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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία
διαμονή
Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή
από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 2010, αφού η διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 8 της συμφωνίας ολοκληρώθηκε στις 22 Μαρτίου 2010.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 744/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2010
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όσον αφορά τις κρίσιμες
χρήσεις των halons
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

κατηγορία των εξοπλισμών ή εγκαταστάσεων, τον σκοπό της
εφαρμογής, τον τύπο του πυροσβεστήρα στον οποίο χρησι
μοποιούνται halons, καθώς και το είδος των halons.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

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

(4)

Από την επανεξέταση προέκυψε επίσης ότι, με ελάχιστες
μόνο εξαιρέσεις, τα halons δεν είναι πλέον απαραίτητα για
να ανταποκριθούν στις ανάγκες πυροπροστασίας στα νέα
σχέδια εξοπλισμών και εγκαταστάσεων και ότι σήμερα χρη
σιμοποιούνται συνηθέστατα εναλλακτικές επιλογές. Ωστόσο,
οι πυροσβεστήρες και τα συστήματα πυροπροστασίας με
halons εξακολουθούν να είναι απαραίτητα σε ορισμένους
εξοπλισμούς που παράγονται, ή θα συνεχίσουν να παράγο
νται, με βάση υφιστάμενα σχέδια.

(5)

Από την επανεξέταση προέκυψε επίσης ότι τα halons αντι
καθίστανται ή θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από εναλ
λακτικές λύσεις σε βάθος χρόνου και με λογικό κόστος για
την πλειονότητα των εφαρμογών πυροπροστασίας, είτε είναι
ενσωματωμένα σε υφιστάμενους εξοπλισμούς και εγκαταστά
σεις είτε σε εξοπλισμούς οι οποίοι παράγονται με βάση
υφιστάμενα σχέδια.

(6)

Είναι επομένως σκόπιμο, λόγω της αυξημένης διαθεσιμότη
τας και εφαρμογής εναλλακτικών επιλογών, να θεσπιστούν,
για κάθε εφαρμογή, οριακές ημερομηνίες μετά τις οποίες η
χρήση halons σε νέους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις δεν
θα ήταν κρίσιμης σημασίας και, ως εκ τούτου, η εγκατά
σταση πυροσβεστήρων ή συστημάτων πυροπροστασίας που
λειτουργούν με halons δεν θα επιτρεπόταν. Κατά τον ορισμό
των «νέων εξοπλισμών» και «νέων εγκαταστάσεων», πρέπει να
ληφθεί καταλλήλως υπόψη το στάδιο του κύκλου ζωής των
εξοπλισμών και των εγκαταστάσεων στο οποίο, στην πράξη,
οριστικοποιείται ο σχεδιασμός του χώρου που απαιτεί πυρο
προστασία.

(7)

Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν, για κάθε εφαρμογή,
καταληκτικές ημερομηνίες μετά τις οποίες η χρήση halons
για πυροσβεστήρες ή συστήματα πυροπροστασίας σε όλους
τους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις, είτε σε υφιστάμενους
εξοπλισμούς και υφιστάμενες εγκαταστάσεις είτε σε εξοπλι
σμούς οι οποίοι παράγονται, ή θα παραχθούν, βάσει υφι
στάμενων σχεδίων, θα έπαυαν να είναι κρίσιμης σημασίας.
Επομένως η χρήση halons δεν θα επιτρεπόταν και όλοι οι
πυροσβεστήρες και τα συστήματα πυροπροστασίας που λει
τουργούν με halons θα αποτελούσαν το αντικείμενο αντικα
τάστασης, μετατροπής ή παροπλισμού κατά την καταληκτική
ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009.

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το
άρθρο 13 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Οι ουσίες halon 1301, halon 1211 και halon 2402 (εν
προκειμένω τα «halons») συνιστούν ουσίες που καταστρέ
φουν τη στιβάδα του όζοντος και είναι καταχωρισμένες ως
ελεγχόμενες ουσίες στην ομάδα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. Η παραγωγή τους στα
κράτη μέλη έχει απαγορευθεί από το 1994, σύμφωνα με τις
διατάξεις του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Ωστόσο, εξακο
λουθούν να επιτρέπονται ορισμένες κρίσιμης σημασίας χρή
σεις τους, όπως αυτές που ορίζονται στο παράρτημα VI του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009.
Όπως απαιτείται από το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο
(iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000,
για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζο
ντος (2), η Επιτροπή επανεξέτασε το παράρτημα VII του εν
λόγω κανονισμού. Προς τον σκοπό αυτό, αξιολόγησε τις
τρέχουσες χρήσεις των halons και τη διαθεσιμότητα και
εφαρμογή τεχνικά και οικονομικά εφικτών εναλλακτικών
λύσεων ή τεχνολογιών αποδεκτών υπό το πρίσμα του περι
βάλλοντος και της υγείας (εν προκειμένω «εναλλακτικές επι
λογές»). Εν τω μεταξύ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000
αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
ενώ το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2037/2000 κατέστη το παράρτημα VI του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1005/2009, χωρίς αλλαγές.
Η επανεξέταση ανέδειξε ορισμένες διαφορές ερμηνείας
μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις χρήσεις των halons
που είναι κρίσιμης σημασίας, όπως αυτές περιγράφονται στο
παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. Επο
μένως κάθε εφαρμογή που συνεπάγεται τη χρήση halons
πρέπει να περιγράφεται λεπτομερέστερα, εξειδικεύοντας την

(1) ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1.
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συντήρησης για τους περισσότερους εξοπλισμούς και εγκα
ταστάσεις όπου είναι σήμερα διαθέσιμες εναλλακτικές επιλο
γές. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το 2030 ή το 2035 ως
καταληκτική ημερομηνία για ορισμένες εφαρμογές χερσαίων
στρατιωτικών οχημάτων και πολεμικών πλοίων για τα οποία
η αντικατάσταση των halons είναι εφικτή από τεχνικής και
οικονομικής πλευράς μόνο ως τμήμα προβλεφθέντων προ
γραμμάτων αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού
και για τις οποίες ενδέχεται να είναι αναγκαία, σε ορισμένα
κράτη μέλη, πρόσθετη έρευνα και ανάπτυξη ούτως ώστε να
ελέγχεται η καταλληλότητα των εναλλακτικών επιλογών.

Κατά τη θέσπιση των οριακών ημερομηνιών πρέπει να λαμ
βάνεται δεόντως υπόψη η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων για
νέους εξοπλισμούς και νέες εγκαταστάσεις, καθώς και τα
κωλύματα εφαρμογής τους. Οι οριακές ημερομηνίες πρέπει
επίσης να παρέχουν επαρκή χρονικά περιθώρια για την ανά
πτυξη εναλλακτικών λύσεων, στις περιπτώσεις που αυτό είναι
αναγκαίο, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα κίνητρο προς την
κατεύθυνση αυτή. Όσον αφορά τα αεροσκάφη, δεδομένου
ότι τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική αεροπορία ρυθ
μίζονται σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να ληφθούν δεόντως
υπόψη οι πρωτοβουλίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτι
κής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ/ICAO) σχετικά με την τοποθέτηση
και χρήση halons για πυροσβεστήρες στα αεροσκάφη.

