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(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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 οτις 23 Ιουλίου 2010.

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.
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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

MK
TR
ZZ

42,3
66,8
54,6

0707 00 05

MK
TR
ZZ

41,0
114,0
77,5

0709 90 70

TR
ZZ

106,3
106,3

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

94,5
56,9
114,7
88,7

0806 10 10

CL
EG
IL
MA
TR
ZA
ZZ

98,6
147,8
126,4
162,3
142,4
130,8
134,7

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

127,7
80,1
114,8
98,4
73,7
114,2
156,7
111,6
99,3
108,5

0808 20 50

AR
CL
CN
NZ
ZA
ZZ

110,6
101,0
98,4
130,0
95,1
107,0

0809 10 00

TR
ZZ

193,1
193,1

0809 20 95

CL
TR
US
ZZ

150,0
239,3
520,8
303,4

0809 30

AR
TR
ZZ

75,9
184,3
130,1

0809 40 05

BA
BR
TR
XS
ZZ

78,6
123,2
130,0
91,2
105,8

(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 (ΕΕ) αριθ. 649/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος
μων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορί
ζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
(5)

Βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 της Επιτροπής, της
21ης Νοεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως των όρων χορηγή
σεως ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα
βόεια κρέατα χωρίς κόκκαλα (5), μειώνεται η ειδική επι
στροφή εάν η ποσότητα που πρόκειται να εξαχθεί είναι
μικρότερη από 95 % της συνολικής ποσότητας κατά βάρος
των τεμαχίων που προέρχονται από την αφαίρεση των οστών,
χωρίς ωστόσο να είναι μικρότερη του 85 % αυτής.

(6)

Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 338/2010 της Επιτροπής (6) και να αντικαταστα
θεί από νέο κανονισμό.

(7)

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

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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 (1),
και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο και το
άρθρο 170,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των
προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΧV του παραρτή
ματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και
των τιμών των εν λόγω προϊόντων στην ενωμένη μπορεί να
καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς
βοείου κρέατος, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές
κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια
που προβλέπονται στα άρθρα 162 έως 164 και 167 έως
170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Σύμφωνα με το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007, είναι δυνατή η διαφοροποίηση των
επιστροφών ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν η
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμέ
νων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμ
φωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της
Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.
Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα
που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ένωση και
φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευ
σης (2). Τα προϊόντα αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τις
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απρι
λίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3) και του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον
καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίση

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.
(3) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την
εξαγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών αναφέρο
νται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη
των όρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2.
Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με
την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως να έχουν
παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους
όρους σήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι κεφάλαιο
ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.
Άρθρο 2
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2007, το ύψος της επι
στροφής για τα προϊόντα του κωδικού 0201 30 00 9100 μει
ώνεται κατά 7 EUR/100 kg.
Άρθρο 3
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 338/2010 καταργείται.
(4) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.
(5) ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 21.
(6) ΕΕ L 102 της 23.4.2010, σ. 29.
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Άρθρο 4
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

23.7.2010

23.7.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 191/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος που εφαρμόζονται από τις 23 Ιουλίου 2010

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των
επιστροφών

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

48,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

28,7

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

48,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

28,7

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

61,0

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

35,9

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

US (3)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

CA (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

22,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

7,5

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

84,7

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

49,8

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

103,4

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

50,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

29,9

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

62,0

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

US (3)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

CA (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

Κωδικός προϊόντος

0201 10 00 9130 (1)

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9130 (1)

0201 30 00 9050

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0202 10 00 9100

0202 20 30 9000

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100
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Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των
επιστροφών

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

22,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

20,7

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:
B00: όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, εφοδιασμός και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή εκτός της Ένωσης).
B02: B04 και προορισμός EG.
B03: Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κοσόβου (*), Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,
ανεφοδιασμός σκαφών [προορισμοί που εμφαίνονται στα άρθρα 33 και 42 και, εφόσον ενδείκνυται, στο άρθρο 41 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1)].
B04: Τουρκία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν,
Τατζικιστάν, Κιργιζία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της
Γάζας, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη, Πακιστάν, Σρι Λάνκα,
Μυανμάρ (Βιρμανία), Ταϋλάνδη, Βιετνάμ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Κίνα, Βόρεια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Σουδάν, Μαυριτανία, Μαλί,
Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, Τσαντ, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Γκάμπια, Γουϊνέα Μπισσάου, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία,
Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ισημερινή Γουϊνέα, Σάο Τομέ και
Πρίνσιπε, Γκαμπόν, Κονγκό, Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία), Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγία Ελένη και κτήσεις, Αγκόλα, Αιθιοπία,
Ερυθραία, Τζιμπουτί, Σομαλία, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες και κτήσεις, Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Μοζαμβίκη,
Μαυρίκιος, Κομόρες, Μαγιότ, Ζάμπια, Μαλάουι, Νότιος Αφρική, Λεσόθο.
(*) Όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.
1
( ) Η υπαγωγή σε αυτή τη διάκριση υπόκειται στην προσκόμιση της βεβαίωσης που εμφαίνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
433/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της 21.4.2007, σ. 3).
(2) Η επιστροφή χορηγείται υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης προς τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 της
Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 21), και, κατά περίπτωση, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1741/2006 της Επιτροπής (EE L 329 της
25.11.2006, σ. 7).
(3) Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1643/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 8.11.2006,
σ. 7).
(4) Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1041/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 281 της 24.10.2008,
σ. 3).
(5) Η χορήγηση της επιστροφής υπόκειται στην τήρηση των όρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 325 της
24.11.2006, σ. 12).
(6) Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουμένου του λίπους, προσδιορίζεται με τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο παράρτημα
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39).
Ο όρος «μέση περιεκτικότητα» αναφέρεται στην ποσότητα του δείγματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 4.5.2002, σ. 6). Διενεργείται δειγματοληψία από το τμήμα της σχετικής παρτίδας που
παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 650/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(3)

Το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 ορίζει ότι η επιστροφή είναι δυνατόν να διαφο
ροποιηθεί ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν η
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμέ
νων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμ
φωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της
συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

(4)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργι
κών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε
ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(«Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγρα
φος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των
προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος XVI
του εν λόγω κανονισμού στη διεθνή αγορά και των τιμών
των εν λόγω προϊόντων στην ενωμένη αγορά μπορεί να
καλύπτεται με επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που επικρατεί επί του
παρόντος στην αγορά στον τομέα του γάλακτος και γαλα
κτοκομικών προϊόντων, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή
πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και ορι
σμένα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 162, 163,
164, 167, 169 και 170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την εξα
γωγή οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών καθορίζο
νται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη
των όρων του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009
της Επιτροπής (2).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2) ΕΕ L 318 της 4.12.2009, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιστροφές κατά την εξαγωγή για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εφαρμόζονται από την
23η Ιουλίου 2010
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00
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Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

0406 30 31 9730

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 40 50 9000

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 29 9100

0406 90 29 9300

0406 90 32 9119

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000
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Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900
0406 90 69 9910
0406 90 73 9900
0406 90 75 9900
0406 90 76 9300
0406 90 76 9400
0406 90 76 9500
0406 90 78 9100
0406 90 78 9300
0406 90 79 9900
0406 90 81 9900
0406 90 85 9930
0406 90 85 9970

