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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 848/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 2010
σχετικά με τη θέσπιση παρέκκλισης, για την περίοδο εμπορίας 2010/11, από το άρθρο 63 παράγραφος 2
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ημερομηνίες
κοινοποίησης της μεταφοράς πλεονάσματος ζάχαρης
νέστερες ημερομηνίες για την κοινοποίηση από τις επιχειρή
σεις των ποσοτήτων πλεονάσματος ζάχαρης προς μεταφορά.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

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 85 στοιχείο
γ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, κάθε επιχείρηση που
αποφάσισε να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος της παραγωγής
της που υπερβαίνει την ποσόστωση ζάχαρης οφείλει να ενη
μερώσει το οικείο κράτος μέλος για την απόφασή της πριν
από ημερομηνία που καθορίζεται από αυτό το κράτος μέλος
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

(2)

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εφοδιασμός της αγοράς της
Ένωσης σε ζάχαρη εκτός ποσόστωσης και να επιτραπεί με
τον τρόπο αυτό στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε
απρόβλεπτες μεταβολές της ζήτησης τους τελευταίους
μήνες της περιόδου εμπορίας 2010/11, κρίνεται αναγκαίο
να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ορίσουν μεταγε

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, για την περίοδο εμπορίας
2010/11, οι επιχειρήσεις που έχουν αποφασίσει να μεταφέρουν
ποσότητες ζάχαρης, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1
του εν λόγω κανονισμού, ενημερώνουν το οικείο κράτος μέλος
πριν από μια ημερομηνία που καθορίζεται από αυτό το κράτος
μέλος μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 15ης Αυγούστου
2011.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2010 έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2011.

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

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 849/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 2010
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(3)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατι
στικού συστήματος, η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις Ευρω
παϊκές στατιστικές (3),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002,
για τις στατιστικές των αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 6
παράγραφος 2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
(1)

Η αξιολόγηση των πρώτων δύο υποβληθέντων συνόλων
στοιχείων το 2006 και το 2008 επισήμανε την ανάγκη
της επανεξέτασης ορισμένων σχεδιαστικών ανεπαρκειών των
παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002.

(2)

Η Επιτροπή ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2150/2002 (2) και πρότεινε ορισμένες τροποποιήσεις.

Τα παραρτήματα I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 27 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1.
(2) COM(2008) 355 τελικό.

(3) ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
Καλυπτόμενες δραστηριότητες
1. Οι στατιστικές καταρτίζονται για όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο κάλυψης των τομέων Α έως Υ της NACE
Αναθ. 2. Οι τομείς αυτοί καλύπτουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες.
Το παρόν παράρτημα καλύπτει επίσης:
α) τα απόβλητα που δημιουργούνται από τα νοικοκυριά·
β) τα απόβλητα που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάκτησης και/ή διάθεσης.
2. Τα απόβλητα που ανακυκλώνονται στον τόπο όπου παράγονται, δεν καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.
ΤΜΗΜΑ 2
Κατηγορίες αποβλήτων
Καταρτίζονται στατιστικές για τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων:
Κατάλογος ομαδοποίησης
ΕΚΑ-Στατ./Έκδοση 4
Αριθ.
στοιχείου

Περιγραφή

Επικίνδυνα/Μη επικίνδυνα
απόβλητα

1

01.1

Χρησιμοποιημένοι διαλύτες

Επικίνδυνα

2

01.2

Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα

Μη επικίνδυνα

3

01.2

Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα

Επικίνδυνα

4

01.3

Χρησιμοποιημένα έλαια

Επικίνδυνα

5

01.4, 02, 03.1

Χημικά απόβλητα

Μη επικίνδυνα

6

01.4, 02, 03.1

Χημικά απόβλητα

Επικίνδυνα

7

03.2

Βιομηχανικές λυματολάσπες

Μη επικίνδυνα

8

03.2

Βιομηχανικές λυματολάσπες

Επικίνδυνα

9

03.3

Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία απο
βλήτων

Μη επικίνδυνα

10

03.3

Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία απο
βλήτων

Επικίνδυνα

11

05

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά
απόβλητα

Μη επικίνδυνα

12

05

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά
απόβλητα

Επικίνδυνα

13

06.1

Απορρίμματα μετάλλων, σιδηρούχα

Μη επικίνδυνα

14

06.2

Απορρίμματα μετάλλων, μη σιδηρούχα

Μη επικίνδυνα
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Κατάλογος ομαδοποίησης
ΕΚΑ-Στατ./Έκδοση 4
Αριθ.
στοιχείου

Περιγραφή

Επικίνδυνα/Μη επικίνδυνα
απόβλητα

15

06.3

Απορρίμματα μετάλλων, μεικτά σιδηρούχα και μη σιδη
ρούχα

Μη επικίνδυνα

16

07.1

Απορρίμματα γυαλιού

Μη επικίνδυνα

17

07.1

Απορρίμματα γυαλιού

Επικίνδυνα

18

07.2

Απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού

Μη επικίνδυνα

19

07.3

Απορρίμματα καουτσούκ

Μη επικίνδυνα

20

07.4

Απορρίμματα πλαστικών

Μη επικίνδυνα

21

07.5

Απορρίμματα ξύλου

Μη επικίνδυνα

22

07.5

Απορρίμματα ξύλου

Επικίνδυνα

23

07.6

Απόβλητα κλωστοϋφαντουργίας

Μη επικίνδυνα

24

07.7

Απόβλητα που περιέχουν PCB

Επικίνδυνα

25

08 (εκτός 08.1, 08.41)

Απορριπτόμενος εξοπλισμός (εκτός από απορριπτόμενα
οχήματα και απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσω
ρευτών)

Μη επικίνδυνα

26

08 (εκτός 08.1, 08.41)

Απορριπτόμενος εξοπλισμός (εκτός από απορριπτόμενα
οχήματα και απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσω
ρευτών)

Επικίνδυνα

27

08.1

Απορριπτόμενα οχήματα

Μη επικίνδυνα

28

08.1

Απορριπτόμενα οχήματα

Επικίνδυνα

29

08.41

Απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Μη επικίνδυνα

30

08.41

Απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Επικίνδυνα

31

09.1

Ζωικά υπολείμματα και μεικτά απορρίμματα τροφίμων

Μη επικίνδυνα

32

09.2

Φυτικά υπολείμματα

Μη επικίνδυνα

33

09.3

Κόπρανα, ούρα και κοπριά ζώων

Μη επικίνδυνα

34

10.1

Οικιακά και παρόμοια απόβλητα

Μη επικίνδυνα

35

10.2

Μεικτά και χύδην υλικά

Μη επικίνδυνα

36

10.2

Μεικτά και χύδην υλικά

Επικίνδυνα

37

10.3

Υπολείμματα διαλογών

Μη επικίνδυνα

38

10.3

Υπολείμματα διαλογών

Επικίνδυνα

39

11

Κοινές λυματολάσπες

Μη επικίνδυνα

40

12.1

Απορρίμματα μετάλλων από κατασκευές και κατεδαφίσεις

Μη επικίνδυνα

41

12.1

Απορρίμματα μετάλλων από κατασκευές και κατεδαφίσεις

Επικίνδυνα
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Κατάλογος ομαδοποίησης
ΕΚΑ-Στατ./Έκδοση 4
Αριθ.
στοιχείου

Επικίνδυνα/Μη επικίνδυνα
απόβλητα

Περιγραφή

42

12.2, 12.3, 12.5

Άλλα απορρίμματα μετάλλων

Μη επικίνδυνα

43

12.2, 12.3, 12.5

Άλλα απορρίμματα μετάλλων

Επικίνδυνα

44

12.4

Υπολείμματα καύσεων

Μη επικίνδυνα

45

12.4

Υπολείμματα καύσεων

Επικίνδυνα

46

12.6

Εδάφη

Μη επικίνδυνα

47

12.6

Εδάφη

Επικίνδυνα

48

12.7

Λυματολάσπες βυθοκόρησης

Μη επικίνδυνα

49

12.7

Λυματολάσπες βυθοκόρησης

Επικίνδυνα

50

12.8, 13

Απορρίμματα μετάλλων από επεξεργασία αποβλήτων και
σταθεροποιημένα απόβλητα

Μη επικίνδυνα

51

12.8, 13

Απορρίμματα μετάλλων από επεξεργασία αποβλήτων και
σταθεροποιημένα απόβλητα

Επικίνδυνα

ΤΜΗΜΑ 3
Χαρακτηριστικά
Καταρτίζονται στατιστικές για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και τις ακόλουθες κατανομές:
1. την ποσότητα αποβλήτων που παράγεται για κάθε κατηγορία αποβλήτων που παρατίθεται στο τμήμα 2 σημείο 1 και για κάθε
δραστηριότητα παραγωγής αποβλήτων που παρατίθεται στο τμήμα 8 σημείο 1.
2. τον πληθυσμό που εξυπηρετείται από σύστημα συλλογής για τα μεικτά οικιακά και παρόμοια απόβλητα.
ΤΜΗΜΑ 4
Μονάδα αναφοράς
1. Η μονάδα αναφοράς που χρησιμοποιείται για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων είναι 1 τόνος (συνήθων) υγρών αποβλήτων, με
εξαίρεση τις κατηγορίες αποβλήτων “βιομηχανικές λυματολάσπες”, “κοινές λυματολάσπες”, “λυματολάσπες και υγρά απόβλητα
από επεξεργασία αποβλήτων” και “λυματολάσπες βυθοκόρησης” για τις οποίες η μονάδα αναφοράς είναι 1 τόνος ξηράς
ουσίας.
2. Η μονάδα αναφοράς για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα 3 σημείο 2 είναι το ποσοστό του εξυπηρετούμενου
πληθυσμού.
ΤΜΗΜΑ 5
Πρώτο έτος αναφοράς και συχνότητα
1. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το δεύτερο ημερολογιακό έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2. Το πρώτο έτος αναφοράς για τις στατιστικές των αποβλήτων που βασίζονται στην παρούσα αναθεώρηση είναι το 2010.
3. Τα κράτη μέλη παρέχουν δεδομένα για κάθε δεύτερο έτος, έπειτα από το πρώτο έτος αναφοράς.
ΤΜΗΜΑ 6
Διαβίβαση των αποτελεσμάτων στην Eurοstat
Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.
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ΤΜΗΜΑ 7
Έκθεση για την κάλυψη των δραστηριοτήτων και την ποιότητα των στατιστικών
1. Για κάθε στοιχείο που παρατίθεται στο τμήμα 8 (δραστηριότητες και νοικοκυριά), τα κράτη μέλη προσδιορίζουν το ποσοστό
στο οποίο οι καταρτιζόμενες στατιστικές αντιπροσωπεύουν το σύνολο των αποβλήτων του αντίστοιχου στοιχείου. Οι ελάχι
στες προϋποθέσεις για την κάλυψη καθορίζονται από την Επιτροπή. Τα εν λόγω μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ποιοτική έκθεση, αναφέροντας το βαθμό ακρίβειας των συλλεγέντων στοιχείων. Περιγράφονται οι
εκτιμήσεις, ομαδοποιήσεις ή εξαιρέσεις και ο τρόπος με τον οποίον οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν την κατανομή των
κατηγοριών αποβλήτων οι οποίες παρατίθενται στο τμήμα 2 σημείο 1, ανά οικονομική δραστηριότητα και νοικοκυριό, όπως
αναφέρεται στο τμήμα 8.

3. Η Επιτροπή περιλαμβάνει τις εκθέσεις κάλυψης των δραστηριοτήτων και ποιότητας στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο
8 του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 8
Παραγωγή αποτελεσμάτων
1.

Τα αποτελέσματα για τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο τμήμα 3 σημείο 1, καταρτίζονται για:

1.1. τα ακόλουθα στοιχεία, όπως περιγράφονται στη NACE αναθ. 2:

Αριθ.
στοιχείου

Περιγραφή

1

Τομέας A

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

2

Τομέας B

Ορυχεία και λατομεία

3

Κλάδος 10

Βιομηχανία τροφίμων

Κλάδος 11

Ποτοποιία

Κλάδος 12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

Κλάδος 13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

Κλάδος 14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Κλάδος 15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

5

Κλάδος 16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα·
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

6

Κλάδος 17

Χαρτοποιία και παραγωγή χάρτινων προϊόντων

Κλάδος 18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

7

Κλάδος 19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

8

Κλάδος 20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Κλάδος 21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κλάδος 22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

9

Κλάδος 23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

10

Κλάδος 24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

Κλάδος 25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

4
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Αριθ.
στοιχείου

11

Περιγραφή

Κλάδος 26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κλάδος 27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κλάδος 28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Κλάδος 29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημά
των

Κλάδος 30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

Κλάδος 31

Κατασκευή επίπλων

Κλάδος 32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Κλάδος 33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

13

Τομέας Δ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

14

Κλάδος 36

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Κλάδος 37

Επεξεργασία λυμάτων

Κλάδος 39

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

15

Κλάδος 38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· ανάκτηση υλικών

16

Τομέας ΣΤ

Κατασκευές

12

17

18

Δραστηριότητες υπηρεσιών:
Τομέας Ζ, εκτός
της τάξης 46.77

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Τομέας Η

Μεταφορά και αποθήκευση

Τομέας Θ

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

Τομέας Ι

Πληροφόρηση και επικοινωνία

Τομέας Κ

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Τομέας Λ

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Τομέας Μ

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

Τομέας Ν

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Τομέας Ξ

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Τομέας Ο

Εκπαίδευση

Τομέας Π

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

Τομέας Ρ

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

Τομέας Σ

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

Τομέας Τ

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοι
κοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση

Τομέας Υ

Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και οργάνων

Τάξη 46.77

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
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1.2. τα νοικοκυριά

Αριθ.
στοιχείου

19

2.

