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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1034/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής 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 31 Οκτωβρίου 2009.

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

Βρυξέλλες, 30 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.

L 285/2

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.10.2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών

(1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

39,9
29,1
63,2
44,1

0707 00 05

TR
ZZ

127,9
127,9

0709 90 70

MA
TR
ZZ

64,2
114,8
89,5

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

67,9
75,0
77,4
73,4

0806 10 10

BR
EG
TR
US
ZZ

222,6
90,3
113,8
256,8
170,9

0808 10 80

CA
NZ
TR
US
ZA
ZZ

74,5
92,2
91,6
79,8
75,9
82,8

0808 20 50

CN
ZZ

71,0
71,0

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1035/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Οκτωβρίου 2009
σχετικά με τον καθορισμό των συντελεστών που εφαρμόζονται στα σιτηρά τα οποία εξάγονται με τη
μορφή του Scotch whisky για την περίοδο 2009/2010
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΤΗΤΩΝ,

(4)

Το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αποκλείει τη χορήγηση επι
στροφών κατά την εξαγωγή προς το Λιχτενστάιν, την Ισλαν
δία και τη Νορβηγία. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει συνάψει
συμφωνίες με ορισμένες τρίτες χώρες που προβλέπουν την
κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Συνεπώς, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1670/2006, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ανω
τέρω στον υπολογισμό του συντελεστή για την περίοδο
2009/2010.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1196/2008 της Επιτροπής, της
2ας Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των συντε
λεστών που εφαρμόζονται στα σιτηρά τα οποία εξάγονται με
τη μορφή του Scotch whisky για την περίοδο
2008/2009 (3), είναι άνευ αντικειμένου δεδομένου ότι
αφορά τους συντελεστές που ίσχυαν την περίοδο
2008/2009. Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου
πρέπει να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός,

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. 1670/2006 της Επιτροπής, της 10ης
Νοεμβρίου 2006, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τον
καθορισμό και τη χορήγηση προσαρμοσμένων επιστροφών για τα
σιτηρά που εξάγονται υπό μορφή οινοπνευματωδών ποτών (2), και
ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1670/2006 προβλέπει ότι οι ποσότητες των σιτηρών για
τις οποίες χορηγείται επιστροφή είναι οι ποσότητες των
σιτηρών που τίθενται υπό έλεγχο και παραδίδονται για από
σταξη, για τις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής που καθορί
ζεται σε ετήσια βάση για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Ο συντελεστής αυτός εκφράζει την υφιστάμενη σχέση, για τα
εκάστοτε οινοπνευματώδη ποτά, μεταξύ των συνολικών εξα
γόμενων ποσοτήτων και των συνολικών ποσοτήτων που δια
τίθενται στο εμπόριο βάσει της τάσης που διαπιστώνεται ως
προς την εξέλιξη των εν λόγω ποσοτήτων στη διάρκεια των
ετών, των οποίων ο αριθμός αντιστοιχεί στο μέσο χρονικό
διάστημα παλαίωσης του εκάστοτε οινοπνευματώδους ποτού.
Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε το Ηνωμένο Βασί
λειο για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως
31 Δεκεμβρίου 2008, η μέση περίοδος παλαίωσης κατά
το 2008 ήταν οκτώ έτη για το Scotch whisky.
Πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν οι συντελεστές για την
περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου
2010.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου
2010, οι συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1670/2006 και εφαρμόζονται στα σιτηρά που
χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παρασκευή του
Scotch whisky καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού.
Άρθρο 2
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1196/2008 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 312 της 11.11.2006, σ. 33.

(3) ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 20.
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Συντελεστές που εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εφαρμοζόμενος συντελεστής
Περίοδος εφαρμογής

Από την 1η Οκτωβρίου 2009 έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2010

στην κριθή που μεταποιείται σε βύνη
στα σιτηρά που χρησιμοποιούνται για
και χρησιμοποιείται για την παρασκευή
την παρασκευή του «grain whisky»
του «malt whisky»

0,196

0,197
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1036/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 2009
περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας τόνου στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικώς του γεωγραφικού
μήκους 45° Δ, και στη Μεσόγειο από σκάφη που φέρουν σημαία Μάλτας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1),
και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής
αλιευτικής πολιτικής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας του
εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του
σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το
οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχε
τικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2009, θεωρεί
ται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν
λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Απαγορεύσεις

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συμβουλίου, της
16ης Ιανουαρίου 2009, περί καθορισμού, για το 2009,
για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών
όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε
άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3),
καθορίζει ποσοστώσεις για το 2009.

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι
νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απα
γορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω
παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μετα
φόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί
από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα
αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία
φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος
που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση
που έχει κατανεμηθεί για το 2009.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης.

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

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Φωκίων ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιων Υποθέσεων και
Αλιείας

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.
(3) ΕΕ L 22 της 26.1.2009, σ. 1.
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Αριθ.

24/T&Q

Κράτος μέλος

Γαλλία

Απόθεμα

BFT/AE045W

Είδος

Τόνος (Thunnus thynnus)

Ζώνη

Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικώς του γεωγραφικού μήκους
45° Δ, και Μεσόγειος

Ημερομηνία

10 Ιουλίου 2009

31.10.2009

31.10.2009
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1037/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Οκτωβρίου 2009
για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών απιό τη 1η Νοεμβρίου 2009
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Το άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του εισαγω
γικού δασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται σε τακτικά διαστήματα αντιπρο
σωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τα προϊόντα αυτά.

(3)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, η τιμή που πρέπει να λαμ
βάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού
για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (μαλακό σιτάρι
υψηλής ποιότητας), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00
και 1007 00 90 είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή
εισαγωγής cif που ορίζεται βάσει της μεθόδου που προβλέ
πεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για την
περίοδο από τη 1η Νοεμβρίου 2009, οι οποίοι θα ισχύουν
έως τον εκ νέου καθορισμό τους,

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. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιου
νίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς
δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα που υπάγονται
στους
κωδικούς
ΣΟ
1001 10 00,
1001 90 91,
ex 1001 90 99 (μαλακό σιτάρι υψηλής ποιότητας), 1002,
ex 1005 εκτός από τα υβρίδια προς σπορά, και ex 1007
εκτός από τα υβρίδια προς σπορά, ο εισαγωγικός δασμός
ισούται με την τιμή παρέμβασης που ισχύει για τα προϊόντα
αυτά κατά την εισαγωγή τους, προσαυξημένη κατά 55 %,
μείον την τιμή εισαγωγής cif που εφαρμόζεται στο συγκε
κριμένο φορτίο. Ωστόσο, ο δασμός αυτός δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τον δασμολογικό συντελεστή του κοινού δασμο
λογίου.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Από τη 1η Νοεμβρίου 2009, οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα
των σιτηρών οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζονται στο παράρ
τημα I του παρόντος κανονισμού βάσει των στοιχείων του
παραρτήματος II.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 30 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 161 της 29.6.1996, σ. 125.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007, οι οποίοι εφαρμόζοται από τη 1η Νοεμβρίου 2009
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

3,49

βασικής ποιότητας

23,49

Σ Ι Τ Α Ρ Ι μαλακό, για σπορά

0,00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προ
ορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

ΣΙΚΑΛΗ

42,91

1005 10 90

Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Ι για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

1001 90 91
ex 1001 90 99

21,78

1005 90 00

Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Ι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

(2 )

21,78

1007 00 90

Σ Ο Ρ Γ Ο σε κόκκους, εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

42,91

(1) Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μείωσης των δασμών κατά:
— 3 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα,
— 2 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη
Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου.
(2) Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή μείωσης 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι
16.10.2009-29.10.2009
1. Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:
(EUR/t)
Σιτάρι
μαλακό (1)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι,
εκλεκτής
ποιότητας

Σκληρό σιτάρι,
μέσης
ποιότητας (2)

Σκληρό σιτάρι,
χαμηλής
ποιότητας (3)

Κριθή

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

146,82

101,33

—

—

—

—

Τιμή fob USA

—

—

121,08

111,08

91,08

72,37

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

—

16,00

—

—

—

—

4,86

—

—

—

—

—

Χρηματιστήριο
Τιμή

Πριμοδότηση για τις
Μεγάλες Λίμνες

(1) Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(2) Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(3) Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

2. Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:
Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Ρότερνταμ:

18,64 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες–Ρότερνταμ:

42,46 EUR/t
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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Οκτωβρίου 2009
για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
(αναδιατύπωση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

τουργία της εσωτερικής αγοράς. Η εναρμόνιση των εθνικών
νομοθεσιών είναι το μόνο μέσο για την πρόληψη των εμπο
δίων αυτών στο εμπόριο και για την αποτροπή του αθέμιτου
ανταγωνισμού. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλα τα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα εξασφαλίζει ότι οι
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για όλα τα συνδεόμενα
με την ενέργεια προϊόντα μπορούν να εναρμονίζονται σε
επίπεδο Κοινότητας.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
(3)

Τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα αντιπροσωπεύουν
μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέρ
γειας στην Κοινότητα. Έχουν επίσης και ορισμένες άλλες
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τη μεγάλη πλει
ονότητα των κατηγοριών προϊόντων που διατίθενται στην
κοινοτική αγορά, είναι δυνατόν να σημειωθούν πολύ διαφο
ρετικοί βαθμοί περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν και αυτά
παρουσιάζουν παρόμοιες λειτουργικές επιδόσεις. Προς το
συμφέρον της αειφόρου ανάπτυξης, θα πρέπει να ενθαρρύ
νεται η συνεχής βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού
αντικτύπου αυτών των προϊόντων, κυρίως μέσω της αναγνώ
ρισης των κύριων πηγών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώ
σεων και της αποφυγής μεταφοράς της ρύπανσης, όταν η
βελτίωση αυτή δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

(4)

Πολλά συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα έχουν σημα
ντικές δυνατότητες βελτίωσης για τον περιορισμό των περι
βαλλοντικών επιπτώσεων και για την επίτευξη εξοικονόμησης
ενέργειας μέσω καλύτερου σχεδιασμού, ο οποίος άλλωστε
οδηγεί επίσης τις επιχειρήσεις και τους τελικούς χρήστες
στο να εξοικονομούν οικονομικούς πόρους. Επί πλέον των
προϊόντων που χρησιμοποιούν, παράγουν, μεταφέρουν ή
καταμετρούν ενέργεια, ορισμένα προϊόντα που συνδέονται
με την ενέργεια, περιλαμβανομένων των προϊόντων που χρη
σιμοποιούνται στις κατασκευές όπως παράθυρα, μονωτικά
υλικά, ή ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούν νερό όπως
κεφαλές ντους ή βρύσες, θα μπορούσαν επίσης να συντελούν
σε αξιόλογη εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση τους.

(5)

Ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων αποτελεί ζωτικό
παράγοντα της κοινοτικής στρατηγικής για την ολοκληρω
μένη πολιτική προϊόντων. Ως προληπτική προσέγγιση, που
αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδό
σεων των προϊόντων, διατηρώντας ταυτόχρονα τις λειτουρ
γικές τους ιδιότητες, προσφέρει νέες και πραγματικές ευκαι
ρίες για τους κατασκευαστές, τους καταναλωτές και την
κοινωνία στο σύνολό της.

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαι
σίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (3) έχει
τροποποιηθεί ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποι
ήσεων που περιορίζονται αυστηρά στην επέκταση του πεδίου
εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας ώστε να συμπεριληφθούν
όλα τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, είναι σκόπιμη,
για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδη
γίας.

(2)

Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων
που θεσπίζουν τα κράτη μέλη για τον οικολογικό σχεδιασμό
των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων είναι δυνατόν
να δημιουργήσουν εμπόδια στο εμπόριο και να στρεβλώσουν
τον ανταγωνισμό στην Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχε
ται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθιέρωση και τη λει

(1) ΕΕ C 100 της 30.4.2009, σ. 120.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2009 (δεν
έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009.
(3) ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29.
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(7)
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Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, για την επίτευξη της
οποίας μια από τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές είναι η
αποδοτικότερη τελική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, θεω
ρείται ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των στόχων για τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα. Η
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί την ταχύτερα ανα
πτυσσόμενη κατηγορία τελικής χρήσης ενέργειας που υπο
λογίζεται να αυξηθεί εντός των προσεχών 20 έως 30 ετών,
εάν δεν ληφθούν μέτρα πολιτικής για να αντιστραφεί η τάση
αυτή. Σύμφωνα με το υποβληθέν από την Επιτροπή Ευρω
παϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος (ΕΠΑΚ),
είναι εφικτή η σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια από τις προτεραιότητες
του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλ
λον, όπως καθορίσθηκε με την απόφαση αριθ.
1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (1). Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον αποτε
λεσματικότερο από πλευράς κόστους τρόπο ενίσχυσης της
ασφάλειας του εφοδιασμού και μείωσης της εξάρτησης από
τις εισαγωγές. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπισθούν ουσιαστικά
συνοδευτικά μέτρα και να τεθούν στόχοι που αφορούν τη
ζήτηση.

ρος ανάπτυξη επιβάλλει επίσης τη δέουσα συνεκτίμηση του
αντίκτυπου που θα έχουν τα υπό μελέτη μέτρα στον τομέα
της υγείας, καθώς και στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα.
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και
της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων συμβάλλει στην
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη μείωση της
ζήτησης φυσικών πόρων, παράγοντες που συνιστούν προϋ
ποθέσεις για την υγιή οικονομική δραστηριότητα και, συνε
πώς, για την αειφόρο ανάπτυξη.

(11)

Εάν κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να διατηρεί εθνικές δια
τάξεις λόγω επιτακτικών αναγκών που αφορούν την προστα
σία του περιβάλλοντος ή να εισαγάγει νέες διατάξεις, με
βάση νέα επιστημονικά στοιχεία που αφορούν την προστασία
του περιβάλλοντος, λόγω προβλήματος το οποίο συντρέχει
μόνο στην περίπτωση αυτού του κράτους μέλους και το
οποίο έχει ανακύψει μετά τη λήψη των μέτρων εφαρμογής,
μπορεί να το πράξει υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 95
παράγραφοι 4, 5 και 6 της συνθήκης, το οποίο προβλέπει
ότι προηγείται κοινοποίηση στην Επιτροπή και έγκριση εκ
μέρους της.

(12)

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη
από τον βελτιωμένο σχεδιασμό, μπορεί να είναι χρήσιμο να
ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα περιβαλλοντικά χαρα
κτηριστικά και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των συνδεόμε
νων με την ενέργεια προϊόντων και να τους παρέχονται συμ
βουλές για τη χρήση του προϊόντος κατά τρόπο φιλικό προς
το περιβάλλον.

(13)

Η προσέγγιση που καθορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτρο
πής, της 18ης Ιουνίου 2003, με τίτλο «Ολοκληρωμένη
Πολιτική Προϊόντων — Οικοδομώντας στη συνεκτίμηση
του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής (ΟΠΠ)», η οποία αποτελεί
σημαντικό καινοτόμο στοιχείο του έκτου κοινοτικού προ
γράμματος δράσης για το περιβάλλον, αποσκοπεί στη μεί
ωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων καθ’
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, περιλαμβανομένων
της επιλογής και της χρησιμοποίησης πρώτων υλών, της
συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής, της εγκατάστασης
και συντήρησης, της χρήσης και του τέλους ζωής. Αν ληφθεί
υπόψη, στο στάδιο του σχεδιασμού, ο περιβαλλοντικός αντί
κτυπος ενός προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής του, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες να διευκολυνθεί
η βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων με αποτελε
σματικό, σε σχέση προς το κόστος, τρόπο, περιλαμβανομένης
της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και των υλικών και
κατά συνέπεια, να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της
Θεματικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Χρήση των Φυσι
κών Πόρων. Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής ευελιξία,
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης του παράγο
ντος αυτού στον σχεδιασμό του προϊόντος, λαμβανομένων
συγχρόνως υπόψη των τεχνικών, λειτουργικών και οικονομι
κών παραμέτρων.