Επιπλέον, οι καταληκτικές ημερομηνίες πρέπει να παρέχουν
επαρκή χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των δραστη
ριοτήτων αντικατάστασης ή μετατροπής τους σε σχέση με τα
halons, ως τμήματος τακτικών ή προγραμματισμένων εργα
σιών συντήρησης ή αναβάθμισης εξοπλισμών ή εγκαταστά
σεων, χωρίς να θίγεται άνευ λόγου η λειτουργία των συγκε
κριμένων εξοπλισμών ή εγκαταστάσεων και χωρίς να προκύ
πτουν υπερβολικού ύψους δαπάνες. Θα πρέπει επίσης να
συνεκτιμάται ο χρόνος που είναι αναγκαίος για την έκδοση
των πιστοποιητικών, των αδειών ή για τις εγκρίσεις που
απαιτούνται για την υλοποίηση των εναλλακτικών επιλογών
στους συγκεκριμένους εξοπλισμούς ή εγκαταστάσεις.

Για την πλειονότητα των εφαρμογών σε νέους εξοπλισμούς
και νέες εγκαταστάσεις, όπου οι πυροσβεστήρες και τα
συστήματα πυροπροστασίας που λειτουργούν με halons
δεν είναι πλέον αναγκαία ή δεν εγκαθίστανται πλέον, είναι
σκόπιμο να οριστεί το 2010 ως οριακή ημερομηνία.
Ωστόσο, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το 2011 ως οριακή
ημερομηνία για ορισμένες εφαρμογές σε στρατιωτικά χερ
σαία οχήματα και πολεμικά αεροσκάφη για τις οποίες εξε
τάζονται εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες όμως δεν
έχουν υιοθετηθεί σε προγράμματα ανάπτυξης τα οποία τεί
νουν να ολοκληρωθούν και για τις οποίες τυχόν τροποποι
ήσεις δεν θα ήταν πλέον εφικτές από τεχνικής και οικονομι
κής πλευράς. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το 2014 ως
οριακή ημερομηνία για τα ατρακτίδια κινητήρων αεροσκα
φών και για τους φορητούς πυροσβεστήρες θαλάμου, ημε
ρομηνία που θα συμφωνούσε με το χρονοδιάγραμμα για την
πρώιμη εφαρμογή ισοδύναμου περιορισμού μέσω του
ΔΟΠΑ. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το 2018 ως οριακή
ημερομηνία για τις εφαρμογές διαμερίσματος στα αερο
σκάφη μεταφοράς φορτίου (εμπορευμάτων) όπου δεν έχουν
ακόμη εξευρεθεί εναλλακτικές επιλογές αλλά για τις οποίες
μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι, έπειτα από περαιτέρω
έρευνα και ανάπτυξη, θα υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές
κατά την ημερομηνία εκείνη για εγκατάσταση στα νέα αερο
σκάφη τα οποία θα υποβάλλονται για πιστοποίηση τύπου.

Για πολλές εφαρμογές, είναι σκόπιμο να καθοριστούν, ως
καταληκτικές ημερομηνίες, ημερομηνίες μεταξύ των ετών
2013 και 2025, ανάλογα με το επίπεδο των τεχνικών και
οικονομικών προβλημάτων που συνεπάγεται η αντικατά
σταση ή η μετατροπή εφαρμογών που λειτουργούν με
halons. Οι καταληκτικές αυτές ημερομηνίες πρέπει να εξα
σφαλίζουν επαρκή χρονικά περιθώρια για την αντικατάσταση
των halons κατά τη διάρκεια των τακτικών προγραμμάτων
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Για ορισμένες εφαρμογές σε υφιστάμενα στρατιωτικά οχή
ματα ή υφιστάμενα πολεμικά πλοία επιφανείας ή σε υφιστά
μενα πολεμικά υποβρύχια ή σε υφιστάμενα πολεμικά αερο
σκάφη και σε αυτά τα οποία παράγονται ή θα παράγονται με
βάση υφιστάμενα σχέδια, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί εναλ
λακτικές επιλογές. Ωστόσο, μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι
μέχρι το 2040 ένα μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου εξο
πλισμού θα έχει φθάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωής του
και ότι θα υπάρχουν, την ημερομηνία εκείνη, εναλλακτικές
επιλογές, έπειτα από περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Είναι,
επομένως, σκόπιμο να καθοριστεί το 2040 ως λογική κατα
ληκτική ημερομηνία για τις εν λόγω εφαρμογές.

(13)

Για τα συστήματα πυροπροστασίας σε διαμερίσματα μεταφο
ράς εμπορευμάτων, ακρακτίδια κινητήρων και βοηθητικών
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, σε υφιστάμενα σκάφη πολιτι
κής αεροπορίας ή σε αυτά τα οποία παράγονται σύμφωνα με
υφιστάμενη πιστοποίηση τύπου, δεν έχουν, επίσης, εξευρεθεί
εναλλακτικές επιλογές. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός αερο
σκαφών πολιτικής αεροπορίας θα συνεχίζουν να παράγονται
με τη βοήθεια halons ή να εξαρτώνται από αυτά, για τις
εφαρμογές αυτές, τουλάχιστον για το προβλεπόμενο μέλλον.
Ενώ είναι δεκτό ότι υπάρχουν σημαντικά τεχνικά, οικονομικά
και ρυθμιστικά κωλύματα όσον αφορά την αντικατάσταση
των halons στις εν λόγω εφαρμογές, είναι επίσης σκόπιμο,
λόγω της αβεβαιότητας που αφορά τη μακροπρόθεσμη
ύπαρξη ανακυκλωμένων halons και της ανάγκης περαιτέρω
έρευνας και ανάπτυξης για τον καθορισμό και την ανάπτυξη
κατάλληλων εναλλακτικών επιλογών, να οριστεί το 2040 ως
λογική καταληκτική ημερομηνία.

(14)

Το παράρτημα VI, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών περι
θωρίων για την εξάλειψη των κρίσιμων χρήσεων, θα επανε
ξετάζεται τακτικά ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η διαρκής
έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών και οι νέες
πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους. Επιπλέον,
μπορούν να επιτραπούν παρεκκλίσεις από καταληκτικές ημε
ρομηνίες και από οριακές ημερομηνίες για ειδικές περιπτώ
σεις όπου έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές
επιλογές.