L40

EUR/100 kg

0,00

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400
0406 90 86 9900

0406 90 87 9975
0406 90 87 9979
0406 90 88 9300
0406 90 88 9500

Οι προορισμοί ορίζονται ως εξής:
L20: Όλοι οι προορισμοί εκτός από:
α) τις τρίτες χώρες: Ανδόρα, Αγία Έδρα (κράτος της πόλης του Βατικανού), Λιχτενστάιν και ΗΠΑ·
β) εδάφη κρατών μελών της ΕΕ τα οποία δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης: Νήσοι Φερόες, Γροιλανδία, Ελιγολάνδη, Θέουτα και Μελίλια, οι δήμοι
Livigno και Campione της Ιταλίας, και οι περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·
γ) ευρωπαϊκά εδάφη που δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, των οποίων οι εξωτερικές σχέσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους:
Γιβραλτάρ·
δ) οι εξαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της
Επιτροπής (ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1).
L04: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο (*), Μαυροβούνιο και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
L40: Όλοι οι προορισμοί εκτός από:
α) τις τρίτες χώρες: L04, Ανδόρα, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, Αγία Έδρα (κράτος της Πόλης του Βατικανού), ΗΠΑ, Κροατία, Τουρκία, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα
Ζηλανδία και Νότια Αφρική·
β) εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ που δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης: Νήσοι Φερόες, Γροιλανδία, Ελιγολάνδη, Θέουτα, Μελίλια, δήμοι Livigno
και Campione της Ιταλίας και περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·
γ) ευρωπαϊκά εδάφη που δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, των οποίων οι εξωτερικές σχέσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους:
Γιβραλτάρ·
δ) οι εξαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της
Επιτροπής (ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1).
(*) Όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 651/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
για τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008
δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξα
γωγή όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (3), και κατό
πιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο να μη
χορηγηθεί επιστροφή για την περίοδο υποβολής προσφορών
που λήγει την 20ή Ιουλίου 2010.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

(3)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

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

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008, για την περίοδο υποβολής προ
σφορών που λήγει την 20ή Ιουλίου 2010, δεν χορηγείται καμία
επιστροφή κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα και τους προ
ορισμούς που αναφέρονται αντιστοίχως στο άρθρο 1 στοιχεία α)
και β) και στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

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

(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 69.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 652/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
για τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη στο πλαίσιο
της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008
δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξα
γωγή όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα (3) και κατό
πιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο να μη
χορηγηθεί επιστροφή για την περίοδο της υποβολής τω
προσφορών που λήγει στις 20 Ιουλίου 2010.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος
2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

(3)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργι
κών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε
ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

(1)

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

Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008, για την περίοδο υποβολής προ
σφορών που λήγει στις 20 Ιουλίου 2010, δεν χορηγείται καμία
επιστροφή κατά την εξαγωγή για το προϊόν και τους προορισμούς
που αναφέρονται αντιστοίχως στο άρθρο 1 στοιχείο γ) και στο
άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

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

(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 69.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 653/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών
λίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφί
μων (2) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απρι
λίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3), καθώς και τους όρους
σήμανσης του σημείου Α του παραρτήματος XIV του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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 (1),
και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο και το
άρθρο 170,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των
προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος XIX του παραρτή
ματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και
των τιμών των προϊόντων αυτών στην Ένωση μπορεί να
καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(5)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την
εξαγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών αναφέρο
νται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη
των όρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς
αυγών, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την
εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και ορισμένα κριτήρια
που προβλέπονται στα άρθρα 162 έως 164, 167, 169 και
170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 προβλέπει ότι είναι δυνατή η διαφοροποίηση
των επιστροφών ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως
εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες
ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της
Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

2.
Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με
την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως να έχουν
παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους
όρους σήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, καθώς και εκείνους του σημείου
Α του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα
που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ένωση και
τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

L 191/14

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23.7.2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Καθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών που εφαρμόζονται από τις 23 Ιουλίου 2010
Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Κωδικός προϊόντος

Ποσό των επιστροφών

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:
E09: Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ, Ρωσία, Τουρκία
E10: Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες
E19: όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Ελβετία και τις ομάδες E09 και E10

23.7.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 191/15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 654/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος
φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευ
σης (2). Τα προϊόντα αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τις
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απρι
λίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3) και του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον
καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίση
μων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορί
ζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος
2 τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 170,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των
προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΧVII του παραρ
τήματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά
και των τιμών των εν λόγω προϊόντων η Ένωση μπορεί να
καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς
χοιρείου κρέατος, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές
κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια
που προβλέπονται στα άρθρα 162 έως 164, 167, 169 και
170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 προβλέπει ότι είναι δυνατή η διαφοροποίηση
των επιστροφών ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως
εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες
ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της
Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα
που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα η Ένωση και

(5)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την
εξαγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών αναφέρο
νται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη
του όρου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2.
Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με
την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως να έχουν
παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους
όρους σήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι κεφάλαιο
ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.
(3) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.
(4) EE L 139 της 30.4.2004, σ. 206.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος που εφαρμόζονται από την 23η Ιουλίου 2010

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών,
καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95
όντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών
καθώς και της αυγοαλβουμίνης προκύπτει ότι πρέπει να
τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές
ορισμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις
των τιμών ανάλογα με την καταγωγή. Συνεπώς, πρέπει να
δημοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(«Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 143,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου, της 7ης
Ιουλίου 2009, περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβου
μίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (2), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η τροποποίηση αυτή το συντομότερο δυνατό, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης
της αγοράς.

(4)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (3) καθό
ρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος συμπλη
ρωματικών εισαγωγικών δασμών και τις αντιπροσωπευτικές
τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών,
καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίστα
ται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Από τον τακτικό έλεγχο των δεδομένων, στα οποία βασίζεται
ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών, για τα προϊ

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 181 της 14.7.2009, σ. 8.
(3) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47.

L 191/18

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23.7.2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, την 22α Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς
του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1484/95
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται
“κοτόπουλα 70 %”, κατεψυγμένα

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται
“κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα
Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους
πετεινούς ή κότες

Αντιπροσωπευτική τιμή
(EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται
στο άρθρο 3
παράγραφος 3
(EUR/100 kg)

Καταγωγή (1)

137,4

0

BR

137,9

0

AR

122,5

0

TH

132,9

0

BR

141,0

0

AR

217,9

25

BR

257,2

13

AR

316,3

0

CL

0207 14 50

Στήθια από κοτόπουλα, κατεψυγμένα

255,0

0

BR

0207 14 60

Μηροί από κοτόπουλα, κατεψυγμένοι

147,2

0

BR

0207 25 10

Σφάγια από γάλους και γαλοπούλες που ονο
μάζονται «γάλοι 80 %», κατεψυγμένα

184,0

0

BR

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς
κατεψυγμένα

276,4

6

BR

293,9

1

CL

κόκαλα

από

γαλοπούλες,

0408 11 80

Κρόκοι αυγών

323,9

0

AR

0408 91 80

Αυγά χωρίς το τσόφλι αποξεραμένα

341,4

0

AR

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

339,1

0

BR

3502 11 90

Αυγοαλβουμίνες αποξεραμένες

566,9

0

AR

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός
“ZZ” αφορά “άλλες χώρες καταγωγής”.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 656/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
σχετικά με τον μη καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης βουτύρου για τον τέταρτο επιμέρους διαγωνισμό
που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
446/2010
την Επιτροπή ελάχιστη τιμή πώλησης ή να αποφασισθεί να
μην καθορισθεί ελάχιστη τιμή πώλησης σύμφωνα με το
άρθρο 46 σημείο 1. του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(3)

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο ι)
σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί
για τον τέταρτο επιμέρους διαγωνισμό, δεν πρέπει να καθο
ρισθεί ελάχιστη τιμή πώλησης.