(14)

Μολονότι είναι επιθυμητή μια σφαιρική προσέγγιση όσον
αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, η μείωση των αερίων
θερμοκηπίου μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτι
κότητας θα πρέπει να θεωρείται πρώτιστος περιβαλλοντικός
στόχος μέχρις ότου καταρτισθεί πρόγραμμα εργασίας.

Θα πρέπει να αναληφθεί δράση κατά τη φάση σχεδιασμού
των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, δεδομένου ότι,
σε αυτό το στάδιο, καθορίζεται η ρύπανση που θα προκα
λέσει το προϊόν σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής του και
αυτό το στάδιο αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του
κόστους.

(8)

Θα πρέπει να καταρτισθεί συνεκτικό πλαίσιο για την εφαρ
μογή των κοινοτικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, με στόχο να
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές και να βελτιωθεί ο
συνολικός περιβαλλοντικός αντίκτυπός τους. Οι κοινοτικές
αυτές απαιτήσεις θα πρέπει να σέβονται τις αρχές του θεμι
τού ανταγωνισμού και του διεθνούς εμπορίου.

(9)

Οι απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να
ορισθούν λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προτε
ραιότητες του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για
το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περί
πτωση, των εφαρμόσιμων στόχων που τίθενται στις αντίστοι
χες θεματικές στρατηγικές του προγράμματος αυτού.

(10)

Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να επιτύχει υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης του δυνη
τικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των συνδεόμενων με την
ενέργεια προϊόντων, γεγονός που τελικά θα ωφελήσει τους
καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες. Η αειφό

(1) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

L 285/11

L 285/12

(15)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μπορεί να είναι αναγκαία και δικαιολογημένη η θέσπιση
ειδικών, ποσοτικά προσδιορισμένων απαιτήσεων οικολογικού
σχεδιασμού για ορισμένα προϊόντα ή περιβαλλοντικές πτυχές
τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του
περιβαλλοντικού τους αντικτύπου. Λαμβάνοντας υπόψη την
επείγουσα ανάγκη συμβολής στην εκπλήρωση των δεσμεύ
σεων που ανελήφθησαν στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του
Κιότο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την
αλλαγή του κλίματος και με την επιφύλαξη της ολοκληρω
μένης προσέγγισης που προωθεί η παρούσα οδηγία, θα πρέ
πει να δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα με υψηλή δυνατό
τητα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με
χαμηλό κόστος. Τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης να συμβά
λουν στην αειφόρο χρήση των πόρων και να συνεισφέρουν
σημαντικά στο δεκαετές πλαίσιο προγραμμάτων για τη βιώ
σιμη παραγωγή και κατανάλωση που συμφωνήθηκε στην
παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη, η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, από τις
26 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2002.

(16)

Ως γενική αρχή και, εφόσον ενδείκνυται, η κατανάλωση
ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων σε
λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας θα πρέπει να μει
ωθεί στο ελάχιστο αναγκαίο για την κανονική λειτουργία
τους.

(17)

Ενώ τα διαθέσιμα στην αγορά προϊόντα ή τεχνολογίες με τις
καλύτερες επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων διατίθενται
στις διεθνείς αγορές, θα πρέπει να λαμβάνονται ως σημεία
αναφοράς, το επίπεδο των απαιτήσεων οικολογικού σχεδια
σμού θα πρέπει να καθορίζεται βάσει τεχνικών, οικονομικών
και περιβαλλοντικών αναλύσεων. Η ευελιξία στη μέθοδο
καθορισμού του επιπέδου των απαιτήσεων μπορεί να διευ
κολύνει την ταχεία βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδό
σεων. Κατά τις αναλύσεις αυτές, θα πρέπει να ζητείται η
γνώμη και η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών.
Η θέσπιση υποχρεωτικών μέτρων απαιτεί την πραγματοποί
ηση κατάλληλων διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους.
Οι διαβουλεύσεις αυτές μπορούν να αναδείξουν την ανάγκη
για σταδιακή θέσπιση απαιτήσεων ή για λήψη μεταβατικών
μέτρων. Ο καθορισμός ενδιάμεσων στόχων αυξάνει την προ
βλεψιμότητα της πολιτικής, επιτρέπει την προσαρμογή του
κύκλου ανάπτυξης του προϊόντος και διευκολύνει τον
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των ενδιαφερομένων.

(18)

(19)

Θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε εναλλακτικούς τρό
πους δράσης, όπως η αυτορρύθμιση από τη βιομηχανία,
όταν η δράση αυτή είναι πιθανόν να εξασφαλίζει την επί
τευξη των στόχων πολιτικής ταχύτερα ή με χαμηλότερο
κόστος απ’ ό,τι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις. Εάν οι δυνάμεις
της αγοράς δεν κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση ή με
αποδεκτή ταχύτητα, μπορεί να χρειασθεί η λήψη νομοθετι
κών μέτρων.

Η αυτορρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών
συμφωνιών ως μονομερών δεσμεύσεων της βιομηχανίας, μπο
ρεί να καταστήσει δυνατή την επίτευξη ταχείας προόδου
λόγω ταχείας και οικονομικής εφαρμογής και επιτρέπει την
προσαρμογή σε τεχνολογικές επιλογές και ευαισθησίες της
αγοράς με ευέλικτο και κατάλληλο τρόπο.
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(20)

Για την αξιολόγηση των εθελοντικών συμφωνιών ή άλλων
μέτρων αυτορρύθμισης που προτείνονται ως εναλλακτικές
δυνατότητες αντί των μέτρων εφαρμογής θα πρέπει να υπάρ
χουν διαθέσιμες πληροφορίες για τα εξής τουλάχιστον ζητή
ματα: ανοικτός χαρακτήρας της συμμετοχής, προστιθέμενη
αξία, αντιπροσωπευτικότητα, ποσοτικά εκπεφρασμένοι και
σταδιακώς εφαρμοζόμενοι στόχοι, συμμετοχή της κοινωνίας
των πολιτών, επίβλεψη και σύνταξη εκθέσεων, σχέση
κόστους-ωφέλειας στη διαχείριση αυτορρυθμιζόμενης πρω
τοβουλίας και βιωσιμότητα.

(21)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2002,
με τίτλο «Περιβαλλοντικές συμφωνίες σε κοινοτικό επίπεδο
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την απλούστευση και
βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος» μπορεί να αποτε
λέσει χρήσιμο οδηγό κατά την αξιολόγηση της αυτορρύθμι
σης από τη βιομηχανία στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

(22)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την
ένταξη της αρχής του οικολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των πολύ μικρών
επιχειρήσεων. Η ένταξη αυτή μπορεί να διευκολυνθεί από
την ευρεία διαθεσιμότητα και την εύκολη πρόσβαση σε πλη
ροφορίες που αφορούν τον αειφόρο χαρακτήρα των προϊ
όντων τους.

(23)

Τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που συνάδουν με
τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες καθορίζο
νται στα μέτρα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει
να φέρουν τη σήμανση «CE» και συναφή πληροφοριακά
στοιχεία, προκειμένου να μπορούν να διατίθενται στην εσω
τερική αγορά και να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αυστηρή
επιβολή των μέτρων εφαρμογής είναι απαραίτητη, ώστε να
διασφαλίζεται η μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου
των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που υπόκεινται
στη ρύθμιση και να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός.

(24)

Κατά την κατάρτιση των μέτρων εφαρμογής και του προ
γράμματος εργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται
με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών καθώς και με τα
ενδιαφερόμενα για την ομάδα του προϊόντος μέρη, όπως η
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των βιοτε
χνιών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις, οι έμποροι, οι εισαγωγείς,
οι ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος και οι ενώσεις
καταναλωτών.

(25)

Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής, η Επιτροπή θα πρέ
πει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την υφιστάμενη εθνική περι
βαλλοντική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τις τοξικές ουσίες,
που κατά τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρείται, χωρίς να
μειώνονται τα υφιστάμενα και δικαιολογημένα επίπεδα προ
στασίας στα κράτη μέλη.

(26)

Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ενότητες και
τους κανόνες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις
οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης και που καθορίζονται στην
απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (1).

(1) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82.
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(27)

(28)
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Οι αρχές επιτήρησης θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφο
ρίες σχετικά με τα μέτρα που σχεδιάζονται εντός του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να βελτιωθεί
η επιτήρηση της αγοράς, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό
των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς
όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (1). Η συνεργασία
αυτή θα πρέπει να αξιοποιεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνιών και τα σχετικά κοινοτικά
προγράμματα. Η ανταλλαγή πληροφοριών για περιβαλλοντι
κές επιδόσεις κύκλου ζωής και για τις επιτυχημένες σχεδια
στικές λύσεις θα πρέπει να διευκολύνεται. Η σώρευση και η
διάδοση των γνώσεων που παράγονται από τις προσπάθειες
οικολογικού σχεδιασμού των κατασκευαστών αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα οφέλη της παρούσας οδηγίας.

Αρμόδιος φορέας είναι συνήθως ο δημόσιος ή ιδιωτικός
φορέας τον οποίο έχουν ορίσει οι δημόσιες αρχές και δια
θέτει τα αναγκαία εχέγγυα αμεροληψίας και τεχνικής εμπει
ρίας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με τα
ισχύοντα μέτρα εφαρμογής.

(29)

Δεδομένης της σημασίας της αποφυγής παραβιάσεων, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τα αναγκαία μέσα
για την αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς.

(30)

Όσον αφορά την κατάρτιση και την ενημέρωση των ΜΜΕ
στον οικολογικό σχεδιασμό, μπορεί να είναι σκόπιμη η εξέ
ταση συνοδευτικών δραστηριοτήτων.

(31)

Είναι προς το συμφέρον της λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς να υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εναρμονισθεί
σε κοινοτικό επίπεδο. Όταν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία ενός
τέτοιου προτύπου, η συμμόρφωση με το εν λόγω πρότυπο
θα πρέπει να συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντί
στοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέτρα εφαρμογής
τα οποία θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, αν και θα
πρέπει να επιτρέπονται και άλλα μέτρα απόδειξης της εν
λόγω συμμόρφωσης.

(32)

Ένας από τους κύριους ρόλους των εναρμονισμένων προτύ
πων θα πρέπει να είναι η βοήθεια προς τους κατασκευαστές
κατά την εφαρμογή των μέτρων εφαρμογής που θεσπίζονται
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Τα πρότυπα αυτά θα μπο
ρούσαν να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην καθιέρωση μεθόδων
μέτρησης και δοκιμών. Στην περίπτωση γενικών απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασμού, τα εναρμονισμένα πρότυπα θα
μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην καθοδήγηση
των κατασκευαστών όσον αφορά την καθιέρωση του οικο
λογικού προφίλ των προϊόντων τους σύμφωνα με τις απαι
τήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής. Τα πρότυπα αυτά
θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς τη σχέση των ρητρών τους
με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Τα εναρμονισμένα πρότυπα

(1) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
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δεν θα πρέπει να έχουν ως σκοπό τον καθορισμό ορίων
για περιβαλλοντικές πτυχές.

(33)

Όσον αφορά τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην
παρούσα οδηγία, η παραπομπή σε σχετικά διεθνή πρότυπα,
όπως το ISO 14040, είναι χρήσιμη.

(34)

Η παρούσα οδηγία συνάδει με ορισμένες αρχές για την
εφαρμογή της νέας προσέγγισης, κατά τα οριζόμενα στο
ψήφισμα του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1985, για νέα
προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και τυποποί
ησης (2) και της παραπομπής σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 28ης Οκτω
βρίου 1999, για τον ρόλο της τυποποίησης στην Ευρώπη (3)
συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει εάν η αρχή της νέας
προσέγγισης θα μπορούσε να επεκταθεί, ως μέσο βελτίωσης
και απλούστευσης της νομοθεσίας και σε τομείς που δεν
καλύπτονται ακόμη, όπου αυτό είναι δυνατόν.

(35)

Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει ισχύουσες κοινοτικές πρά
ξεις, όπως η οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέρ
γειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την
επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχε
τικά με τα προϊόντα (4), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστή
ματος απονομής οικολογικού σήματος (5), η οδηγία
2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα από
βλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (6), η
οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε
είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (7) και η οδη
γία 2006/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποί
ηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προ
σεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και
επισήμανση των επικινδύνων ουσιών με σκοπό την προσαρ
μογή της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (8)
και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου
2008, σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης
της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (9). Οι
συνέργειες μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των ισχυουσών
κοινοτικών πράξεων θα πρέπει να συμβάλουν στην αύξηση
του αντίστοιχου αντίκτυπου τους και στη θέσπιση συνεκτι
κών απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι κατα
σκευαστές.

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 136 της 4.6.1985, σ. 1.
C 141 της 19.5.2000, σ. 1.
L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
L 237 της 21.9.2000, σ. 1.
L 37 της 13.2.2003, σ. 24.
L 37 της 13.2.2003, σ. 19.
L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
L 39 της 13.2.2008, σ. 1.

EL
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(36)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(37)

Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποι
ήσει ή να καταργήσει την οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβου
λίου (2) και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου 96/57/ΕΚ (3) και 2000/55/ΕΚ (4). Αυτή η
τροποποίηση ή ανάκληση πρέπει να θεσπιστεί σύμφωνα με
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπει το
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(38)

(39)

(40)

(41)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

Επιπλέον, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να έχει
την αρμοδιότητα να εγκρίνει μέτρα εφαρμογής που καθορί
ζουν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, περιλαμβανομένης της
θέσπισης μέτρων κατά τη μεταβατική περίοδο και, όπου
ενδείκνυται, διατάξεις για τον υπολογισμό των διαφόρων
περιβαλλοντικών πτυχών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά
είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροπο
ποίηση ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη
συμπλήρωσή της με ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την πείρα από την εφαρμογή
της παρούσας οδηγίας, της οδηγίας 2005/32/ΕΚ και των
μέτρων εφαρμογής, να επανεξετάσει τη λειτουργία, τις μεθό
δους και την αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας και
να εκτιμήσει τη σκοπιμότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμο
γής της πέραν των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων.
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει
να διαβουλευθεί με εκπροσώπους των κρατών μελών, καθώς
και με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις κυρώσεις που
θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών δια
τάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανα
λογικές και αποτρεπτικές.
Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η
διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με τη
θέσπιση της απαίτησης για επίτευξη κατάλληλου επιπέδου
περιβαλλοντικών επιδόσεων από τα προϊόντα, δεν μπορεί να
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς,
λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της παρούσας
οδηγίας, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
L
L
L
L
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της
της
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σ.
σ.

23.
17.
36.
33.
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(42)

Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο θα πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν
τροποποιήσεις ουσίας της οδηγίας 2005/32/ΕΚ. Η υποχρέ
ωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν
τροποποιούνται κατ’ ουσία προκύπτει από την οδηγία
2005/32/ΕΚ.

(43)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις
των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς
στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρ
τημα ΙΧ, μέρος Β,

(44)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για
τη βελτίωση της νομοθεσίας (5), τα κράτη μέλη παροτρύνο
νται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώ
νουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας
οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να
τους δημοσιοποιούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση
κοινοτικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα
με την ενέργεια προϊόντα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά.

