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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιουλίου 2010
για την υπογραφή, εκ μέρους της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
(2011/56/ΕΕ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 168 παράγραφος 5 σε συνδυασμό
με το άρθρο 218 παράγραφος 5,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου
2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (αναδιατύπωση) (1) ορίζει, στο
άρθρο 21, ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρ
κωτικών και Τοξικομανίας είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρί
των χωρών, οι οποίες συμμερίζονται το ενδιαφέρον της Ένω
σης και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα
επιτεύγματα του Κέντρου.
Στις 11 Ιουλίου 2006, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την
Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία
της Κροατίας για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Δημοκρατίας της Κροατίας όσον αφορά τη συμμε
τοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικομανίας (στο εξής «η συμφωνία»). Οι διαπραγματεύσεις
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με τη μονογράφηση της συμφω
νίας.
Η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της Ευρω
παϊκής Ένωσης, με την επιφύλαξη σύναψής της σε μεταγενέ
στερη ημερομηνία,

(1) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η υπογραφή της συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας
σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργα
σίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικομανίας (στο εξής «η συμφωνία»), με την επιφύλαξη σύναψης
της εν λόγω συμφωνίας.
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται με την παρούσα από
φαση να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να
υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύ
λαξη σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία (2).
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2010.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
S. VANACKERE

(2) Το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιευθεί μαζί με την απόφαση
σύναψής της.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 68/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2011
σχετικά με τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση
χοιρινού κρέατος
προτέρων σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες και τους
όρους που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του εν λόγω
κανονισμού.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως, το άρθρο 43
στοιχεία α) και δ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

(6)

Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του μέτρου, τα προϊόντα
χοιρινού κρέατος κατατάσσονται σε κατηγορίες σύμφωνα με
ομοιότητες όσον αφορά το επίπεδο των δαπανών αποθεμα
τοποίησης.

(7)

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων
πρέπει να εξαρτάται από την κατάσταση της αγοράς και να
καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007.

(8)

Για τη διευκόλυνση των εργασιών ελέγχου και των διοικητι
κών εργασιών που προκύπτουν από τη σύναψη συμβάσεων,
κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι ελάχιστες ποσότητες
προϊόντων που πρέπει να αφορά κάθε αίτηση.

(9)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί εγγύηση για να εξασφαλιστεί
ότι οι επιχειρηματίες πληρούν τις συμβατικές τους υποχρε
ώσεις και ότι το μέτρο θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα
στην αγορά.

(10)

Οι εξαγωγές προϊόντων χοιρινού κρέατος συμβάλλουν στην
αποκατάσταση της ισορροπίας της αγοράς. Συνεπώς, οι δια
τάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 826/2008 πρέπει να εφαρμόζονται όταν συντομεύει η
περίοδος αποθεματοποίησης και τα προϊόντα εξέρχονται από
την αποθεματοποίηση για να εξαχθούν. Πρέπει να καθορι
στούν τα ποσά ανά ημέρα προς εφαρμογή για τη μείωση του
ποσού της ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

(11)

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 28 παράγρα
φος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008
και για λόγους συνοχής και σαφήνειας όσον αφορά τους
επιχειρηματίες, είναι αναγκαίο να εκφράζεται σε ημέρες η
περίοδος των 2 μηνών που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο.

(12)

Το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 προ
βλέπει τις πληροφορίες τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να
κοινοποιούν στην Επιτροπή. Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινι
στούν οι κανόνες για τις κοινοποιήσεις στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού.

(13)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προ
βλέπει ότι όταν η μέση τιμή της κοινοτικής αγοράς των
σφαγίων χοίρου η οποία ορίζεται βάσει των τιμών που κατα
γράφονται σε κάθε κράτος μέλος στις αντιπροσωπευτικές
αγορές της Κοινότητας και σταθμίζονται με συντελεστές
που εκφράζουν το σχετικό ύψος του ζωικού κεφαλαίου
χοιροειδών κάθε κράτους μέλους, ευρίσκεται σε επίπεδο
κατώτερο από το 103% της τιμής αναφοράς και είναι πιθανό
να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματο
ποίηση.

(2)

Οι τιμές της αγοράς έπεσαν κάτω από το εν λόγω επίπεδο
και η κατάσταση αυτή μπορεί να διατηρηθεί δεδομένων των
εποχικών και κυκλικών εξελίξεων. Βάσει των ανωτέρω, κρίνε
ται σκόπιμο να χορηγηθεί ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεμα
τοποίηση.