(15)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1005/2009,
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα VΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

19.8.2010
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ HALONS
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Ως “οριακή ημερομηνία” νοείται η ημερομηνία μετά την οποία τα halons πρέπει να μην χρησιμοποιούνται για πυροσβεστήρες
ή συστήματα πυροπροστασίας σε νέους εξοπλισμούς και νέες εγκαταστάσεις για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
2. Ως “νέοι εξοπλισμοί” νοούνται εξοπλισμοί για τους οποίους, μέχρι την οριακή ημερομηνία, δεν έχει συμβεί τίποτε από τα
ακόλουθα:
α) υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας ή ανάπτυξης·
β) υποβολή αίτησης για έγκριση τύπου ή πιστοποίηση τύπου στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.
3. Ως “νέες εγκαταστάσεις” νοούνται οι εγκαταστάσεις για τις οποίες, μέχρι την οριακή ημερομηνία, δεν έχει συμβεί τίποτε από
τα ακόλουθα:
α) υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάπτυξης·
β) υποβολή αίτησης για συγκατάθεση σχεδιασμού στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.
4. Ως “καταληκτική ημερομηνία” νοείται η ημερομηνία μετά την οποία τα halons δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη
συγκεκριμένη εφαρμογή και κατά την οποία πρέπει να παροπλιστούν οι πυροσβεστήρες ή τα συστήματα πυροπροστασίας που
λειτουργούν με τη βοήθεια halons.
5. Ως “αδρανοποίηση” νοείται η αποτροπή της έναρξης καύσης αναφλέξιμης ή εκρηκτικής ατμόσφαιρας μέσω της προσθήκης
αδρανοποιητικού ή αραιωτικού παράγοντα.
6. Ως “φορτηγό πλοίο” νοείται πλοίο το οποίο δεν είναι επιβατηγό, υπερβαίνει τους 500 τόνους ολικής χωρητικότητας και
πραγματοποιεί διεθνές ταξίδι, σύμφωνα με τον ορισμό των εν λόγω εννοιών στη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (σύμβαση SOLAS/ΠΑΑΖΕΘ). Η σύμβαση SOLAS ορίζει ως “επιβατηγό πλοίο” “πλοίο το
οποίο μεταφέρει άνω των δώδεκα επιβατών” και ως “διεθνές ταξίδι” “ταξίδι μεταξύ χώρας στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα
σύμβαση και λιμένος εκτός της εν λόγω χώρας ή αντιστρόφως”.
7. Ως “συνήθως κατειλημμένος” χώρος νοείται ένας προφυλαγμένος χώρος στον οποίο είναι αναγκαία η παρουσία προσώπων ανά
πάσα στιγμή ή τον περισσότερο καιρό, ώστε ο εξοπλισμός ή η εγκατάσταση να λειτουργεί αποδοτικά. Προκειμένου περί
στρατιωτικών εφαρμογών, ο βαθμός κατάληψης του προστατευόμενου χώρου είναι αυτός που ισχύει για μάχιμες συνθήκες.
8. Ως “συνήθως μη κατειλημμένος χώρος” νοείται προστατευμένος χώρος ο οποίος είναι κατειλημμένος μόνο για περιορισμένα
χρονικά διαστήματα, ιδίως για εργασίες συντήρησης και όπου η συνεχής παρουσία ατόμων δεν είναι αναγκαία για την
αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης.
ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ HALONS
Εφαρμογή
Κατηγορία εξοπλισμού ή
εγκατάστασης

1. Σε στρατιωτικά
χερσαία οχήματα

Σκοπός

Τύπος
πυροσβεστήρα

Τύπος
halon

Οριακή
Καταληκτική
ημερομηνία
ημερομηνία
(31 Δεκεμβρίου (31 Δεκεμβρίου
του δηλούμενου του δηλούμε
έτους)
νου έτους)

1.1.

Για την προστασία του διαμε
ρίσματος του κινητήρα

Σταθερό
σύστημα

1301
1211
2402

2010

2035

1.2.

Για την προστασία του θαλά
μου πληρώματος

Σταθερό
σύστημα

1301
2402

2011

2040

1.3.

Για την προστασία του θαλά
μου πληρώματος

Φορητός
πυροσβεστή
ρας

1301
1211

2011

2020
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ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ HALONS
Εφαρμογή
Κατηγορία εξοπλισμού ή
εγκατάστασης

2. Σε πολεμικά πλοία
επιφανείας

3. Σε πολεμικά υποβρύχια

4. Σε αεροσκάφη

Σκοπός

Τύπος
πυροσβεστήρα

Τύπος
halon

Οριακή
Καταληκτική
ημερομηνία
ημερομηνία
(31 Δεκεμβρίου (31 Δεκεμβρίου
του δηλούμενου του δηλούμε
έτους)
νου έτους)

2.1.

Για την προστασία συνήθως
κατειλημμένων χώρων μηχα
νοστασίου

Σταθερό
σύστημα

1301
2402

2010

2040

2.2.

Για την προστασία συνήθως
μη κατειλημμένων χώρων
μηχανοστασίου

Σταθερό
σύστημα

1301
1211
2402

2010

2035

2.3.

Για την προστασία συνήθως
μη κατειλημμένων διαμερι
σμάτων ηλεκτρολογικού εξο
πλισμού

Σταθερό
σύστημα

1301
1211

2010

2030

2.4.

Για την προστασία κέντρων
επιχειρήσεων

Σταθερό
σύστημα

1301

2010

2030

2.5.

Για την προστασία αντλιοστα
σίων καυσίμου

Σταθερό
σύστημα

1301

2010

2030

2.6.

Για την προστασία διαμερι
σμάτων αποθήκευσης εύφλε
κτων υγρών

Σταθερό
σύστημα

1301
1211
2402

2010

2030

2.7.

Για την προστασία αεροσκα
φών σε υπόστεγα και σε
χώρους συντήρησης

Φορητός
πυροσβεστή
ρας

1301
1211

2010

2016

3.1.

Για την προστασία χώρων
μηχανολογικού εξοπλισμού

Σταθερό
σύστημα

1301

2010

2040

3.2.

Για την προστασία κέντρων
διεύθυνσης επιχειρήσεων

Σταθερό
σύστημα

1301

2010

2040

3.3.

Για την προστασία χώρων
στους οποίους έχουν τοποθε
τηθεί γεννήτριες ντίζελ

Σταθερό
σύστημα

1301

2010

2040

3.4.

Για την προστασία διαμερι
σμάτων ηλεκτρολογικού εξο
πλισμού

Σταθερό
σύστημα

1301

2010

2040

4.1.

Για την προστασία συνήθως
μη κατειλημμένων διαμερι
σμάτων μεταφοράς φορτίου

Σταθερό
σύστημα

1301
1211
2402

2018

2040

4.2.

Για την προστασία θαλάμων
και διαμερισμάτων πληρώμα
τος

Φορητός
πυροσβεστή
ρας

1211
2402

2014

2025

4.3.

Για την προστασία ατρακτι
δίων κινητήρων και βοηθητι
κών μονάδων ηλεκτροπαρα
γωγής

Σταθερό
σύστημα

1301
1211
2402

2014

2040
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ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ HALONS
Εφαρμογή
Κατηγορία εξοπλισμού ή
εγκατάστασης

Σκοπός

Τύπος
πυροσβεστήρα

Τύπος
halon

Οριακή
Καταληκτική
ημερομηνία
ημερομηνία
(31 Δεκεμβρίου (31 Δεκεμβρίου
του δηλούμενου του δηλούμε
έτους)
νου έτους)

4.4.