2.
Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη θέσπιση απαιτήσεων τις
οποίες πρέπει να πληρούν τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
τα οποία καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής, προκειμένου τα εν
λόγω προϊόντα να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε
λειτουργία. Συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη αυξάνοντας την
ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος,
ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδια
σμού.

3.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς
προσώπων ή εμπορευμάτων.

4.
Η παρούσα οδηγία και τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται
δυνάμει αυτής ισχύουν υπό την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθε
σίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και της κοινοτικής νομο
θεσίας περί χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής
νομοθεσίας περί φθοριωμένων αερίων θερμοκηπίου.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
(5) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

31.10.2009
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1) «Συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, (εφεξής “το προϊόν”)»: κάθε
προϊόν που, κατά τη χρήση του, έχει επίδραση στην κατανάλωση
ενέργειας το οποίο διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λει
τουργία, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων που προορίζο
νται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και τα οποία διατί
θενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα
εξαρτήματα για τελικούς χρήστες και των οποίων οι περιβαλλο
ντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο
τρόπο·
2) «Κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες συναρμολόγησης»:
εξαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν σε προϊόντα
και τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε
λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες ή
οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οποίων δεν μπορούν να αξιο
λογούνται με ανεξάρτητο τρόπο·
3) «Μέτρα εφαρμογής»: μέτρα που εκδίδονται σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία και τα οποία θεσπίζουν απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού για συγκεκριμένα προϊόντα ή για ορισμένες περιβαλ
λοντικές πτυχές τους·
4) «Διάθεση στην αγορά»: κυκλοφορία, για πρώτη φορά, ενός προϊ
όντος στην κοινοτική αγορά, με στόχο τη διανομή ή τη χρήση
του στην Κοινότητα, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν και ανε
ξάρτητα από την τεχνική πώλησης·
5) «Θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση ενός προϊόντος από τον
εντός της Κοινότητας τελικό χρήστη προς τον σκοπό για τον
οποίο προορίζεται·
6) «Κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατα
σκευάζει προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία
και είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με αυτή, ενόψει
της διάθεσής τους στην αγορά ή/και της θέσης τους σε λειτουρ
γία με τη δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για δική του
χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην
πρώτη πρόταση του παρόντος σημείου, ή εισαγωγέας κατά την
έννοια του σημείου 8, οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόντα τα
οποία εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία θεωρείται κατασκευα
στής·
7) «Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρό
σωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γρα
πτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόμα
τός του, όλες ή ορισμένες από τις υποχρεώσεις και διατυπώσεις
που συνδέονται με την παρούσα οδηγία·
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10) «Σχεδιασμός προϊόντος»: το σύνολο των διαδικασιών που μετα
τρέπουν τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν
από απόψεως νομικής, τεχνικής, ασφαλείας, λειτουργίας, αγο
ράς ή άλλης σε τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος·
11) «Περιβαλλοντική πτυχή»: στοιχείο ή λειτουργία ενός προϊόντος
που μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του·
12) «Περιβαλλοντικός αντίκτυπος»: κάθε μεταβολή στο περιβάλλον
η οποία προκύπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από ένα προϊόν
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του·
13) «Κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια
ενός προϊόντος, από τη χρήση της πρώτης ύλης έως την τελική
διάθεσή του·
14) «Επαναχρησιμοποίηση»: κάθε ενέργεια με την οποία ένα προϊόν
ή εξαρτήματά του, που έχουν φτάσει στο τέλος της πρώτης
χρήσης τους, χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον
οποίο σχεδιάσθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χρή
σης ενός προϊόντος το οποίο επιστρέφεται σε σημεία συλλο
γής, διανομείς, φορείς ανακύκλωσης ή κατασκευαστές, καθώς
και της επαναχρησιμοποίησης ενός προϊόντος μετά από ανα
καίνιση·
15) «Ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία αποβλήτων στα πλαίσια
μιας διαδικασίας παραγωγής για τον αρχικό σκοπό ή για
άλλους σκοπούς, όχι όμως για την ανάκτηση ενέργειας·
16) «Ανάκτηση ενέργειας»: κάθε χρήση καυσίμων αποβλήτων ως
μέσων παραγωγής ενέργειας μέσω της άμεσης καύσης με ή
χωρίς άλλα απόβλητα αλλά με ανάκτηση της θερμότητας·
17) «Ανάκτηση»: κάθε εφαρμοστέα ενέργεια που προβλέπεται στο
παράρτημα II B της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006,
περί των στερεών αποβλήτων (1)·
18) «Απόβλητο»: κάθε ουσία ή αντικείμενο των κατηγοριών που
ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, την
οποία ο κάτοχος απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να
απορρίψει·
19) «Επικίνδυνο απόβλητο»: κάθε απόβλητο που εμπίπτει στο
άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμ
βουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα από
βλητα (2)·

8) «Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο
στην Κοινότητα που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην κοινο
τική αγορά στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτή
των·

20) «Οικολογικό προφίλ»: περιγραφή, σύμφωνα με το ισχύον μέτρο
εφαρμογής για το συγκεκριμένο προϊόν, των εισροών και
εκροών (όπως πρώτες ύλες, εκπομπές και απόβλητα) που συν
δέονται με ένα προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
του και που είναι σημαντικές από την άποψη του περιβαλλο
ντικού αντικτύπου του και εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη τα
οποία μπορούν να μετρηθούν·

9) «Υλικά»: όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια
του κύκλου ζωής των προϊόντων·

(1) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
(2) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20.
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21) «Περιβαλλοντικές επιδόσεις» ενός προϊόντος: τα αποτελέσματα
της εκ μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των περιβαλλο
ντικών πτυχών του προϊόντος, όπως αντικατοπτρίζονται στον
φάκελο τεχνικών προδιαγραφών·
22) «Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων»: η διαδικασία βελ
τίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος, κατά
τη διάρκεια διαδοχικών γενεών του, αν και όχι κατ’ ανάγκην
για όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές του προϊόντος ταυτοχρό
νως·
23) «Οικολογικός σχεδιασμός»: η ένταξη των περιβαλλοντικών πτυ
χών στο σχεδιασμό του προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ’ όλη τη διάρ
κεια του κύκλου ζωής του·
24) «Απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: κάθε απαίτηση που
αφορά ένα προϊόν ή τον σχεδιασμό ενός προϊόντος, σκοπός
της οποίας είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδό
σεων, ή κάθε απαίτηση παροχής πληροφοριών για τις περιβαλ
λοντικές πτυχές ενός προϊόντος·
25) «Γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: κάθε απαίτηση
οικολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στο οικολογικό προφίλ
ενός προϊόντος συνολικά και που δεν θέτει συγκεκριμένες
οριακές τιμές για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές·
26) «Ειδική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: μια ποσοτικοποι
ημένη και μετρήσιμη απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού που
αφορά μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική πτυχή ενός προϊ
όντος, όπως η κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, υπολο
γιζόμενη για δεδομένη μονάδα επίδοσης·
27) «Εναρμονισμένο πρότυπο»: τεχνική προδιαγραφή που εκδίδεται
από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης βάσει εντολής της
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται
στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προ
τύπων και κανονισμών (1), με σκοπό τη θέσπιση ευρωπαϊκής
απαίτησης, η συμμόρφωση με την οποία δεν είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 3
Διάθεση στην αγορά ή/και θέση σε λειτουργία
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να
διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από μέτρα εφαρ
μογής μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε
λειτουργία μόνο εάν έχουν συμμορφωθεί με τα εν λόγω μέτρα
και φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 5.
2.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύ
θυνες για την επιτήρηση της αγοράς. Φροντίζουν ώστε οι εν λόγω
αρχές να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες εξουσίες,
προκειμένου να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τα οποία είναι
αρμόδιες δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη καθορί
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
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ζουν τα καθήκοντα, τις εξουσίες και τις οργανωτικής φύσεως ρυθ
μίσεις των αρμόδιων αρχών. Οι αρχές αυτές δύνανται:
α) να οργανώνουν κατάλληλους ελέγχους συμμόρφωσης των προϊ
όντων, σε κατάλληλη κλίμακα και να υποχρεώνουν τον κατα
σκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να αποσύρει
από την αγορά μη συμμορφούμενα προϊόντα, σύμφωνα με το
άρθρο 7·
β) να απαιτούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη την παροχή όλων των
αναγκαίων πληροφοριών, όπως ορίζεται στα μέτρα εφαρμογής·
γ) να λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων και να τα υποβάλλουν σε
ελέγχους συμμόρφωσης.
3.
Τα κράτη μέλη τηρούν ενήμερη την Επιτροπή ως προς τα
αποτελέσματα της επιτήρησης της αγοράς και, οσάκις ενδείκνυται,
η Επιτροπή διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στα υπόλοιπα
κράτη μέλη.
4.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται η δυνατότητα
στους καταναλωτές και τους λοιπούς ενδιαφερομένους να υποβάλ
λουν παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων στις
αρμόδιες αρχές.
Άρθρο 4
Ευθύνες του εισαγωγέα
Όταν ο παραγωγός δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας
και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας έχει
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) να διασφαλίζει ότι το προϊόν το οποίο διαθέτει στην αγορά ή/και
θέτει σε λειτουργία συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία και
τα ισχύοντα μέτρα εφαρμογής και
β) να διατηρεί και να έχει διαθέσιμη τη δήλωση συμμόρφωσης CE
και την τεχνική τεκμηρίωση.
Άρθρο 5
Σήμανση και δήλωση συμμόρφωσης CE
1.
Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία
ενός προϊόντος που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, τοποθετείται
στο προϊόν η σήμανση CE και εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης CE,
με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός
του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν έχει συμμορφωθεί με
όλες τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής.
2.
Η σήμανση CE αποτελείται από τα αρχικά «CE», όπως ορίζε
ται στο παράρτημα III.
3.
Η δήλωση συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει τα στοιχεία που
ορίζονται στο παράρτημα VI και παραπέμπει στο κατάλληλο μέτρο
εφαρμογής.
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4.
Η τοποθέτηση στο προϊόν σημάτων που ενδέχεται να παρα
πλανήσουν τους χρήστες ως προς την έννοια ή τη μορφή της
σήμανσης CE απαγορεύεται.
5.
Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν, όσον αφορά τις πλη
ροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το μέρος 2 του
παραρτήματος Ι, να είναι διατυπωμένες στην ή τις επίσημες γλώσσες
τους, όταν το προϊόν φθάνει στον τελικό χρήστη.
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν επίσης την παροχή των εν λόγω πληρο
φοριών σε μία ή περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες των θεσμι
κών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη λαμβά
νουν ιδίως υπόψη:
α) τη δυνατότητα παροχής των πληροφοριών με εναρμονισμένα
σύμβολα ή αναγνωρισμένους κωδικούς ή άλλα μέτρα και
β) το είδος των χρηστών που προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν το
προϊόν και το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.
Άρθρο 6
Ελεύθερη κυκλοφορία
1.
Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεμποδί
ζουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία στο
έδαφός τους προϊόντος που έχει συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές
διατάξεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής και φέρει τη σήμανση
CE σύμφωνα με το άρθρο 5, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού
σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος 1, οι οποίες καλύπτονται
από το ισχύον μέτρο εφαρμογής.
2.
Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεμποδί
ζουν, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφο
ρούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται
στο παράρτημα Ι μέρος 1, ενός προϊόντος που φέρει τη σήμανση
CE σύμφωνα με το άρθρο 5, για το οποίο το ισχύον μέτρο εφαρ
μογής δεν προβλέπει απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού.
3.
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την παρουσίαση, π.χ. σε εμπο
ρικές εκθέσεις και επιδείξεις, προϊόντων τα οποία δεν συμφωνούν με
τις διατάξεις του εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής, υπό την προϋ
πόθεση να υπάρχει ορατή ένδειξη σύμφωνα με την οποία δεν δια
τίθενται στην αγορά/τίθενται σε λειτουργία έως ότου συμμορφω
θούν με τις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 7
Ρήτρα διασφάλισης
1.
Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα προϊόν που φέρει
την αναφερόμενη στο άρθρο 5 σήμανση CE και χρησιμοποιείται
σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται δεν έχει συμμορ
φωθεί με όλες τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος μέτρου εφαρ
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μογής, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
υποχρεούται να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις
διατάξεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής ή/και με τη σήμανση
CE και να θέσει τέρμα στην παράβαση σύμφωνα με τους όρους που
θέτει το κράτος μέλος.
Όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι ένα προϊόν ενδέχεται να μη
συμμορφώνεται, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, τα
οποία, αναλόγως της βαρύτητας της μη συμμόρφωσης, μπορεί να
φθάνουν και στην απαγόρευση της διάθεσης του προϊόντος στην
αγορά, μέχρι να αποδειχθεί η συμμόρφωση.
Αν η μη συμμόρφωση συνεχιστεί, το κράτος μέλος αποφασίζει να
περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του εν λόγω προϊόντοςστην
αγορά ή/και τη θέση του σε λειτουργία ή εξασφαλίζει την από
συρσή του από την αγορά.
Σε περιπτώσεις απαγόρευσης ή απόσυρσης από την αγορά, ενημε
ρώνονται αμέσως η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.
2.
Κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται από κράτος μέλος σύμ
φωνα με την παρούσα οδηγία και η οποία περιορίζει ή απαγορεύει
τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος,
αναφέρει με ακρίβεια τους λόγους στους οποίους βασίζεται.
Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο, ο
οποίος συγχρόνως ενημερώνεται για τα ένδικα βοηθήματα που δια
θέτει δυνάμει της νομοθεσίας που ισχύει στο οικείο κράτος μέλος
και για τις προθεσμίες άσκησης των ένδικων αυτών βοηθημάτων.
3.
Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα
άλλα κράτη μέλη για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης δυνάμει της
παραγράφου 1, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και, ιδίως,
διευκρινίζοντας αν η μη συμμόρφωση οφείλεται:
α) στη μη πλήρωση των απαιτήσεων του εφαρμόσιμου ισχύοντος
μέτρου εφαρμογής·
β) στην εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων κατά
τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 2·
γ) σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων κατά τα αναφερό
μενα στο άρθρο 10 παράγραφος 2.
4.
Η Επιτροπή αρχίζει αμέσως διαβουλεύσεις με τους ενδιαφε
ρομένους και μπορεί να ζητήσει τεχνικές συμβουλές από ανεξάρτη
τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το
κράτος μέλος το οποίο έλαβε την απόφαση και τα άλλα κράτη μέλη
για τις απόψεις της.
Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η απόφαση δεν είναι δικαιολογημένη,
ενημερώνει αμέσως σχετικά τα κράτη μέλη.
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5.
Όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου βασίζεται σε ανεπάρκεια του εναρμονισμένου
προτύπου, η Επιτροπή κινεί αμέσως τη διαδικασία του άρθρου
10 παράγραφοι 2, 3 και 4. Η Επιτροπή ενημερώνει συγχρόνως
την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.
6.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
για να εγγυηθούν, όταν αυτό δικαιολογείται, την εμπιστευτικότητα
των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διαδικασία αυτή.
7.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα
με το παρόν άρθρο δημοσιοποιούνται με διαφανή τρόπο.
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περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού του προϊόντος και το
οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα διαχείρισης τεκμαίρεται
ότι έχει συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του παραρτή
ματος V.