(4)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 446/2010 (2) της Επιτροπής
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πώληση βουτύρου σύμ
φωνα με τους όρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής της
11ης Δεκεμβρίου 2009 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμο
γής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2009 του Συμβου
λίου, όσον αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών
προϊόντων από την δημόσια παρέμβαση (3).
Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί
για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, πρέπει να καθορισθεί από

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Όσον αφορά τον τέταρτο επιμέρους διαγωνισμό για την πώληση
βουτύρου σε σκόνη στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχ
θηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 446/2010, για τον οποίο η
προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 20 Ιουλίου 2010,
δεν καθορίζεται ελάχιστη τιμή πώλησης βουτύρου.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 126 της 22.5.2010, σ. 17.
(3) ΕΕ L 349 της 29.12.2009, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 657/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
σχετικά με τον μη καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον
τέταρτο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010
την Επιτροπή ελάχιστη τιμή πώλησης ή να αποφασισθεί να
μην καθορισθεί ελάχιστη τιμή πώλησης σύμφωνα με το
άρθρο 46 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(3)

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο ι),
σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί
για τον τέταρτο επιμέρους διαγωνισμό, δεν πρέπει να καθο
ρισθεί ελάχιστη τιμή πώλησης.

(4)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(2 )

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010 της Επιτροπής
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πώληση αποκορυφωμέ
νου γάλακτος σε σκόνη σύμφωνα με τους όρους που προ
βλέπονται για τον σκοπό αυτό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1272/2009 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2009, για
τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον
αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών προϊόντων
από τη δημόσια παρέμβαση (3).
Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί
για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, πρέπει να καθορισθεί από

Άρθρο 1
Όσον αφορά τον τέταρτο επιμέρους διαγωνισμό για την πώληση
αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο του διαγωνισμού
που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010, για τον
οποίο η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 20 Ιουλίου
2010, δεν καθορίζεται ελάχιστη τιμή πώλησης αποκορυφωμένου
γάλακτος σε σκόνη.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 126 της 22.5.2010, σ. 19.
(3) ΕΕ L 349 της 29.12.2009, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 658/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών
δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
877/2009 για την περίοδο 2009/10
ρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την
περίοδο 2009/10 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
877/2009 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί
τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
645/2010 της Επιτροπής (4).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(2)

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον
αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2),
και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη
φράση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμό
ζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10,
τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 23 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

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

(3) ΕΕ L 253 της 25.9.2009, σ. 3.
(4) ΕΕ L 187 της 21.7.2010, σ. 26.
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Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα
προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από την 23η Ιουλίου 2010
(EUR)
Κωδικός ΣΟ

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

1701 11 10 (1)

42,48

0,00

1701 11 90 (1)

42,48

2,16

1701 12 10 (1)

42,48

0,00

1701 12 90 (1)

42,48

1,86

1701 91 00 (2)

42,48

5,07

(2)

41,32

1,94

1701 99 90 (2)

41,32

1,94

1702 90 95 (3)

0,41

0,27

1701 99 10

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

(1) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(2) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(3) Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 659/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα
οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της Συνθήκης
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 578/2010, το ποσοστό της επιστροφής, ανά
100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω βασικά προϊόντα,
καθορίζεται για χρονικό διάστημα της ίδιας διάρκειας με
εκείνο που ισχύει για τον καθορισμό των επιστροφών οι
οποίες εφαρμόζονται για τα ίδια αυτά προϊόντα όταν εξάγο
νται ως έχουν.

(4)

Το άρθρο 11 της συμφωνίας για το γεωργικό τομέα, η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης,
ορίζει ότι η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή
προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα δεν μπορεί να
υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρμόζεται για το ίδιο
αυτό προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(«ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 164
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 162 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι η διαφορά μεταξύ των
τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο σ) και παρατίθε
νται στο μέρος ΧΙΧ του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανο
νισμού και των τιμών στην Ένωσης μπορεί να καλυφθεί από
επιστροφή κατά την εξαγωγή όταν τα προϊόντα εξάγονται
υπό τη μορφή εμπορευμάτων που παρατίθενται στο μέρος
V του παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού αυτού.
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 578/2010 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1216/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα επι
στροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα γεωργικά προϊόντα,
εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο
παράρτημα Ι της συνθήκης και των κριτηρίων καθορισμού
του ύψους τους (2), προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία
συντρέχει λόγος να καθορισθεί ποσοστό επιστροφής που
πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή
εμπορευμάτων τα οποία απαριθμούνται στο μέρος V του
παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται για τα βασικά
προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 578/2010 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο σ)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, και εξάγονται υπό μορφή
εμπορευμάτων που κατονομάζονται στο μέρος V του παραρτήματος
ΧΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθορίζονται σύμφωνα
με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 171 της 6.7.2010, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 23η Ιουλίου 2010 στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία
εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης
(EUR/100 kg)
Περιγραφή

Κωδικός ΣΟ

0407 00

Προορισμός (1)

Ποσοστό
επιστροφής

02

0,00

03

22,00

04

0,00

01

0,00

01

84,72

01

42,53

01

42,53

01

53,67

01

9,00

Αυγά πτηνών με το κέλυφος, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα:
– πουλερικών:

0407 00 30

– – Λοιπά:
α) για εξαγωγές ωοαλβoυμίνης υπαγόμενης στους κωδικούς
ΣΟ 3502 11 90 και 3502 19 90

β) για εξαγωγές λοιπών εμπορευμάτων
0408

Αυγά πτηνών χωρίς κέλυφος και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηρα
μένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγ
μένα ή αλλιώς διατηρημένα, ακόμη και με προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών:
– Κρόκοι αυγών:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Αποξηραμένοι:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:
χωρίς γλυκαντικά

0408 19

– – Λοιπά:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

ex 0408 19 81

– – – – Σε υγρή κατάσταση:
χωρίς γλυκαντικά

ex 0408 19 89

– – – – Κατεψυγμένοι:
χωρίς γλυκαντικά
– Λοιπά:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Αποξηραμένοι:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:
χωρίς γλυκαντικά

0408 99
ex 0408 99 80

– – Λοιπά:
– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:
χωρίς γλυκαντικά

(1) Οι προορισμοί είναι οι εξής:
01 Τρίτες χώρες. Για την Ελβετία και το Λιχτενστάιν τα ποσοστά αυτά δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στους πίνακες I
και II του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου
1972,
02 Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, Τουρκία, Χονγκ Κονγκ, Σαουδική Αραβία και Ρωσία,
03 Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν και Φιλιππίνες,
04 Όλοι οι προορισμοί με εξαίρεση την Ελβετία και εκείνους στα 02 και 03.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 660/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουλίου 2010
για τον καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά
προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της
Συνθήκης
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(5)

Στην περίπτωση ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων τα
οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγο
νται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν
καθορίζονται εκ των προτέρων υψηλά ποσοστά επιστροφών,
να διακυβεύονται οι αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέο
νται με αυτές τις επιστροφές. Ως εκ τούτου, για να αποτρα
πεί ο κίνδυνος αυτός, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων
προληπτικών μέτρων, χωρίς όμως να αποκλείεται η σύναψη
μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ειδικών ποσο
στών επιστροφών για τον εκ των προτέρων καθορισμό των
επιστροφών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να
επιτρέψει την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων.