Για την αδρανοποίηση δεξα
μενών καυσίμου

Σταθερό
σύστημα

1301
2402

2011

2040

4.5.

Για την προστασία υποδοχέων
λυμάτων εγκαταστάσεων υγι
εινής

Σταθερό
σύστημα

1301
1211
2402

2011

2020

4.6.

Για την προστασία χώρων
ξηρού φορτίου (dry bay)

Σταθερό
σύστημα

1301
1211
2402

2011

2040

5. Σε
εγκαταστάσεις
πετρελαίου, αερίου και
πετροχημικών

5.1.

Για την προστασία χώρων
όπου θα μπορούσαν να διαρ
ρεύσουν εύφλεκτα υγρά ή
αέρια

Σταθερό
σύστημα

1301
2402

2010

2020

6. Σε εμπορικά φορτηγά
πλοία

6.1.

Για την αδρανοποίηση συνή
θως κατειλημμένων χώρων
όπου θα μπορούσαν να διαρ
ρεύσουν εύφλεκτα υγρά ή
αέρια

Σταθερό
σύστημα

1301
2402

1994

2016

7. Σε χερσαίες εγκατα
στάσεις διοίκησης επι
χειρήσεων και επικοι
νωνιών, κρίσιμων για
την εθνική ασφάλεια

7.1.

Για την προστασία συνήθως
κατειλημμένων χώρων

Σταθερό
σύστημα

1301
2402

2010

2025

7.2.

Για την προστασία συνήθως
κατειλημμένων χώρων

Φορητός
πυροσβεστή
ρας

1211

2010

2013

7.3.

Για την προστασία συνήθως
μη κατειλημμένων χώρων

Σταθερό
σύστημα

1301
2402

2010

2020

8.1.

Για οχήματα διάσωσης σε
περίπτωση
αναγκαστικής
προσγείωσης

Φορητός
πυροσβεστή
ρας

1211

2010

2016

8.2.

Για την προστασία αεροσκα
φών σε υπόστεγα και σε
χώρους συντήρησης

Φορητός
πυροσβεστή
ρας

1211

2010

2016

9.1.

Για την προστασία χώρων
όπου είναι αναγκαία η ελαχι
στοποίηση του κινδύνου
διαρροής ραδιενεργών υλικών

Σταθερό
σύστημα

1301

2010

2020

10.1. Για την προστασία τεχνικών
εγκαταστάσεων

Σταθερό
σύστημα

1301

2010

2016

10.2. Για την προστασία των κινη
τήριων οχημάτων και των
φορταμαξών που κινούνται
στην κλειστή διαδρομή σιδη
ροδρόμων της σήραγγας της
Μάγχης

Σταθερό
σύστημα

1301

2010

2020

8. Σε πρόχειρα αεροδρό
μια και μόνιμους αερο
λιμένες

9. Σε πυρηνικές εγκατα
στάσεις ηλεκτροπαρα
γωγής και σε εγκατα
στάσεις
διεξαγωγής
πυρηνικών ερευνών
10. Στη σήραγγα της
Μάγχης
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ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ HALONS
Εφαρμογή
Κατηγορία εξοπλισμού ή
εγκατάστασης

11. Λοιπά

Οριακή
Καταληκτική
ημερομηνία
ημερομηνία
(31 Δεκεμβρίου (31 Δεκεμβρίου
του δηλούμενου του δηλούμε
έτους)
νου έτους)

Τύπος
πυροσβεστήρα

Τύπος
halon

11.1. Για σκοπούς αρχικής πυρό
σβεσης από ομάδες πυροσβε
στών, όπου αυτό είναι απα
ραίτητο για την ατομική
ασφάλεια

Φορητός
πυροσβεστή
ρας

1211

2010

2013

12.1. Για την προστασία προσώπων
από στρατιωτικούς και αστυ
νομικούς

Φορητός
πυροσβεστή
ρας

1211

2010

2013»

Σκοπός
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 745/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2010
σχετικά με τον καθορισμό, για το 2010, δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα
στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου
γής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον
τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβου
λίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθε
στώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθε
στώτων στήριξης για τους γεωργούς (2). Για λόγους σαφή
νειας, η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει τα ποσά που κοι
νοποίησαν τα κράτη μέλη και τα οποία τα κράτη μέλη
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με το άρθρο 69
παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης
Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (1),
και ιδίως το άρθρο 51 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 69
παράγραφος 3, το άρθρο 87 παράγραφος 3, το άρθρο 123 παρά
γραφος 1, το άρθρο 128 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο
128 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 131
παράγραφος 4,

(6)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευθούν τα
δημοσιονομικά ανώτατα όρια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυ
σης για το 2010, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση
τα ανώτατων ορίων για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 52, 53, 54, 68 και 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 από τα ανώτατα όρια του παραρτήματος VIII του
ίδιου κανονισμού. Το προς αφαίρεση ποσό από το εν λόγω
παράρτημα VIII με σκοπό τη χρηματοδότηση της ειδικής
στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 68 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του
συνολικού ποσού για την ειδική στήριξη που κοινοποιήθηκε
από τα κράτη μέλη και των ποσών που κοινοποιήθηκαν για
τη χρηματοδότηση της ειδικής στήριξης σύμφωνα με το
άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του ίδιου κανονισμού.
Όταν κράτος μέλος που εφαρμόζει το καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης αποφασίζει να χορηγήσει τη στήριξη που αναφέ
ρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το κοινο
ποιούμενο στην Επιτροπή ποσό πρέπει να συμπεριληφθεί στο
ανώτατο όριο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, εφόσον η
στήριξη παρέχεται με τη μορφή αύξησης της μοναδιαίας
αξίας και/ή του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης του
γεωργού.

(7)

Πρέπει να καθοριστεί η ετήσια συνολική χρηματοδότηση
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το
2010 το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το οποίο
προβλέπεται στον τίτλο V κεφάλαιο 2 του εν λόγω κανονι
σμού.

(8)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευθούν τα
μέγιστα ποσά, τα οποία τίθενται στη διάθεση των κρατών
μελών που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής
ενίσχυσης για τη χορήγηση χωριστής ενίσχυσης για τη
ζάχαρη το 2010, δυνάμει του άρθρου 126 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, όπως προκύπτουν από την κοινοποίησή
τους.