3.
Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία
προϊόντος που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο κατασκευαστής
ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί, για διενέργεια
επιθεώρησης, επί χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την κατασκευή
του τελευταίου προϊόντος, τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη
διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, καθώς και τις δηλώσεις
συμμόρφωσης που εκδόθηκαν.

8.
Η γνώμη της Επιτροπής για τις αποφάσεις αυτές δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 8

Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής
κράτους μέλους εντός 10 ημερών μετά την παραλαβή σχετικού
αιτήματος.

Αξιολόγηση συμμόρφωσης
1.
Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος που καλύ
πτεται από μέτρα εφαρμογής, ή/και τη θέση ενός προϊόντος σε
λειτουργία, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός
του μεριμνά για τη διενέργεια αξιολόγησης σχετικά με τη συμμόρ
φωση του προϊόντος με όλες τις οικείες απαιτήσεις του ισχύοντος
μέτρου εφαρμογής.
2.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης προσδιορίζο
νται από τα μέτρα εφαρμογής και αφήνουν στους κατασκευαστές τη
δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου σχεδια
σμού, που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV της παρούσας οδηγίας και
του συστήματος διαχείρισης, που αναφέρεται στο παράρτημα V της
παρούσας οδηγίας. Όταν είναι δεόντως δικαιολογημένη και ανά
λογη προς τον κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφω
σης επιλέγεται μεταξύ των σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται
στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 768/2008/ΕΚ.
Όταν ένα κράτος μέλος έχει ισχυρές ενδείξεις ενδεχόμενης μη συμ
μόρφωσης ενός προϊόντος, το εν λόγω κράτος μέλος δημοσιεύει το
ταχύτερο δυνατόν τεκμηριωμένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του
προϊόντος, την οποία μπορεί να διεξαγάγει αρμόδιος φορέας, ώστε
να είναι δυνατή, εφόσον είναι αναγκαία, η έγκαιρη διορθωτική
επέμβαση.
Αν ένα προϊόν που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής έχει σχεδια
σθεί από οργανισμό καταχωρισμένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανι
σμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογι
κού ελέγχου (EMAS) (1) και η σχεδιαστική λειτουργία περιλαμβά
νεται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το σύστημα
διαχείρισης αυτού του οργανισμού τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφω
θεί με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας.
Αν ένα προϊόν που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής έχει σχεδια
σθεί από οργανισμό ο οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που
(1) ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1.

4.
Τα έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης
και τη δήλωση συμμόρφωσης CE που αναφέρονται στο άρθρο 5
συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργά
νων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9
Τεκμήριο συμμόρφωσης
1.
Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα προϊόντα που φέρουν την
αναφερόμενη στο άρθρο 5 σήμανση CE έχουν συμμορφωθεί με
τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής.

2.
Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα προϊόντα για τα οποία έχουν
εφαρμοσθεί εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των
οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, έχουν συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές απαιτήσεις
του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής στο οποίο αναφέρονται τα εν
λόγω πρότυπα.

3.
Τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το κοινοτικό οικολο
γικό σήμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 τεκ
μαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω
απαιτήσεις καλύπτονται από το οικολογικό σήμα.

4.
Για τους σκοπούς της τεκμαιρόμενης συμμόρφωσης στα πλαί
σια της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, μπορεί να
αποφασίζει ότι και άλλα οικολογικά σήματα πληρούν ισοδύναμους
όρους με το κοινοτικό οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1980/2000. Τα προϊόντα στα οποία έχουν απονεμηθεί
τέτοια οικολογικά σήματα, τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με
τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του ισχύοντος μέτρου εφαρ
μογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το οικολο
γικό σήμα.
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Άρθρο 10
Εναρμονισμένα πρότυπα
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν, κατά το δυνατόν, για τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων, ώστε να καθίσταται δυνατή η διαβούλευση με
τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη διαδικασία
κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρμονισμένων προτύπων.

2.
Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εναρμονι
σμένα πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων τεκμαίρεται ότι πληροί τις
ειδικές διατάξεις ισχύοντος μέτρου εφαρμογής, δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στις εν λόγω διατάξεις, το οικείο κράτος μέλος ή η Επι
τροπή ενημερώνει σχετικά τη μόνιμη επιτροπή που συστάθηκε με το
άρθρο 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναφέροντας τους σχετικούς
λόγους. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της κατεπειγόντως.

3.
Με βάση τη γνώμη της εν λόγω επιτροπής, η Επιτροπή απο
φασίζει να δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει, να δημοσιεύσει με
περιορισμό, να διατηρήσει ή να αποσύρει τις αναφορές των σχετι
κών εναρμονισμένων προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.

4.
Η Επιτροπή ενημερώνει τον οικείο ευρωπαϊκό φορέα τυποποί
ησης και, αν χρειάζεται, εκδίδει νέα εντολή με σκοπό την αναθεώ
ρηση των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων.
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κοινωνίας και μπορούν να υποστηρίζονται από σχετικά κοινοτικά
προγράμματα.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές που είναι
αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

2.
Η ακριβής φύση και η δομή της ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών αποφασίζονται σύμ
φωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

3.
Η Επιτροπή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, ώστε να ενθαρρύνει τη
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να συμβάλλει σε αυτήν κατά
τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 13
Επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους
1.
Στο πλαίσιο προγραμμάτων από τα οποία οι μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπο
ρούν να αντλήσουν οφέλη, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη πρωτοβου
λίες που βοηθούν τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να
ενσωματώσουν περιβαλλοντικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομέ
νης της ενεργειακής αποδοτικότητας, κατά το σχεδιασμό των προϊ
όντων τους.

Απαιτήσεις για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις
υπομονάδες συναρμολόγησης

2.
Κατευθυντήριες γραμμές που καλύπτουν ιδιαιτερότητες των
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον οικείο παραγωγικό τομέα δύνα
νται να συνοδεύουν τα μέτρα εφαρμογής. Αν απαιτείται και σύμ
φωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να παρέχει επιπλέον
ειδικευμένο υλικό για να διευκολύνει την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας από τις ΜΜΕ.

Τα μέτρα εφαρμογής δύνανται να απαιτούν από τον κατασκευαστή
ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, οι οποίοι διαθέτουν στην
αγορά ή/και θέτουν σε λειτουργία κατασκευαστικά στοιχεία και
υπομονάδες συναρμολόγησης, να παρέχουν στον κατασκευαστή
ενός προϊόντος που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής τις σχετικές
πληροφορίες για την υλική σύνθεση και για την κατανάλωση ενέρ
γειας, υλικών ή/και πόρων των κατασκευαστικών στοιχείων ή υπο
μονάδων συναρμολόγησης.

3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ιδίως με την ενίσχυση των δικτύων
και δομών παροχής βοήθειας, για την ενθάρρυνση των ΜΜΕ και των
πολύ μικρών επιχειρήσεων να υιοθετήσουν, ήδη από το στάδιο του
σχεδιασμού του προϊόντος, περιβαλλοντικώς υγιή προσέγγιση και
να προσαρμοσθούν προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Άρθρο 11

Άρθρο 14
Άρθρο 12
Διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη των δεόντων μέτρων,
ώστε να ενθαρρύνουν τις αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας αρχές να συνεργάζονται μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν
πληροφορίες και να παρέχουν προς την Επιτροπή πληροφορίες,
ούτως ώστε να υποβοηθείται η λειτουργία της παρούσας οδηγίας,
και ιδίως η εφαρμογή του άρθρου 7.

Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να
αξιοποιούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα ηλεκτρονικά μέσα επι

Πληροφορίες για τον καταναλωτή
Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα εφαρμογής, οι κατασκευαστές δια
σφαλίζουν, υπό τη μορφή που κρίνουν κατάλληλη, ότι στους κατα
ναλωτές των προϊόντων παρέχονται:

α) η αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με το ρόλο που μπορούν να
διαδραματίσουν στην αειφόρο χρήση του προϊόντος και

β) τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα οφέλη του
οικολογικού σχεδιασμού, όταν τα μέτρα εφαρμογής το απαιτούν.
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Άρθρο 15
Μέτρα εφαρμογής
1.
Όταν ένα προϊόν πληροί τα κριτήρια που παρατίθενται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εμπίπτει σε μέτρο εφαρμογής
ή μέτρο αυτορρύθμισης κατά την παράγραφο 3 στοιχείο β) του
παρόντος άρθρου. Αυτά τα μέτρα εφαρμογής, που αποσκοπούν
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας,
με τη συμπλήρωσή της, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19 παρά
γραφος 3.
2.
Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα
ακόλουθα:
α) το προϊόν πρέπει να αντιπροσωπεύει σημαντικό όγκο πωλήσεων
και εμπορικών συναλλαγών εντός της Κοινότητας, ενδεικτικά
άνω των 200 000 τεμαχίων εντός ενός έτους, σύμφωνα με τα
πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία·
β) δεδομένων των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά ή/και
τίθενται σε λειτουργία, το προϊόν πρέπει να έχει σημαντικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο εντός της Κοινότητας, όπως προσδιο
ρίζεται στις κοινοτικές στρατηγικές προτεραιότητες κατά τα ορι
ζόμενα στην απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ και
γ) το προϊόν πρέπει να παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες βελ
τίωσης όσον αφορά τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο χωρίς
υπερβολικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα:
i) την έλλειψη άλλης σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας ή την
ακατάλληλη αντιμετώπιση του ζητήματος από τις δυνάμεις
της αγοράς και
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α) μελετά τον κύκλο ζωής του προϊόντος και όλες τις σημαντικές
περιβαλλοντικές παραμέτρους, μεταξύ άλλων την ενεργειακή
αποδοτικότητα. Το βάθος ανάλυσης των περιβαλλοντικών πτυ
χών και της δυνατότητας βελτίωσής τους είναι ανάλογο της
σημασίας τους. Η υιοθέτηση των απαιτήσεων οικολογικού σχε
διασμού στις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές ενός προϊ
όντος δεν επιβραδύνεται αδικαιολόγητα από αβεβαιότητες
που αφορούν τις άλλες πτυχές·
β) πραγματοποιεί αξιολόγηση των συνεπειών για το περιβάλλον,
τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομέ
νων των ΜΜΕ, από άποψη ανταγωνιστικότητας και στις αγορές
εκτός Κοινότητας καινοτομίας, πρόσβασης στην αγορά και
κόστους και οφέλους·
γ) λαμβάνει υπόψη την υφισταμένη εθνική νομοθεσία για το περι
βάλλον την οποία τα κράτη μέλη θεωρούν σχετική·
δ) προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομέ
νους·
ε) καταρτίζει επεξηγηματικό υπόμνημα του σχεδίου μέτρου εφαρ
μογής, βασιζόμενη στην αξιολόγηση που προβλέπεται στο στοι
χείο β) και
στ) ορίζει ημερομηνία(-ες) εφαρμογής, τυχόν σταδιακά ή μεταβα
τικά μέτρα ή περιόδους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ενδεχό
μενες επιπτώσεις για τις ΜΜΕ ή για συγκεκριμένες ομάδες
προϊόντων που κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ.
5.

Τα μέτρα εφαρμογής πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

α) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στη
λειτουργικότητα του προϊόντος σε ό,τι αφορά τον χρήστη·

ii) τη μεγάλη ανισότητα περιβαλλοντικών επιδόσεων μεταξύ των
διαθέσιμων στην αγορά προϊόντων με ισοδύναμες λειτουρ
γίες.

β) δεν πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά η υγεία, η ασφάλεια και
το περιβάλλον·

3.
Όταν καταρτίζει σχέδιο μέτρου εφαρμογής, η Επιτροπή λαμ
βάνει υπόψη τυχόν απόψεις τις οποίες έχει εκφράσει η επιτροπή του
άρθρου 19 παράγραφος 1 και επιπλέον λαμβάνει υπόψη:

γ) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στους
καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά την προσιτή τιμή και το
κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος·

α) τις κοινοτικές περιβαλλοντικές προτεραιότητες, όπως αυτές που
καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ, ή στο ευρω
παϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος (ΕΠΑΚ) της
Επιτροπής και

δ) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στην
ανταγωνιστικότητατης βιομηχανίας·

β) συναφείς κοινοτικές διατάξεις και μέτρα αυτορρύθμισης, όπως οι
εθελοντικές συμφωνίες, τα οποία, κατόπιν αξιολογήσεως σύμ
φωνα με το άρθρο 17, αναμένεται να επιτύχουν τους στόχους
της σχετικής πολιτικής ταχύτερα ή με μικρότερο κόστος απ’ ό,τι
οι υποχρεωτικές απαιτήσεις.
4.

Κατά την κατάρτιση σχεδίου μέτρου εφαρμογής, η Επιτροπή:

ε) καταρχήν, ο καθορισμός μιας απαίτησης οικολογικού σχεδια
σμού δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια την επιβολή στους κατα
σκευαστές της χρήσης μιας αποκλειστικής τεχνολογίας· και
στ) δεν πρέπει να βαρύνει με υπερβολικό διοικητικό φόρτο τους
κατασκευαστές.
6.
Τα μέτρα εφαρμογής προβλέπουν απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού σύμφωνα με το παράρτημα I ή/και το παράρτημα II.
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Θεσπίζονται ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για επιλεγ
μένες περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό
αντίκτυπο.
Τα μέτρα εφαρμογής μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι δεν είναι
απαραίτητη η απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με ορι
σμένες ειδικές παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρο
νται στο παράρτημα Ι μέρος 1.
7.
Οι απαιτήσεις διατυπώνονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλί
ζεται ότι οι αρχές επιτήρησης της αγοράς μπορούν να επαληθεύουν
τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις του μέτρου
εφαρμογής. Στο μέτρο εφαρμογής προσδιορίζεται κατά πόσον η
διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να επιτευχθεί άμεσα στο προϊόν ή
βάσει τεχνικής τεκμηρίωσης.

νερού, τα συστήματα ηλεκτρικών κινητήρων, τα συστήματα
φωτισμού τόσο του οικιακού όσο και του τριτογενούς τομέα,
οι οικιακές συσκευές, ο γραφειακός εξοπλισμός τόσο του οικια
κού όσο και του τριτογενούς τομέα, οι καταναλωτικές ηλεκτρο
νικές συσκευές και τα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλι
ματισμού και
β) χωριστό μέτρο εφαρμογής που αφορά τη μείωση της ενεργει
ακής απώλειας όλων των προϊόντων σε λειτουργία αναμονής.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζο
νται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 3.
Άρθρο 17

8.
Τα μέτρα εφαρμογής περιλαμβάνουν τα στοιχεία που απαριθ
μούνται στο παράρτημα VII.
9.
Οι σχετικές μελέτες και αναλύσεις που χρησιμοποιεί η Επι
τροπή κατά την κατάρτιση των μέτρων εφαρμογής θα πρέπει να
δημοσιοποιούνται, λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπόψη της εύκολης
πρόσβασης και χρήσης από ενδιαφερόμενες ΜΜΕ.
10.
Αν απαιτείται, ένα μέτρο εφαρμογής που καθορίζει απαιτή
σεις οικολογικού σχεδιασμού περιλαμβάνει διατάξεις για τη στάθ
μιση διάφορων περιβαλλοντικών πτυχών. Τα μέτρα αυτά, που απο
σκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας
οδηγίας, με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 19 παράγραφος 3.
Άρθρο 16
Πρόγραμμα εργασίας
1.
Σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 15 και
μετά από συνεργασία με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται
στο άρθρο 18, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας το
οποίο δημοσιοποιείται, το αργότερο στις 21 Οκτωβρίου 2011.