(6)

Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
578/2010 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ποσοστού
επιστροφής λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ενισχύ
σεις ή τα άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρ
μόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις
του κανονισμού σχετικά με την κοινή οργάνωση των γεωρ
γικών αγορών για τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 578/2010 ή τα
εξομοιούμενα προϊόντα.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007, χορηγείται ενίσχυση για το αποκο
ρυφωμένο γάλα που παράγεται στην Ένωση και μεταποιείται
σε καζεΐνη, εάν το γάλα αυτό και η καζεΐνη που παρασκευά
ζεται από αυτό ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

(8)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργι
κών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε
ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(«Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 164
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 162 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι η διαφορά μεταξύ των
τιμών στο διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) και παρατίθενται
στο μέρος XVΙ του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού
και των τιμών στην Ένωση μπορεί να καλυφθεί από επι
στροφή κατά την εξαγωγή όταν τα προϊόντα εξάγονται
υπό μορφή εμπορευμάτων που παρατίθενται στο μέρος ΙV
του παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού αυτού.
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 578/2010 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1216/2009 του Συμβουλίου, όσον αφορά το σύστημα επι
στροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του
ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα
υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα
Ι της Συνθήκης (2) προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία θα
καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει να εφαρμόζεται
κατά την εξαγωγή όταν τα προϊόντα εξάγονται υπό μορφή
εμπορευμάτων που παρατίθενται στο μέρος ΙV του παραρ
τήματος ΧΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(3)

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 578/2010, το πoσοστό της επιστροφής ανά 100
χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω βασικά προϊόντα καθο
ρίζεται για χρονικό διάστημα της ίδιας διάρκειας με εκείνο
που ισχύει για τον καθορισμό των επιστροφών οι οποίες
εφαρμόζονται για τα ίδια αυτά προϊόντα όταν εξάγονται
ως έχουν.
Το άρθρο 169 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 ορίζει ότι η επιστροφή που χορηγείται κατά την
εξαγωγή προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα δεν μπο
ρεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρμόζεται για το
ίδιο αυτό προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 171 της 6.7.2010, σ. 1.

Άρθρο 1
Τα ποσοστά των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα που αναφέρο
νται στο παράρτημα Ι του κανoνισμoύ (ΕΕ) αριθ. 578/2010 και
στο μέρος XVI του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 και τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων
που αναφέρονται στο μέρος ΙV του παραρτήματος ΧΧ του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2010.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας

23.7.2010
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 23η Ιουλίου 2010 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (1)
(EUR/100 kg)
Ποσοστά των επιστροφών
Σε περιπτώσεις
προκαθορι
σμού των επι
στροφών

Λοιπές

α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 3501

—

—

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες 26 % (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Βούτυρο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή
ανώτερης του 40 % κατά βάρος

0,00

0,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

0,00

0,00

Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εμπορευμάτων

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες < 1,5 % (PG 2):

(1) Τα ποσοστά που ορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές σε:
α) τρίτες χώρες: Ανδόρα, Αγία Έδρα (κράτος του Βατικανού), Λιχτενστάιν, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στα εμπορεύματα που
παρατίθενται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία·
β) εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης: Θέουτα, Μελίλια, δήμοι Livigno και
Campione d’Italia, νήσος Ελιγολάνδη, Γροιλανδία, νήσοι Φερόες και περιοχές της Κύπρου στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο·
γ) ευρωπαϊκά εδάφη για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος και τα οποία δεν ανήκουν στο τελωνειακό έδαφος
της Ένωσης: Γιβραλτάρ·
δ) προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1).
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Ιουλίου 2010
σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της
Ένωσης
(2010/410/ΕΕ)
ρυθμίσεις στις αγορές εργασίας. Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν αρκετά σαφείς
προτεραιότητες και ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ισχυρότεροι
δεσμοί μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον αντίκτυπό τους
στον σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 121 παράγραφος 2,
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

(5)

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που άρχισε το
2008 οδήγησε σε σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης
και μείωση της δυνητικής παραγωγής με αποτέλεσμα τη δρα
ματική επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (3) βοή
θησε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει
μέσω συντονισμένης δημοσιονομικής τόνωσης, ενώ το ευρώ
παρέσχε ένα σταθερό στοιχείο μακροοικονομικής σταθερότη
τας. Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός των οικονο
μικών πολιτικών σε ενωσιακό επίπεδο μπορεί να αποφέρει
σημαντικά αποτελέσματα εάν ενισχυθεί και καταστεί αποτελε
σματικός. Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή αλληλεξάρτηση
των οικονομιών των κρατών μελών και των αγορών εργασίας.

(6)

Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτισθεί μια νέα στρατηγική για
την επόμενη δεκαετία, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» (4), που
θα επιτρέψει στην Ένωση να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση
και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι,
που περιγράφονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές,
αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των
κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αρχικές τους
θέσεις και τις εθνικές τους συνθήκες, και εκείνες της Ένωσης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προ
σπάθεια για την επίτευξη των εθνικών στόχων και την εξάλειψη
των εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη.

(7)

Στο πλαίσιο ολοκληρωμένων «στρατηγικών εξόδου» από την
οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν
φιλόδοξα προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την εξασφάλιση
της μακροοικονομικής σταθερότητας και της βιωσιμότητας
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση της ανταγωνιστι
κότητας, τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και
την ενίσχυση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Τα προ
σωρινά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της
κρίσης θα πρέπει να αρθούν με ενδεδειγμένο και συντονι
σμένο τρόπο όταν διασφαλισθεί η ανάκαμψη. Η απόσυρση
των δημοσιονομικών κινήτρων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
και να συντονίζεται μέσα στο πλαίσιο του συμφώνου Στα
θερότητας και Ανάπτυξης.

τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Συνθήκη προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεωρούν τις οικο
νομικές τους πολιτικές θέμα κοινού ενδιαφέροντος και τις
συντονίζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις
διατάξεις της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε και
έθεσε σε εφαρμογή μέσα συντονισμού των πολιτικών για τη
δημοσιονομική πολιτική (το σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης) και τις μακροδιαρθρωτικές πολιτικές.

(2)

Η Συνθήκη προβλέπει ότι το Συμβούλιο εκδίδει τις κατευ
θυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τους γενικούς
προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών για την καθο
δήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις πολιτικές τους.