(9)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευθούν τα
μέγιστα ποσά τα οποία τίθενται στη διάθεση των κρατών
μελών που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής
ενίσχυσης για τη χορήγηση χωριστής ενίσχυσης για τα οπω
ροκηπευτικά το 2010, δυνάμει του άρθρου 127 του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όπως προκύπτουν από την κοι
νοποίησή τους.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 2010 το καθεστώς
ενιαίας ενίσχυσης, το οποίο προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, πρέπει να καθοριστούν, για
το 2010, τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για καθεμία από
τις ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 52, 53 και 54
του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Για τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση κατά το 2010 της
δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009, πρέπει να καθοριστούν για το 2010 τα
δημοσιονομικά ανώτατα όρια που ισχύουν για τις άμεσες
ενισχύσεις, οι οποίες εξαιρούνται από το καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης.

(3)

Για τα κράτη μέλη, τα οποία κάνουν χρήση κατά το 2010
των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 69 παράγραφος 1 ή
το άρθρο 131 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009, πρέπει να καθοριστούν για το 2010 τα δημοσιο
νομικά ανώτατα όρια για την ειδική στήριξη που αναφέρεται
στο κεφάλαιο 5 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009.

(4)

(5)

Το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 περιορίζει τους πόρους που είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιηθούν για κάθε συνδεδεμένο μέτρο, το οποίο προ
βλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i),
ii), iii) και iv) και στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχεία β)
και ε) σε 3,5 % των εθνικών ανώτατων ορίων που αναφέρο
νται στο άρθρο 40 του ιδίου κανονισμού. Για λόγους σαφή
νειας, η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει το ανώτατο όριο
που προκύπτει από τα ποσά, τα οποία κοινοποίησαν τα
κράτη μέλη για τα σχετικά μέτρα.
Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα ποσά που υπολογίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 7 του εν λόγω
κανονισμού έχουν καθοριστεί στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής, της 29ης Οκτω
βρίου 2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο

(1) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.

(2) ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 1.
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Όσον αφορά τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, πρέπει να δημοσιευθούν τα
δημοσιονομικά ανώτατα όρια που ισχύουν για το 2010 για
τη μεταβατική ενίσχυση για τα οπωροκηπευτικά, σύμφωνα με
το άρθρο 128 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009, όπως προκύπτουν από την κοινοποίησή
τους.
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων
ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2010, τα οποία
αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009 καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανο
νισμού.
2.
Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2010, τα οποία
προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009 καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανο
νισμού.
3.
Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2010 που προβλέπο
νται στα άρθρα 69 παράγραφος 3 και 131 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καθορίζονται στο παράρτημα III
του παρόντος κανονισμού.
4.
Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2010 που προβλέπο
νται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii) και
iv) και στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καθορίζονται στο παράρτημα IV του
παρόντος κανονισμού.
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5.
Τα ποσά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για την κάλυψη της ειδικής στήριξης που
προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού
καθορίζονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.
6.
Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2010 που προβλέπο
νται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καθορίζο
νται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.
7.
Η ετήσια συνολική χρηματοδότηση για το 2010 που αναφέ
ρεται στο άρθρο 123 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 καθορίζεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονι
σμού.
8.
Τα μέγιστα ποσά που τίθενται στη διάθεση της Λετονίας, της
Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της
Σλοβακίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας για τη χορήγηση της
χωριστής ενίσχυσης για τη ζάχαρη το 2010, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 126 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθορίζονται
στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.
9.
Τα μέγιστα ποσά που τίθενται στη διάθεση της Ουγγαρίας,
της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας για τη
χορήγηση της χωριστής ενίσχυσης για τα οπωροκηπευτικά το 2010,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009, καθορίζονται στο παράρτημα IX του παρόντος κανονι
σμού.
10.
Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2010 που προβλέ
πονται στο άρθρο 128 παράγραφοι 1 και 2 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καθορίζονται στο παράρτημα X
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 52, 53 ΚΑΙ 54 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 73/2009
Ημερολογιακό έτος 2010

BE

DK

EL

ES

FR

IT

AT

855

Πριμοδότηση για αιγοπρόβατα
Συμπληρωματική πριμοδότηση για αιγο
πρόβατα
77 565

261 153

Πρόσθετη πριμοδότηση για θηλάζουσες
αγελάδες

19 389

26 000

Ντομάτες – Άρθρο 54 παράγραφος 1
Οπωροκηπευτικά εκτός από ντομάτες –
Άρθρο 54 παράγραφος 2

600

7 184

200

70 578

78 695

99

9 462
8 817

Πριμοδότηση σφαγής, ενήλικα ζώα
6 384
10 720

47 175

8 657

560

946

28 117

4 017

91 984

43 152

9 700

FI

21 892

33 085

Ειδική πριμοδότηση για το βόειο κρέας

Πριμοδότηση σφαγής, μόσχοι

525 622

SI

16 667

SE

37 446

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες

PT

EL

(σε χιλιάδες ευρώ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 73/2009
Ημερολογιακό έτος 2010

— Ενίσχυση στον τομέα των
σπόρων για σπορά

Ισπανία

Γαλλία

Ελλάδα

Κάτω Χώρες

Πορτογαλία

Φινλανδία

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

EL

(σε χιλιάδες ευρώ)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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19.8.2010

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 73/2009
Ημερολογιακό έτος 2010
Κράτος μέλος

(σε χιλιάδες ευρώ)

Βέλγιο

6 389

Βουλγαρία

11 761

Τσεχική Δημοκρατία

31 826

Δανία

15 800

Γερμανία

2 000

Εσθονία

1 253

Ιρλανδία

25 000

Ελλάδα

107 600

Ισπανία

247 865

Γαλλία

472 600

Ιταλία

316 250

Λετονία

5 130

Ουγγαρία

77 290

Κάτω Χώρες

22 020

Αυστρία

11 900

Πολωνία

40 800

Πορτογαλία

32 411

Ρουμανία

25 545

Σλοβενία

10 237

Σλοβακία

8 700

Φινλανδία

45 140

Σουηδία

3 434

Ηνωμένο Βασίλειο

29 800

(*) Ποσά που έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη για τη χορήγηση της στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και
έχουν περιληφθεί στα ανώτατα όρια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
Ελλάδα: 30 000 χιλιάδες ευρώ
Σλοβενία: 4 200 χιλιάδες ευρώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΣΗΜΕΙΑ i), ii), iii) ΚΑΙ iv) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) ΚΑΙ ε) ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 73/2009
Ημερολογιακό έτος 2010
Κράτος μέλος

(σε χιλιάδες ευρώ)

Βέλγιο

6 389

Βουλγαρία

11 761

Τσεχική Δημοκρατία

31 826

Δανία

4 300

Γερμανία

2 000

Εσθονία

1 253

Ιρλανδία

25 000

Ελλάδα

77 600

Ισπανία

178 265

Γαλλία

232 600

Ιταλία

147 250

Λετονία

5 130

Ουγγαρία

46 164

Κάτω Χώρες

15 000

Αυστρία

11 900

Πολωνία

40 800

Πορτογαλία

19 510

Ρουμανία

25 545

Σλοβενία

6 037

Σλοβακία

8 700

Φινλανδία

45 140

Σουηδία

3 434

Ηνωμένο Βασίλειο

29 800
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ημερολογιακό έτος 2010
Κράτος μέλος