Περιγραφή

Απόβλητα που δημιουργούνται από τα νοικοκυριά

Για τις οικονομικές δραστηριότητες, οι στατιστικές μονάδες είναι τοπικές μονάδες ή μονάδες οικονομικής δραστηριότητας,
όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου (1), σύμφωνα με το στατιστικό σύστημα
κάθε κράτους μέλους.
Η έκθεση ποιότητας, η οποία θα υποβάλλεται δυνάμει του τμήματος 7, πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου με
τον οποίο η επιλεγόμενη στατιστική μονάδα επηρεάζει την κατανομή των δεδομένων των ομάδων της NACE Αναθ. 2.

___________
(1) ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
Καλυπτόμενες δραστηριότητες
1. Οι στατιστικές καταρτίζονται για όλες τις εγκαταστάσεις ανάκτησης και διάθεσης που ασκούν οποιαδήποτε από τις δρα
στηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2 και οι οποίες ανήκουν ή αποτελούν μέρος των οικονομικών δρα
στηριοτήτων σύμφωνα με τις ομαδοποιήσεις της NACE αναθ. 2, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα 8 σημείο 1.1.
2. Οι εγκαταστάσεις των οποίων οι δραστηριότητες επεξεργασίας αποβλήτων περιορίζονται στην ανακύκλωση των αποβλήτων
στον τόπο όπου παράγονται τα απόβλητα, δεν καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.
ΤΜΗΜΑ 2
Κατηγορίες αποβλήτων
Ο κατάλογος των κατηγοριών αποβλήτων για τις οποίες καταρτίζονται οι στατιστικές, σύμφωνα με τις διαδικασίες ανάκτησης ή
διάθεσης, όπως αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2, περιλαμβάνει τις κατηγορίες που αναφέρονται στο παράρτημα I, τμήμα 2
σημείο 1.
ΤΜΗΜΑ 3
Χαρακτηριστικά
Καταρτίζονται στατιστικές για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και τις ακόλουθες κατανομές:
Αριθ.
στοιχείου

Περιγραφή

Περιφερειακό
επίπεδο

1

Ποσότητες αποβλήτων που υφίστανται επεξεργασία για κάθε κατηγορία αποβλήτων που παρατίθεται
στο τμήμα 2 και για κάθε στοιχείο που υπόκειται σε διαδικασίες ανάκτησης και διάθεσης που
παρατίθεται στο τμήμα 8 σημείο 2, εκτός της ανακύκλωσης των αποβλήτων στον τόπο όπου παρά
γονται τα απόβλητα.

Εθνικό

2

Αριθμός και ικανότητα εγκαταστάσεων για το στοιχείο 4 του τμήματος 8 σημείο 2, με την εξής
κατανομή:
α) επικίνδυνα απόβλητα, β) μη επικίνδυνα απόβλητα και γ) αδρανή απόβλητα.

Εθνικό

3

Αριθμός εγκαταστάσεων για το στοιχείο 4 του τμήματος 8 σημείο 2 εκτός λειτουργίας (όχι άλλη
εναπόθεση) από το τελευταίο έτος αναφοράς, με την εξής κατανομή:
α) επικίνδυνα απόβλητα, β) μη επικίνδυνα απόβλητα και γ) αδρανή απόβλητα.

Εθνικό
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στοιχείου

Περιγραφή
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Περιφερειακό
επίπεδο

4

Αριθμός εγκαταστάσεων για τις διαδικασίες ανάκτησης και διάθεσης που παρατίθενται στο τμήμα 8
σημείο 2, εκτός του στοιχείου 5.

NUTS 2

5

Ικανότητα εγκαταστάσεων για τις διαδικασίες ανάκτησης και διάθεσης που παρατίθενται στο τμήμα 8
σημείο 2, εκτός των στοιχείων 3 και 5.

NUTS 2

ΤΜΗΜΑ 4
Μονάδα αναφοράς
Η μονάδα αναφοράς που χρησιμοποιείται για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων είναι 1 τόνος (συνήθων) υγρών αποβλήτων, με
εξαίρεση τις κατηγορίες αποβλήτων “βιομηχανικές λυματολάσπες”, “κοινές λυματολάσπες”, “λυματολάσπες και υγρά απόβλητα
από επεξεργασία αποβλήτων” και “λυματολάσπες βυθοκόρησης” για τις οποίες η μονάδα αναφοράς είναι 1 τόνος ξηράς ουσίας.
ΤΜΗΜΑ 5
Πρώτο έτος αναφοράς και συχνότητα
1. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το δεύτερο ημερολογιακό έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2. Το πρώτο έτος αναφοράς για τις στατιστικές των αποβλήτων που βασίζονται στην παρούσα αναθεώρηση είναι το 2010.
3. Τα κράτη μέλη παρέχουν δεδομένα για κάθε δεύτερο έτος, μετά το πρώτο έτος αναφοράς, για τις εγκαταστάσεις που
αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2.
ΤΜΗΜΑ 6
Διαβίβαση των αποτελεσμάτων στην Eurοstat
Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.
ΤΜΗΜΑ 7
Έκθεση για την κάλυψη των δραστηριοτήτων και την ποιότητα των στατιστικών
1. Για τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο τμήμα 3 και για κάθε στοιχείο μεταξύ των διάφορων τύπων εργασίας που
αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν το ποσοστό στο οποίο οι καταρτιζόμενες στατιστικές
αντιπροσωπεύουν το σύνολο των αποβλήτων του αντίστοιχου στοιχείου. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την κάλυψη καθο
ρίζονται από την Επιτροπή. Τα εν λόγω μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 3.
2. Για τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο τμήμα 3, τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν ποιοτική έκθεση, προσδιορίζοντας το
βαθμό ακρίβειας των συλλεχθέντων δεδομένων.
3. Η Επιτροπή περιλαμβάνει τις εκθέσεις κάλυψης των δραστηριοτήτων και ποιότητας στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο
8 του παρόντος κανονισμού.
ΤΜΗΜΑ 8
Διαδικασίες ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων
1. Τα αποτελέσματα καταρτίζονται για κάθε στοιχείο μεταξύ των διαδικασιών που αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2, σύμφωνα
με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα 3.
2. Κατάλογος διαδικασιών ανάκτησης και διάθεσης· οι κωδικοί αναφέρονται στους κωδικούς των παραρτημάτων I και II της
οδηγίας 2008/98/ΕΚ (1):
Αριθ.
στοιχείου

Τύποι εργασιών ανάκτησης και διάθεσης

Αποτέφρωση

1

R1

Χρήση αποβλήτων κυρίως ως καυσίμων ή άλλων μέσων παραγωγής ενέργειας

2

D10

Χερσαία αποτέφρωση

(1) ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
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Αριθ.
στοιχείου

Τύποι εργασιών ανάκτησης και διάθεσης

Εργασίες ανάκτησης (εκτός της ενεργειακής ανάκτησης)

3α

R2 +

Ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτών

R3 +

Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβα
νομένης της μετατροπής σε λίπασμα και άλλων διαδικασιών βιολογικής μετατροπής)

R4 +

Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων

R5 +

Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών

R6 +

Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

R7 +

Ανάκτηση συστατικών που χρησιμοποιούνται για την ελάττωση της ρύπανσης

R8 +

Ανάκτηση συστατικών από καταλύτες

R9 +

Διύλιση χρησιμοποιημένων ελαίων ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων

R10 +

Επεξεργασία εδάφους προς όφελος της γεωργίας ή οικολογική βελτίωση

R11

Χρησιμοποίηση αποβλήτων που έχουν ληφθεί ως αποτέλεσμα μιας από τις εργασίες R1 έως R10
Επίχωση

3β

Εργασίες διάθεσης

4

5

D1 +

Εναπόθεση εντός ή επί της γης (π.χ. υγειονομική ταφή κ.λπ.)

D5 +

Ειδικά σχεδιασμένοι χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε επενδεδυμένους χωριστούς
περιέκτες που σφραγίζονται και είναι απομονωμένοι μεταξύ τους και από το περιβάλλον κλπ.)

D12

Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση σε περιέκτες σε ορυχεία κ.λπ.)

D2 +

Επεξεργασία στο έδαφος (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή ιλύων στο έδαφος κ.λπ.)

D3 +

Βαθιά έγχυση (π.χ. έγχυση απορριμμάτων που είναι δυνατόν να αντληθούν, εντός φρεάτων, θόλων
αλάτων ή φυσικών χώρων εναπόθεσης κλπ.)

D4 +

Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, λεκάνες ή λιμνοθά
λασσες κ.λπ.)

D6 +

Απόρριψη σε υδατικό σύστημα πλην των θαλασσών και ωκεανών

D7

Απόρριψη σε θάλασσες και ωκεανούς, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, μεταξύ ΕΚΑ-Στατ. αναθ. 4 (στατιστική
ονοματολογία με βάση τις ουσίες αποβλήτων) και του Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) που καταρτίστηκε με την
απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής (1)
01 Απόβλητα χημικών ενώσεων
01.1 Χρησιμοποιημένοι διαλύτες
01.11 Αλογονωμένοι χρησιμοποιημένοι διαλύτες
1 Επικίνδυνα
07 01 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 02 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 03 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 04 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 05 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 06 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 07 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

14 06 01*

χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC

14 06 02*

άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

14 06 04*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες

01.12 Μη αλογονωμένοι χρησιμοποιημένοι διαλύτες
1 Επικίνδυνα
07 01 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 02 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 03 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 04 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 05 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 06 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

07 07 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

14 06 03*

άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

14 06 05*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

20 01 13*

διαλύτες

01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα
01.21 Όξινα απόβλητα
1 Επικίνδυνα
06 01 01*

θειικό οξύ και θειώδες οξύ

06 01 02*

υδροχλωρικό οξύ

06 01 03*

υδροφθορικό οξύ

06 01 04*

φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ

(1) ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3.
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06 01 05*

νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

06 01 06*

άλλα οξέα

06 07 04*

διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ

08 03 16*

απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής

09 01 04*

διαλύματα σταθεροποιητή

09 01 05*

διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα έκπλυσης σταθεροποιητή

10 01 09*

θειικό οξύ

11 01 05*

οξέα καθαρισμού

11 01 06*

οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 06 06*

ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές

20 01 14*

οξέα

01.22 Αλκαλικά απόβλητα
0 Μη επικίνδυνα
03 03 09

απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη

11 01 14

απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 11 01 13

1 Επικίνδυνα
05 01 11*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά

06 02 01*

υδροξείδιο του ασβεστίου

06 02 03*

υδροξείδιο του αμμωνίου

06 02 04*

υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου

06 02 05*

άλλες βάσεις

09 01 01*

διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση

09 01 02*

διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση

09 01 03*

διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες

11 01 07*

βασικά υλικά καθαρισμού

11 01 13*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 03 01*

απόβλητα που περιέχουν κυάνιο

19 11 04*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά

20 01 15*

αλκαλικά απόβλητα

01.24 Άλλα αλατούχα απόβλητα
0 Μη επικίνδυνα
05 01 16

απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου

05 07 02

απόβλητα περιέχοντα θείο

06 03 14

στερεά άλατα και διαλύματα, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 06 03 11
και 06 03 13

06 03 16

μεταλλικά οξείδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 03 15

06 06 03

απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 06 02

11 02 06

απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο 11 02 05
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1 Επικίνδυνα
06 03 11*

στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα

06 03 13*

στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα

06 03 15*

μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα

06 04 03*

απόβλητα που περιέχουν αρσενικό

06 04 04*

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 04 05*

απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα

06 06 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες

10 03 08*

αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος

10 04 03*

αρσενικό ασβέστιο

11 01 08*

λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο

11 02 05*

απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 03 02*

άλλα απόβλητα

11 05 04*

εξαντλημένος ρευστοποιητής

16 09 01*

υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο

16 09 02*

χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο

01.3 Χρησιμοποιημένα έλαια
01.31 Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων
1 Επικίνδυνα
13 02 04*

χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 05*

μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 06*

συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 07*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 08*

άλλα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

01.32 Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια
1 Επικίνδυνα
05 01 02*

λάσπες από τον αφαλατωτή

05 01 03*

λάσπες του πυθμένα δεξαμενών

05 01 04*

οξινοαλκυλικές λάσπες

05 01 12*

οξέα περιέχοντα πετρέλαιο

08 03 19*

έλαια διασποράς

08 04 17*

ρητινέλαια

12 01 06*

απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός
γαλακτωδών και διαλυμάτων)

12 01 07*

απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός
γαλακτωδών και διαλυμάτων)

12 01 08*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα

12 01 09*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα

12 01 10*

συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας

12 01 12*

εξαντλημένοι κηροί και λίπη
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12 01 18*

λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει
πετρέλαιο

12 01 19*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας

13 01 04*

χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 05*

μη χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 09*

χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

13 01 10*

μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

13 01 11*

συνθετικά υδραυλικά έλαια

13 01 12*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια

13 01 13*

άλλα υδραυλικά έλαια

13 03 06*

χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά, εκτός εκείνων
που αναφέρονται στο 13 03 01

13 03 07*

μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά συνθετικά
έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 08*

συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 09*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 10*

άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 05 06*

έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού

20 01 26*

έλαια και λίπη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 25

01.4 Χρησιμοποιημένοι χημικοί καταλύτες
01.41 Χρησιμοποιημένοι χημικοί καταλύτες
0 Μη επικίνδυνα
16 08 01

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή
λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)

16 08 03

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλ
λων μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 08 04

εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07)

1 Επικίνδυνα
16 08 02*

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή επικίνδυνες ενώ
σεις μεταβατικών μετάλλων

16 08 05*

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ

16 08 06*

αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες

16 08 07*

εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

02 Απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων
02.1 Χημικές ουσίες εκτός προδιαγραφών
02.11 Απόβλητα αγροχημικών προϊόντων
0 Μη επικίνδυνα
02 01 09

αγροχημικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 02 01 08

1 Επικίνδυνα
02 01 08*

αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 13 01*

ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα

20 01 19*

ζιζανιοκτόνα
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02.12 Αχρησιμοποίητα φάρμακα
0 Μη επικίνδυνα
07 05 14

στερεά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 05 13

18 01 09

φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 01 08

18 02 08

φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 02 07

20 01 32

φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 31

1 Επικίνδυνα
07 05 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

18 01 08*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

18 02 07*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

20 01 31*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

02.13 Απόβλητα χρωμάτων, βερνικιών, μελανών και κολλητικών ουσιών
0 Μη επικίνδυνα
04 02 17

χρώματα και βαφές, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 04 02 16

08 01 12

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 01 11

08 01 14

λάσπες από χρώματα ή βερνίκια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 01 13

08 01 16

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08
01 15

08 01 18

απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
08 01 17

08 01 20

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο 08 01 19

08 02 01

απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων

08 03 07

υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη

08 03 08

υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη

08 03 13

απόβλητα μελανών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 12

08 03 15

λάσπες μελάνης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 14

08 03 18

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 17

08 04 10

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 04 09

08 04 12

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 04 11

08 04 14

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρο
νται στο 08 04 13

08 04 16

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 08 04 15

20 01 28

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 27

1 Επικίνδυνα
04 02 16*

χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 01 11*

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίν
δυνες ουσίες

08 01 13*

λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες
ουσίες

08 01 15*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες
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08 01 17*

απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή
άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 19*

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες

08 03 12*

απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 14*

λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 17*

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 04 09*

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες

08 04 11*

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες
επικίνδυνες ουσίες

08 04 13*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή
άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 15*

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς δια
λύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

20 01 27*

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02.14 Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων
0 Μη επικίνδυνα
02 07 03

απόβλητα από χημική επεξεργασία

03 02 99

συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως

04 01 09

απόβλητα από επένδυση και τελείωμα

04 02 15

απόβλητα από φινίρισμα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 04 02 14

07 02 15

απόβλητα από πρόσθετα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 02 14

07 02 17

απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 02 16

10 09 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 15

10 10 14

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 13

10 10 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 15

16 01 15

αντιψυκτικά υγρά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 14

16 05 05

αέρια σε δοχεία πίεσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 05 04

18 01 07

χημικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 01 06

18 02 06

χημικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 02 05

20 01 30

απορρυπαντικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 29

1 Επικίνδυνα
03 02 01*

μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου

03 02 02*

οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου

03 02 03*

οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου

03 02 04*

ανόργανα συντηρητικά ξύλου

03 02 05*

άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 14*

απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες

05 07 01*

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 08 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια

06 10 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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07 02 14*

απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 16*

απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες

07 04 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 01 21*

απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών

08 05 01*

απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων

10 09 13*

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 15*

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 13*

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 15*

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 16*

κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

11 01 98*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 01 13*

υγρά φρένων

16 01 14*

αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 05 04*

αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 09 03*

υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου

16 09 04*

οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως

18 01 06*

χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

18 02 05*

χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 17*

φωτογραφικά χημικά

20 01 29*

απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02.2 Αχρησιμοποίητες εκρηκτικές ύλες
02.21 Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων
1 Επικίνδυνα
16 04 02*

απόβλητα πυροτεχνημάτων

16 04 03*

άλλα απόβλητα εκρηκτικά

02.22 Άχρηστα πυρομαχικά
1 Επικίνδυνα
16 04 01*

άχρηστα πυρομαχικά

02.3 Απόβλητα χημικών μειγμάτων
02.31 Μικρές ποσότητες αποβλήτων χημικών μειγμάτων
0 Μη επικίνδυνα
16 05 09

απορριπτόμενα χημικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 16 05 06, 16 05 07 ή
16 05 08

1 Επικίνδυνα
16 05 06*

εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέ
χουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών

16 05 07*

απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις
περιέχουν

16 05 08*

απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις
περιέχουν

02.33 Συσκευασία μολυσμένη από επικίνδυνες ουσίες
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1 Επικίνδυνα
15 01 10*

συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

03 Άλλα χημικά απόβλητα
03.1 Χημικά ιζήματα και υπολείμματα
03.11 Πίσσες και ανθρακούχα απόβλητα
0 Μη επικίνδυνα
05 01 17

άσφαλτος

06 13 03

αιθάλη

10 01 25

απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής
ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα

10 03 02

απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

10 03 18

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων, εκτός εκείνων
που αναφέρονται στο 10 03 17

10 08 13

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων, εκτός εκείνων
που αναφέρονται στο 10 08 12

10 08 14

απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

11 02 03

απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες

20 01 41

απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων

1 Επικίνδυνα
05 01 07*

όξινες πίσσες

05 01 08*

άλλες πίσσες

05 06 01*

όξινες πίσσες

05 06 03*

άλλες πίσσες

06 13 05*

καπνιά

10 03 17*

απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

10 08 12*

απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

19 11 02*

όξινες πίσσες

03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων/ύδατος
1 Επικίνδυνα
05 01 06*

λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού

13 04 01*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

13 04 02*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων

13 04 03*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

13 05 01*

στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 02*

λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 03*

λάσπες υποδοχέα

13 05 07*

ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 08*

μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

13 07 01*

καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

13 07 02*

βενζίνη

13 07 03*

άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων)
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13 08 01*

λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης

13 08 02*

άλλα γαλακτώματα

13 08 99*

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

16 07 09*

απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες

19 02 07*

πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό

03.13 Απόβλητα χημικών αντιδράσεων
0 Μη επικίνδυνα
03 03 02

μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)

04 01 04

υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο

04 01 05

υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο

11 01 12

υδαρή υγρά ξεπλύματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 11

1 Επικίνδυνα
04 01 03*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση

06 07 03*

λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο

07 01 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 02 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 03 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

09 01 13*

υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου αξιοποίηση αργύρου, εκτός εκείνων που ανα
φέρονται στο 09 01 06

11 01 11*

υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης
0 Μη επικίνδυνα
15 02 03

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχι
σμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 02 02

19 09 03

λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων

19 09 04

χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας

19 09 05

κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

19 09 06

διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών

1 Επικίνδυνα
05 01 15*

εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων

06 07 02*

ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου

06 13 02*

εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (εκτός του 06 07 02)

07 01 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 01 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 02 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 02 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 03 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 03 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 04 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 04 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 05 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 05 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 06 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 06 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 07 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 07 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

11 01 15*

εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα ανταλλαγής ιόντων που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

15 02 02*

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν
προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν
μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

19 01 10*

εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων

19 08 06*

κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

19 08 07*

διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών

19 08 08*

απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα

19 11 01*

εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων

03.2 Βιομηχανικές λυματολάσπες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων
0 Μη επικίνδυνα
03 03 05

λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

03 03 10

απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό
διαχωρισμό
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04 01 06

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώμιο

04 01 07

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο

04 02 20

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
04 02 19

05 01 10

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
05 01 09

05 01 14

απόβλητα από ψυκτικές στήλες

05 06 04

απόβλητα από ψυκτικές στήλες

06 05 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
06 05 02

07 01 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
07 01 11

07 02 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
07 02 11

07 03 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
07 03 11

07 04 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
07 04 11

07 05 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
07 05 11

07 06 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
07 06 11

07 07 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
07 07 11

10 01 21

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
10 01 20

10 01 23

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 01 22

10 01 26

απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως

10 02 12

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 02 11

10 02 15

άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων

10 03 28

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 03 27

10 04 10

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 04 09

10 05 09

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 05 08

10 06 10

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 06 09

10 07 08

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 07 07

10 08 20

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 08 19

10 11 20

στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων που αναφέ
ρονται στο 10 11 19

10 12 13

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

11 01 10

λάσπες και πλάκες φίλτρων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 09

12 01 15

λάσπες μεταλλοτεχνίας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 14

16 10 02

υδαρή υγρά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 01

16 10 04

υδαρή συμπυκνώματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 03

19 08 12

λάσπες από τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 19 08 11

19 08 14

λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων, εκτός εκείνων που ανα
φέρονται στο 19 08 13

19 13 04

λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 03

19 13 06

λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13
05

19 13 08

υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων,
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 07
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1 Επικίνδυνα
04 02 19*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 01 09*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 05 02*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 01 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 03 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 04 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 05 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 06 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 07 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 20*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 22*

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 19*

στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες

11 01 09*

λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 02 07*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 14*

λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 01*

υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 03*

υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 08 11*

λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιο
μηχανικών υδάτων

19 08 13*

λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 13 03*

λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 05*

λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 07*

υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες
1 Επικίνδυνα
01 05 05*

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

10 02 11*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 03 27*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 04 09*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 05 08*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 06 09*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 07 07*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 08 19*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

12 03 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος
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12 03 02*

απόβλητα απολίπανσης με ατμό

16 07 08*

απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

19 08 10*

μείγματα λιπών και ελαίων από τον διαχωρισμό ελαίου/ύδατος, εκτός εκείνων που αναφέ
ρονται στο 19 08 09

19 11 03*

υδαρή υγρά απόβλητα

03.3 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων
0 Μη επικίνδυνα
19 02 06

λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 02 05

19 04 04

υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλήτων

19 06 03

υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

19 06 04

προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

19 06 05

υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 06 06

προϊόν ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

19 07 03

στραγγίδια χώρου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 07 02

19 11 06

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο
19 11 05

1 Επικίνδυνα
19 02 05*

λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 08*

απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 11*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 07 02*

στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 11 05*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα
05.1 Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη
05.11 Μολυσματικά απόβλητα από την υγεονομική περίθαλψη ανθρώπων
1 Επικίνδυνα
18 01 03*

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με
την πρόληψη μόλυνσης

05.12 Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ζώων
1 Επικίνδυνα
18 02 02*

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με
την πρόληψη μόλυνσης

05.2 Μη μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη
05.21 Μη μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων
0 Μη επικίνδυνα
18 01 01

κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 01 03)

18 01 02

μέρη και όργανα του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των σάκων αίματος, και διατηρημένο
αίμα (εκτός 18 01 03)

18 01 04

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες,
ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)
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05.22 Μη μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ζώων
0 Μη επικίνδυνα
18 02 01

κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 02 02)