Αυτορρύθμιση
Οι εθελοντικές συμφωνίες ή άλλα μέτρα αυτορρύθμισης που προ
τάθηκαν ως εναλλακτικές λύσεις αντί των μέτρων εφαρμογής στο
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αξιολογούνται τουλάχιστον βάσει
του παραρτήματος VΙΙΙ.
Άρθρο 18
Φόρουμ διαβούλευσης
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων
της, εφαρμόζει, ως προς κάθε μέτρο εφαρμογής, ισόρροπη συμμε
τοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και όλων των ενδιαφερο
μένων για το εν λόγω προϊόν ή ομάδα προϊόντων, όπως η βιομη
χανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των συνδι
καλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων λιανικής πώλησης,
των εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και
των οργανώσεων καταναλωτών. Τα εν λόγω μέρη συμβάλλουν ειδι
κότερα στον ορισμό και στην αναθεώρηση των μέτρων εφαρμογής,
στην εξέταση της αποτελεσματικότητας των καθιερωμένων μηχανι
σμών επιτήρησης της αγοράς και στην αξιολόγηση των εθελοντικών
συμφωνιών και άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. Τα εν λόγω μέρη
συναντώνται σε ένα φόρουμ διαβούλευσης. Η Επιτροπή καταρτίζει
τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ.

Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει, για τα τρία επόμενα χρόνια,
ενδεικτικό κατάλογο ομάδων προϊόντων που θεωρείται ότι έχουν
προτεραιότητα για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής.
Το πρόγραμμα εργασίας τροποποιείται περιοδικά από την Επιτροπή
μετά από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης.
2.
Ωστόσο, κατά τη μεταβατική περίοδο εντός της οποίας
καταρτίζεται το πρώτο πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 και μετά από διαβού
λευση με το φόρουμ διαβούλευσης, η Επιτροπή θεσπίζει, κατά τα
προσήκοντα, εκ των προτέρων:
α) μέτρα εφαρμογής αρχίζοντας από τα προϊόντα που έχουν χαρα
κτηρισθεί από το ΕΠΑΚ ως παρέχοντα μεγάλες δυνατότητες
οικονομικώς αποδοτικής μείωσης των εκπομπών αερίων θερμο
κηπίου, όπως ο εξοπλισμός θέρμανσης και παραγωγής ζεστού
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Άρθρο 19
Διαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγρά
φου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγρά
φου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο
7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του
άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
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Άρθρο 20
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες που επιβάλλονται σε περί
πτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα
με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, λαμ
βανομένου υπόψη του βαθμού μη συμμόρφωσης και του αριθμού
τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων που διατίθενται στην
κοινοτική αγορά. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις
στην Επιτροπή το αργότερο στις 20 Νοεμβρίου 2010 και κάθε
μεταγενέστερη τροποποίησή τους το συντομότερο δυνατόν.
Άρθρο 21
Επανεξέταση
Μέχρι το 2012 η Επιτροπή επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα
της παρούσας οδηγίας και των μέτρων εφαρμογής της, περιλαμβα
νομένων μεταξύ άλλων:
α) της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό και την κάλυψη σημα
ντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως η αποτελεσματικό
τερη χρήση των πόρων, λαμβανομένου υπόψη ολόκληρου του
κύκλου ζωής των προϊόντων·
β) του ορίου για τη λήψη μέτρων εφαρμογής·
γ) των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς και
δ) οιασδήποτε σχετικής αυτορρύθμισης η οποία ενθαρρύνεται.
Εν συνεχεία αυτής της επανεξέτασης και ειδικότερα λαμβάνοντας
υπόψη την εμπειρία που σχετίζεται με την επέκταση του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως τη
σκοπιμότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε μη
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, προκειμένου να επιτευχθεί
σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ολόκληρο
τον κύκλο ζωής των προϊόντων αυτών, μετά από διαβούλευση με το
φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρει το άρθρο 18 και, ανάλογα με
την περίπτωση, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.

τα άρθρα 1 έως 9, 11, 14, 15 και 20 καθώς και με τα παραρτή
ματα I έως V, VII και VIII, το αργότερο τις 20 Νοεμβρίου 2010.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω δια
τάξεων.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις
περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που προβλέπει ότι παραπομπές στην
οδηγία που καταργείται με την παρούσα οδηγία, οι οποίες βρίσκο
νται σε υφιστάμενες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές δια
τάξεις, θα νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία. Ο τρό
πος αυτής της αναφοράς και η διατύπωση αυτής της δήλωσης
καθορίζεται 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.
Άρθρο 24
Κατάργηση
Η οδηγία 2005/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία που
εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΧ, μέρος A, καταργείται, με την επιφύ
λαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθε
σμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται
στο παράρτημα ΙΧ μέρος B.
Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία λογίζονται ως αναφορές
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα Χ.
Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 26

Άρθρο 22
Απόρρητο
Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών από τον κατασκευαστή ή/και
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, κατά τα αναφερόμενα στο
άρθρο 11 και το παράρτημα Ι μέρος 2, είναι αναλογικές και λαμ
βάνουν υπόψη τον ευλόγως εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικώς
ευαίσθητων πληροφοριών.

31.10.2009

Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 21 Οκτωβρίου 2009.

Άρθρο 23
Μεταφορά
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
H Πρόεδρος

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Μέθοδος καθορισμού των γενικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
(κατά το άρθρο 15 παράγραφος 6)
Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων, με
γνώμονα τις σημαντικές περιβαλλοντικές τους πτυχές και χωρίς καθορισμό οριακών τιμών. Η μέθοδος σύμφωνα με το παρόν
παράρτημα πρέπει να εφαρμόζεται όταν δεν ενδείκνυται να οριστούν οριακές τιμές για την υπό εξέταση ομάδα προϊόντων. Κατά
την κατάρτιση σχεδίου μέτρου εφαρμογής το οποίο θα υποβληθεί στην επιτροπή του άρθρου 19 παράγραφος 1, η Επιτροπή
πρέπει να προσδιορίζει σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες πρέπει να διευκρινίζονται στο μέτρο εφαρμογής.
Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής που θεσπίζουν γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 15, η
Επιτροπή πρέπει να προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται ανάλογα με το προϊόν που καλύπτεται από το μέτρο εφαρμογής, τις σχετικές
παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού εκ των απαριθμούμενων στο μέρος 1, τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών εκ των
απαριθμούμενων στο μέρος 2 και τις απαιτήσεις για τον κατασκευαστή εκ των απαριθμούμενων στο μέρος 3.
Μέρος 1. Παράμετροι οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα
1.1. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να προσδιορίζονται με συνεκτίμηση των ακόλουθων φάσεων του κύκλου ζωής
του προϊόντος και στο βαθμό που αυτές συνδέονται με τον σχεδιασμό του προϊόντος:
α) επιλογή και χρησιμοποίηση πρώτων υλών·
β) κατασκευή·
γ) συσκευασία, μεταφορά και διανομή·
δ) εγκατάσταση και συντήρηση·
ε) χρήση και
στ) τέλος ζωής, ήτοι κατάσταση ενός προϊόντος που έχει φθάσει στο τέλος της πρώτης του χρήσης έως την τελική διάθεσή
του.
1.2. Για κάθε φάση, πρέπει να εκτιμώνται οι ακόλουθες περιβαλλοντικές πτυχές, ανάλογα με την περίπτωση:
α) προβλεπόμενη κατανάλωση υλικών, ενέργειας και άλλων πόρων, όπως γλυκού νερού·
β) προβλεπόμενες εκπομπές στον αέρα, το νερό ή το έδαφος·
γ) προβλεπόμενη ρύπανση μέσω φυσικών φαινομένων, όπως ο θόρυβος, οι δονήσεις, οι ακτινοβολίες, τα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία·
δ) προβλεπόμενη παραγωγή αποβλήτων και
ε) δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη της
οδηγίας 2002/96/ΕΚ.
1.3. Ιδιαίτερα, πρέπει να χρησιμοποιούνται και να συμπληρώνονται από άλλες, οσάκις απαιτείται, οι ακόλουθες παράμετροι για
την αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των περιβαλλοντικών πτυχών που αναφέρονται στο σημείο 1.2:
α) βάρος και όγκος του προϊόντος·
β) χρήση υλικών που προέρχονται από δραστηριότητες ανακύκλωσης·
γ) κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής·
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δ) χρήση ουσιών που ταξινομούνται ως επικίνδυνες για την υγεία ή/και το περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (1) και
λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία και τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών, όπως η οδηγία
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (2) ή την οδηγία 2002/95/ΕΚ·
ε) ποσότητα και φύση των αναλωσίμων που χρειάζονται για τη σωστή χρήση και συντήρηση·
στ) ευχέρεια επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπως εκφράζεται μέσω των ακόλουθων στοιχείων: αριθμός χρησιμο
ποιούμενων υλικών και εξαρτημάτων, χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων, χρόνος που απαιτείται για την αποσυναρ
μολόγηση, πολυπλοκότητα των εργαλείων που απαιτούνται για την αποσυναρμολόγηση, χρήση προτύπων κωδικοποί
ησης για τον προσδιορισμό των εξαρτημάτων και των υλικών που είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των πλαστικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO),
χρήση εύκολα ανακυκλώσιμων υλικών, ευχερής πρόσβαση σε πολύτιμα και άλλα ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και υλικά,
ευχερής πρόσβαση σε εξαρτήματα και υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες·
ζ) ενσωμάτωση μεταχειρισμένων εξαρτημάτων·
η) αποφυγή τεχνικών λύσεων που βλάπτουν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση εξαρτημάτων και ολόκληρων
συσκευών·
θ) παράταση του χρόνου ζωής, όπως εκφράζεται μέσω των εξής στοιχείων: ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια ζωής, ελάχιστο
διάστημα διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, δομοστοιχειωτός σχεδιασμός, δυνατότητα αναβάθμισης, δυνατότητα επιδιόρ
θωσης·
ι)

ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων και ποσότητες παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων·

ια) εκπομπές στον αέρα (αέρια θερμοκηπίου, παράγοντες οξίνισης, πτητικές οργανικές ενώσεις, ουσίες που εξασθενούν τη
στιβάδα του όζοντος, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι, βαρέα μέταλλα, λεπτά σωματίδια και αιωρούμενα σωματίδια), με την
επιφύλαξη της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997,
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και
σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχα
νήματα (3)·
ιβ) εκπομπές στο νερό (βαρέα μέταλλα, ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο οξυγόνου, ανθεκτικοί οργανικοί
ρύποι) και
ιγ) εκπομπές στο έδαφος (ιδίως διαρροή και διάχυση επικίνδυνων ουσιών κατά τη φάση της χρήσης των προϊόντων και
κίνδυνος απόπλυσης κατά τη διάθεση των προϊόντων ως αποβλήτων).
Μέρος 2. Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών
Τα μέτρα εφαρμογής μπορεί να απαιτούν από τον κατασκευαστή την παροχή πληροφοριών, οι οποίες είναι δυνατόν να
επηρεάζουν τον τρόπο χειρισμού, χρήσης ή ανακύκλωσης του προϊόντος από μέρη άλλα πλην του κατασκευαστή. Οι πληρο
φορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση:
α) πληροφορίες από τον σχεδιαστή σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής·
β) πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τα σημαντικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος· οι
πληροφορίες αυτές πρέπει να συνοδεύουν το προϊόν, όταν αυτό διατίθεται στην αγορά, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορεί
να συγκρίνει αυτές τις πτυχές των προϊόντων·
γ) πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης του προϊόντος, προκειμένου να
ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον και να διασφαλίζεται η βέλτιστη προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του, καθώς
και σχετικά με τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος μετά το τέλος της ζωής του και, ανάλογα με την περίπτωση, πληρο
φορίες για την περίοδο διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και για τις δυνατότητες βελτίωσης του προϊόντος και
δ) πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σχετικά με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή τη διάθεση του
προϊόντος μετά το τέλος της ζωής του.
Οι πληροφορίες πρέπει να βρίσκονται επάνω στο ίδιο το προϊόν, όταν αυτό είναι δυνατόν.
Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από άλλη κοινοτική νομοθεσία, όπως η
οδηγία 2002/96/ΕΚ.
(1) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.
(2) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.
(3) ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1.
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Μέρος 3. Απαιτήσεις για τον κατασκευαστή
1. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής, είναι δυνατόν να επηρεάζονται
ουσιαστικά από τον σχεδιασμό του προϊόντος, οι κατασκευαστές προϊόντων υποχρεούνται να διενεργούν αξιολόγηση του
μοντέλου του προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, με βάση ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με τις κανονικές
συνθήκες και για τους σκοπούς της χρησιμοποίησής του. Άλλες περιβαλλοντικές πτυχές μπορεί να εξετάζονται σε εθελοντική
βάση.
Με βάση αυτή την αξιολόγηση, οι κατασκευαστές πρέπει να καταρτίζουν το οικολογικό προφίλ του προϊόντος. Το οικολογικό
προφίλ πρέπει να βασίζεται σε χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχουν σχέση με το περιβάλλον και σε εισροές/εκροές που
προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος και εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη τα οποία είναι δυνατόν
να μετρηθούν.
2. Οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιμοποιούν την αξιολόγηση αυτή για να αξιολογούν τις εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις και
την επιτευχθείσα περιβαλλοντική επίδοση του προϊόντος βάσει κριτηρίων αναφοράς.
Τα κριτήρια αναφοράς πρέπει να προσδιορίζονται από την Επιτροπή στο μέτρο εφαρμογής βάσει των πληροφοριών που
συγκεντρώνονται κατά την κατάρτιση του μέτρου.
Η επιλογή συγκεκριμένης σχεδιαστικής λύσης πρέπει να εξασφαλίζει εύλογη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων περιβαλλο
ντικών πτυχών και μεταξύ, αφενός, των περιβαλλοντικών πτυχών και άλλων σχετικών θεμάτων, όπως η ασφάλεια και η υγεία,
οι τεχνικές απαιτήσεις λειτουργικότητας, ποιότητας και επιδόσεων και, αφετέρου, των οικονομικών πτυχών, συμπεριλαμβα
νομένου του κόστους κατασκευής και της δυνατότητας εμπορίας, τηρουμένου, συγχρόνως, του συνόλου της σχετικής
νομοθεσίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μέθοδος καθορισμού των ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
(κατά το άρθρο 15 παράγραφος 6)
Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση μιας επιλεγμένης περιβαλλοντικής πτυχής του προϊ
όντος. Μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή απαιτήσεων για μειωμένη κατανάλωση ενός συγκεκριμένου πόρου, όπως όρια για τη
χρήση αυτού του πόρου κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, όπως ενδείκνυται (π.χ. όρια για την
κατανάλωση νερού στη φάση της χρήσης ή για τις ποσότητες ενός συγκεκριμένου υλικού που ενσωματώνεται στο προϊόν ή
απαίτηση για τις ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού).
Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής που καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει του άρθρου 15, η
Επιτροπή πρέπει να προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται ανάλογα με το προϊόν που καλύπτεται από το μέτρο εφαρμογής, τις σχετικές
παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού εκ των απαριθμούμενων στο παράρτημα Ι, μέρος 1 και ορίζει το επίπεδο των απαιτήσεων
αυτών σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2 ως ακολούθως:
1. Στην τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση πρέπει να επιλέγεται ένας αριθμός αντιπροσωπευτικών μοντέλων του εν
λόγω προϊόντος στην αγορά και προσδιορίζονται οι τεχνικές εναλλακτικές δυνατότητες βελτίωσης των περιβαλλοντικών
επιδόσεων του προϊόντος, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής βιωσιμότητας των εν λόγω εναλλακτικών επιλογών και
αποφεύγοντας κάθε σημαντική απώλεια επιδόσεων ή χρησιμότητας του προϊόντος για τους καταναλωτές.
Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση πρέπει να προσδιορίζει επίσης, για τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές
πτυχές, τα προϊόντα και την τεχνολογία με τις καλύτερες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα στην αγορά.
Οι επιδόσεις προϊόντων που διατίθενται στις διεθνείς αγορές και τα σημεία αναφοράς που ορίζονται στη νομοθεσία άλλων
χωρών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση καθώς και κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων.
Με βάση την ανάλυση αυτή και λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και τεχνικής σκοπιμότητας, καθώς και των δυνατο
τήτων βελτίωσης, πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του
προϊόντος στο ελάχιστο.
Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, το επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης ή κατανάλωσης πρέπει να
καθορίζεται με στόχο το ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής για τους τελικούς χρήστες για αντιπροσωπευτικά μοντέλα προϊόντων,
λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών σε άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Η μέθοδος διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου
ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει των δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
μια ρεαλιστική διάρκεια ζωής για το προϊόν· βασίζεται στο άθροισμα των διακυμάνσεων της τιμής αγοράς (που προκύπτει από
τις διακυμάνσεις του βιομηχανικού κόστους) και των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από τα διάφορα επίπεδα
εναλλακτικών επιλογών για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη διάρκεια ζωής
των εξεταζομένων αντιπροσωπευτικών μοντέλων προϊόντων. Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν πρωτίστως την κατανάλωση
ενέργειας και τις πρόσθετες δαπάνες για άλλους πόρους (όπως νερό ή απορρυπαντικά).
Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας που να καλύπτει τους σχετικούς συντελεστές (όπως τιμή της ενέργειας ή άλλων
πόρων, κόστος των πρώτων υλών ή κόστος παραγωγής, προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά περίπτωση, το εξωτερικό περι
βαλλοντικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αποτρεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προκειμένου να ελέγχεται αν
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αν τα γενικά συμπεράσματα είναι αξιόπιστα. Η απαίτηση αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμόζεται και για άλλους πόρους, όπως για το νερό.
2. Για τη σύνταξη των τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αναλύσεων, μπορούν να χρησιμοποιούνται πληροφορίες που
είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Το ίδιο ισχύει και για πληροφορίες που προέρχονται από υφιστάμενα προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλα μέρη του
κόσμου, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών
συναλλαγών με τους οικονομικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η απαίτηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τον κύκλο ανασχεδιασμού του
προϊόντος.