(σε χιλιάδες ευρώ)

Βέλγιο

6 389

Δανία

15 800

Ιρλανδία

23 900

Ελλάδα

70 000

Ισπανία

144 200

Γαλλία

90 000

Ιταλία

144 900

Κάτω Χώρες

22 020

Αυστρία

11 900

Πορτογαλία

21 700

Σλοβενία

4 200

Φινλανδία

4 762

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ημερολογιακό έτος 2010
Κράτος μέλος

(σε χιλιάδες ευρώ)

Βέλγιο

508 479

Δανία

997 381

Γερμανία

5 769 981

Ιρλανδία

1 339 421

Ελλάδα

2 210 268

Ισπανία

4 642 028

Γαλλία

7 465 495

Ιταλία

3 924 520

Λουξεμβούργο

37 569

Μάλτα

4 231

Κάτω Χώρες

852 443

Αυστρία

676 667

Πορτογαλία

435 325

Σλοβενία

92 740

Φινλανδία

523 192

Σουηδία

724 349

Ηνωμένο Βασίλειο

3 946 625

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ημερολογιακό έτος 2010
Κράτος μέλος

(σε χιλιάδες ευρώ)

Βουλγαρία

326 671

Τσεχική Δημοκρατία

581 177

Εσθονία

70 531

Κύπρος

34 898

Λετονία

95 653

Λιθουανία

262 311

Ουγγαρία

831 578

Πολωνία

1 994 196

Ρουμανία

700 424

Σλοβακία

268 304

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 126 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 73/2009
Ημερολογιακό έτος 2010
Κράτος μέλος

(σε χιλιάδες ευρώ)

Τσεχική Δημοκρατία

44 245

Λετονία

4 962

Λιθουανία

10 260

Ουγγαρία

41 010

Πολωνία

159 392

Ρουμανία

4 041

Σλοβακία

8 856
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 127 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ)
αριθ. 73/2009
Ημερολογιακό έτος 2010
Κράτος μέλος

(σε χιλιάδες ευρώ)

Τσεχική Δημοκρατία

414

Ουγγαρία

4 756

Πολωνία

6 715

Σλοβακία

690

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 128 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 73/2009
Ημερολογιακό έτος 2010
(σε χιλιάδες ευρώ)
Κράτος μέλος

Κύπρος

Ντομάτες – Άρθρο 128 παράγραφος 1
Οπωροκηπευτικά εκτός από ντομάτες – Άρθρο 128
παράγραφος 2

4 478

Ρουμανία

Σλοβακία

869

335
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 746/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 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 19 Αυγούστου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 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

AL
TR
ZZ

50,2
85,0
67,6

0707 00 05

MK
TR
ZZ

41,0
133,3
87,2

0709 90 70

TR
ZZ

98,8
98,8

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

151,1
92,0
151,4
138,0
119,8
130,5

0806 10 10

EG
IL
TR
ZZ

153,0
202,2
121,8
159,0

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

87,2
74,9
91,0
65,6
104,9
87,8
100,6
90,8
87,9

0808 20 50

AR
CL
TR
ZA
ZZ

92,7
150,5
149,8
92,4
121,4

0809 30

TR
ZZ

139,8
139,8

0809 40 05

BA
IL
XS
ZA
ZZ

61,5
154,7
64,6
172,8
113,4

(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. 747/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2010
σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής για αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις πρώτες επτά
ημέρες του Αυγούστου 2010 στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το βόειο κρέας
υψηλής ποιότητας η διαχείριση της οποίας γίνεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 620/2009
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. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης
Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο
διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών
προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα
πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2009, όσον αφορά τη διαχείριση δασμολογι
κής ποσόστωσης εισαγωγής για το βόειο κρέας υψηλής ποι
ότητας (3), θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή
των αιτήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής.
Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1301/2006 προβλέπει ότι σε περίπτωση που οι ποσότητες

οι οποίες καλύπτονται από τις αιτήσεις για πιστοποιητικά
υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για την περίοδο της
δασμολογικής ποσόστωσης, καθορίζονται συντελεστές κατα
νομής για τις ποσότητες που καλύπτει κάθε αίτηση πιστοποι
ητικού. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλή
θηκαν δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
620/2009 από 1 έως 7 Αυγούστου 2010 υπερβαίνουν
τις διαθέσιμες ποσότητες. Συνεπώς, πρέπει να προσδιοριστεί
σε ποιο βαθμό είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών εισα
γωγής καθώς και ο συντελεστής κατανομής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στις αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων εισαγωγής οι οποίες αφορούν
την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4449 και έχουν υποβληθεί
από 1 έως 7 Αυγούστου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 620/2009 εφαρμόζεται συντελεστής κατα
νομής 79,54388 %.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 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 238 της 1.9.2006, σ. 13.
(3) ΕΕ L 182 της 15.7.2009, σ. 25.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Αυγούστου 2010
για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 687/2008 όσον αφορά τις προθεσμίες παράδοσης και
ανάληψης των σιτηρών στην παρέμβαση στη Φινλανδία για την περίοδο 2009/2010
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5659]
(Τα κείμενα στη σουηδική και φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2010/456/ΕΕ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Η συγκομιδή σιτηρών στη Φινλανδία ανήλθε για την περίοδο
2009/2010 στο πρωτοφανές επίπεδο των 4,3 εκατ. τόνων,
εκ των οποίων 2,2 εκατ. τόνοι κριθής. Λαμβανομένης υπόψη
της κατάστασης στην αγορά σιτηρών της Φινλανδίας, η
οποία χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλές τιμές παραγωγής,
κατώτερες από τις τιμές παρέμβασης, κατά την περίοδο
2009/2010 προσφέρθηκαν στην παρέμβαση στη Φινλανδία
σημαντικές ποσότητες σιτηρών: περίπου 823 000 τόνοι εκ
των οποίων 796 000 τόνοι κριθής και 27 000 τόνοι μαλα
κού σίτου. Από την έναρξη της περιόδου παρέμβασης, οι
τελευταίες διαθέσιμες στατιστικές, που καταρτίστηκαν την
1η Ιουλίου 2010, αναφέρουν συνολική αναληφθείσα ποσό
τητα σιτηρών στην παρέμβαση περίπου 573 000 τόνων εκ
των οποίων 566 000 τόνοι κριθής και 7 000 τόνοι μαλακού
σίτου. Συνεπώς, απομένει ένας διόλου αμελητέος αριθμός
προσφορών στην παρέμβαση, για ποσότητες που δεν έχουν
ακόμη παραδοθεί και οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν
αντικείμενο ανάλυσης προκειμένου να αναληφθούν από την
παρέμβαση.