18 02 03

άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης

06 Απορρίμματα μετάλλων
06.1 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων, εκτός από συσκευασίες
0 Μη επικίνδυνα
10 02 10

σκωρίες εξέλασης

10 12 06

απορριπτόμενα καλούπια

12 01 01

προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων

12 01 02

σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων

16 01 17

σιδηρούχα μέταλλα

17 04 05

σίδηρος και χάλυβας

19 01 02

σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου

19 10 01

απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα

19 12 02

σιδηρούχα μέταλλα

06.2 Απορρίμματα μη σιδηρούχων μετάλλων
06.23 Άλλα απορρίμματα αλουμινίου
0 Μη επικίνδυνα
17 04 02

αλουμίνιο

06.24 Απορρίμματα χαλκού
0 Μη επικίνδυνα
17 04 01

χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

06.25 Απορρίμματα μολύβδου
0 Μη επικίνδυνα
17 04 03

μόλυβδος

06.26 Απορρίμματα άλλων μετάλλων
0 Μη επικίνδυνα
11 05 01

στερεός ψευδάργυρος

12 01 03

προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 04

σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων μη σιδηρούχα μέταλλα

16 01 18

μη σιδηρούχα μέταλλα

17 04 04

ψευδάργυρος

17 04 06

κασσίτερος

17 04 11

καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10

19 10 02

μη σιδηρούχα απόβλητα

19 12 03

μη σιδηρούχα μέταλλα
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06.3 Απορρίμματα μεικτά σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων
06.31 Υλικά συσκευασίας από μείγματα μετάλλων
0 Μη επικίνδυνα
15 01 04

μεταλλική συσκευασία

06.32 Άλλα απορρίμματα μειγμάτων μετάλλων
0 Μη επικίνδυνα
02 01 10

απόβλητα μέταλλα

17 04 07

μεικτά μέταλλα

20 01 40

μέταλλα

07 Μη μεταλλικά απορρίμματα
07.1 Απορρίμματα γυαλιού
07.11 Γυάλινες συσκευασίες
0 Μη επικίνδυνα
15 01 07

γυάλινες συσκευασίες

07.12 Άλλα απορρίμματα γυαλιού
0 Μη επικίνδυνα
10 11 12

απορρίμματα γυαλιού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 11

16 01 20

γυαλί

17 02 02

γυαλί

19 12 05

γυαλί

20 01 02

γυαλί

1 Επικίνδυνα
10 11 11*

απορρίμματα γυαλιού σε μικρά σωματίδια και πούδρα γυαλιού που περιέχει βαρέα
μέταλλα (π.χ. από καθοδικούς σωλήνες)

07.2 Απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού
07.21 Συσκευασίες από απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού
0 Μη επικίνδυνα
15 01 01

συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

07.23 Άλλα απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού
0 Μη επικίνδυνα
19 12 01

χαρτί και χαρτόνι

20 01 01

χαρτί και χαρτόνι

07.3 Απορρίμματα καουτσούκ
07.31 Φθαρμένα ελαστικά
0 Μη επικίνδυνα
16 01 03

ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

07.4 Απορρίμματα πλαστικών
07.41 Απορρίμματα από συσκευασίες πλαστικών
0 Μη επικίνδυνα
15 01 02

Πλαστική συσκευασία
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07.42 Άλλα απορρίμματα πλαστικών
0 Μη επικίνδυνα
02 01 04

απορρίμματα πλαστικών (εκτός της συσκευασίας)

07 02 13

απορρίμματα πλαστικών

12 01 05

αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών

16 01 19

πλαστικό

17 02 03

πλαστικό

19 12 04

πλαστικά και καουτσούκ

20 01 39

πλαστικά

07.5 Απορρίμματα ξύλου
07.51 Ξύλινες συσκευασίες
0 Μη επικίνδυνα
15 01 03

ξύλινες συσκευασίες

07.52 Πριονίδια και ροκανίδια
0 Μη επικίνδυνα
03 01 05

πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες,
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 01 04

1 Επικίνδυνα
03 01 04*

πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07.53 Άλλα απορρίμματα ξυλείας
0 Μη επικίνδυνα
03 01 01

απόβλητα φλοιών και φελλών

03 03 01

απόβλητα φλοιού και ξύλου

17 02 01

Ξύλο

19 12 07

ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06

20 01 38

ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 20 01 37

1 Επικίνδυνα
19 12 06*

ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

20 01 37*

ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

07.6 Απόβλητα κλωστοϋφαντουργίας
07.61 Φθαρμένα είδη ρουχισμού
0 Μη επικίνδυνα
20 01 10

ρούχα

07.62 Διάφορα απόβλητα κλωστοϋφαντουργίας
0 Μη επικίνδυνα
04 02 09

απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)

04 02 10

οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)

04 02 21

απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
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04 02 22

απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

15 01 09

συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

19 12 08

υφάσματα

20 01 11

υφάσματα

07.63 Απόβλητα δέρματος
0 Μη επικίνδυνα
04 01 01

απόβλητα διαχωρισμού άνυδρου ασβέστου και τεμαχίων δέρματος

04 01 02

απόβλητα ασβέστωσης

04 01 08

απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, σκόνη στιλ
βώματος) που περιέχει χρώμιο

07.7 Απόβλητα που περιέχουν PCB
07.71 Έλαια που περιέχουν PCB
1 Επικίνδυνα
13 01 01*

υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB

13 03 01*

έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB

07.72 Εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από PCB
1 Επικίνδυνα
16 01 09*

κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB

16 02 09*

μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB

16 02 10*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος
από τον αναφερόμενο στο 16 02 09

07.73 Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB
1 Επικίνδυνα
17 09 02*

απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά
υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγα
νοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)

08 Απορριπτόμενος εξοπλισμός
08.1 Απορριπτόμενα οχήματα
08.12 Άλλα απορριπτόμενα οχήματα
0 Μη επικίνδυνα
16 01 06

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

1 Επικίνδυνα
16 01 04*

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

08.2 Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
08.21 Απορριπτόμενος μείζων οικιακός εξοπλισμός
1 Επικίνδυνα
16 02 11*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC

20 01 23*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

08.23 Άλλος απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
0 Μη επικίνδυνα
09 01 10

κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες
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09 01 12

κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες εκτός των αναφερομένων στο 09 01 11

16 02 14

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνου που
αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 13

20 01 36

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου που αναφέρεται
στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35

1 Επικίνδυνα
09 01 11*

κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες, οι οποίες αναφέρονται στα 16 06 01,
16 06 02 ή 16 06 03

16 02 13*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 16 02 09 έως 16 02 12

20 01 35*

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

08.4 Απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού
08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
0 Μη επικίνδυνα
16 06 04

αλκαλικές μπαταρίες (εκτός 16 06 03)

16 06 05

άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές

20 01 34

μπαταρίες και συσσωρευτές, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 33

1 Επικίνδυνα
16 06 01*

μπαταρίες μολύβδου

16 06 02*

μπαταρίες Νi-Cd

16 06 03*

μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο

20 01 33*

μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και
μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες

08.43 Άλλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού
0 Μη επικίνδυνα
16 01 12

τακάκια φρένων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 11

16 01 16

δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου

16 01 22

κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 02 16

συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 16 02 15

1 Επικίνδυνα
16 01 07*

φίλτρα λαδιού

16 01 08*

κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο

16 01 10*

εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)

16 01 21*

επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 07 έως
16 01 11 και στο 16 01 13 και 16 01 14

16 02 15*

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό

20 01 21*

σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

09 Ζωικά και φυτικά υπολείμματα
09.1 Ζωικά υπολείμματα και μεικτά απορρίμματα τροφίμων
09.11 Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων
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0 Μη επικίνδυνα
02 01 02

απόβλητα ιστών ζώων

02 02 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 02 02

απόβλητα ιστών ζώων

02 02 03

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 05 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

09.12 Μεικτά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων
0 Μη επικίνδυνα
02 03 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 06 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

19 08 09

μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιμα
έλαια και λίπη

20 01 08

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 25

βρώσιμα έλαια και λίπη

09.2 Φυτικά υπολείμματα
09.21 Υπολείμματα πάρκων και κήπων
0 Μη επικίνδυνα
02 01 07

απόβλητα δασοκομίας

20 02 01

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων
0 Μη επικίνδυνα
02 01 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 01 03

απόβλητα ιστών φυτών

02 03 01

λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό

02 03 03

απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτη

02 03 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 06 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 07 01

απόβλητα από πλύση, καθαρισμό και μηχανική αναγωγή πρώτων υλών

02 07 02

απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

02 07 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

09.3 Υδαρής γεωπολτός και υδαρής κοπριά
09.31 Υδαρής γεωπολτός και υδαρής κοπριά
0 Μη επικίνδυνα
02 01 06

περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή),
υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής

10 Μεικτά απόβλητα
10.1 Οικιακά και παρόμοια απόβλητα
10.11 Οικιακά απόβλητα
0 Μη επικίνδυνα
20 03 01

ανάμεικτα αστικά απόβλητα
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20 03 02

απόβλητα από αγορές

20 03 07

ογκώδη απόβλητα

20 03 99

δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10.12 Απόβλητα οδοκαθαρισμού
0 Μη επικίνδυνα
20 03 03

υπολείμματα οδοκαθαρισμού

10.2 Μεικτά και χύδην υλικά
10.21 Μεικτά υλικά συσκευασίας
0 Μη επικίνδυνα
15 01 05

συνθετική συσκευασία

15 01 06

μεικτή συσκευασία

10.22 Άλλα μεικτά και χύδην υλικά
0 Μη επικίνδυνα
01 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 03 07

μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και
χαρτονιού

03 03 08

απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση

03 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
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06 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 10 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 13 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

09 01 07

φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 08

φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 10 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 12 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 13 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

12 01 13

απόβλητα συγκόλλησης

12 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 03 04

ανόργανα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 03
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16 03 06

οργανικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 05

16 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 08 01

εσχαρίσματα

19 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

20 01 99

άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως

1 Επικίνδυνα
09 01 06*

απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων

16 03 03*

ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 05*

οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 04 09*

απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες

17 04 10*

καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες

18 01 10*

αμάλγαμα οδοντιατρικής

10.3 Υπολείμματα διαλογών
10.32 Άλλα υπολείμματα διαλογών
0 Μη επικίνδυνα
19 02 03

προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα

19 02 10

απόβλητα καυσίμων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 19 02 08 και 19 02 09

19 05 01

μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων

19 05 02

μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 05 03

προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών

19 10 04

ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 03

19 10 06

άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 05

19 12 10

καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)

19 12 12

άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργα
σία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11

1 Επικίνδυνα
19 02 04*

προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο

19 02 09*

απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 04 03*

μη υαλοποιημένη στερεά φάση

19 10 03*

ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 10 05*

άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 12 11*

άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία απο
βλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

28.9.2010

28.9.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 Κοινές λυματολάσπες
11.1 Λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων
11.11 Λυματολάσπες από την επεξεργασία λυμάτων υπονόμων
0 Μη επικίνδυνα
19 08 05

λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων

11.12 Βιοδιαλυτές λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων
0 Μη επικίνδυνα
02 02 04

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 03 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 04 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 05 02

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 06 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 07 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

03 03 11

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
03 03 10

11.2 Λυματολάσπες από τον καθαρισμό πόσιμου νερού
11.21 Λυματολάσπες από τον καθαρισμό πόσιμου νερού
0 Μη επικίνδυνα
05 01 13

λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα

19 09 02

λάσπες από τη διαύγαση του νερού

11.4 Περιεχόμενα βόθρων
11.41 Περιεχόμενα βόθρων
0 Μη επικίνδυνα
20 03 04

λάσπη σηπτικής δεξαμενής

20 03 06

απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων

12 Υπολείμματα ανόργανων ουσιών
12.1 Υπολείμματα κατασκευών και κατεδαφίσεων
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών
0 Μη επικίνδυνα
17 01 01

σκυρόδεμα

17 01 02

τούβλα

17 01 03

πλακάκια και κεραμικά

17 01 07

μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο 17 01 06

17 05 08

έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07

17 08 02

υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
17 08 01

1 Επικίνδυνα
17 01 06*

μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 07*

έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

17 08 01*

υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
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12.12 Υπολείμματα υλικών κατασκευής ασφαλτοταπήτων
0 Μη επικίνδυνα
17 03 02

μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01

1 Επικίνδυνα
17 03 01*

μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα

17 03 03*

λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

12.13 Μεικτά υπολείμματα κατασκευών
0 Μη επικίνδυνα
17 06 04

μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03

17 09 04

μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που αναφέρο
νται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