31.10.2009

31.10.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΧΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Σήμανση CE
(κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2)

Η σήμανση CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm. Αν η σήμανση CE σμικρυνθεί ή μεγεθυνθεί, πρέπει να τηρηθούν οι
αναλογίες που δίνονται στο παραπάνω σχήμα.
Η σήμανση CE πρέπει να τίθεται πάνω στο προϊόν. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να τίθεται πάνω στη συσκευασία και στα
συνοδευτικά έγγραφα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Εσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού
(κατά το άρθρο 8 παράγραφος 2)
1. Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του που
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οι οποίες καθορίζονται στο τμήμα 2 διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις σχετικές
απαιτήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής. Η δήλωση συμμόρφωσης CE μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προϊόντα
και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή.
2. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίζει φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης που καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης
του προϊόντος με τις απαιτήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής.
Η εν λόγω τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως:
α) τη γενική περιγραφή του προϊόντος και την προβλεπόμενη χρήση του·
β) τα αποτελέσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης εκ μέρους του κατασκευαστή, ή/και παραπομπές σε
βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες που χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής για την
αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό του προϊόντος·
γ) το οικολογικό προφίλ εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής·
δ) στοιχεία των προδιαγραφών σχεδιασμού του προϊόντος σχετικά με τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του·
ε) κατάλογο των αναφερόμενων στο άρθρο 10 κατάλληλων προτύπων, που εφαρμόσθηκαν εν όλω ή εν μέρει και περιγραφή
των λύσεων που υιοθετήθηκαν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής σε περίπτωση μη
εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν πληρούν απολύτως τις
απαιτήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής·
στ) αντίγραφο των πληροφοριών που αφορούν τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I, μέρος 2· και
ζ) τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία
για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο ισχύον μέτρο
εφαρμογής.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με
τις προδιαγραφές σχεδιασμού που αναφέρονται στο σημείο 2 και με τις απαιτήσεις του μέτρου που ισχύει για το προϊόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης
(κατά το άρθρο 8 παράγραφος 2)
1.

Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
σημείου 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής. Η δήλωση
συμμόρφωσης CE μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή.

2.

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται σύστημα διαχείρισης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει τα περιβαλλοντικά στοιχεία που καθορίζονται στο σημείο 3.

3.

Περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης
Το παρόν σημείο προσδιορίζει τα στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης και τις διαδικασίες βάσει των οποίων ο κατα
σκευαστής μπορεί να αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής.

3.1.

Πολιτική στον τομέα των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος
Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι πληροί τις απαιτήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής. Ο
κατασκευαστής πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό και την επανεξέταση των στόχων
και δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος με σκοπό τη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων
του προϊόντος.
Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή για τη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων και
τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του προϊόντος, εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής, μέσω του σχεδια
σμού και της κατασκευής του, πρέπει να τεκμηριώνονται με συστηματικό και τακτικό τρόπο υπό μορφή γραπτών
διαδικασιών και οδηγιών.
Οι εν λόγω διαδικασίες και οδηγίες πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνουν κατάλληλη περιγραφή:
α) του καταλόγου των εγγράφων που πρέπει να συντάσσονται —και ανάλογα με την περίπτωση— να προσκομίζονται για
να αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προϊόντος·
β) των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος και της οργανωτικής δομής, των ευθυνών, των
εξουσιών της διοίκησης και του τρόπου κατανομής των πόρων όσον αφορά την εφαρμογή και τη διατήρησή τους·
γ) των ελέγχων και των δοκιμών που πρέπει να διενεργούνται μετά την κατασκευή του προϊόντος για να ελέγχονται οι
επιδόσεις του σε σχέση με τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων·
δ) των διαδικασιών για τον έλεγχο της αναγκαίας τεκμηρίωσης και για τη διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσής της και
ε) της μεθόδου για τον έλεγχο της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών στοιχείων του
συστήματος διαχείρισης.

3.2.

Προγραμματισμός
Ο κατασκευαστής πρέπει να θέτει και να διατηρεί:
α) διαδικασίες για τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του προϊόντος·
β) στόχους και δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, οι οποίοι συνεκτιμούν τις τεχνολογικές εναλλακτικές
επιλογές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις και
γ) πρόγραμμα για την επίτευξη αυτών των στόχων.

3.3.

Εφαρμογή και τεκμηρίωση
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3.3.1. Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης πρέπει να καλύπτει, ιδίως, τα εξής:
α) καθορίζονται και τεκμηριώνονται ευθύνες και αρμόδιες αρχές ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη ουσιαστικών
περιβαλλοντικών επιδόσεων από το προϊόν και η υποβολή εκθέσεων για τη λειτουργία του, με στόχο την επανεξέταση
και τη βελτίωσή του·
β) συντάσσονται έγγραφα που περιγράφουν τις τεχνικές ελέγχου και εξακρίβωσης του σχεδιασμού και τις διαδικασίες και
τα συστηματικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος και
γ) ο κατασκευαστής συντάσσει και διατηρεί πληροφορίες που περιγράφουν τα βασικά περιβαλλοντικά στοιχεία του
συστήματος διαχείρισης και τις διαδικασίες ελέγχου όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
3.3.2. Η τεκμηρίωση του προϊόντος πρέπει να διευκρινίζει, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) τη γενική περιγραφή του προϊόντος και την προβλεπόμενη χρήση του·
β) τα αποτελέσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης εκ μέρους του κατασκευαστή, ή/και παραπομπές σε
βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες που χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής για
την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό του προϊόντος·
γ) το οικολογικό προφίλ εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής·
δ) τα έγγραφα που περιγράφουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού που καθορίζονται στο ισχύον μέτρο εφαρμογής·
ε) ο κατασκευαστής πρέπει να καθορίζει προδιαγραφές που αναφέρουν, ιδίως, τα πρότυπα που εφαρμόσθηκαν· σε
περίπτωση μη εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν πληρούν
πλήρως τις απαιτήσεις του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης και
στ) αντίγραφο των πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος 2.
3.4.

Έλεγχος και διορθωτικά μέτρα

3.4.1. Ο κατασκευαστής πρέπει να:
α) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές
σχεδιασμού του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου εφαρμογής που ισχύει γι’ αυτό·
β) θεσπίζει και διατηρεί διαδικασίες για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης και επιφέρει στις
τεκμηριωμένες διαδικασίες τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από τα διορθωτικά μέτρα και
γ) διενεργεί τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, πλήρη εσωτερικό έλεγχο του συστήματος διαχείρισης, αναφορικά προς τα
περιβαλλοντικά του στοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Δήλωση συμμόρφωσης CE
(κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3)
Η δήλωση συμμόρφωσης CE πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
2. Περιγραφή του μοντέλου, επαρκή για τη σαφή αναγνώρισή του.
3. Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων.
4. Ανάλογα με την περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν.
5. Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία άλλης κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης CE και
6. Στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει το δικαίωμα να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδο
τημένο αντιπρόσωπό του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Περιεχόμενο των μέτρων εφαρμογής
(σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8)
Τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να διευκρινίζουν, ιδίως:
1. Τον ακριβή ορισμό του τύπου ή των τύπων των καλυπτόμενων προϊόντων.
2. Τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για το καλυπτόμενο προϊόν, τις ημερομηνίες εφαρμογής και τα σταδιακά ή μετα
βατικά μέτρα ή περιόδους.
α) σε περίπτωση γενικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, τις σχετικές φάσεις και πτυχές εκ των αναφερομένων στο
παράρτημα Ι, σημεία 1.1. και 1.2, μαζί με παραδείγματα παραμέτρων εκ των αναφερομένων στο παράρτημα I, σημείο 1.3,
ως οδηγίες για την αξιολόγηση βελτιώσεων συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πτυχών·
β) σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, το επίπεδο ή τα επίπεδά τους.
3. Τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μέρος Ι και για τις οποίες δεν χρειάζεται
απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού.
4. Τις απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση του προϊόντος, όταν το στοιχείο αυτό έχει άμεση σχέση με τις εξεταζόμενες
περιβαλλοντικές επιδόσεις του προϊόντος·
5. Τα πρότυπα ή/και τις μεθόδους μέτρησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν· όπου υπάρχουν, χρησιμοποιούνται εναρμονι
σμένα πρότυπα, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
6. Λεπτομερή στοιχεία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης δυνάμει της απόφασης 93/465/ΕΟΚ:
α) όταν οι ενότητες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι διαφορετικές από την ενότητα A, τους παράγοντες που οδηγούν
στην επιλογή αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας·
β) ανάλογα με την περίπτωση, τα κριτήρια για την έγκριση ή/και την πιστοποίηση των τρίτων μερών.
Όταν για το ίδιο προϊόν ορίζονται διαφορετικές ενότητες σε άλλες απαιτήσεις ΕΚ, η ενότητα που ορίζεται στο μέτρο
εφαρμογής πρέπει να υπερισχύει όσον αφορά τη σχετική απαίτηση·
7. Τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές, ιδίως για τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης
που απαιτούνται για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης του προϊόντος με το μέτρο εφαρμογής·
8. Τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη
θέση σε λειτουργία προϊόντων, τα οποία έχουν συμμορφωθεί με τους κανονισμούς που ίσχυαν στο έδαφός τους κατά την
ημερομηνία έκδοσης του μέτρου εφαρμογής·
9. Την ημερομηνία αξιολόγησης και ενδεχόμενης αναθεώρησης του μέτρου εφαρμογής, λαμβανομένης υπόψη της ταχύτητας της
τεχνολογικής προόδου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ
Αυτορρύθμιση
(κατά το άρθρο 17)
Επιπλέον της βασικής νομικής απαίτησης κατά την οποία οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες
τις διατάξεις της συνθήκης (ιδίως προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού), καθώς και προς τις διεθνείς
υποχρεώσεις της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων πολυμερών εμπορικών κανόνων, ο εξής μη εξαντλητικός κατάλογος ενδει
κτικών κριτηρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του παραδεκτού των πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης ως εναλλα
κτικής λύσης αντί μέτρου εφαρμογής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας:

1. Ανοικτή συμμετοχή
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να είναι ανοικτές στη συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών, στις φάσεις τόσο της
προετοιμασίας όσο και της εφαρμογής.

2. Προστιθέμενη αξία
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να δημιουργούν προστιθέμενη αξία (μεγαλύτερη από ό,τι οι «συνήθεις υποθέσεις»)
όσον αφορά τη βελτίωση της γενικής περιβαλλοντικής απόδοσης του καλυπτόμενου προϊόντος.

3. Αντιπροσωπευτικότατα
Ο βιομηχανικός κλάδος και οι φορείς του που συμμετέχουν σε δράσεις αυτορρύθμισης πρέπει να αντιπροσωπεύουν μεγάλη
πλειοψηφία του σχετικού οικονομικού τομέα, με όσο το δυνατόν λιγότερες εξαιρέσεις. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη
διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού.

4. Στόχοι ποσοτικά εκπεφρασμένοι και σταδιακώς εφαρμοζόμενοι
Οι στόχοι που καθορίζουν οι συμμετέχοντες πρέπει να εκφράζονται με σαφήνεια και ακρίβεια, σε επακριβώς καθορισμένη
βάση. Αν η πρωτοβουλία αυτορρύθμισης καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να περιλαμβάνονται ενδιάμεσοι στόχοι.
Εξασφαλίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης της συμμόρφωσης προς τους σκοπούς και τους (ενδιαμέσους) στόχους κατά
τρόπο οικονομικώς προσιτό και αξιόπιστο, με σαφείς και αξιόπιστους δείκτες. Η ανάπτυξη των δεικτών αυτών πρέπει να
διευκολύνεται με στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα και τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις.

5. Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να δημοσιοποιούνται, μεταξύ άλλων με τη χρήση
του Διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων διάδοσης των πληροφοριών.

Τούτο πρέπει επίσης να ισχύει για τις ενδιάμεσες και τις τελικές εκθέσεις παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες —δηλαδή τα
κράτη μέλη, η βιομηχανία, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι ενώσεις καταναλωτών— πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής
παρατηρήσεων σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης.

6. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να περιλαμβάνουν ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα παρακολούθησης, με σαφώς
προσδιορισμένες ευθύνες για τη βιομηχανία και τους ανεξάρτητους φορείς ελέγχου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε
συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία αυτορρύθμισης, πρέπει να καλούνται να παρακολουθούν την επίτευξη
των στόχων.

Το σχέδιο παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι λεπτομερές, διαφανές και αντικειμενικό. Πρέπει να
εναπόκειται στις υπηρεσίες της Επιτροπής να εξετάζουν, επικουρούμενες από την επιτροπή του άρθρου 19 παράγραφος
1, εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της εθελοντικής συμφωνίας ή άλλων αυτορρυθμιστικών μέτρων.

