη Βιέννη στις 4 Ιουλίου 2000, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία
Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου και της κυβέρνησης της Δημο
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού στις 13 Απριλίου 1998, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως
«συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της κυβέρνησης της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, όσον αφορά τα αντίστοιχα εδάφη τους και πέραν αυτών, η οποία έγινε στη Σόφια στις
29 Ιουνίου 1995, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Δανίας και της κυβέρνησης της Δημο
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 27 Απριλίου.2000, εφεξής αναφερόμενη στο
παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Δανίας».
Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την ανταλλαγή επιστολών της 1ης Μαρτίου 2004 και της 17ης Δεκεμβρίου
2004.
— Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της
κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού στις 28 Ιουλίου 1995, εφεξής αναφερόμενη
στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας».
Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από το πρωτόκολλο για τη διόρθωση και συμπλήρωση της συμφωνίας αεροπορικών
μεταφορών της 28ης Ιουλίου 1995 μεταξύ της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της
κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού στις 29 Ιουνίου 1998.
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημο
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Παρίσι στις 19 Ιουνίου 1997, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως
«συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημο
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 1995, εφεξής αναφερόμενη στο
παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημο
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στη Ρώμη στις 25 Σεπτεμβρίου 1997, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ
ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της κυβέρ
νησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στο Μπακού στις 3 Ιουλίου 2001, εφεξής αναφε
ρόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού στις 11 Ιουλίου 1996, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία
Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών».
— Συμφωνία πολιτικών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της κυβέρνησης
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στη Βαρσοβία στις 26 Αυγούστου 1997, εφεξής αναφερόμενη στο
παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Ρουμανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού, στις 27 Μαρτίου 1996, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία
Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημο
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στο Μπακού στις 27 Οκτωβρίου 2000, εφεξής αναφερόμενη στο
παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας».
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— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμ
παϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στη Μαδρίτη στις 18 Νοεμβρίου 2004, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως
«συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Ισπανίας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και της κυβέρνησης της Δημο
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 27 Απριλίου 2000, εφεξής αναφερόμενη στο
παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας».
Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την ανταλλαγή επιστολών της 1ης Μαρτίου 2004 και της 17ης Δεκεμβρίου
2004.
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Λονδίνο στις
23 Φεβρουαρίου 1994, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου».
Τροποποιήθηκε με ανταλλαγή υπομνημάτων που έγινε στο Μπακού, στις 20 Ιουνίου και στις 23 Δεκεμβρίου 1996.
Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με μνημόνιο προθέσεων που έγινε στο Μπακού, στις 3–4 Ιουλίου 2000.
β) Συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών και άλλες ρυθμίσεις που έχουν μονογραφηθεί ή υπογραφεί μεταξύ της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας συμφωνίας, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ και δεν εφαρμόζονται προσωρινά.
— Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημο
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στην Πράγα στις 3 Δεκεμβρίου 1998, εφεξής αναφερόμενη στο
παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, η οποία μονογραφήθηκε στο Ταλλίν στις 8 Νοεμβρίου 2002, εφεξής αναφερόμενη στο
παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας».
— Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και της κυβέρνησης της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στο Μπακού στις 29 Σεπτεμβρίου 2000, εφεξής αναφερόμενη
στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατάλογος των άρθρων των συμφωνιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 5 της
παρούσας συμφωνίας
α) Καθορισμός από κράτος μέλος:
— Άρθρο 3 παράγραφος 5 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,
— Άρθρο 3 παράγραφος 5 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 3 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου.
β) Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός των αδειών λειτουργίας ή των τεχνικών αδειών:
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,
— Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο δ) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο β) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο β) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,
— Άρθρο 5 παράγραφος 1 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,
— Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας,
— Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο γ) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας,
— Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας,
— Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας,
— Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου.
γ) Ρυθμιστικός έλεγχος:
— Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,
— Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου,
— Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 14 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,
— Άρθρο 15 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,
— Άρθρο 11α της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας,
— Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,
— Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,
— Άρθρο 13 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας,
— Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,
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— Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,
— Άρθρο 13 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,
— Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 14 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας.
δ) Φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων:
— Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,
— Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου,
— Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας,
— Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,
— Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,
— Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας,
— Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,
— Άρθρο 11 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,
— Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας,
— Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,
— Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,
— Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,
— Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας,
— Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας,
— Άρθρο 5 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ισπανίας,
— Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας,
— Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου
ε) Ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
— Άρθρο 11 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,
— Άρθρο 13 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου,
— Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας,
— Άρθρο 12 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,
— Άρθρο 13 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,
— Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας,
— Άρθρο 12 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,
— Άρθρο 17 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,
— Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας,
— Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,
— Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,
— Άρθρο 5 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,
— Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας,
— Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας,
— Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,
— Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας,
— Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κατάλογος άλλων κρατών αναφερομένων στο άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας
α) Δημοκρατία της Ισλανδίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·
β) Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·
γ) Βασίλειο της Νορβηγίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·
δ) Ελβετική Συνομοσπονδία (βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τις
αερομεταφορές).
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
της 16ης Σεπτεμβρίου 2009
όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος IV και του παραρτήματος VI της συμφωνίας για το
Εμπόριο, την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών
της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, σχετικά με ορισμένα γεωργικά
προϊόντα
(2009/742/ΕΚ)
0406 30), που αναφέρονται στο παράρτημα VI κατάσταση
4 της ΣΕΑΣ, θα πρέπει να αντικατασταθεί η ισχύουσα μεί
ωση κατά 50 % της ποσόστωσης η οποία, σύμφωνα με την
αρχή του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ), εφαρμόζεται
στην εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας στη Νότια
Αφρική και στη θέση της να εφαρμοστεί μηδενικός δασμός
για τις ποσότητες που προβλέπονται στη δασμολογική ποσό
στωση.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ–ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για το Εμπόριο, την Ανάπτυξη και τη
Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής,
αφετέρου (1) (στη συνέχεια καλούμενη «ΣΕΑΣ»), η οποία υπεγράφη
στην Πρετόρια στις 11 Οκτωβρίου 1999, και ιδίως το άρθρο 106
παράγραφος 1,
(5)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «μεικτού βάρους»
(«g.w.») στο πλαίσιο των δασμολογικών κλάσεων που περι
λαμβάνονται στον τίτλο «Fruit, nuts and other edible parts
of plants» στο παράρτημα IV κατάσταση 6 της ΣΕΑΣ.