1 Επικίνδυνα
17 02 04*

γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές

17 06 03*

άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν

17 09 01*

απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο

17 09 03*

άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μειγ
μάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.2 Υπολείμματα αμιάντου
12.21 Υπολείμματα αμιάντου
1 Επικίνδυνα
06 07 01*

απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση

06 13 04*

απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου

10 13 09*

απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν αμίαντο

15 01 11*

μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ.
αμιάντου), συμπεριλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση

16 01 11*

τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο

16 02 12*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο

17 06 01*

μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο

17 06 05*

μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.3 Υπολείμματα φυσικών ορυκτών
12.31 Υπολείμματα φυσικών ορυκτών
0 Μη επικίνδυνα
01 01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 01 02

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 03 06

υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05

01 03 08

απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07

01 03 09

ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07

01 04 08

απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 09

απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
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01 04 10

απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 11

απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου, εκτός εκείνων που ανα
φέρονται στο 01 04 07

01 04 12

υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11

01 04 13

απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
01 04 07

01 05 04

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση

01 05 07

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στα 01 05 05 και 01 05 06

01 05 08

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα, εκτός εκείνων που αναφέ
ρονται στα 01 05 05 και 01 05 06

02 04 01

χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων

08 02 02

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά

10 11 10

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία, εκτός εκείνου που
αναφέρεται στο 10 11 09

10 12 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία

10 13 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία

19 08 02

απόβλητα από την εξάμμωση

19 09 01

στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα

19 13 02

στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
19 13 01

20 02 03

άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

1 Επικίνδυνα
01 03 04*

οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος

01 03 05*

άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

01 03 07*

άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργα
σία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 04 07*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών
που δεν περιέχουν μέταλλα

01 05 06*

λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 09*

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία που περιέχει επικίνδυνες
ουσίες

19 13 01*

στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.4 Υπολείμματα καύσεων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών
0 Μη επικίνδυνα
10 01 05

απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεά μορφή

10 01 07

απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε μορφή λάσπης

10 01 19

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 10 01 05, 10
01 07 και 10 01 18

10 02 08

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 02 07

10 02 14

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο 10 02 13

10 03 20

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 03 19
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10 03 24

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 03 23

10 03 26

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται
στο 10 03 25

10 07 03

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 07 05

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 08 16

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 08 15

10 08 18

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που αναφέρο
νται στο 10 08 17

10 09 10

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 09 09

10 10 10

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 10 09

10 11 16

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 11 15

10 11 18

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που αναφέρο
νται στο 10 11 17

10 12 05

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 12 10

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 12 09

10 13 07

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 13 13

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 13 12

1 Επικίνδυνα
10 01 18*

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 07*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 13*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 19*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 23*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 25*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 04 04*

σκόνη καυσαερίων

10 04 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 04 07*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 05 03*

σκόνη καυσαερίων

10 05 05*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05 06*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 06 03*

σκόνη καυσαερίων

10 06 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 06 07*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 08 15*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 08 17*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες

10 09 09*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 10 09*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 11 15*

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο

10 11 17*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες

10 12 09*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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10 13 12*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 14 01*

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο

11 05 03*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης
0 Μη επικίνδυνα
06 09 02

φωσφορική σκωρία

10 01 01

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που περι
λαμβάνεται στο 10 01 04)

10 01 02

πτητική τέφρα άνθρακα

10 01 03

πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου

10 01 15

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση, εκτός εκείνων που αναφέρο
νται στο 10 01 14

10 01 17

πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 01 16

10 01 24

άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες

10 02 01

απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας

10 02 02

ανεπεξέργαστη σκωρία

10 03 16

εξαφρίσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 15

10 03 22

άλλα σωματίδια και σκόνη (συναναφέρεται η σκόνη σφαιρομύλου), εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 10 03 21

10 03 30

απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών,
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 29

10 05 01

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 05 04

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 05 11

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 05 10

10 06 01

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 04

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 07 01

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 04

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 08 04

σωματίδια και σκόνη

10 08 09

άλλες σκωρίες

10 08 11

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 10

10 09 03

σκωρία καμίνων

10 09 12

άλλα σωματίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 11

10 10 03

σκωρία καμίνων

10 10 12

άλλα σωματίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 11

10 12 03

σωματίδια και σκόνη

11 05 02

στάχτη κασσιτέρου
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1 Επικίνδυνα
10 01 04*

πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου

10 01 13*

πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύ
σιμο

10 01 14*

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες
ουσίες

10 01 16*

πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 04*

σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας

10 03 09*

μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος

10 03 15*

εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε
επικίνδυνες ποσότητες

10 03 21*

άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου) που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες

10 03 29*

απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 04 01*

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 02*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 05*

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 05 10*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέμπουν, ερχόμενα σε επαφή
με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 08 08*

αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 08 10*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέμπουν, ερχόμενα σε επαφή
με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 09 11*

άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 11*

άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.5 Διάφορα υπολείμματα ανόργανων ουσιών
12.51 Υπολείμματα τεχνητών ανόργανων ουσιών
0 Μη επικίνδυνα
02 04 02

ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών

06 09 04

απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 09
03

06 11 01

απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου

08 02 03

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά

10 03 05

απόβλητα αλουμίνας

10 09 14

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 13

10 11 03

απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση γυαλί

10 11 05

σωματίδια και σκόνη

10 11 14

λάσπες στιλβώσεως και λείανσης γυαλιού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 13

10 12 08

απόβλητα κεραμικών, τούβλων, πλακιδίων και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από
θερμική επεξεργασία)

10 12 12

απόβλητα σμαλτοποίησης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 12 11

10 13 04

απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου

10 13 06

σωματίδια και σκόνη (εκτός 10 13 12 και 10 13 13)
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10 13 10

απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
10 13 09

10 13 11

απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα
10 13 09 και 10 13 10

10 13 14

απόβλητα σκυροδέματος αι λάσπης σκυροδέμαος

12 01 17

απόβλητα υλικών αμμοβολής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 16

12 01 21

εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
12 01 20

1 Επικίνδυνα
06 09 03*

απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν
μολυνθεί από αυτές

10 11 13*

λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 12 11*

απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα

11 02 02*

λάσπες από υδρομεταλλουργία ψευδαργύρου (συμπεριλαμβάνονται ιαροσίτης, γαιτίτης)

12 01 16*

απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 20*

εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών
0 Μη επικίνδυνα
10 09 06

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλ
λου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 05

10 09 08

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου,
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 07

10 10 06

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλ
λου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 05

10 10 08

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου,
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 07

16 11 02

υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλ
λουργικές διεργασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 11 01

16 11 04

άλλα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διαδικα
σίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 11 03

16 11 06

υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες,
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 11 05

1 Επικίνδυνα
10 09 05*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλ
λου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 07*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου
και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 05*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλ
λου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 07*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου
και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 01*

υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλ
λουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 03*

άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διεργασίες
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 05*

υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
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12.6 Εδάφη
12.61 Εδάφη
0 Μη επικίνδυνα
17 05 04

χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03

20 02 02

χώματα και πέτρες

1 Επικίνδυνα
05 01 05*

πετρελαιοκηλίδες

17 05 03*

χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.7 Μπάζα εκσκαφών
12.71 Μπάζα εκσκαφών
0 Μη επικίνδυνα
17 05 06

μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05

1 Επικίνδυνα
17 05 05*

μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.8 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων
0 Μη επικίνδυνα
19 01 12

τέφρα και σκωρία λιβάνου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11

19 01 14

πτητική τέφρα, εκτός από την αναφερομένη στο 19 01 13

19 01 16

σκόνη λεβήτων, εκτός από την αναφερομένη στο 19 01 15

19 01 18

απόβλητα πυρόλυσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 17

19 01 19

άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες

19 12 09

ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες)

1 Επικίνδυνα
19 01 05*

πίτα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων

19 01 06*

υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα

19 01 07*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 11*

τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 13*

πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 15*

σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 17*

απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 04 02*

πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων

19 11 07*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων

13 Στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα
13.1 Στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα απόβλητα
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13.11 Στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα απόβλητα
0 Μη επικίνδυνα
19 03 05

σταθεροποιημένα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 03 04

19 03 07

στερεοποιημένα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 03 06

1 Επικίνδυνα
19 03 04*

απόβλητα που σημειώνονται ως επικίνδυνα, μερικώς σταθεροποιημένα

19 03 06*

απόβλητα που σημειώνονται ως επικίνδυνα, στερεοποιημένα

13.2 Υαλοποιημένα απόβλητα
13.21 Υαλοποιημένα απόβλητα
0 Μη επικίνδυνα
19 04 01

υαλοποιημένα απόβλητα»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 850/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 2010
σχετικά με την έναρξη επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/2005 του
Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τούβλων
μαγνησίας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για την κατάργηση του δασμού όσον αφορά
τις εισαγωγές από έναν εξαγωγέα της εν λόγω χώρας και για την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών
εναλλακτικά, ζητεί ατομική μεταχείριση σύμφωνα με το
άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού. Επίσης,
ισχυρίζεται ότι δεν πραγματοποίησε εξαγωγές του υπό εξέ
ταση προϊόντος στην Ένωση κατά την περίοδο της έρευνας
στην οποία βασίστηκαν τα μέτρα αντιντάμπινγκ, δηλ. κατά
την περίοδο από την 1η Απριλίου 2003 έως τις
31 Μαρτίου 2004 (στο εξής «η αρχική περίοδος έρευνας»),
και ότι δεν συνδέεται με κανέναν από τους παραγωγούςεξαγωγείς του εν λόγω προϊόντος, στους οποίους επιβλήθη
καν τα προαναφερόμενα μέτρα αντιντάμπινγκ.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής
Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτε
λούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρω
παϊκής Κοινότητας (1) (στο εξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως
το άρθρο 11 παράγραφος 4,
Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

(5)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο αιτών ισχυρίζεται επίσης ότι άρχισε να εξάγει το υπό
εξέταση προϊόν στην Ένωση μετά το πέρας της αρχικής
περιόδου έρευνας.

A. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
(1)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα»
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανο
νισμού. Η αίτηση υποβλήθηκε από την εταιρεία TRL China
Ltd (στο εξής «ο αιτών»), που είναι παραγωγός-εξαγωγέας
στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (στο εξής «η ενδιαφερό
μενη χώρα»).
Β. ΠΡΟΪΟΝ

(2)

E. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(6)

Οι παραγωγοί της Ένωσης που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρο
νται ενημερώθηκαν σχετικά με την υποβολή της εν λόγω
αίτησης και είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρα
τηρήσεις τους.

(7)

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία
ώστε να δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης
για «νέο εξαγωγέα» σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4
του βασικού κανονισμού. Κατόπιν παραλαβής του ισχυρι
σμού που αναφέρεται παρακάτω στην αιτιολογική σκέψη
13, θα καθοριστεί αν ο αιτών ασκεί τις δραστηριότητές
του υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, όπως ορίζει το
άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονι
σμού, ή, εναλλακτικά, αν ο αιτών ικανοποιεί τις απαιτήσεις
για τον καθορισμό ατομικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο
9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού. Σ’ αυτή την
περίπτωση, θα υπολογιστεί το ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ
του αιτούντος και, αν διαπιστωθεί ντάμπινγκ, θα καθοριστεί
το επίπεδο του δασμού στο οποίο θα υπόκεινται οι εισαγω
γές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση.

(8)

Αν καθοριστεί ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για
ατομικό δασμό, ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθεί ο
συντελεστής του δασμού που εφαρμόζεται επί του παρόντος
στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από εταιρείες που
δεν αναφέρονται ξεχωριστά στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/2005.

Το προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο επανεξέτασης είναι
τούβλα μαγνησίας, συσσωματωμένα με χημικό συνδετικό,
άψητα, των οποίων η μαγνησία περιέχει τουλάχιστον 80 %
MgO, είτε περιέχουν μαγνησίτη είτε όχι, καταγωγής Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν»),
που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ
ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 και ex 6815 99 90 (κωδι
κοί TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 και
6815 99 90 20).
Γ. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(3)

Τα ισχύοντα προς το παρόν μέτρα είναι οριστικοί δασμοί
αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1659/2005 του Συμβουλίου (2), βάσει του οποίου οι εισα
γωγές στην Ένωση του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του
υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται από τον αιτούντα,
υπόκεινται σε οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ 39,9 %,
με εξαίρεση διάφορες εταιρείες για τις οποίες γίνεται ειδική
μνεία και που υπόκεινται σε ατομικούς δασμούς.
Δ. ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(4)

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι ασκεί τις δραστηριότητές του υπό
συνθήκες οικονομίας της αγοράς, όπως ορίζει το άρθρο 2
παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, ή,

α) Ερωτηματολόγια
(9)

(1 )

ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.
(2) ΕΕ L 267 της 12.10.2005, σ. 1.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θεωρεί
απαραίτητα για την έρευνά της, θα αποστείλει ερωτηματο
λόγιο στον αιτούντα.
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αξιόπιστων στοιχείων κόστους ή τιμής στη Λαϊκή Δημοκρα
τία της Κίνας που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της
κανονικής αξίας, αν δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία στη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η Επιτροπή προτίθεται να
χρησιμοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και για
τον σκοπό αυτό.