(3)

Η στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία δρομολογήθηκε το
2000, στηριζόταν στην αναγνώριση της ανάγκης της Ευρω
παϊκής Ένωσης να αυξήσει την απασχόληση, την παραγωγι
κότητα και την ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας συγχρό
νως την κοινωνική συνοχή παρά τον παγκόσμιο ανταγωνι
σμό, την τεχνολογική αλλαγή και τη γήρανση του πληθυ
σμού. Η στρατηγική της Λισαβόνας επαναδρομολογήθηκε το
2005, έπειτα από ενδιάμεση επανεξέταση που έδωσε μεγα
λύτερη έμφαση στη μεγέθυνση και στη δημιουργία περισσό
τερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.

(4)

Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την
απασχόληση συνέβαλε στην επίτευξη συναίνεσης όσον
αφορά τη γενική κατεύθυνση των οικονομικών πολιτικών
και των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. Στο πλαίσιο
αυτής της στρατηγικής, το Συμβούλιο θέσπισε το 2005 (1)
και αναθεώρησε το 2008 (2) τους γενικούς προσανατολι
σμούς για τις οικονομικές πολιτικές και τις κατευθυντήριες
γραμμές για την απασχόληση. Οι 24 κατευθυντήριες γραμ
μές έθεσαν τα θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα μεταρ
ρυθμίσεων και παρουσιάζουν τις βασικές προτεραιότητες για
την Ένωση, ως σύνολο, όσον αφορά τις μακροοικονομικές
και μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις καθώς και τις μεταρ

(1) COM(2005) 141.
(2) COM(2007) 803.

(3) COM(2009) 615 της 19ης Νοεμβρίου 2009.
(4) COM(2010) 2020 της 3ης Μαρτίου 2010.
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Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα κράτη
μέλη και η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις
που στοχεύουν στην «έξυπνη ανάπτυξη», δηλαδή σε ανά
πτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι
μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην ποιοτική
βελτίωση της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας σε όλους πρό
σβαση στην εκπαίδευση, στην αύξηση των επιδόσεων της
έρευνας και των επιχειρήσεων και στην ακόμα μεγαλύτερη
βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, με σκοπό την προώ
θηση της καινοτομίας και της διάδοσης των γνώσεων σε όλη
την Ένωση. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικό
τητα και να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε καινο
τόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ικανές να παρά
γουν μεγέθυνση, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, εδαφική,
οικονομική και κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνι
κές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία
έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και
επικοινωνιών.
Οι πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει,
μεταξύ άλλων και μέσω των μεταρρυθμιστικών τους προ
γραμμάτων, να προσβλέπουν στην «αειφόρο ανάπτυξη». Αει
φόρος ανάπτυξη σημαίνει αποσύνδεση της οικονομικής μεγέ
θυνσης από τη χρήση πόρων, οικοδόμηση μιας οικονομίας
βιώσιμης και ανταγωνιστικής στην οποία η ενέργεια και οι
πόροι θα χρησιμοποιούνται αποδοτικά, καθώς και δίκαιη
κατανομή του κόστους και των ωφελειών και αξιοποίηση
του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα δρόμου για
την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, συμπερι
λαμβανομένων των πράσινων τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη
και η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρ
ρυθμίσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο
κηπίου και την αποδοτική χρήση των πόρων, γεγονός που θα
συντελέσει επίσης στην αποφυγή της περιβαλλοντικής υπο
βάθμισης και της απώλειας βιοποικιλότητας. Θα πρέπει επί
σης να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, να τονώ
σουν τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων απασχόλησης και να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τη βιομηχα
νική τους βάση.
Οι πολιτικές της Ένωσης και τα προγράμματα μεταρρυθμί
σεων των κρατών μελών θα πρέπει, τέλος, να αποσκοπούν
επίσης στην επίτευξη «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». Ανά
πτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει την οικοδόμηση μιας
συνεκτικής κοινωνίας οι πολίτες της οποίας μπορούν να
προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως,
να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και στην οικονομία.
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών θα πρέπει να
διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες σε όλους, καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την κατάργηση των εμποδίων
στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες,
τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τα
άτομα με αναπηρία και τους νόμιμους μετανάστες.
Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διά
σταση του φύλου. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα
οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους
πολίτες και σε όλες τις περιφέρειες. Κατά συνέπεια, στο
επίκεντρο των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των κρατών
μελών θα πρέπει να βρίσκεται η εξασφάλιση της αποτελε
σματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας μέσω επενδύ
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σεων σε επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, της ανάπτυξης
κατάλληλων δεξιοτήτων, της βελτίωσης της ποιότητας της
εργασίας και της καταπολέμησης του κατακερματισμού, της
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας και, συγχρόνως, η
εξασφάλιση κατάλληλης και βιώσιμης κοινωνικής προστασίας
και ενεργής ένταξης με σκοπό τη μείωση της φτώχειας, ενώ
συγχρόνως θα τηρείται η συμφωνηθείσα δημοσιονομική εξυ
γίανση.
(11)

Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι τα κράτη μέλη και η
Ένωση θα πρέπει να συνεχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειές
τους προκειμένου να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το
κανονιστικό τους πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις. Ενισχύοντας τα μέσα «έξυπνων ρυθμίσεων», τα
κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η
νομοθεσία είναι ακριβής και αναλογική, ότι επανεξετάζεται
τακτικά και ότι δεν δημιουργεί περιττές επιβαρύνσεις. Η
επίτευξη των στόχων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου
εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα.

(12)

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της Ένωσης και των κρατών
μελών μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εάν ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία,
διανοίγουν νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης
και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική πρόσβαση σε εισαγωγές
ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους στην εξωτερική
ανταγωνιστικότητα για την τόνωση της ανάπτυξης στην
Ευρώπη και της συμμετοχής της σε ανοικτές και δίκαιες
αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

(13)

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να συνοδεύεται από
μια ολοκληρωμένη σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών,
τις οποίες τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να εφαρ
μόζουν πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι συντονισμέ
νες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα αναμενό
μενα θετικά δευτερογενή αποτελέσματα και οι ευρωπαϊκές
πολιτικές να συμβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των
στόχων της στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές
αρχικές θέσεις.

(14)

Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα
κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η στρατηγική
«Ευρώπη 2020» θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνεργασία
με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη
στενή σύνδεση των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών
εταίρων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι
οποίοι θα συμβάλλουν στην εκπόνηση των εθνικών προγραμ
μάτων μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή τους και στη γενι
κότερη προβολή της στρατηγικής.