(2)

Ορισμένα ονόματα τυριών του τίτλου «Cheese and curd»
στο παράρτημα IV της ΣΕΑΣ, τα οποία δεν είναι προστα
τευόμενες ονομασίες ΕΕ διά του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
510/2006 (2) πρέπει να διαγραφούν από την κατάσταση 8
και να προστεθούν στην κατάσταση 7 του παραρτήματος
αυτού.

(3)

(4)

Η Νότια Αφρική θα πρέπει να ανοίξει τις δασμολογικές
ποσοστώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα VI κατά
σταση 4 της ΣΕΑΣ, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα τυριά
και τυροπήγματα («Cheese and curd»).
Για τρεις κατηγορίες τυριών, και συγκεκριμένα το τυρί
Gouda (με αντίστοιχο κωδικό στον κοινοτικό τελωνειακό
κώδικα 0406 90 78), το τυρί Cheddar (με αντίστοιχο
κωδικό στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα 0406 90 21)
και τα τηγμένα τυριά, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη
(με αντίστοιχο κωδικό στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα

Η Κοινότητα δεν θα πρέπει να χορηγεί επιστροφές για αυτές
τις τρεις κατηγορίες τυριών ούτε να χορηγεί επιστροφές
κατά την εξαγωγή για άλλα τυριά πέραν των επιπέδων που
εφαρμόζονταν στις 16 Ιουλίου 2004, υπό την προϋπόθεση
ότι η Νότια Αφρική θα εφαρμόσει ποσοστωτικούς δασμούς
στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας στη Νότια
Αφρική. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, δεν
χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή τυριών από τις
15 Ιουνίου 2007 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
660/2007 (3),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Στο παράρτημα IV κατάσταση 6 της ΣΕΑΣ, στις δασμολογικές
κλάσεις που περιλαμβάνονται στον τίτλο «Fruit, nuts and other
edible parts of plants», στη δεξιά στήλη, προστίθεται η ακόλουθη
υποσημείωση στη συντομογραφία «g.w.»:
«In this particular case, the term “gross weight” has to be
considered as the aggregate mass of the goods themselves
with the immediate packing but excluding any further pac
king.».

Άρθρο 2
1.

Στο παράρτημα IV κατάσταση 7 της ΣΕΑΣ, παρεμβάλλεται ο ακόλουθος κατάλογος «Cheese and curd»:
CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

«Cheese and curd

0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)
0406 90 13 (Emmentaler)

(1) ΕΕ L 311 της 4.12.1999, σ. 3.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου
2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ L 93 της
31.3.2006, σ. 12).

(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 660/2007 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου
2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή γάλακτος και
γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 155 της 15.6.2007, σ. 26).
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CN code 2007

L 265/35

Notes/tariff quota/reductions

Cheese and curd

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)
0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)
0406 90 18 (Fromage fribourgeois and tête de moine)
0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)
0406 90 23 (Edam)
0406 90 25 (Tilsit)
0406 90 27 (Butterkäse)
0406 90 29 (Kashkaval)
0406 90 35 (Kefalo-Tyri)
0406 90 37 (Finlandia)
0406 90 39 (Jarlsberg)
0406 90 73 (Provolone)
ex 0406 90 75 (Caciocavallo)
ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)
ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)
ex 0406 90 81 (Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey,
Double Gloucester)
ex 0406 90 82 (Camembert)
ex 0406 90 84 (Brie)»

2.
Στο παράρτημα IV κατάσταση 8 της ΣΕΑΣ, ο κατάλογος του τίτλου «Cheese and curd» αντικαθίσταται από
τον ακόλουθο:
CN code 2007

«0406 40 10 (Roquefort)
0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)
0406 40 50 (Gorgonzola)

Notes/tariff quota/reductions
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CN code 2007

9.10.2009

Notes/tariff quota/reductions

0406 90 32 (Feta)
0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)
ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)
ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)
ex 0406 90 76 (Fontina)
ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)
ex 0406 90 81 (Cantal)
0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)»

Άρθρο 3
1.
Στο παράρτημα VI κατάσταση 4 της ΣΕΑΣ, ο κατάλογος του τίτλου «Cheese and curd» αντικαθίσταται από
τον ακόλουθο:
HS-code 2007

Notes/tariff quota/reductions

«0406 10 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 10 20 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 90 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 30 00 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 40 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 40 90 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 25 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 35 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 99 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 12 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 90 22 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf

(*) The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities.»
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2.
Η Κοινότητα δεν εφαρμόζει επιστροφές κατά την εξαγωγή
στην Νότια Αφρική για το τυρί Gouda, το τυρί Cheddar και τα
τηγμένα τυριά, δηλαδή τις τρεις κατηγορίες τυριών που εμπίπτουν
στους κωδικούς ΣΟ 0406 90 21, 0406 90 78 και 0406 30.