(3)

Το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προ
βλέπει ότι μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση στην ιδιωτική απο
θεματοποίηση για το χοιρινό κρέας και ότι η ενίσχυση αυτή
καθορίζεται από την Επιτροπή εκ των προτέρων ή μέσω
διαγωνισμού.

(4)

(5)

(1 )

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής, της
20ής Αυγούστου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανό
νων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική
αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων (2)
θέσπισε κοινούς κανόνες εφαρμογής για το καθεστώς ενί
σχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση.
Δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
826/2008, χορηγείται ενίσχυση που καθορίζεται εκ των

ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 223 της 21.8.2008, σ. 3.
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5.
Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10
τόνων προϊόντων χωρίς κόκκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4

1.
Ο παρών κανονισμός προβλέπει ενίσχυση για την ιδιωτική
αποθεματοποίηση χοιρινού κρέατος, όπως αναφέρεται στο άρθρο
31 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007.

Εγγυήσεις

2.
Ο κατάλογος των κατηγοριών των προϊόντων που είναι επι
λέξιμα για ενίσχυση και τα σχετικά ποσά περιλαμβάνονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ισχύοντες κανόνες
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 εφαρμόζεται, πλην αντιθέτων
διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 3
Υποβολή αιτήσεων
1.
Από τις 01.02.2011, μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ενί
σχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τις κατηγορίες προϊ
όντων χοιρινού κρέατος που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση δυνάμει
του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού.
2.
Οι αιτήσεις αφορούν περίοδο αποθεματοποίησης 90, 120 ή
150 ημερών.
3.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται για μία μόνο από τις κατηγορίες
των προϊόντων που αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού, αναφέροντας τον σχετικό κωδικό ΣΟ εντός της κατη
γορίας αυτής.
4.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων θα
αποφασιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Το ποσό της ενίσχυσης που πρέπει να συσταθεί σύμφωνα με το
άρθρο 16 παράγραφος 2 σημείο (i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
826/2008 είναι ίσο με το 20 % των ποσών της ενίσχυσης που
καθορίζονται στις στήλες 3 έως 5 του παραρτήματος του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 5
Έξοδος από την αποθεματοποίηση των προϊόντων που
προορίζονται για εξαγωγή
1.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 28 παράγρα
φος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, απαι
τείται η λήξη της ελάχιστης περιόδου αποθεματοποίησης των 60
ημερών.
2.
Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 28 παράγραφος 3
τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, τα ποσά ανά
ημέρα καθορίζονται στη στήλη 6 του παραρτήματος του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 6
Κοινοποιήσεις
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε Δευτέρα και Πέμ
πτη έως τις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) τις ποσότητες προϊόντων για
τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη σύναψη συμβάσεων.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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, 28 Ιανουαρίου 2011.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορία προϊόντων

Ποσά των ενισχύσεων για την περίοδο
αποθεματοποίησης
(ευρώ / τόνο)
90 ημέρες

120 ημέρες

150 ημέρες

Ποσά ανά
ημέρα
(ευρώ)
(ευρώ / τόνο
/ανά ημέρα)

2

3

4

5

6

Μισά σφάγια, που παρουσιάζονται χωρίς
μπροστινά πόδια, ουρά, νεφρό, διά
φραγμα και νωτιαίο μυελό (1)

376

398

420

0,74

416

435

455

0,65

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, μπρο
στινά μέρη, θωρακο-οσφυϊκή χώρα με ή
χωρίς σβέρκο, ή σβέρκοι μόνοι τους,
θωρακο-οσφυϊκή χώρα, με ή χωρίς
κιλότο, χωρίς κόκαλα (2) (3)

459

479

499

0,67

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) ως έχει ή σε
τετράγωνη τομή

343

362

381

0,65

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα), ως έχει ή σε
τετράγωνη τομή, χωρίς το δέρμα και τις
πλευρές

369

389

408

0,66

Μέρη που αντιστοιχούν στα «μεσαία», με
ή χωρίς το δέρμα ή το λαρδί, χωρίς
κόκαλα (4)