7. Οικονομική αποδοτικότητα της διαχείρισης πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης
Το κόστος διαχείρισης των πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, δεν πρέπει να οδηγεί σε
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση σε σχέση με τους στόχους τους και τα άλλα διαθέσιμα μέσα πολιτικής.
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8. Βιώσιμη ανάπτυξη
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους πολιτικής της παρούσας οδηγίας, περιλαμβανο
μένης της ολοκληρωμένης προσέγγισης, καθώς και στην οικονομική και την κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Πρέπει να ενσωματώνεται η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η υγεία, η ποιότητα ζωής και τα οικονομικά
συμφέροντα.
9. Συμβατότητα κινήτρων
Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δεν αναμένεται να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν άλλοι παράγοντες και κίνητρα
- πίεση της αγοράς, φορολογία και νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο - στέλνουν αντιφατικά μηνύματα στους συμμετέχοντες στην
πρωτοβουλία αυτορρύθμισης. Η συνέπεια της πολιτικής αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο από την άποψη αυτή και πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πρωτοβουλίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της
(οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 24)
Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29).
Οδηγία 2008/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 48).

μόνο το άρθρο 1

ΜΕΡΟΣ Β
Κατάλογος των προθεσμιών μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
(οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 24)

Οδηγία

Προθεσμία μεταφοράς

2005/32/ΕΚ

11 Αυγούστου 2007

2008/28/ΕΚ

—

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
Πίνακας Αντιστοιχίας

Οδηγία 2005/32/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρα 1 έως 20

Άρθρα 1 έως 20

Άρθρο 21

—

Άρθρο 22

—

Άρθρο 23

Άρθρο 21

Άρθρο 24

Άρθρο 22

Άρθρο 25

—

—

Άρθρο 23

—

Άρθρο 24

Άρθρο 26

Άρθρο 25

Άρθρο 27

Άρθρο 26

Παραρτήματα Ι έως VIII

Παραρτήματα Ι έως VIII

—

Παράρτημα ΙΧ

—

Παράρτημα Χ
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ΟΔΗΓΙΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Οκτωβρίου 2009
σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων
οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων
όζον της τροπόσφαιρας και το βενζόλιο, και η οδηγία
2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά
ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς
ρύπους (6), θεσπίζει εθνικά ανώτατα όρια για τις ΠΟΕ οι
οποίες συμβάλλουν στον σχηματισμό του όζοντος της τρο
πόσφαιρας. Οι εκπομπές ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων ατμών
βενζίνης, σε ένα κράτος μέλος μπορεί να συμβάλλουν στα
προβλήματα ποιότητας του αέρα σε άλλα κράτη μέλη.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
(4)

Το όζον είναι επίσης αέριο θερμοκηπίου και συμβάλλει στην
υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας και την κλιματική μεταβολή.

(5)

Στόχος της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για
τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων
(ΠΟΕ) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και
τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στα πρα
τήρια καυσίμων (7) (φάση Ι της ανάκτησης ατμών βενζίνης),
είναι η ανάκτηση ατμών βενζίνης που εκπέμπονται από την
αποθήκευση και τη διάθεση βενζίνης μεταξύ τερματικών
εγκαταστάσεων και πρατηρίων καυσίμων.

(6)

Ατμοί βενζίνης εκπέμπονται επίσης κατά τη διάρκεια του
ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσί
μων και θα πρέπει να ανακτώνται κατά τρόπο συνεπή προς
τις διατάξεις της οδηγίας 94/63/ΕΚ.

(7)

Έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί διάφορα κοινοτικά μέσα
για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώ
σεων. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω δράση για την επίτευξη
των στόχων για την υγεία και το περιβάλλον, όπως καθορί
ζονται στο έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περι
βάλλον και στην οδηγία 2001/81/ΕΚ.

(8)

Για τη μείωση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων θερ
μοκηπίου από καύσιμα οδικών μεταφορών, η οδηγία
98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (8), θα επιτρέπει, από την
1η Ιανουαρίου 2011, τη διάθεση στην αγορά βενζίνης με
μεγαλύτερο ποσοστό συστατικών βιοκαυσίμου από ό,τι
προηγουμένως. Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των
εκπομπών ΠΟΕ, δεδομένου ότι προσφέρεται η δυνατότητα
στα κράτη μέλη να εκχωρούν περιορισμένες εξαιρέσεις από
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την τάση
των ατμών.

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (1),
Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος
δράσης για το περιβάλλον (3), αναγνωρίστηκε η ανάγκη να
μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση σε επίπεδα τα οποία να
ελαχιστοποιούν τις βλαβερές συνέπειες για την υγεία του
ανθρώπου και το περιβάλλον.
To Πρωτόκολλο της Γενεύης σχετικά με τον έλεγχο των
εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων ή της διαμεθοριακής
μεταφοράς τους ορίζει στόχους μείωσης των εκπομπών για
πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ), το δε Πρωτόκολλο του
Gothenburg για την καταπολέμηση της οξίνισης, του ευτρο
φισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος (4) ορίζει ανώτατα
όρια εκπομπών για τέσσερις ρύπους —διοξείδιο του θείου,
οξείδια του αζώτου, ΠΟΕ και αμμωνία— και απαιτεί να
χρησιμοποιούνται βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για να δια
τηρούνται οι εκπομπές σε χαμηλά επίπεδα.
Η οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την
Ευρώπη (5), θεσπίζει στόχους ποιότητας του αέρα για το

(1) Γνώμη της 13ης Μαΐου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη
Εφημερίδα).
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009.
(3) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 179 της 17.7.2003, σ. 3.
(5) ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.

(6) ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22.
(7) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24.
(8) ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.
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Τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων ενδέχεται να χρειαστεί να
προσαρμόσουν τις υπάρχουσες υποδομές και, με σκοπό τη
μείωση του κόστους, είναι προτιμότερο να εγκατασταθεί σε
αυτά εξοπλισμός ανάκτησης ατμών όταν ανακαινισθεί σημα
ντικά το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (που σημαίνει
σημαντική αλλαγή ή ανανέωση της υποδομής του πρατη
ρίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δεξαμενές και τους αγω
γούς), δεδομένου ότι έτσι μειώνεται σημαντικά το κόστος
των αναγκαίων προσαρμογών. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα υφι
στάμενα πρατήρια καυσίμων είναι δυνατόν να προσαρμο
σθούν ευκολότερα και σε αυτά θα πρέπει να εγκατασταθεί
νωρίτερα εξοπλισμός ανάκτησης ατμών, δεδομένου ότι συμ
βάλλουν περισσότερο στις εκπομπές. Στα νέα πρατήρια καυ
σίμων είναι δυνατή η ενσωμάτωση εξοπλισμού ανάκτησης
ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της
κατασκευής τους και, επομένως, ο εξοπλισμός ανάκτησης
ατμών βενζίνης μπορεί να εγκατασταθεί αμέσως.

(15)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για
τη βελτίωση της νομοθεσίας (2), τα κράτη μέλη παροτρύνο
νται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι να αποτυ
πώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρού
σας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και
να τους δημοσιοποιούν.

(16)

Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θεσπίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 175 της Συνθήκης, δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να
διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερα προστατευτικά
μέτρα, εφόσον αυτά είναι συμβατά με τη Συνθήκη. Σύμφωνα
με το άρθρο 176 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη πρέπει να
κοινοποιούν οιαδήποτε τέτοια μέτρα στην Επιτροπή.

(10)

Οι δεξαμενές καυσίμου των νεοκατασκευαζόμενων μηχανο
κίνητων οχημάτων δεν περιέχουν ατμούς βενζίνης. Είναι επο
μένως σκόπιμη μια εξαίρεση για τον πρώτο εφοδιασμό των
οχημάτων αυτών με καύσιμο.

(17)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(11)

Μολονότι διάφορα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει απαιτήσεις σε
εθνικό επίπεδο σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών
βενζίνης, δεν υπάρχει νομοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο. Ενδεί
κνυται, συνεπώς, η θέσπιση ενιαίου ελάχιστου επιπέδου ανά
κτησης ατμών βενζίνης, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο
οφέλους για το περιβάλλον και να διευκολυνθεί το εμπόριο
εξοπλισμού ανάκτησης ατμών βενζίνης.

(18)

Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει
μέτρα εφαρμογής για εναρμονισμένες μεθόδους και πρό
τυπα. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοι
χείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά της συμπλη
ρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να εγκρι
θούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(19)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η
μείωση των εκπομπών ατμών βενζίνης στην ατμόσφαιρα, δεν
είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, και
συνεπώς, λόγω της διασυνοριακής φύσης της ρύπανσης του
αέρα, είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα
με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθή
κης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

(9)

(12)

(13)

(14)

Όλοι οι εγκαταστημένοι εξοπλισμοί για τη φάση ΙΙ της ανά
κτησης ατμών βενζίνης θα πρέπει να υφίστανται περιοδικώς
ελέγχους, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη πραγμα
τικής μείωσης των εκπομπών από τους εν λόγω εξοπλισμούς.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι πρέπει να
πραγματοποιούνται έλεγχοι από έναν ή περισσότερους από
τους ακόλουθους φορείς: επίσημες υπηρεσίες επιθεώρησης,
τον ίδιο τον φορέα εκμετάλλευσης ή τρίτο μέρος. Στις επί
σημες επιθεωρήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τη σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για
τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλ
λοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη (1).
Ο εξοπλισμός της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης
θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN) θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει
μεθοδολογία εναρμονισμένου ελέγχου.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με
τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των
εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας
οδηγίας και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώ
σεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με
την παράβαση και αποτρεπτικές καθότι η μη συμμόρφωση
μπορεί να επιφέρει βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον.

(1) ΕΕ L 118 της 27.4.2001, σ. 41.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα με στόχο τη μείωση της ποσό
τητας ατμών βενζίνης που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κατά τη
διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια
καυσίμων.
(2) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 2
Ορισμοί

31.10.2009

β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει
τα 100 m3 ετησίως, και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης
κατοικίας ή εργασίας.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
1) «βενζίνη»: η βενζίνη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της
οδηγίας 94/63/ΕΚ·
2) «ατμοί βενζίνης»: κάθε αέρια ένωση που εξατμίζεται από τη
βενζίνη·

2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε υφιστάμενο πρατήριο
καυσίμων το οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση εξοπλίζεται
με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την
ανακαίνιση, εάν:

α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει
τα 500 m3 ετησίως· ή

3) «πρατήριο καυσίμων»: σταθμός διανομής όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 94/63/ΕΚ·
4) «υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων»: πρατήριο καυσίμων το οποίο
έχει ήδη κατασκευασθεί ή για το οποίο χορηγείται μεμονωμένη
πολεοδομική άδεια, άδεια κατασκευής ή άδεια λειτουργίας πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2012·
5) «νέο πρατήριο καυσίμων»: πρατήριο καυσίμων το οποίο έχει ήδη
κατασκευασθεί ή για το οποίο χορηγείται μεμονωμένη πολεοδο
μική άδεια, άδεια κατασκευής ή άδεια λειτουργίας κατά την 1η
Ιανουαρίου 2012 ή μετά την ημερομηνία αυτή·
6) «σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης»: εξοπλι
σμός ο οποίος αποσκοπεί στην ανάκτηση των ατμών βενζίνης
που εκτοπίζονται από τη δεξαμενή καυσίμων μηχανοκίνητου
οχήματος, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του σε πρατήριο
καυσίμων, και ο οποίος διοχετεύει τους εν λόγω ατμούς βενζί
νης σε δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων ή τους
επιστρέφει στον διανομέα βενζίνης για επαναπώληση·
7) «απόδοση δέσμευσης ατμών βενζίνης»: η ποσότητα ατμών βεν
ζίνης που δεσμεύεται από το σύστημα ανάκτησης ατμών βενζί
νης συγκρινόμενη προς την ποσότητα ατμών βενζίνης που θα
εκπέμπονταν ειδάλλως στην ατμόσφαιρα, ελλείψει τέτοιου
συστήματος, εκφραζόμενη ως ποσοστό·
8) «λόγος ατμών/βενζίνης»: ο λόγος μεταξύ του όγκου ατμών βεν
ζίνης σε ατμοσφαιρική πίεση που διέρχεται από το σύστημα της
φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης προς τον όγκο της
διανεμηθείσας βενζίνης·
9) «διακίνηση»: η συνολική ετήσια ποσότητα βενζίνης που εκφορ
τώνεται από κινητές δεξαμενές σε πρατήριο καυσίμων.

β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει
τα 100 m3 ετησίως και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης
κατοικίας ή εργασίας.

3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υφιστάμενα πρατήρια
καυσίμων με διακίνηση άνω των 3 000 m3 ετησίως εξοπλίζονται
με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργό
τερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

4.
Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή σε πρατήρια
καυσίμων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της
κατασκευής και της παράδοσης νέων μηχανοκίνητων οχημάτων.

Άρθρο 4
Ελάχιστο επίπεδο ανάκτησης ατμών βενζίνης
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από την ημερομηνία κατά
την οποία τα συστήματα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζί
νης καθίστανται υποχρεωτικά με βάση το άρθρο 3, η απόδοση των
συστημάτων αυτών είναι τουλάχιστον ίση με 85 % με βάση την
πιστοποίηση του κατασκευαστή σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά
τεχνικά πρότυπα ή τις διαδικασίες έγκρισης τύπου που καθορίζονται
δυνάμει του άρθρου 8 ή, ελλείψει τέτοιων προτύπων ή διαδικασιών,
σύμφωνα με σχετικό εθνικό πρότυπο.

2.
Από την ημέρα κατά την οποία καθίστανται υποχρεωτικά
σύμφωνα με το άρθρο 3 τα συστήματα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης
ατμών βενζίνης στα οποία οι ανακτώμενοι ατμοί βενζίνης μεταφέ
ρονται σε δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων, ο λόγος
ατμών/βενζίνης είναι τουλάχιστον ίσος με 0,95 αλλά δεν υπερβαίνει
το 1,05.

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Πρατήρια καυσίμων

Περιοδικοί έλεγχοι και πληροφόρηση των καταναλωτών

1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε νέο πρατήριο καυσίμων
εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζί
νης, εάν

1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης
ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, των συστημάτων ανάκτησης ατμών
βενζίνης της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον άπαξ ετησίως, είτε με
τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του λόγου ατμών/βενζίνης, υπό
συνθήκες προσομοίωσης ροής βενζίνης, προς τις διατάξεις του
άρθρου 4 παράγραφος 2, είτε με οιαδήποτε άλλη κατάλληλη μεθο
δολογία.

α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει
τα 500 m3 ετησίως· ή
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2.
Εφόσον έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης παρακολούθη
σης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης
ατμών βενζίνης ελέγχεται τουλάχιστον κάθε τριετία. Οιοδήποτε
τέτοιο σύστημα αυτόματης παρακολούθησης εντοπίζει αυτομάτως
τις βλάβες λειτουργίας του συστήματος της φάσης ΙΙ της ανάκτησης
ατμών βενζίνης και του ιδίου του συστήματος αυτόματης παρακο
λούθησης, υποδεικνύει τις βλάβες στον διαχειριστή του πρατηρίου
καυσίμων και διακόπτει αυτομάτως τη ροή βενζίνης από τον ελατ
τωματικό διανομέα, εάν η βλάβη δεν αποκατασταθεί εντός επτά
ημερών.
3.
Όταν σε πρατήριο καυσίμων έχει εγκατασταθεί σύστημα της
φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, τα κράτη μέλη διασφαλί
ζουν ότι στο πρατήριο αναρτάται ειδικό σήμα, αυτοκόλλητο ή άλλη
κοινοποίηση, επάνω ή κοντά στην αντλία βενζίνης, που ενημερώνει
τους καταναλωτές για το γεγονός αυτό.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώ
σεις σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζο
νται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα ανα
γκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες
με την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις
εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2012 και
κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποί
ησή τους.
Άρθρο 7
Επανεξέταση
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρ
μογή της παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα:
α) το όριο των 100 m3 που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος
1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας
οδηγίας και το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/63/ΕΚ·
β) το ιστορικό συμμόρφωσης εν λειτουργία των συστημάτων της
φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης· και

άρθρο 4 και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στο άρθρο
5, μπορούν να προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο.
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά
της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9
παράγραφος 2.
Άρθρο 9
Διαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγρά
φου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Άρθρο 10
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Ανακοι
νώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα
φορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) την ανάγκη για εξοπλισμό αυτόματης παρακολούθησης.
Υποβάλλει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενα, αν χρει
άζεται, από νομοθετική πρόταση.