(5)

Στις 24 Ιουνίου 2010, η Φινλανδία πληροφόρησε τις υπη
ρεσίες της Επιτροπής ότι απαιτήθηκε αρκετός χρόνος για την
αναζήτηση πρόσθετου αποθηκευτικού δυναμικού με σκοπό
την κάλυψη της άφθονης προσφοράς σιτηρών στην παρέμ
βαση, με αποτέλεσμα να σημειωθεί καθυστέρηση. Ως εκ
τούτου, οι φινλανδικές αρχές ζητούν, για την περίοδο
2009/2010, παράταση της προθεσμίας παράδοσης για τα
σιτηρά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 και της προθεσμίας
για την ανάληψή τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010, καθώς
και παράταση της προθεσμίας για τη διεξαγωγή των αναλύ
σεων ποιότητας.

(6)

Λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων που επικαλείται η
Φινλανδία και για να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική ανά
ληψη των προσφερόμενων σιτηρών για την περίοδο
2009/2010, κρίνεται δικαιολογημένη η ευνοϊκή αντιμετώ
πιση του αιτήματος της Φινλανδίας με την αποδοχή, μέσω
παρέκκλισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008, της
παράτασης της περιόδου παράδοσης, της προθεσμίας διεξα
γωγής των αναλύσεων ποιότητας, καθώς και της περιόδου
ανάληψης των προϊόντων που προσφέρονται στην παρέμ
βαση κατά την εν λόγω περίοδο.

(7)

Θα πρέπει να προβλεφθεί, όσον αφορά τις προσφορές που
κατατίθενται στη Φινλανδία για την περίοδο 2009/2010, η
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα από
φαση.

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 43 στοιχείο α)
σε συνδυασμό με το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 687/2008 της Επιτροπής, της
18ης Ιουλίου 2008, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτη
ρών από τους οργανισμούς πληρωμών ή τους οργανισμούς
παρέμβασης, καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον
καθορισμό της ποιότητας (2) προβλέπει ότι, σε περίπτωση
αποδοχής προσφοράς, οι εμπορευόμενοι ενημερώνονται το
συντομότερο δυνατό για το χρονοδιάγραμμα της παράδο
σης. Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο
εδάφιο του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι, για τα άλλα
σιτηρά πλην του αραβοσίτου, η τελευταία παράδοση στο
κέντρο παρέμβασης για το οποίο έχει υποβληθεί η προ
σφορά πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο στο τέλος
του τέταρτου μήνα που έπεται του μήνα παραλαβής της
προσφοράς, και πάντως όχι μετά τις 31 Ιουλίου για την
Φινλανδία.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 687/2008 προβλέπει στο άρθρο 6
παράγραφος 6 ότι για τα άλλα σιτηρά πλην του αραβοσί
του, η τελευταία ανάληψη πρέπει να πραγματοποιείται το
αργότερο στο τέλος του δεύτερου μήνα που έπεται της
τελευταίας παράδοσης του άρθρου 2 παράγραφος 4
πρώτο εδάφιο, και πάντως όχι μετά τις 31 Αυγούστου για
τη Φινλανδία.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 687/2008 προβλέπει στο άρθρο 7
παράγραφος 1 προθεσμία είκοσι εργάσιμων ημερών από τη
λήψη του αντιπροσωπευτικού δείγματος για τη διεξαγωγή
των αναλύσεων των φυσικών και τεχνολογικών χαρακτηρι
στικών.

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 192 της 19.7.2008, σ. 20.
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Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008, για την περίοδο εμπορίας
2009/2010, η τελευταία παράδοση των σιτηρών που προσφέρονται
στην παρέμβαση στη Φινλανδία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το
αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Άρθρο 2
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 687/2008, για την περίοδο εμπορίας 2009/2010, η
τελευταία ανάληψη των σιτηρών που προσφέρονται στην παρέμ
βαση στη Φινλανδία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο
έως τις 31 Οκτωβρίου 2010.

L 218/23

Άρθρο 3
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 687/2008, για την περίοδο εμπορίας 2009/2010, η
προθεσμία για τη διεξαγωγή των αναλύσεων των φυσικών και τεχνο
λογικών χαρακτηριστικών είναι στη Φινλανδία τριάντα εργάσιμες
ημέρες από τη λήψη του αντιπροσωπευτικού δείγματος.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις προσφορές στην παρέμβαση
οι οποίες κατατίθενται για την περίοδο εμπορίας 2009/2010.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Φινλανδίας.

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2010.
Για την Επιτροπή
Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Αυγούστου 2010
με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών αδειών
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί για τις νέες δραστικές ουσίες Candida oleophila στέλεχος O,
ιωδιούχο κάλιο και θειοκυανικό κάλιο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5662]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/457/ΕΕ)
νες δραστικές ουσίες, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται προς
τους όρους του άρθρου 8 παράγραφος 1 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ και, ιδίως, προς τον όρο που αφορά τη λεπτο
μερή αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και των φυτοπρο
στατευτικών προϊόντων με γνώμονα τις απαιτήσεις που προ
βλέπει η εν λόγω οδηγία.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊ
όντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο,

(5)

Για τις εν λόγω δραστικές ουσίες αξιολογήθηκαν οι επιπτώ
σεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προτείνονται από τους
αιτούντες. Το κράτος μέλος-εισηγητής υπέβαλε τα σχέδια
εκθέσεων αξιολόγησης στην Επιτροπή στις 5 Φεβρουαρίου
2008 (Candida oleophila στέλεχος O) και στις 27 Ιουλίου
2007 (ιωδιούχο κάλιο και θειοκυανικό κάλιο).

(6)

Μετά την υποβολή των σχεδίων εκθέσεων αξιολόγησης από
τα κράτη μέλη-εισηγητές, διαπιστώθηκε ότι ήταν αναγκαίο
να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες από τους αιτούντες και
να κληθούν τα κράτη μέλη-εισηγητές να εξετάσουν τις εν
λόγω πληροφορίες και να υποβάλουν την αξιολόγησή τους.
Ως εκ τούτου, συνεχίζεται ακόμη η εξέταση των φακέλων και
δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εντός του
χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στην οδηγία
91/414/ΕΟΚ.

(7)

Δεδομένου ότι από την αξιολόγηση δεν προέκυψαν μέχρι
τώρα λόγοι άμεσης ανησυχίας, πρέπει να δοθεί στα κράτη
μέλη η δυνατότητα να παρατείνουν τις προσωρινές άδειες
κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε φυτοπροστατευ
τικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες,
για διάστημα 24 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ώστε να καταστεί
δυνατή η συνέχιση της εξέτασης των φακέλων. Αναμένεται
ότι εντός 24 μηνών θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιο
λόγησης και λήψης αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση
απόφασης για πιθανή καταχώριση των ουσιών Candida oleo
phila στέλεχος O, ιωδιούχο κάλιο και θειοκυανικό κάλιο στο
παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας.