β) Συγκέντρωση πληροφοριών και διενέργεια ακροάσεων
(10)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να προσκομίσουν αποδεικτικά
στοιχεία.

(11)

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδια
φερόμενα μέρη, εφόσον το ζητήσουν γραπτώς και αποδεί
ξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επι
βάλλεται η ακρόασή τους.

(12)

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(16)

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι τα μέρη δύνανται να
ασκήσουν τα περισσότερα διαδικαστικά δικαιώματα που
καθορίζονται στον βασικό κανονισμό του Συμβουλίου
μόνο εφόσον αναγγελθούν εντός της προθεσμίας που προ
βλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

γ) Μεταχείριση οικονομίας της αγοράς/ατομική μεταχείριση
(13)

Αν ο αιτών προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμ
φωνα με τα οποία αναπτύσσει δραστηριότητες υπό συνθήκες
οικονομίας της αγοράς, δηλ. ότι πληροί τα κριτήρια που
καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του
βασικού κανονισμού, η κανονική αξία καθορίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού
κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να υποβληθεί δεό
ντως τεκμηριωμένη αίτηση εντός της ειδικής προθεσμίας που
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονι
σμού. Η Επιτροπή θα αποστείλει έντυπα αίτησης στον
αιτούντα, καθώς και στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας. Το έντυπο της αίτησης μπορεί επίσης να χρησι
μοποιηθεί από τον αιτούντα για την αίτηση ατομικής μετα
χείρισης, δηλαδή για να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού
κανονισμού.

(15)

(17)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστούν προ
θεσμίες εντός των οποίων:
— τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναγγελθούν στην
Επιτροπή, να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να
απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στην
αιτιολογική σκέψη 8 στοιχείο α) του παρόντος κανονι
σμού ή να παράσχουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την έρευνα,
— τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν γραπτώς
να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή,

Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί στον αιτούντα μετα
χείριση οικονομίας της αγοράς, αλλά πληροί τις προϋποθέ
σεις για τον καθορισμό ατομικού δασμού σύμφωνα με το
άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, θα χρη
σιμοποιηθεί κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς για τον
καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημο
κρατία της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7
στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Η Επιτροπή εξετάζει το
ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμε
ρικής και για τον σκοπό αυτό, όπως και κατά την έρευνα
που οδήγησε στην επιβολή μέτρων στις εισαγωγές του υπό
εξέταση προϊόντος από τη Λαϊκή Δημοκρατ(ία της Κίνας. Τα
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρή
σεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής αυτής
εντός της ειδικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα
μεταχείριση οικονομίας της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί, αν
κριθεί απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα σχετικά
με την κανονική αξία που προσδιορίζεται σε κατάλληλη
χώρα με οικονομία αγοράς, π.χ. για την αντικατάσταση μη

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισμού, πρέπει να καταργηθεί ο ισχύων δασμός αντι
ντάμπινγκ επί των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος
που παράγεται και πωλείται για να εξαχθεί στην Ένωση
από τον αιτούντα. Συγχρόνως, οι εν λόγω εισαγωγές πρέπει
να υπαχθούν σε καταγραφή κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, για να
εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ
αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης της επανεξέτασης,
και τούτο σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύψει
ότι ο αιτών ασκεί πρακτικές ντάμπινγκ. Το ποσό της ενδε
χόμενης μελλοντικής οφειλής του αιτούντος δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση της διαδικασίας.
Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

δ) Επιλογή της χώρας με οικονομία αγοράς
(14)
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— τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να σχολιάσουν την
καταλληλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
οι οποίες, στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον
αιτούντα μεταχείριση οικονομίας της αγοράς, προβλέπο
νται ως χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορι
σμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημο
κρατία της Κίνας,
— ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει δεόντως τεκμηριωμένη
αίτηση για την μεταχείριση καθεστώτος οικονομίας της
αγοράς.
H. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(18)

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις
απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προ
βλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει την έρευνα σε σημα
ντικό βαθμό, επιτρέπεται να συνάγονται συμπεράσματα, είτε
καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.
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Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προ
σκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοι
χεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμο
ποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18
του βασικού κανονισμού. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν
συνεργαστεί ή συνεργαστεί εν μέρει μόνο και, συνεπώς, τα
ευρήματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία
σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το
αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν
λόγω μέρος απ’ ό,τι θα ήταν αν είχε συνεργαστεί.
Θ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

(20)
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ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑ

Πρέπει να επισημανθεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο
αυτής της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχε
τικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά
με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1).
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Άρθρο 2
Καταργείται ο δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανο
νισμό αριθ. (ΕΚ) 1659/2005 επί των εισαγωγών που προσδιορίζο
νται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 3
Οι τελωνειακές αρχές καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρά
γραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, να προβούν στις
κατάλληλες ενέργειες για την καταγραφή των εισαγωγών που καθο
ρίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Η καταγραφή
λήγει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρό
ντος κανονισμού.
Άρθρο 4
1.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη
κατά την έρευνα οι παρατηρήσεις τους, θα πρέπει να αναγγελθούν
στην Επιτροπή, να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να
απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στην αιτιολογική
σκέψη 8 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού ή να παράσχουν
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά,
εντός 37 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος κανονισμού.

Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ
(21)

Σημειώνεται επίσης ότι, αν τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν
ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την άσκηση του δικαιώ
ματός τους υπεράσπισης, μπορούν να ζητήσουν την παρέμ
βαση του συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Εμπορίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως διαμεσολα
βητής μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών
της Επιτροπής παρέχοντας, όπου χρειαστεί, συμβουλές για
διαδικαστικά θέματα που αφορούν την προστασία των συμ
φερόντων των μερών στην παρούσα διαδικασία, ιδίως όσον
αφορά θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο φάκελο, την
εμπιστευτικότητα, την παράταση των προθεσμιών και την
επεξεργασία της γραπτής και/ή προφορικής υποβολής από
ψεων. Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινω
νίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβουλεύονται
τις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον δικτυακό
τόπο της ΓΔ Εμπορίου (http://ec.europa.eu/trade),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αρχίζει επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/2005, σύμ
φωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1225/2009, για να καθοριστεί αν και κατά πόσον πρέπει να υπό
κεινται στον δασμό αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1659/2005 οι εισαγωγές τούβλων μαγνησίας, συσσωμα
τωμένων με χημικό συνδετικό, άψητων, των οποίων η μαγνησία
περιέχει τουλάχιστον 80 % MgO, είτε περιέχουν μαγνησίτη είτε
όχι, τα οποία υπάγονται προς το παρόν στους κωδικούς ΣΟ
ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 και ex 6815 99 90 (κωδικοί
TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 και 6815 99 90 20),
καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που παράγονται και
πωλούνται για να εξαχθούν στην Ένωση από την TRL China Ltd
(πρόσθετος κωδικός TARIC A985).
(1) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν εγγράφως,
εντός της ίδιας προθεσμίας των 37 ημερών, να γίνουν δεκτά σε
ακρόαση από την Επιτροπή.
2.
Τα μέρη της έρευνας που επιθυμούν να σχολιάσουν την
καταλληλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που προ
βλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως τρίτη χώρα με οικονομία της
αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πρέπει να υποβάλουν τα σχόλιά
τους εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
του παρόντος κανονισμού.
3.
Οι δεόντως τεκμηριωμένες αιτήσεις για καθεστώς οικονομίας
της αγοράς πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 15 ημερών
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
4.
Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων
μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) και να αναφέρουν την επωνυμία, την
ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ του ενδιαφερόμενου μέρους.
Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, καθώς και οι πληροφορίες που
ζητούνται στον παρόντα κανονισμό, οι απαντήσεις στο ερωτηματο
λόγιο και η αλληλογραφία που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη
εμπιστευτικά, φέρουν την ένδειξη «Limited» (Περιορισμένης διανο
μής) (2) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, συνοδεύονται από μη εμπιστευτικού
χαρακτήρα περίληψη, η οποία φέρει την ένδειξη «For inspection by
interested parties» (Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη).
(2) Αυτό σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
Το έγγραφο αυτό προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για εμπιστευτικό
έγγραφο δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1225/2009 και του άρθρου 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρ
μογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ (GATT) 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ).
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τυχόν πληροφορίες σχετικές με το θέμα και/ή αιτήσεις ακρόασης πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη
διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: N105 4/92
B-1049 Brussels
BELGIUM
Φαξ: +32 22956505
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 851/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 2010
για την 136η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή
συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον
Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(2)

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή κυρώσεων του Συμ
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να
τροποποιήσει τα στοιχεία ταυτότητας τεσσάρων φυσικών
προσώπων από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντο
τήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών
πόρων.

(3)

Το παράρτημα Ι πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλό
γως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης
Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων
κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον
Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του
Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών
και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης
πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων
οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1),
και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α
παράγραφος 5 (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απα
ριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά
η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και
άλλων οικονομικών πόρων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποι
είται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη 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, 27 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Karel KOVANDA

Ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Εξωτερικών
Σχέσεων

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
(2) Το άρθρο 7α παρεμβλήθη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2009 (ΕΕ
L 346 της 23.12.2009, σ. 42).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
(1) Η καταχώριση «Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (γνωστός και ως α) Abu Abdullah, β) Abdellah, γ)
Abdullah). Διεύθυνση: α) via Romagnosi 6, Varese, Ιταλία, β) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία
γέννησης: α) 4.6.1966, β) 4.9.1966. Τόπος γέννησης: Kairouan, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου:
G025057 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.6.1999 που έληξε στις 5.2.2004). Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός
ιταλικού φορολογικού μητρώου: BDA YSF 66P04 Z352Q, β) τον Ιανουάριο 2003 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2
ετών και 6 μηνών στην Ιταλία. Στις 17 Μαΐου 2004, το ιταλικό Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη και ζήτησε την εκ νέου
εκδίκαση της υπόθεσης.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (γνωστός και ως α) Abu Abdullah, β) Abdellah, γ) Abdullah, δ) Abou
Abdullah, ε) Abdullah Youssef). Διεύθυνση: α) via Romagnosi 6, Varese, Ιταλία· β) Piazza Giovane Italia 2, Varese,
Ιταλία· γ) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Ιταλία· δ) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Τυνησία.
Ημερομηνία γέννησης: 4.9.1966. Τόπος γέννησης: Kairouan, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου:
G025057 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.6.1999 που έληξε στις 5.2.2004). Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός
ιταλικού φορολογικού μητρώου: BDA YSF 66P04 Z352Q· β) δεν γίνεται δεκτός στον χώρο Σένγκεν· γ) τον Ιούνιο του
2009 κατοικούσε στην Ιταλία· δ) όνομα μητρός: Fatima Abdaoui. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α
παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.6.2003»
(2) Η καταχώριση «Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Διεύθυνση: via Catalani 1, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία
γέννησης: 10.8.1965. Τόπος γέννησης: Sfax, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L965734 (τυνησιακό
διαβατήριο εκδοθέν στις 6.2.1999 που έληξε στις 5.2.2004). Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός ιταλικού φορολογικού
μητρώου: BDL MMD 65M10 Z352S, β) καταδικάστηκε στις 3.12.2004 από το Πρωτοδικείο του Μιλάνου σε ποινή
φυλάκισης 4 ετών και 8 μηνών. Στις 29.9.2005 το Εφετείο του Μιλάνου μείωσε την ποινή του σε 3 έτη και 4 μήνες.
Η απόφαση επικυρώθηκε από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο στις 10.11.2006. Φυλακίστηκε ή υποβλήθηκε σε εναλλα
κτικά μέτρα από τις 24.6.2003 έως τις 6.5.2005. Εκδόθηκε εναντίον του διάταγμα απέλασης από το ιταλικό έδαφος.» υπό
τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (γνωστός και ως Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Διεύθυνση: α)
Via Galileo Ferraries 64, Varese, Ιταλία, β) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Τυνησία. Ημερομηνία γέννησης: 10.8.1965.
Τόπος γέννησης: Sfax, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L965734 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις
6.2.1999 που έληξε στις 5.2.2004). Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BDL MMD 65M10
Z352S, β) όνομα μητρός: Shadhliah Ben Amir· γ) τον Αύγουστο του 2009 κατοικούσε στην Ιταλία. Ημερομηνία
καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 23.6.2004.»
(3) Η καταχώριση «Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Διεύθυνση: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese),
Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.5.1966. Τόπος γέννησης: Rainneen, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου:
L945660 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.12.1998 που έληξε στις 3.12.2001). Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός
ιταλικού φορολογικού μητρώου: TRB CBN 66E01Z352O, β) αθωώθηκε στις 3.12.2004 από το Πρωτοδικείο του Μιλάνου.
Η έφεση εκκρεμούσε ενώπιον του Εφετείου του Μιλάνου τον Σεπτέμβριο του 2007.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (γνωστός και ως Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Διεύθυνση:
Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.5.1966. Τόπος γέννησης: Menzel Temime, Nabeul,
Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L945660 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.12.1998 που έληξε
στις 3.12.2001). Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: TRB CBN 66E01 Z352O, β) τον
Δεκέμβριο του 2009 κατοικούσε στην Ιταλία. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4
στοιχείο β): 23.6.2004».
(4) Η καταχώριση «Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (γνωστός και ως Kamel Darraji). Διεύθυνση: via Belotti 16,
Busto Arsizio (Varese), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 22.7.1967. Τόπος γέννησης: Menzel Bouzelfa, Τυνησία. Υπηκοό
τητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L029899 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.8.1995 που έληξε στις 13.8.2000).
Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: α) DDR KML 67L22 Z352Q (αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου), β) DRR
KLB 67L22 Z352S (αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου). Άλλες πληροφορίες: α) Εξέτιε ποινή φυλάκισης ή εναλλα
κτική ποινή από 24.6.2003 έως 17.11.2006· β) Εκδόθηκε εναντίον του διάταγμα απέλασης από το ιταλικό έδαφος.
Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 23.6.2004.» υπό τον τίτλο «Φυσικά
πρόσωπα», αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (γνωστός και ως Kamel Darraji). Διεύθυνση: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio,
Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 22.7.1967. Τόπος γέννησης: Menzel Bouzelfa, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή.
Αριθ. διαβατηρίου: L029899 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.8.1995 που έληξε στις 13.8.2000). Άλλες πληρο
φορίες: α) αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, β) τον
Δεκέμβριο του 2009 κατοικούσε στην Ιταλία. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4
στοιχείο β): 23.6.2004.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 852/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 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 28 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 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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Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών

(1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

84,4
54,2
50,2
62,9

0707 00 05

TR
ZZ

127,9
127,9

0709 90 70

TR
ZZ

116,1
116,1

0805 50 10

AR
CL
EG
IL
MA
TR
UY
ZA
ZZ

99,0
128,9
66,3
126,1
157,0
107,3
124,6
107,2
114,6

0806 10 10

TR
ZA
ZZ

121,0
56,2
88,6

0808 10 80

AR
AU
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

68,9
217,4
61,0
94,5
82,6
91,0
87,8
98,0
100,2

0808 20 50

CN
ZA
ZZ

100,7
87,4
94,1

0809 30

TR
ZZ

149,8
149,8

0809 40 05

BA
MK
ZZ

53,5
45,0
49,3

(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. 853/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 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.
819/2010 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 28 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 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 245 της 17.9.2010, σ. 31.
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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 28η Σεπτεμβρίου 2010
(EUR)
Κωδικός ΣΟ

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

1701 11 10 (1)

56,73

0,00

1701 11 90 (1)

56,73

0,00

1701 12 10 (1)

56,73

0,00

1701 12 90 (1)

56,73

0,00

1701 91 00 (2)

47,26

3,29

(2)

47,26

0,16

1701 99 90 (2)

47,26

0,16

1702 90 95 (3)

0,47

0,23

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. 854/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 2010
σχετικά με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που
ζητήθηκαν από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2010 για προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο
πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για τα
πιστοποιητικά αυτά
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,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής, της 25ης
Σεπτεμβρίου 2009, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορι
σμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της
ζάχαρης (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών
εισαγωγής που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές από την
8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2010 σύμφωνα με τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009, υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσό
τητα με αύξοντα αριθμό 09.4320.

(2)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, πρέπει να καθοριστεί συντελεστής
κατανομής για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής όσον
αφορά τον αύξοντα αριθμό 09.4320 σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006. Πρέπει να ανασταλεί η υπο
βολή συμπληρωματικών αιτήσεων πιστοποιητικών για τον εν
λόγω αύξοντα αριθμό έως το τέλος της περιόδου εμπορίας,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστο
ποιητικών εισαγωγής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009
από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2010 εφαρμόζονται οι συντε
λεστές κατανομής που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
2.
Η υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων πιστοποιητικών που
αντιστοιχούν στους αύξοντες αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο
παράρτημα, αναστέλλεται έως το τέλος της περιόδου εμπορίας
2010/11.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
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, 27 Σεπτεμβρίου 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 254 της 26.9.2009, σ. 82.
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«Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL»
Περίοδος εμπορίας 2010/2011
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 8.9.2010 έως 14.9.2010
Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής
(σε %)

Χώρα

09.4317

Αυστραλία

—

09.4318

Βραζιλία

—

09.4319

Κούβα

—

09.4320

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα

09.4321

Ινδία

5,0039

Συμπληρωματικές αιτήσεις

έχουν ανασταλεί

—

— Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

«Ζάχαρη Βαλκανίων»
Περίοδος εμπορίας 2010/2011
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 8.9.2010 έως 14.9.2010
Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής
(σε %)

Χώρα

09.4324

Αλβανία

—

09.4325

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

(1 )

09.4326

Σερβία, Μαυροβούνιο και Κοσσυφοπέ
διο (*)

(1 )

09.4327

Πρώην Γιουγκοσλαβική
της Μακεδονίας

—

09.4328

Κροατία

Δημοκρατία

Συμπληρωματικές αιτήσεις

(1 )

— Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.
(*) Κοσσυφοπέδιο βάσει του ψηφίσματος 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
(1) Άνευ αντικειμένου: οι αιτούμενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες και χορηγούνται πλήρως.

«Ζάχαρη έκτακτης εισαγωγής» και «Βιομηχανική ζάχαρη εισαγωγής»
Περίοδος εμπορίας 2010/2011
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 8.9.2010 έως 14.9.2010
Αύξων αριθμός

Τύπος

Συντελεστής κατανομής
(σε %)

09.4380

Έκτακτης εισαγωγής

—

09.4390

Βιομηχανική ζάχαρη εισαγωγής

—

— Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

Συμπληρωματικές αιτήσεις
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2010/573/ΚΕΠΠΑ
της 27ης Σεπτεμβρίου 2010
σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας περιοχής της Δημοκρατίας της
Μολδαβίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 29,

2.
Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει κράτος μέλος να αρνείται
στους υπηκόους του την είσοδο στο έδαφός του.

Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

Στις 25 Φεβρουαρίου 2008, το Συμβούλιο ενέκρινε την
κοινή θέση 2008/160/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά
μέτρα κατά της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας περιοχής της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας (1). Με την απόφαση του Συμ
βουλίου 2010/105/ΚΕΠΠΑ (2) τα περιοριστικά αυτά μέτρα
ανανεώθηκαν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2011 αλλά η εφαρ
μογή τους ανεστάλη μέχρι τις 30.9.2010.
Με βάση την επανεξέταση της κοινής θέσης
2008/160/ΚΕΠΠΑ, τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να επε
κταθούν ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.
Προκειμένου όμως να ενθαρρυνθεί η πρόοδος με στόχο την
επίτευξη πολιτικού διακανονισμού στη διένεξη της Υπερδνει
στερίας, αντιμετωπίζοντας όσα προβλήματα παραμένουν στα
σχολεία που χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο και απο
καθιστώντας την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, θα
πρέπει έως τις 31 Μαρτίου 2011 να ανασταλούν τα περιο
ριστικά μέτρα. Στο τέλος αυτής της περιόδου, το Συμβούλιο
θα αναθεωρήσει τα περιοριστικά μέτρα στο φως των εξελί
ξεων, ιδίως στους προαναφερόμενους τομείς. Το Συμβούλιο
μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να εφαρμόσει ή να
άρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εμπο
δίζουν την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφός τους των προσώ
πων που ευθύνονται
i) για την παρακώλυση της προόδου προς την επίτευξη πολιτικής
διευθέτησης της διένεξης στην Υπερδνειστερία περιοχή της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας, και τα οποία απαριθμούνται στο
Παράρτημα I,
(1) ΕΕ L 51, 26.2.2008, σ. 23.
(2) ΕΕ L 46, 23.2.2010, σ. 3.

ii) για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εκστρατείας εκφοβι
σμού σε μολδαβικά σχολεία της Υπερδνειστερίας περιοχής της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας στα οποία χρησιμοποιείται το λατι
νικό αλφάβητο ή για το κλείσιμο αυτών των σχολείων, και τα
οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα II.

3.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περι
πτώσεων κατά τις οποίες κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση
του διεθνούς δικαίου, και συγκεκριμένα:
(i) ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό,
(ii) ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που συγκαλείται
από τα Ηνωμένα Έθνη ή που διεξάγεται υπό την αιγίδα τους, ή
(iii) δυνάμει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και
ασυλιών,
ή
(iv) δυνάμει της Συνθήκης Συμφιλίωσης του 1929 (Σύμφωνο του
Λατερανού) που έχει συναφθεί μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κρά
τος του Βατικανού) και της Ιταλίας.
4.
Η παράγραφος 3 εξυπακούεται ότι εφαρμόζεται και στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτος μέλος είναι η χώρα υποδοχής
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην
Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
5.
Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως κάθε φορά που ένα
κράτος μέλος χορηγεί εξαιρέσεις σύμφωνα με τις παραγράφους
3 ή 4.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα
μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 1, όταν το ταξίδι δικαιολογείται
για λόγους επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης ή συμμετοχής σε
διακυβερνητικές συνόδους, μεταξύ των οποίων και συνεδριάσεις
που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή φιλοξενούνται
από κράτος μέλος που προεδρεύει του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες
διεξάγεται πολιτικός διάλογος για την άμεση προαγωγή της δημο
κρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη
Δημοκρατία της Μολδαβίας.
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7.
Το κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει τις προβλεπό
μενες στην παράγραφο 6 εξαιρέσεις απευθύνει γραπτή κοινοποίηση
στο Συμβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται χορηγηθείσα εκτός εάν ένα ή
περισσότερα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσουν αντιρρήσεις γρα
πτώς εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποί
ησης της προτεινόμενης εξαίρεσης. Αν ένα ή περισσότερα μέλη του
Συμβουλίου διατυπώσουν αντίρρηση, το Συμβούλιο, με ειδική πλει
οψηφία, μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει την προτεινόμενη
εξαίρεση.
8.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις παραγρά
φους 3, 4, 6 και 7, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο ή τη
διέλευση από το έδαφός του των απαριθμούμενων στα Παραρτή
ματα Ι και ΙΙ προσώπων, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για τον σκοπό
για τον οποίο χορηγήθηκε και για τα πρόσωπα τα οποία αφορά.
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Άρθρο 4
1.
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνίας έκδο
σής της.
2.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2011. Τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Μπορεί να ανανεώνεται ή να
τροποποιείται, καταλλήλως, εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι οι
στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.
3.
Τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα από
φαση αναστέλλονται έως τις 31 Μαρτίου 2011. Στο τέλος αυτής
της περιόδου, το Συμβούλιο θα αναθεωρήσει τα περιοριστικά μέτρα.