L 285/39

Άρθρο 12
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Άρθρο 8
Τεχνικές προσαρμογές
Για τους σκοπούς των άρθρων 4 και 5 μπορούν να θεσπίζονται
εναρμονισμένες μέθοδοι και πρότυπα. Στις περιπτώσεις όπου είναι
αναγκαίο να διασφαλίζεται συνέπεια με κατάλληλο πρότυπο που
έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), τα ανω
τέρω άρθρα, με εξαίρεση την απόδοση της δέσμευσης ατμών βεν
ζίνης και τον λόγο ατμών προς βενζίνη που καθορίζονται στο

Στρασβούργο, 21 Οκτωβρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

EL
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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 27ης Οκτωβρίου 2009
για το διορισμό ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από την Ιταλία
(2009/797/ΕΚ, Ευρατόμ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 259,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 167,
την απόφαση 2006/524/ΕΚ, Ευρατόμ (1) και την απόφαση
2006/651/ΕΚ, Ευρατόμ (2),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
O κ. Stefano PALMIERI, responsabile dell’area di ricerca Sviluppo
locale e politica industriale dell’IRES CGIL — Istituto di ricerche
economiche e sociali Confederazione generale italiana del lavoro
(Ομάδα ΙΙ - Ομάδα Εργαζομένων), διορίζεται μέλος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της τρέ
χουσας θητείας, ήτοι έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2010.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της
έκδοσής της.

την υποψηφιότητα που πρότεινε η ιταλική κυβέρνηση,
τη γνώμη της Επιτροπής,
Εκτιμώντας ότι μετά την παραίτηση της κας Susanna FLORIO, έχει
κενωθεί μία θέση μέλους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή,

(1) ΕΕ L 207 της 28.7.2006, σ. 30.
(2) ΕΕ L 269 της 28.9.2006, σ. 13.

Λουξεμβούργο, 27 Οκτωβρίου 2009.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. BILDT
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Οκτωβρίου 2009
για το διορισμό ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από τις Κάτω
Χώρες
(2009/798/ΕΚ, Ευρατόμ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 259,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 167,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
O κ. J. Α. VAN DEN BANDT-STEL, permanent gedelegeerde VNONCW te Brussel (Ομάδα I - Ομάδα Εργοδοτών), όπως αναφέρεται

από τον υπουργό Οικονομικών των Κάτω Χωρών, διορίζεται μέλος
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το
υπόλοιπο
της
τρέχουσας
θητείας,
ήτοι
έως
τις
20 Σεπτεμβρίου 2010.
Άρθρο 2

την απόφαση 2006/651/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (1),

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

την υποψηφιότητα που πρότεινε η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών,
τη γνώμη της Επιτροπής,
Εκτιμώντας ότι μετά τη λήξη της θητείας του κ. J. W. VAN DEN
BRAAK, έχει κενωθεί μία θέση μέλους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή,

(1) ΕΕ L 269 της 28.9.2006, σ. 13.

Λουξεμβούργο, 27 Οκτωβρίου 2009.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. BILDT

EL
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 2009
για την τροποποίηση της απόφασης 2002/994/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας για τα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται από την Κίνα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 8243]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/799/ΕΚ)
γωγή στην Κοινότητα, όπως υποβλήθηκε από τις αρμόδιες
αρχές της Κίνας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες
χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 6,

(4)

Συνεπώς, τα αυγά και τα προϊόντα αυγών πρέπει να περιλη
φθούν στον κατάλογο προϊόντων που καθορίζονται στο
μέρος II του παραρτήματος της απόφασης 2002/994/ΕΚ
και η εν λόγω απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Η έγκριση εισαγωγής αυγών και προϊόντων αυγών από την
Κίνα στην Κοινότητα χορηγείται με την επιφύλαξη άλλων
υγειονομικών μέτρων που εγκρίνονται για λόγους δημόσιας
υγείας ή υγείας των ζώων.

(6)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Η απόφαση 2002/994/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμ
βρίου 2002, σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας για τα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται από την
Κίνα (2), εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης
που εισάγονται από την Κίνα που προορίζονται για κατανά
λωση από τον άνθρωπο ή για ζωοτροφές.

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης τα κράτη
μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές παρτίδων των προϊόντων που
απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος εφόσον
συνοδεύονται από δήλωση της κινεζικής αρμόδιας αρχής
με την οποία βεβαιώνεται ότι κάθε παρτίδα έχει υποβληθεί
πριν από την αποστολή σε χημική δοκιμασία για να εξασφα
λιστεί ότι τα σχετικά προϊόντα δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία. Η δοκιμασία αυτή πρέπει να διενερ
γείται ιδίως με σκοπό να ανιχνεύεται η παρουσία χλωραμ
φενικόλης και νιτροφουρανίων και των μεταβολιτών τους.

(2)

Η απόφαση 2008/772/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Οκτω
βρίου 2008, για τροποποίηση της απόφασης 2004/432/ΕΚ
σχετικά με την έγκριση των σχεδίων επιτήρησης καταλοίπων
των τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ του
Συμβουλίου (3), τροποποίησε την απόφαση 2004/432/ΕΚ
της Επιτροπής (4), ώστε να ληφθεί υπόψη το σχέδιο επιτή
ρησης καταλοίπων για τα αυγά που προορίζονται για εξα

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

24 της 30.1.1998, σ. 9.
348 της 21.12.2002, σ. 154.
263 της 2.10.2008, σ. 20.
154 της 30.4.2004, σ. 42.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος της απόφασης 2002/994/ΕΚ προ
στίθεται το ακόλουθο κείμενο:
«— αυγά και προϊόντα αυγών».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Οκτωβρίου 2009
για την τροποποίηση της απόφασης 2004/432/ΕΚ σχετικά με την έγκριση των σχεδίων επιτήρησης
καταλοίπων των τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 8347]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/800/ΕΚ)
καθεμία από τις εν λόγω τρίτες χώρες στον κατάλογο του
παραρτήματος της απόφασης 2004/432/ΕΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(4)

Το Μαυροβούνιο περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο
παράρτημα της απόφασης 2004/432/ΕΚ για βοοειδή, αιγο
ειδή/προβατοειδή, χοίρους, ιπποειδή και μέλι. Η κατάσταση
αυτή είναι προσωρινή, εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών
σχετικά με τα κατάλοιπα.

(5)

Το Μαυροβούνιο υπέβαλε στην Επιτροπή επικαιροποιημένο
σχέδιο επιτήρησης καταλοίπων για βοοειδή, αιγοειδή/προβα
τοειδή, χοίρους, πουλερικά, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,
αβγά και μέλι. Η αξιολόγηση του εν λόγω σχεδίου και οι
πρόσθετες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή παρέχουν
επαρκείς εγγυήσεις για το σχέδιο επιτήρησης καταλοίπων
όσον αφορά βοοειδή, αιγοειδή/προβατοειδή, χοίρους και
μέλι. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει συνεπώς να εξακολουθή
σουν να παρατίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος της
απόφασης 2004/432/ΕΚ, ενώ η ένδειξη σχετικά με την προ
σωρινή φύση της εγγραφής πρέπει να διαγραφεί.

(6)

Επιπλέον, η αξιολόγηση του εν λόγω σχεδίου και οι πρό
σθετες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή παρέχουν επαρ
κείς εγγυήσεις για το σχέδιο επιτήρησης καταλοίπων όσον
αφορά τα πουλερικά, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και τα
αβγά. Επομένως, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να συμπεριλη
φθούν στην εγγραφή για το Μαυροβούνιο, στον κατάλογο
του παραρτήματος της απόφασης 2004/432/ΕΚ.

(7)

Τα ιπποειδή δεν καλύπτονται από το επικαιροποιημένο σχέ
διο παρακολούθησης καταλοίπων που υποβλήθηκε στην Επι
τροπή από το Μαυροβούνιο. Επομένως, τα ιπποειδή πρέπει
να διαγραφούν από την εγγραφή για την εν λόγω τρίτη
χώρα στον κατάλογο του παραρτήματος της απόφασης
2004/432/ΕΚ.

(8)

Οι Σεϋχέλλες απαριθμούνται επί του παρόντος στο παράρ
τημα της απόφασης 2004/432/ΕΚ για τα προϊόντα υδατο
καλλιέργειας, αλλά δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή σχέδιο επι
τήρησης καταλοίπων για το 2009. Η εγγραφή για τις Σεϋ
χέλλες για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πρέπει συνεπώς να
διαγραφεί από το παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

(9)

Για λόγους σαφήνειας και συνεκτικότητας της κοινοτικής
νομοθεσίας, πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στις
υποσημειώσεις του παραρτήματος της απόφασης
2004/432/ΕΚ.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996,
περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατά
λοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης
των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων
89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (1), και ιδίως το τέταρτο εδάφιο
του άρθρου 29 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 96/23/ΕΚ θεσπίζει μέτρα ελέγχου των ουσιών και
των ομάδων καταλοίπων που αναφέρονται στο παράρτημα I
της εν λόγω οδηγίας. Σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ, η
εγγραφή και η παραμονή στους καταλόγους τρίτων χωρών
από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν ζώα
και πρωτογενή προϊόντα ζωικής προέλευσης που καλύπτο
νται από αυτή την οδηγία εξαρτώνται από την υποβολή, από
τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, σχεδίου που παραθέτει τις
εγγυήσεις που προσφέρουν όσον αφορά την επιτήρηση των
ομάδων καταλοίπων και των ουσιών που αναφέρονται στο εν
λόγω παράρτημα. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να επικαιροποι
ούνται κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ιδίως όταν ορισμέ
νοι έλεγχοι το καθιστούν αναγκαίο.
Η απόφαση 2004/432/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απρι
λίου 2004, σχετικά με την έγκριση των σχεδίων επιτήρησης
καταλοίπων των τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία
96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (2), εγκρίνει τα σχέδια επιτήρη
σης καταλοίπων που υπέβαλαν ορισμένες τρίτες χώρες οι
οποίες απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος
της εν λόγω απόφασης όσον αφορά ζώα και πρωτογενή
προϊόντα ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στον εν
λόγω κατάλογο.
Η Μπελίζε, το Καμερούν και η Γαλλική Πολυνησία υπέβαλαν
στην Επιτροπή σχέδια επιτήρησης καταλοίπων για το μέλι. Η
αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων και οι πρόσθετες πληρο
φορίες που έλαβε η Επιτροπή παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις
για τα σχέδια επιτήρησης καταλοίπων που υποβλήθηκαν από
τις ανωτέρω τρίτες χώρες όσον αφορά το μέλι. Επομένως, το
προϊόν αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εγγραφή για

(1) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.
(2) ΕΕ L 154 της 30.4.2004, σ. 42.
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Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαταραχή του εμπορίου,
πρέπει να οριστεί μεταβατική περίοδος για να καλύψει απο
στολές ορισμένων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης
καταγωγής Μαυροβουνίου και Σεϋχελλών που απεστάλησαν
από τις εν λόγω τρίτες χώρες για την Κοινότητα πριν από
την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

(11)

Συνεπώς, η απόφαση 2004/432/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(12)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

31.10.2009

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2009.
Οι τροποποιήσεις του καταλόγου που περιλαμβάνεται στο παράρ
τημα της απόφασης 2004/432/ΕΚ με την παρούσα απόφαση δεν
ισχύουν για αποστολές ιπποειδών και προϊόντων ιπποειδών που
προέρχονται από το Μαυροβούνιο και υδατοκαλλιέργειας από τις
Σεϋχέλλες εφόσον ο εισαγωγέας των εν λόγω ζώων και προϊόντων
μπορεί να αποδείξει ότι είχαν αποσταλεί αντίστοιχα από το Μαυ
ροβούνιο και τις Σεϋχέλλες και βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς την
Κοινότητα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2009.

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

Το παράρτημα της απόφασης 2004/432/ΕΚ αντικαθίσταται από το
κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Μέλος της Επιτροπής

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

31.10.2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός ISO2
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Υδατοκαλ
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Άγρια
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X
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X

X
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X
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Βοοειδή
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X
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X

X

X
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X
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X
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X
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X

BW
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X
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CA
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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X

X

X

X
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X
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X
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Κούβα

X
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Ισημερινός

X

ET

Αιθιοπία

FK
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Νήσοι Φερόες

X
X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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X

Χώρα

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοίροι

Ίπποι

Πουλερικά

Υδατοκαλ
λιέργεια

Γροιλανδία

GM

Γκάμπια

X

GT

Γουατεμάλα

X

HK

Χονγκ Κονγκ

HN

Ονδούρα

HR

Κροατία

ID

Ινδονησία

IL

Ισραήλ

IN

Ινδία

IS

Ισλανδία

IR

Ιράν

X

JM

Τζαμάικα

X

JP

Ιαπωνία

X

KG

Κιργιζία

KR

Νότια Κορέα

X

LK

Σρι Λάνκα

X

MA

Μαρόκο

X

ME

Μαυροβούνιο

MG

Μαδαγασκάρη

MK

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας (5)

MU

Μαυρίκιος

MX

Μεξικό

MY

Μαλαισία

MZ

Μοζαμβίκη

NA

Ναμίμπια

Αβγά

Κουνέλια

X

X (2 )

Άγρια
θηράματα

Εκτρεφόμενα
θηράματα

X

X

Μέλι

X
EL

GL

Γάλα
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Αρχικό σχέδιο επιτήρησης καταλοίπων που εγκρίθηκε από την κτηνιατρική υποομάδα ΕΚ–Ανδόρρας σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2/1999 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ–Ανδόρρας της 22ας Δεκεμβρίου 1999 (ΕΕ L 31 της 5.2.2000, σ. 84).
Τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν μόνο πρωτογενή προϊόντα είτε από άλλες εγκεκριμένες τρίτες χώρες είτε από κράτη μέλη της ΕΕ για την παραγωγή τροφίμων.
Εξαγωγές ζώντων ιπποειδών προς σφαγή (ζώα που προορίζονται αποκλειστικά για την παραγωγή τροφίμων).
Μόνον προβατοειδή.
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· προσωρινός κωδικός ο οποίος δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο την οριστική ονομασία αυτής της χώρας, η οποία αποτελεί αντικείμενο συνομιλιών στα Ηνωμένα Έθνη.
Μόνον η ηπειρωτική (δυτική) Μαλαισία.
Εξαιρουμένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.
Μόνον για τάρανδο από τις περιφέρειες Μουρμάνσκ και Γιάμαλο Νένετς.
Το σχέδιο επιτήρησης εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1/94 της επιτροπής συνεργασίας ΕΚ–Αγίου Μαρίνου της 28ης Ιουνίου 1994 (ΕΕ L 238 της 13.9.1994, σ. 25).»

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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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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