(8)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε τον Ιούλιο του
2006 αίτηση από την Bionext sprl για την καταχώριση της
δραστικής ουσίας Candida oleophila στέλεχος O στο παράρ
τημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση
2007/380/ΕΚ της Επιτροπής (2) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκε
λος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, κατ’
αρχήν, τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και τις πληρο
φορίες των παραρτημάτων II και III της εν λόγω οδηγίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, τον Σεπτέμβριο του 2004 οι Κάτω Χώρες
έλαβαν αίτηση από την εταιρεία Koppert Beheer BV για
την καταχώριση της δραστικής ουσίας ιωδιούχο κάλιο στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση
2005/751/ΕΚ της Επιτροπής (3) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκε
λος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, κατ’
αρχήν, τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και τις πληρο
φορίες των παραρτημάτων II και III της εν λόγω οδηγίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, τον Σεπτέμβριο του 2004 οι Κάτω Χώρες
έλαβαν αίτηση από την εταιρεία Koppert Beheer BV για
την καταχώριση της δραστικής ουσίας θειοκυανικό κάλιο
στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την από
φαση 2005/751/ΕΚ επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλή
ρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, κατ’ αρχήν, τις
απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες των
παραρτημάτων II και III της εν λόγω οδηγίας.
Η επιβεβαίωση της πληρότητας των φακέλων ήταν αναγκαία
για να καταστεί δυνατή η λεπτομερής εξέτασή τους και να
δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χορηγήσουν προσω
ρινές άδειες κυκλοφορίας, για διάστημα έως τριών ετών, σε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις συγκεκριμέ

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 2.6.2007, σ. 78.
(3) ΕΕ L 282 της 26.10.2005, σ. 18.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των
προσωρινών αδειών κυκλοφορίας όσον αφορά τα φυτοπροστατευ
τικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες Candida oleophila στέλεχος
O, ιωδιούχο κάλιο ή θειοκυανικό κάλιο για περίοδο που λήγει το
αργότερο στις 31 Αυγούστου 2012.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση λήγει στις 31 Αυγούστου 2012.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2010.
Για την Επιτροπή
John DALLI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2010
που επιτρέπει τη διενέργεια φυσικών ελέγχων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, στις
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών στη Μάλτα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5684]
(Τα κείμενα στην αγγλική και στη μαλτέζικη γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/458/ΕΕ)
δοθεί μόνο για τις εγκαταστάσεις όσων υπευθύνων επιχειρή
σεων τροφίμων και ζωοτροφών πληρούν τις ελάχιστες απαι
τήσεις για τα καθορισμένα σημεία εισόδου όπως αυτές προ
βλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2009· το ύψος
των πόρων που θα διατεθούν στις αρμόδιες αρχές του λιμέ
νος Floriana θα πρέπει να επιτρέπει να διενεργούνται οι
ελεγκτικές δραστηριότητες στο εν λόγω καθορισμένο σημείο
ελέγχου κατά τρόπο απρόσκοπτο και ανεπηρέαστο από το
γεγονός ότι οι φυσικοί έλεγχοι είναι πιθανό να διενεργούνται
μακριά από τις εγκαταστάσεις του εν λόγω λιμένος· και τα
φορτία που επιλέγονται για τους φυσικούς ελέγχους στις
εγκαταστάσεις ενός υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων ή ζωο
τροφών θα παραμένουν υπό τον συνεχή έλεγχο των αρμό
διων αρχών του λιμένος Floriana, από τη στιγμή της άφιξής
τους στο σημείο εισόδου και κατά τρόπο που δεν θα επι
τρέπει κανενός είδους παραποίηση σε όλη τη διάρκεια των
ελέγχων.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης
Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισα
γωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης
και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (1) και ιδίως
το άρθρο 9 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 θεσπίζει κανόνες όσον
αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις
εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής
προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ελέγχων
που διενεργούνται σε καθορισμένα σημεία εισόδου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσπίζει, επίσης, τις ελάχιστες απαιτήσεις
για τα εν λόγω σημεία εισόδου και προβλέπει τη δημοσιο
ποίηση στο διαδίκτυο, από τα κράτη μέλη, του καταλόγου
με τα εν λόγω σημεία εισόδου.
Το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
669/2009 προβλέπει ότι η Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει
ένα κράτος μέλος, μπορεί να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές
ορισμένων καθορισμένων σημείων εισόδου, τα οποία υπόκει
νται σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς, να διενεργούν
φυσικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις ενός υπευθύνου επι
χείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών, υπό ορισμένες προϋποθέ
σεις.
Η Μάλτα, σε επιστολή που απέστειλε στις 18 Δεκεμβρίου
2009 επικαλούμενη την ειδική γεωγραφική κατάσταση του
καθορισμένου σημείου εισόδου του λιμένος Floriana, τον
σχετικά μικρό όγκο εισαγωγών από τρίτες χώρες προϊόντων
μη ζωικής προέλευσης καθώς και το μικρό μέγεθος του
λιμένος και τη γειτνίασή του με νήσους που ανήκουν στην
επικράτειά της, ζήτησε από την Επιτροπή να επιτρέψει στις
αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου σημείου εισόδου να διε
νεργούν φυσικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις ορισμένων
υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών.
Στην επιστολή της 28ης Φεβρουαρίου 2010 και στην αλλη
λογραφία που ακολούθησε η Μάλτα διαβεβαίωσε την Επι
τροπή ότι: η άδεια για τη διενέργεια φυσικών ελέγχων θα

(1) ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11.

(5)

Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών γεωγραφικών
περιορισμών για το καθορισμένο σημείο εισόδου του λιμένος
Floriana και της διαβεβαίωσης της Μάλτας για την τήρηση
των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, ενδείκνυται
να δοθεί η άδεια για τη διενέργεια φυσικών ελέγχων στις
εγκαταστάσεις ορισμένων υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων
και ζωοτροφών οι οποίες έχουν εγκριθεί από το εν λόγω
κράτος μέλος για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων.

(6)

Για να εξασφαλιστεί η επαρκής δημοσιότητα της έγκρισης
που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ενδείκνυται να
δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο, μέσω του εθνικού συνδέσμου
που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
669/2009, ο κατάλογος με τις εγκαταστάσεις των υπευθύ
νων επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών που έχουν εγκρι
θεί για τη διενέργεια φυσικών ελέγχων δυνάμει του εν λόγω
κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Με την παρούσα απόφαση επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές
του καθορισμένου σημείου εισόδου του λιμένος Floriana να διε
νεργούν, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 669/2009, τους φυσικούς ελέγχους που προβλέπονται
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού
για τις εισαγωγές ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι στις εγκαταστάσεις ενός υπευ
θύνου επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών που έχουν εγκριθεί από
τη Μάλτα για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων, υπό τον όρο ότι
τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β) και γ) του εν λόγω κανονισμού.
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2.
Ο κατάλογος με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών που έχουν εγκριθεί από τη
Μάλτα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο μέσω του
εθνικού συνδέσμου που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Μάλτας.

Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2010.
Για την Επιτροπή
John DALLI

Μέλος της Επιτροπής
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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
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