(15)

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» συνοδεύεται από μια μικρό
τερη δέσμη κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν
την προηγούμενη δέσμη των 24 και αντιμετωπίζουν με συνε
κτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέματα οικονο
μικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονο
μικές πολιτικές των κρατών μελών και της Ένωσης, που
προσαρτώνται στην παρούσα σύσταση, συνδέονται αναπό
σπαστα με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές για τις
πολιτικές απασχόλησης. Από κοινού, αποτελούν τις «ολοκλη
ρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020».
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Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές είναι
σύμφωνες προς τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου. Παρέχουν ακριβή καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον
προσδιορισμό των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμί
σεων και για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, αντανα
κλώντας την αλληλεξάρτηση και την εναρμόνισή τους με το
σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτές οι κατευθυ
ντήριες γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ειδι
κές κατά χώρα συστάσεις που το Συμβούλιο μπορεί να
απευθύνει στα κράτη μέλη ή, στην περίπτωση των γενικών
προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών, για τις προει
δοποιήσεις που μπορεί να απευθύνει η Επιτροπή σχετικά με
την εφαρμογή των πολιτικών στις περιπτώσεις που η συνέ
χεια που δίνεται σε ειδικές κατά χώρα συστάσεις είναι ανε
παρκής.
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να παραμεί
νουν αμετάβλητες μέχρι το 2014, ώστε να εξασφαλισθεί η
εστίαση στην εφαρμογή,

23.7.2010

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1) Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στις οικονομικές τους πολιτικές τις
κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.
2) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονούν εθνικά προγράμματα
μεταρρυθμίσεων τα οποία να συνάδουν προς τους στόχους
που ορίζονται στις «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές
για την Ευρώπη 2020».

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2010.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. REYNDERS

23.7.2010
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης
Κατευθυντήρια γραμμή 1: Εξασφάλιση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρά στρατηγικές δημοσιονομικής εξυγίανσης στο πλαίσιο του συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), και ιδίως τις συστάσεις που απευθύνονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας
υπερβολικού ελλείμματος, και/ή σε μνημόνια συμφωνίας, στην περίπτωση στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών. Ειδικότερα, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν την εξυγίανση σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου και να ανταποκριθούν στους
μεσοπρόθεσμους στόχους τους σύμφωνα με το ΣΣΑ. Με την επιφύλαξη του νομικού πλαισίου του ΣΣΑ, αυτό σημαίνει για τα
περισσότερα κράτη μέλη εξυγίανση που θα υπερβαίνει κατά πολύ το ποσοστό αναφοράς του 0,5 % του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕγχΠ) ετησίως σε διαρθρωτικούς όρους, έως ότου τα ποσοστά του χρέους σημειώσουν σταθερή πτωτική πορεία. Η
δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να αρχίσει το 2011 το αργότερο, νωρίτερα δε σε ορισμένα κράτη μέλη στα οποία τούτο
επιτρέπεται από την οικονομική κατάσταση, εφόσον οι προβλέψεις της Επιτροπής εξακολουθούν να δείχνουν ότι η ανάκαμψη
ενισχύεται και καθίσταται αυτοτροφοδοτούμενη.

Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των στρατηγικών δημοσιονομικής εξυγίανσης, οι στρατηγικές θα πρέπει να εστιάζονται
στον περιορισμό των δαπανών και να δοθεί προτεραιότητα σε τομείς δαπανών που προωθούν την ανάπτυξη, όπως η εκπαίδευση,
οι δεξιότητες και η απασχολησιμότητα, η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και η καινοτομία καθώς και οι επενδύσεις σε δίκτυα με
θετική επίδραση στην παραγωγικότητα, όπως παραδείγματος χάριν το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, οι διασυνδέσεις και οι
υποδομές ενέργειας και μεταφορών. Οσάκις οι φόροι πρέπει ενδεχομένως να αυξηθούν, τούτο θα πρέπει να γίνει, στο μέτρο του
δυνατού, σε συνδυασμό με μέτρα που θα καθιστούν τα φορολογικά συστήματα πιο φιλικά προς την απασχόληση, το περιβάλλον
και την ανάπτυξη, μετατοπίζοντας παραδείγματος χάριν τη φορολογική επιβάρυνση σε επιζήμιες για το περιβάλλον δραστηριό
τητες. Τα συστήματα φορολογίας και παροχών θα πρέπει να παρέχουν περισσότερα κίνητρα ώστε η εργασία να ανταμείβεται.

Περαιτέρω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, να βελτιώσουν την ποιότητα των δημόσιων
δαπανών και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, επιδιώκοντας ιδίως την αποφασιστική μείωση του χρέους, τη μεταρ
ρύθμιση των δημόσιων δαπανών που σχετίζονται με τη δημογραφική γήρανση, όπως οι δαπάνες για την υγεία και τις συντάξεις,
και οι πολιτικές να συντελούν στην αύξηση της απασχόλησης και της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης ώστε να εξα
σφαλίζεται ότι οι δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με τη δημογραφική γήρανση και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας είναι
οικονομικά βιώσιμα.

Η δημοσιονομική αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών είναι επίσης σημαντικά στοιχεία στο επίπεδο
της Ένωσης.

Κατευθυντήρια γραμμή 2: Αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τις δυσβάστακτες μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην
εξέλιξη των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών, στις αγορές περιουσιακών στοιχείων και στους ισολογισμούς των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη με μεγάλες ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών οφειλόμενες σε μακρόχρονη
έλλειψη ανταγωνιστικότητας ή σε άλλους λόγους θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια με τη λήψη μέτρων όσον
αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, την εξέλιξη των μισθών, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της ροής κεφαλαίων για την τόνωση της παραγωγικότητας), τις αγορές
εργασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση ή οιονδήποτε άλλον σχετικό τομέα πολιτικής. Στο
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν τα σωστά πλαίσια συνθηκών για τα συστήματα διαπραγμάτευσης των
μισθών και την εξέλιξη του κόστους εργασίας, που θα εξυπηρετούν τη σταθερότητα των τιμών, την εξέλιξη της παραγωγικότητας
μεσοπρόθεσμα και την ανάγκη μείωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Οσάκις ενδείκνυται, η κατάλληλη διαμόρφωση των
μισθών στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να θεωρείται ως σημαντική ένδειξη που θα διασφαλίζει τη συγκράτηση των μισθών στον
ιδιωτικό τομέα και θα συνάδει με την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Η θέσπιση πλαισίων για τους μισθούς,
συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων μισθών, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές ως προς τις δεξιότητες και τις
συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας και να ανταποκρίνεται στις σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις
ανά περιοχές, τομείς και εταιρείες εντός μιας δεδομένης χώρας.. Σε αυτή τη συνάρτηση, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Τα κράτη μέλη με μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να
επιδιώκουν τη λήψη μέτρων τα οποία θα αποσκοπούν στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ευνοούν τις
δυνατότητες μεγέθυνσης, τονώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εγχώρια ζήτηση. Η αντιμετώπιση των μακροοικονομικών
ανισορροπιών, συν τοις άλλοις μεταξύ των κρατών μελών, αναμένεται επίσης να συμβάλει στην επίτευξη οικονομικής συνοχής.

Κατευθυντήρια γραμμή 3: Μείωση των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ
Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να εκλαμβάνουν τις μεγάλες και επίμονες αποκλίσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες ως ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος και να λαμβάνουν επειγόντως μέτρα για τη
μείωση των ανισορροπιών, οσάκις απαιτείται. Πρέπει να αναληφθεί δράση σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, όμως η
φύση, η σπουδαιότητα και ο επείγων χαρακτήρας των προκλήσεων για τις πολιτικές διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα.
Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα και της έκτασης της απαιτούμενης προσαρμογής, η ανάγκη για δράση πολιτικής είναι
ιδιαίτερα πιεστική στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν σταθερά μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και σημαντικές
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απώλειες ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να επιτύχουν μια σημαντική και μόνιμη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλα
γών. Τα εν λόγω κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν τη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά την παραγωγικότητα σε περιφερειακό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο και
να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με μεγάλα πλεονάσματα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να επιδιώξουν τη λήψη μέτρων που θα αποσκοπούν στην εφαρμογή διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα ευνοούν τις δυνατότητες μεγέθυνσης, τονώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εγχώρια ζήτηση.
Ομοίως, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε μορφής μακροοικονομικής
ανισορροπίας, όπως η υπερβολική συσσώρευση ιδιωτικού χρέους και η απόκλιση των ποσοστών πληθωρισμού. Θα πρέπει να
αρθούν τα θεσμικά εμπόδια για ευέλικτες προσαρμογές των τιμών και των μισθών στις συνθήκες της αγοράς. Οι μακροοικο
νομικές ανισορροπίες θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά από το Eurogroup, το οποίο θα προτείνει διορθωτικά μέτρα, όταν
απαιτείται.