Άρθρο 2
Το Συμβούλιο θεσπίζει τροποποιήσεις στους καταλόγους που περιέ
χονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, ανάλογα με τις επιταγές των
πολιτικών εξελίξεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.
Άρθρο 3
Η απόφαση 2010/105/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου καταργείται.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. PEETERS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, περίπτωση ι)
1. SMIRNOV, Igor Nikolayevich, «Πρόεδρος», γεννηθείς στις 23 Οκτωβρίου 1941 στο Khabarovsk, Ρωσική Ομοσπονδία.
Ρωσικό διαβατήριο αριθ. 50 Νο0337530.
2. SMIRNOV, Vladimir Igorevich, γιος του υπ’ αριθ. 1 και «Πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Τελωνείων», γεννηθείς στις
3 Απριλίου 1961 στο Kupiansk, Kharkovskaya oblast ή Novaya Kakhovka, Khersonskaya oblast, Ουκρανία, Ρωσικό
διαβατήριο αριθ. 50No00337016.
3. SMIRNOV, Οleg Igorevich, γιος του υπ’ αριθ. 1 και «Σύμβουλος της Επιτροπής Κρατικών Τελωνείων», «Μέλος του
Ανωτάτου Σοβιέτ», γεννηθείς στις 8 Αυγούστου 1967 στη Novaya Kakhovka, Khersonskaya oblast, Ουκρανία, Ρωσικό
διαβατήριο αριθ. 60 No1907537.
4. LITSKAI, Valery Anatolyevich, «Υπουργός Εξωτερικών», γεννηθείς στις 13 Φεβρουαρίου 1949 στο Tver, Ρωσική Ομο
σπονδία, Ρωσικό διαβατήριο αριθ. 51Νο0076099, εκδοθέν στις 9 Αυγούστου 2000.
5. KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, «Υπουργός Άμυνας», γεννηθείς στις 28 Δεκεμβρίου 1941 στο Chelyabinsk, Ρωσική
Ομοσπονδία.
6. ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, γνωστός και ως SΗΕVTSOV, Vadim, «Υπουργός Ασφάλειας του Κράτους», γεννηθείς
το 1951 στο Novosibirsk, Ρωσική Ομοσπονδία, Ρωσικό διαβατήριο.
7. KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, «Αντιπρόεδρος», γεννηθείς στις 24 Οκτωβρίου 1958 στο Wroclaw, Πολωνία, Ρωσικό
διαβατήριο.
8. BALALA, Viktor Alekseyevich, πρώην «Υπουργός Δικαιοσύνης» γεννηθείς το 1961 στη Vinnitsa, Ουκρανία.
9. GUDYMO, Oleg Andreyevich, «Μέλος του Ανωτάτου Σοβιέτ», «Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας, Άμυνας και Ειρή
νευσης του Ανωτάτου Σοβιέτ», πρώην «Αναπληρωτής Υπουργός Ασφάλειας», γεννηθείς στις 11 Σεπτεμβρίου 1944 στην
Άλμα Άτα, Καζακστάν, Ρωσικό διαβατήριο αριθ. 51 Νο0592094.
10. KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, «Υπουργός Εσωτερικών», γεννηθείς στις 14 Απριλίου 1970 στη Dauriya, Zabay
kalskyi rayon, Chitinskaya oblast, Ρωσική Ομοσπονδία.
11. ATAMANIUK, Vladimir, «Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, περίπτωση ii)
1. MAZUR, Igor Leonidovich, «Προϊστάμενος τοπικής διοίκησης του Dubossary Rayon», γεννηθείς στις 29 Ιανουαρίου 1967
στο Dubossary, Δημοκρατία της Μολδαβίας.
2. PLATONOV, Yuri Mikhailovich, γνωστός και ως Yury PLATONOV, «Προϊστάμενος τοπικής διοίκησης της Rybnitsa Rayon
και Rybnitsa City», γεννηθείς στις 16 Ιανουαρίου 1948 στο Klimkovo, Poddorsky rayon, Novgorodskaya oblast, Ρωσικό
διαβατήριο αριθ. 51Νο0527002, εκδοθέν από τη Ρωσική Πρεσβεία στο Κισινάου, στις 4 Μαΐου 2001.
3. CHERBULENKO, Alla Viktorovna, «Αναπληρώτρια προϊσταμένη τοπικής διοίκησης της Rybnitsa», αρμόδια για εκπαιδευτικά
θέματα.
4. KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, «Προϊστάμενος τοπικής διοίκησης του Bender», γεννηθείς στις 16 Φεβρουαρίου 1950 στην
Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Δημοκρατία της Μολδαβίας.
5. KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, «Προϊστάμενος τοπικής διοίκησης του Tiraspol», γεννηθείς στις 24 Μαΐου 1948, στο
Komsomolsk na Amure, Habarovsky kray, Ρωσική Ομοσπονδία.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 21ης Σεπτεμβρίου 2010
σχετικά με τη διαχείριση δανείων του ΕΤΧΣ προς κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ
(ΕΚΤ/2010/15)
(2010/574/ΕΕ)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφε
ξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως τα άρθρα 17 και 21,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, για
τη διεξαγωγή των εργασιών της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
πεζα (ΕΚΤ) μπορεί να ανοίγει λογαριασμούς υπέρ πιστωτικών
ιδρυμάτων, δημόσιων οργανισμών και άλλων φορέων της
αγοράς.
Σύμφωνα με το άρθρο 21.1 και 21.2 του καταστατικού του
ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ μπορεί να ενεργεί ως δημοσιονομικός αντιπρό
σωπος θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της
Ένωσης, κεντρικών διοικήσεων, περιφερειακών, τοπικών ή
άλλων δημόσιων αρχών, άλλων οργανισμών δημοσίου
δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων των κρατών μελών.
Γίνεται μνεία της συμφωνίας-πλαίσιο για το ΕΤΧΣ μεταξύ
των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και του European
Financial Stability Facility, Société Anonyme (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφεξής το
«ΕΤΧΣ»), που αποτελεί συσταθείσα στο Λουξεμβούργο ανώ
νυμη εταιρεία με μετόχους τα κράτη μέλη με νόμισμα το
ευρώ. Η συμφωνία-πλαίσιο για το ΕΤΧΣ τέθηκε σε ισχύ και
κατέστη δεσμευτική στις 4 Αυγούστου 2010.
Βάσει της συμφωνίας-πλαίσιο για το ΕΤΧΣ και σύμφωνα με
τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΤΧΣ, το τελευταίο παρέχει
χρηματοδότηση με τη μορφή συμφωνιών δανειακής διευκό
λυνσης (εφεξής οι «συμφωνίες δανειακής διευκόλυνσης») σε
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ που αντιμετωπίζουν οικο
νομικές δυσκολίες και έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μνημόνιο συνεννόησης το οποίο θέτει συγκεκριμέ
νες προϋποθέσεις ως προς την εφαρμοστέα πολιτική τους.
Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της συμφωνίας-πλαίσιο για το
ΕΤΧΣ ορίζει ότι η εκταμίευση του δανείου που χορηγείται
από το ΕΤΧΣ σε κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ πραγ
ματοποιείται μέσω των λογαριασμών του ΕΤΧΣ και του
οικείου κράτους μέλους δανειολήπτη, οι οποίοι έχουν ανοι
χθεί στην ΕΚΤ για τους σκοπούς της συμφωνίας δανειακής
διευκόλυνσης. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της
συμφωνίας-πλαίσιο για το ΕΤΧΣ, το τελευταίο μπορεί να
αναθέσει στην ΕΚΤ να ενεργεί ως αντιπρόσωπος πληρωμών
του και να τηρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς και λογα
ριασμούς τίτλων αυτού.
Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με το
λογαριασμό μετρητών του ΕΤΧΣ που θα ανοιχθεί στην
ΕΚΤ για την εκτέλεση των συμφωνιών δανειακής διευκόλυν
σης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Άνοιγμα λογαριασμού μετρητών
Σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο για το ΕΤΧΣ και σε σχέση με τις
συμφωνίες δανειακής διευκόλυνσης, η ΕΚΤ ανοίγει λογαριασμό
μετρητών στο όνομα του ΕΤΧΣ.
Άρθρο 2
Αποδοχή πληρωμών στο πλαίσιο του λογαριασμού μετρητών
Η ΕΚΤ αποδέχεται μόνο πληρωμές πραγματοποιούμενες από ή προς
το λογαριασμό μετρητών που έχει ανοιχθεί στο όνομα του ΕΤΧΣ,
εφόσον οι εν λόγω πληρωμές απορρέουν από τις συμφωνίες δανει
ακής διευκόλυνσης.
Άρθρο 3
Αποδοχή οδηγιών και διαχείριση του λογαριασμού μετρητών
Σε σχέση με τον λογαριασμό μετρητών που έχει ανοιχθεί στο όνομα
του ΕΤΧΣ η ΕΚΤ αποδέχεται μόνο οδηγίες είτε του ΕΤΧΣ είτε
αντιπροσώπου που ενδεχομένως ορίζει το τελευταίο βάσει της συμ
φωνίας-πλαίσιο για το ΕΤΧΣ και ενεργεί βάσει αυτών. Εάν έχει
οριστεί αντιπρόσωπος και το ΕΤΧΣ έχει ζητήσει από την ΕΚΤ να
αποδεχθεί τον εν λόγω αντιπρόσωπο, ο τελευταίος ενεργεί αναφο
ρικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) παροχή οδηγιών σε σχέση
με το λογαριασμό μετρητών που έχει ανοιχθεί στο όνομα του ΕΤΧΣ
και β) διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού κατ’ αποκλειστικότητα
και σε μόνιμη βάση.
Άρθρο 4
Υπόλοιπο του λογαριασμού μετρητών
Κανένα ποσό δεν παραμένει σε πίστωση του λογαριασμού μετρητών
που έχει ανοιχθεί στο όνομα του ΕΤΧΣ κατόπιν της πραγματοποί
ησης πληρωμών σε σχέση με συμφωνίες δανειακής διευκόλυνσης,
κανένα δε ποσό δεν μεταφέρεται στον εν λόγω λογαριασμό μετρη
τών πριν από την ημέρα κατά την οποία πρέπει να πραγματοποι
ηθούν πληρωμές σε σχέση με συμφωνίες δανειακής διευκόλυνσης.
Ουδέποτε παραμένουν ποσά σε χρέωση του λογαριασμού μετρητών
που έχει ανοιχθεί στο όνομα του ΕΤΧΣ. Ως εκ τούτου, από το
λογαριασμό μετρητών που έχει ανοιχθεί στο όνομα του ΕΤΧΣ δεν
πραγματοποιούνται πληρωμές πέραν των ποσών που παραμένουν σε
πίστωση του εν λόγω λογαριασμού.
Άρθρο 5
Τόκοι
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 ανωτέρω, σε περίπτωση παραμο
νής ποσού σε πίστωση του λογαριασμού μετρητών που έχει ανοιχθεί
στο όνομα του ΕΤΧΣ για διάρκεια μίας ημέρας, η ΕΚΤ καταβάλλει
ποσό τόκων επί του οικείου υπολοίπου υπολογιζόμενο με εφαρμογή
επιτοκίου ανάλογου του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων που εφαρμόζει η ΕΚΤ, βάσει του πραγματικού αριθμού
ημερών και του έτους των 360 ημερών. Τα ποσά των τόκων που
καταβάλλει η ΕΚΤ στον λογαριασμό μετρητών δεν επηρεάζονται
από το άρθρο 2.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ–ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
της 16ης Σεπτεμβρίου 2010
για την τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της ευρωμεσογειακής
συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και
του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα»
ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας
(2010/575/ΕΕ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία περί συνδέσεως
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους,
αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου,
και ιδίως το άρθρο 39 του πρωτοκόλλου αριθ. 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(1 )

Το άρθρο 15 παράγραφος 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 3
της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφε
νός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέ
ρου (2) (η οποία καλείται στο εξής «η συμφωνία»), επιτρέπει,
υπό ορισμένους όρους, την επιστροφή δασμών ή απαλλαγή
από δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος,
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009.
Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια, δυνατότητα μακροπρόθεσμων
οικονομικών προβλέψεων και ασφάλεια δικαίου στους οικο
νομικούς φορείς, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να
παρατείνουν την εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 7
του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας κατά τρία έτη,
αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2010.
Εξάλλου, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι συντελεστές των
δασμολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται σήμερα στην
Ιορδανία, ώστε να ευθυγραμμιστούν με εκείνους που ισχύουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας θα πρέπει επομένως
να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Δεδομένου ότι το άρθρο 15 παράγραφος 7 του πρωτοκόλ
λου αριθ. 3 της συμφωνίας έπαυσε να εφαρμόζεται την 31η
Δεκεμβρίου 2009, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρ
μόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010,

Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμι
τικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για τον ορισμό της
έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για
τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«7.
Παρά την παράγραφο 1, η Ιορδανία δύναται να εφαρμόζει
για τα προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που υπάγονται στα κεφάλαια
1 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, ρυθμίσεις για επι
στροφή δασμών ή για απαλλαγή από δασμούς ή επιβαρύνσεις
ισοδυνάμου αποτελέσματος, που ισχύουν για μη καταγόμενες
ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων κατα
γωγής, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων:
α) εισπράττεται δασμολογική επιβάρυνση 4 % για προϊόντα που
υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 49 και 64 έως 97 του
εναρμονισμένου συστήματος ή χαμηλότερος δασμός που
ισχύει στην Ιορδανία·
β) εισπράττεται δασμολογική επιβάρυνση 8 % για προϊόντα που
υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου
συστήματος ή χαμηλότερος δασμός που ισχύει στην Ιορδανία.
Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2012 και μπορεί να αναθεωρηθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής
της.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2010.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 15 παράγραφος 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της ευρω
μεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών

(1) ΕΕ L 209 της 31.7.2006, σ. 31.
(2) ΕΕ L 129 της 15.5.2002, σ. 3.

Για το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας
Η Πρόεδρος
C. ASHTON

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