3.
Με την επιφύλαξη συναλλαγματικών διακυμάνσεων, για τυριά
εκτός από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2,
η Κοινότητα δεν αυξάνει τα επίπεδα των επιστροφών κατά την
εξαγωγή για εξαγωγές προς τη Νότια Αφρική πάνω από τα επίπεδα
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1305/2004 της Επι
τροπής, της 15ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών
κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομι
κών προϊόντων (1).
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6.
Η Νότια Αφρική δημοσιεύει στην Εφημερίδα της κυβέρνησης,
το αργότερο δύο μήνες μετά την υπογραφή της παρούσας απόφα
σης, ενημερωτικό δελτίο για την κατάργηση των μέτρων κατά των
κοινοτικών εξαγωγών τυριών στη Νότια Αφρική και το άνοιγμα της
συνολικής δασμολογικής ποσόστωσης για το τυρί και το τυρό
πηγμα, με τις σχετικές τροποποιήσεις που περιγράφονται στην
παράγραφο 1.
Άρθρο 4
Τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει να αντικατασταθεί το ισχύον
σύστημα διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων της Κοινότητας
και της Νότιας Αφρικής για το τυρί από σύστημα «εξυπηρέτησης
κατά προτεραιότητα» το οποίο θα εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου
2008.
Άρθρο 5

4.
Περαιτέρω μειώσεις των δασμών και των επιστροφών κατά την
εξαγωγή τυριών υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το
άρθρο 17 της ΣΕΑΣ. Στις ταχύτερες μειώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 17 της ΣΕΑΣ, θα εφαρμόζεται λόγος 1 προς 1,3,
ήτοι μείωση των νοτιοαφρικανικών δασμών κατά 1 ευρώ θα συνε
πάγεται μείωση των κοινοτικών επιστροφών κατά την εξαγωγή κατά
1,3 ευρώ.

5.
Η Νότια Αφρική καταργεί τα μέτρα κατά των κοινοτικών
εξαγωγών τυριών και ανοίγει τη συνολική ποσόστωση τυριών και
τυροπήγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 το αργότερο
δύο μήνες μετά την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

(1) ΕΕ L 244 της 16.7.2004, σ. 27.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευ
τέρου μηνός μετά την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο Συνεργασίας
Οι Πρόεδροι
M. NKOANA-MASHABANE

J. KOHOUT
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Σεπτεμβρίου 2009
περί διορισμού στην Επιτροπή των Περιφερειών ενός αναπληρωματικού μέλους από την Ιταλία
(2009/743/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και, ιδίως,
το άρθρο 263,
την πρόταση της κυβέρνησης της Ιταλίας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στις 24 Ιανουαρίου 2006, το Συμβούλιο εξέδωσε την από
φαση 2006/116/ΕΚ περί διορισμού των τακτικών και ανα
πληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για
την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2006 έως 25 Ιανουαρίου
2010 (1).
Μία θέση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περι
φερειών έμεινε κενή μετά τη λήξη της θητείας του κ. Flavio
DELBONO,

(1) ΕΕ L 56 της 25.2.2006, σ. 75.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Διορίζεται ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή των Περιφε
ρειών, για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, ήτοι έως τις
25 Ιανουαρίου 2010:
η κ. Maria Giuseppina MUZZARELLI, αντιπρόεδρος της περιφέρειας
Emilia Romagna.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της
έκδοσής της.
Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2009.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
M. OLOFSSON
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Σεπτεμβρίου 2009
για τον διορισμό ενός μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών από την Ιρλανδία
(2009/744/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 263,
την πρόταση της ιρλανδικής κυβέρνησης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στις 24 Ιανουαρίου 2006, το Συμβούλιο εξέδωσε την από
φαση 2006/116/ΕΚ περί διορισμού των τακτικών και ανα
πληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για
την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2006 έως 25 Ιανουαρίου
2010 (1).
Η θέση ενός μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έχει
κενωθεί λόγω της λήξης της θητείας του κ. Seamus
MURRAY,

(1) ΕΕ L 56 της 25.2.2006, σ. 75.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Διορίζεται ως μέλος στην Επιτροπή των Περιφερειών, για το ενα
πομένον διάστημα της τρέχουσας εντολής, ήτοι έως τις
25 Ιανουαρίου 2010:
η κ. Fiona O’LOUGHLIN, member of Kildare County Council.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της
έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2009.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
M. OLOFSSON
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Σεπτεμβρίου 2009
για τον διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών τεσσάρων τακτικών και επτά αναπληρωματικών μελών
από την Τσεχική Δημοκρατία
(2009/745/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