Κατευθυντήρια γραμμή 4: Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και
ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν τα εθνικά (και περιφερειακά) συστήματα Ε&Α και καινοτομίας, εξασφαλίζοντας ένα
κατάλληλο και αποτελεσματικό πλαίσιο συνθηκών για δημόσιες επενδύσεις στο πλαίσιο των στρατηγικών δημοσιονομικής
εξυγίανσης βάσει του συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (κατευθυντήρια γραμμή 1) και να τα προσανατολίσουν προς
μεγαλύτερη μεγέθυνση, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα ενδεχόμενες μείζονες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η ενέργεια, η αποδο
τικότητα στη χρήση των πόρων, η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η κοινωνική και εδαφική συνοχή, η γήρανση του
πληθυσμού, η υγεία και η ασφάλεια) κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Ειδικότερα, οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως μοχλός για την ιδιωτική χρηματοδότηση της Ε&Α. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να προωθούν την αριστεία
και την έξυπνη εξειδίκευση, να ενισχύουν την επιστημονική αξιοπιστία των μελετών, τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων,
ερευνητικών κέντρων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και του τριτογενούς τομέα, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και διεθνώς,
και να εξασφαλίζουν τη δημιουργία υποδομών και δικτύων που προωθούν τη διάδοση των γνώσεων. Η διακυβέρνηση των
ερευνητικών ιδρυμάτων να πρέπει να βελτιωθεί κατά τρόπον ώστε τα εθνικά ερευνητικά συστήματα να καταστούν οικονομικά
αποδοτικότερα και παραγωγικότερα. Για τον σκοπό αυτόν, να πρέπει να εκσυγχρονισθεί η πανεπιστημιακή έρευνα, να αναπτυχ
θούν και να καταστούν προσβάσιμες οι υποδομές παγκόσμιας εμβέλειας και να προωθηθούν οι ελκυστικές σταδιοδρομίες και η
κινητικότητα των ερευνητών και των φοιτητών. Τα καθεστώτα χρηματοδότησης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων θα πρέπει να
προσαρμοσθούν και να απλουστευθούν, ώστε να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία, τη μεταβίβαση γνώσης και τον
αξιοκρατικό ανταγωνισμό, οσάκις ενδείκνυται, στηριζόμενα σε συνέργειες και αποκτώντας μεγαλύτερη αξία.

Οι πολιτικές των κρατών μελών για την Ε&Α και την καινοτομία θα πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στις εθνικές ευκαιρίες και
να αντιμετωπίζουν τις εθνικές προκλήσεις και να λαμβάνουν υπόψη το ενωσιακό πλαίσιο προκειμένου να αυξήσουν τις ευκαιρίες
συγκέντρωσης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων σε τομείς με προστιθέμενη αξία για την Ένωση, εκμεταλλευόμενες τις συνέργειες με
πόρους της Ένωσης ώστε να επιτυγχάνουν επαρκή μεγέθη και να αποφεύγουν τον κατακερματισμό. Τα κράτη μέλη και η Ένωση
θα πρέπει να εντάσσουν την καινοτομία σε όλες τις σχετικές πολιτικές και να προωθούν την καινοτομία υπό την ευρεία έννοια
(συμπεριλαμβανομένης της μη τεχνολογικής καινοτομίας). Για να προωθούν τις ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την
καινοτομία, τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν το πλαίσιο των συνθηκών — ιδίως όσον αφορά το
επιχειρηματικό περιβάλλον, τις ανταγωνιστικές και ανοικτές αγορές και τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες του πολιτιστικού
και καλλιτεχνικού κλάδου —, να συνδυάζουν, όπως ενδείκνυται, οικονομικά αποδοτικά φορολογικά κίνητρα, συναρτήσει των
περιθωρίων δημοσιονομικών ελιγμών κάθε κράτους μέλους, και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα με μέτρα για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στην ιδιωτική χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών κεφαλαίων) και να απλουστεύουν την
πρόσβαση των ΜΜΕ, να τονώσουν τη ζήτηση, ιδιαίτερα στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας (οσάκις ενδείκνυται μέσω
«πράσινων» δημόσιων συμβάσεων και διαλειτουργικών προτύπων), να προωθούν φιλικές προς την καινοτομία αγορές και ρυθ
μίσεις και να παρέχουν αποδοτική, προσιτή και αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι τρεις
πλευρές του τριγώνου (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία) θα πρέπει να αλληλοστηρίζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται. Σύμ
φωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 8 και 9, τα κράτη μέλη θα εφοδιάζουν τα άτομα με ευρύ φάσμα δεξιοτήτων απαραίτητων
για την καινοτομία σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής καινοτομίας, και θα πρέπει να διασφαλίζουν
επαρκή προσφορά πτυχιούχων από τους κλάδους των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της τεχνολογίας.

Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών για την ταχεία ανάπτυξη μιας
ψηφιακής ενιαίας αγοράς που θα παρέχει ευρεία πρόσβαση με απευθείας σύνδεση σε περιεχόμενα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη
θα πρέπει να προωθούν τη διάδοση και την ανάπτυξη του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, που αποτελεί βασικό μέσο για την
πρόσβαση στη γνώση και τη συμμετοχή στη δημιουργία της. Η δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι οικονομικά
αποδοτική και να στοχεύει στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς. Οι πολιτικές θα πρέπει να σέβονται την αρχή της
τεχνολογικής ουδετερότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν τη μείωση του κόστους για την εγκατάσταση του δικτύου,
ενισχύοντας κατά κύριο λόγο τον συντονισμό των δημόσιων έργων. Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να προωθούν την
ανάπτυξη και τη χρήση σύγχρονων υπηρεσιών, προσβάσιμων σε απευθείας σύνδεση, και να αναπτύξουν περαιτέρω, μεταξύ άλλων,
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υπογραφή, την ηλεκτρονική ταυτότητα και την ηλεκτρονική πληρωμή· να
υποστηρίξουν την ενεργό συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία, ιδίως με την προώθηση της πρόσβασης σε πολιτιστικό περιεχόμενο
και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και της ψηφιακής μόρφωσης· να προαγάγουν ένα κλίμα ασφάλειας
και εμπιστοσύνης.

Ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τον οποίο τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους,
είναι η βελτίωση των συνθηκών για την έρευνα και την ανάπτυξη, αποσκοπώντας ιδίως τα συνδυασμένα επίπεδα των
δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα αυτό να φτάσουν στο 3 % του ΑΕγχΠ μέχρι το 2020. Η Επιτροπή
θα εκπονήσει δείκτη που θα απεικονίζει την ένταση της Ε&Α και της καινοτομίας.
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Κατευθυντήρια γραμμή 5: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου
Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για να προωθήσουν την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από
τη χρήση των πόρων, μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και χρησιμοποιώντας αποτελε
σματικότερα τους φυσικούς τους πόρους, γεγονός που συντελεί επίσης στην αποφυγή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και
στην εξασφάλιση της βιοποικιλότητας. Για να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε ένα πλαίσιο ολοένα μεγαλύτερων
περιορισμών παγκοσμίως όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα και τη χρήση πόρων, θα πρέπει να υλοποιήσουν τις απαραίτητες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Η Ένωση και τα κράτη
μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για να επιταχύνουν τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και απόλυτα
λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας που θα καθιστά δυνατή την ανεμπόδιστη ροή αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν
ευρέως μέσα που βασίζονται στην αγορά και τα οποία υποστηρίζουν την αρχή της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους,
συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, καθώς και άλλα αποτελεσματικά μέσα στήριξης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών και
την καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, να στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση και την αποδοτικότητα
στη χρήση των πόρων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να δίδουν κίνητρα για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
τεχνολογιών ανθεκτικών στις κλιματικές συνθήκες και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να στραφούν σε πιο φιλικά
προς το περιβάλλον και διασυνδεδεμένα μέσα μεταφοράς και να προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας και την οικολογική
καινοτομία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταργήσουν σταδιακά τις επιδοτήσεις περιβαλλοντικά επιβλαβών δραστηριοτήτων και
να εξασφαλίσουν τη δίκαιη κατανομή του κόστους και των οφελών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν κανονιστικά, μη κανονιστικά και φορολογικά μέσα, όπως παραδείγματος χάριν τα
πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση προϊόντων και κτιρίων για ολόκληρη την Ένωση, η σήμανση και οι «πράσινες δημόσιες
συμβάσεις», προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα για μια οικονομικά αποδοτική μετάβαση των προτύπων παραγωγής και κατανά
λωσης, να προωθηθεί η ανακύκλωση, να επιτευχθεί η μετάβαση προς την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων και μια
ασφαλής και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να διασφαλισθεί η πρόοδος στην κατεύθυνση των πιο βιώσιμων
μεταφορών και της ασφαλούς και καθαρής παραγωγής ενέργειας, μεγιστοποιώντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές συνέργειες στον
τομέα αυτόν και λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της βιώσιμης γεωργίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εργάζονται αποφασιστικά
για έξυπνες, αναβαθμισμένες και πλήρως διασυνδεόμενες υποδομές μεταφορών και ενέργειας, να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4, να εξασφαλίσουν αύξηση της παραγωγικότητας και
συντονισμένη εφαρμογή των σχεδίων υποδομών και να στηρίζουν την ανάπτυξη ανοικτών, ανταγωνιστικών και ολοκληρωμένων
αγορών δικτύων.

Πρωταρχικός στόχος της Ένωσης, με βάση τον οποίο τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους, είναι να
μειωθούν έως το 2020 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990· να αυξηθεί το
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική μας ενεργειακή κατανάλωση σε 20 %· να επιδιωχθεί η αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 %· η Ένωση έχει δεσμευθεί να λάβει απόφαση να επιδιώξει μείωση 30 % έως το 2020 σε
σχέση με τα επίπεδα του 1990, ως υπό όρους προσφορά σε μια παγκόσμια και συνολική συμφωνία για τη μετά το 2012
περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για ανάλογες μειώσεις εκπομπών και ότι οι
αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν κατά τον προσήκοντα τρόπο, ανάλογα με τις ευθύνες και τις αντίστοιχες δυνατότητές
τους.

Κατευθυντήρια γραμμή 6: Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εκσυγχρονισμός και
ανάπτυξη της βιομηχανικής βάσης με σκοπό να διασφαλισθεί η πλήρης λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών για τους πολίτες, τους καταναλωτές και
τις επιχειρήσεις. Παράλληλα με την προστασία των καταναλωτών, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να
δημιουργήσουν προβλέψιμο πλαίσιο συνθηκών και να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία, το άνοιγμα και την ανταγωνι
στικότητα των αγορών αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στην εμβάθυνση της
ενιαίας αγοράς και του κανονιστικού συστήματος, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και στην προώθηση ίσων όρων
ανταγωνισμού για τις χρηματαγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της ενιαίας αγοράς και
των κανόνων ανταγωνισμού και στην ανάπτυξη των απαραίτητων υλικών υποδομών, προσβλέποντας επίσης στη μείωση των
περιφερειακών ανισοτήτων.

Η εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω με σκοπό την ενίσχυση του εμπορίου και των
επενδύσεων. Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην τήρηση της ενδεδειγμένης παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον εκσυγχρο
νίζοντας τη δημόσια διοίκηση, βελτιώνοντας την εταιρική διακυβέρνηση, αίροντας τα εναπομένοντα εμπόδια στην εσωτερική
αγορά, καταργώντας τον περιττό διοικητικό φόρτο και αποφεύγοντας νέο περιττό φόρτο μέσω της χρήσης μέσων «έξυπνων»
ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων με την περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καταργώντας τα
φορολογικά εμπόδια, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά
σύμφωνα με την «Small Business Act for Europe» και την αρχή «Think Small First», εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την
ολοκλήρωση των αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, βελτιώνοντας τους
όρους πρόσβασης στη διανοητική ιδιοκτησία και της προστασίας των δικαιωμάτων σε αυτήν, υποστηρίζοντας τη διεθνοποίηση
των ΜΜΕ και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Στις
δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ενθαρρύνεται η καινοτομία, ιδίως των ΜΜΕ, και η στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία
με αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων (σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 5), που παράλληλα θα τηρεί τις αρχές
του ανοίγματος στις αγορές, της διαφάνειας και του ουσιαστικού ανταγωνισμού.
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν μια σύγχρονη, καινοτόμο, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση με
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, που θα εξασφαλίζει αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων, εν μέρει διευκολύνοντας κάθε απαραίτητη
αναδιάρθρωση με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με πλήρη τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης και άλλων σχετικών
κανόνων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ιεραρχήσουν εκ νέου τους πόρους της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να συνεργάζονται στενά με τη βιομηχανία και τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να συμβάλλουν στον ηγετικό ρόλο της
Ένωσης και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της σε μια παγκόσμια, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενθαρρύνο
ντας ιδίως την εταιρική κοινωνική ευθύνη, εντοπίζοντας τα προβληματικά σημεία και προωθώντας την αλλαγή.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 163 της 30ής Ιουνίου 2010
Στη σελίδα των περιεχομένων και στη σελίδα 1:
αντί:

«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ»

διάβαζε: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ».
Στη σελίδα των περιεχομένων και στη σελίδα 2, ο τίτλος «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» διαγράφεται.
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Τιμή συνδρομής 2010 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 100 EUR ετησίως

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

770 EUR ετησίως

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

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

400 EUR ετησίως

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

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

300 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με το
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

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.
Τα CD-ROM θα αντικατασταθούν από DVD εντός του 2010.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 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

EL