— ο κ. Jaroslav PALAS, President of Moravia-Silesia Region,

Έχοντας υπόψη:

— ο κ. Jiří ZIMOLA, President of South Bohemian Region,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 263,
την πρόταση της τσεχικής κυβέρνησης,

β) ως αναπληρωματικά μέλη:
— ο κ. Radko MARTÍNEK, President of Pardubice Region,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

και

Στις 24 Ιανουαρίου 2006, το Συμβούλιο εξέδωσε την από
φαση 2006/116/ΕΚ για τον διορισμό των τακτικών και ανα
πληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών από
την περίοδο 26 Ιανουαρίου 2006 έως 25 Ιανουαρίου
2010 (1).

— ο κ. Martin TESAŘÍK, President of Olomouc Region,
— ο κ. David RATH, President of Central Bohemia Region,
— ο κ. Jiří BĚHOUNEK, President of Vysočina Region,

(2)

Έχουν κενωθεί τέσσερις θέσεις τακτικών μελών της Επιτρο
πής των Περιφερειών λόγω της λήξης της θητείας των κκ.
Stanislav JURÁNEK, Josef PAVEL, Evžen TOŠENOVSKÝ και
Jan ZAHRADNÍK. Έχουν κενωθεί επτά θέσεις αναπληρωματι
κών μελών λόγω της λήξης της θητείας των κκ. Petr BENDL,
Pavel HORÁK, Miloš VYSTRČIL, Rostislav VŠETEČKA, Jiří
ŠULC, Petr SKOKAN και Petr ZIMMERMANN,

— ο κ. Milada EMMEROVÁ, President of Pilsen Region,
— ο κ. Stanislav MIŠÁK, President of Zlín Region,
— ο κ. Lubomír FRANC, President of Hradec Králové Region.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 2
Άρθρο 1
Διορίζονται ως μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών για το υπό
λοιπο της τρέχουσας θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2010:
α) ως τακτικά μέλη:
— ο κ. Stanislav EICHLER, President of Liberec Region,
— ο κ. Josef NOVOTNÝ, President of Karlovy Vary Region,

(1) ΕΕ L 56 της 25.2.2006, σ. 75.

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της
έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2009.
Για το Συμβούλιο
H Πρόεδρος
M. OLOFSSON
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ΙΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2, οι Κάτω Χώρες δηλώνουν ότι, σε περιπτώσεις όπου η αμετάκλητη
απόφαση έχει εκδοθεί πριν παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης-πλαισίου, οι Κάτω
Χώρες, ως κράτος έκδοσης και εκτέλεσης, θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις υπάρχουσες νομικές πράξεις περί
μεταφοράς καταδίκων που ίσχυαν πριν από την έκδοση της παρούσας απόφασης-πλαισίου.
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 680/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197 της 29ης Ιουλίου 2009)
Στη σελίδα 17, το Άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009.».

9.10.2009

Περιεχόμενα (συνέχεια)

ΙΙΙ

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ
★

Δήλωση των Κάτω Χωρών σχετικά με το άρθρο 28 της απόφασης-πλαισίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Διορθωτικά
★ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 680/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ L 197 της
29.7.2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Τιμή συνδρομής 2009 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 000 EUR ετησίως (*)

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

100 EUR μηνιαίως (*)

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

700 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, CD-ROM, δύο εκδόσεις την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με το
διαγωνισμό

(*) Πώληση ανά τεύχος:

— έως 32 σελίδες:
— από 33 έως 64 σελίδες:
— περισσότερες από 64 σελίδες:

70 EUR μηνιαίως
400 EUR ετησίως
40 EUR μηνιαίως
500 EUR ετησίως
360 EUR ετησίως
(= 30 EUR μηνιαίως)
50 EUR ετησίως

6 EUR
12 EUR
η τιμή ορίζεται κατά περίπτωση.

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο CD-ROM.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πωλήσεις και συνδρομές
Οι προς πώληση εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu
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