373

395

416

0,73

Προϊόντα για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις

1

Κατηγορία 1
ex 0203 11 10

Κατηγορία 2
ex 0203 12 11

Χοιρομέρια (ζαμπόν)

ex 0203 12 19

Ωμοπλάτες

ex 0203 19 11

Μπροστινά μέρη

ex 0203 19 13

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα, με ή χωρίς
σβέρκο, ή σβέρκοι μόνοι τους, θωρακοοσφυϊκή χώρα, με ή χωρίς κιλότο (2) (3)

Κατηγορία 3
ex 0203 19 55

Κατηγορία 4
ex 0203 19 15
Κατηγορία 5
ex 0203 19 55

Κατηγορία 6
ex 0203 19 55

(1) Μπορεί επίσης να χορηγηθεί ενίσχυση για μισά σφάγια τα οποία παρουσιάζονται ως τεμάχια “Wiltshire”, δηλ. χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό,
πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνιο κόκαλο και διάφραγμα.
(2) Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα και οι σβέρκοι νοούνται με ή χωρίς το δέρμα, το λαρδί, όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 mm πάχους.
3
( ) Η συμβατική ποσότητα μπορεί να καλύπτει όλους τους συνδυασμούς των προϊόντων που αναφέρονται.
(4) Η ίδια παρουσίαση με εκείνη των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0210 19 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 69/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2011
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,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτρο
πής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμο
γής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και
(ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκη
πευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την
Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες
χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρ
τημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιανουαρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2011.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

116,3
73,2
61,8
128,8
98,6
95,7

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

182,1
82,9
100,1
113,0
119,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

68,4
130,5
99,5

0709 90 80

EG
ZZ

66,7
66,7

0805 10 20

AR
BR
EG
MA
TN
TR
ZA
ZZ

41,5
41,5
51,7
54,7
50,4
72,2
41,5
50,5

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

163,3
75,3
79,6
106,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
IL
JM
MA
PK
TR
US
ZZ

69,9
93,5
94,5
108,5
51,5
63,9
79,6
80,2

0805 50 10

AR
EG
TR
UY
ZZ

45,3
41,5
52,6
45,3
46,2

0808 10 80

BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
ZZ

55,2
96,6
90,0
131,0
46,1
78,5
123,2
88,7

0808 20 50

CN
US
ZA
ZZ

49,8
125,5
101,1
92,1

(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. 70/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2011
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 (ΕΕ) αριθ.
867/2010 για την περίοδο 2010/11
ρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την
περίοδο 2010/11 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
867/2010 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί
τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
33/2011 της Επιτροπής (4).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής,
της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρ
μογής 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

(2)

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 (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11,
τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 29 Ιανουαρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2011.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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 259 της 1.10.2010, σ. 3.
(4) ΕΕ L 13 της 18.1.2011, σ. 57.
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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 29η Ιανουαρίου 2011
(EUR)
Κωδικός ΣΟ

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

1701 11 10 (1)

63,16

0,00

1701 11 90 (1)

63,16

0,00

1701 12 10 (1)

63,16

0,00

1701 12 90 (1)

63,16

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

(2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17

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. 71/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2011
σχετικά με τις τιμές πώλησης των σιτηρών για τους πέμπτους επιμέρους διαγωνισμούς στο πλαίσιο των
διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν με τον κνονισμό (ΕΕ) αριθ. 1017/2010
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(3)

Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που παραλήφθηκαν
για τους πέμπτους επιμέρους διαγωνισμούς, αποφασίστηκε
ότι θα πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη τιμή πώλησης για τα
σιτηρά και για τα κράτη μέλη.

(4)

Για να δοθεί ένα γρήγορο σήμα στην αγορά και να διασφα
λιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μέτρου, ο παρών
κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης.

(5)

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

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο
43 στοιχείο στ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(2 )

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1017/2010 της Επιτροπής
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πώληση σιτηρών σύμ
φωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου
2009, για τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμο
γής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2009 του Συμβουλίου
όσον αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών προϊ
όντων από τη δημόσια παρέμβαση (3).

Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1272/2009 και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1017/2010 και λαμβανομένων υπόψη των προσφορών
που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο των επιμέρους διαγωνισμών,
η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει για κάθε σιτηρό και ανά
κράτος μέλος ελάχιστη τιμή πώλησης ή να αποφασίσει να
μην καθορίσει ελάχιστη τιμή πώλησης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Όσον αφορά τους πέμπτους επιμέρους διαγωνισμούς για την
πώληση σιτηρών στο πλαίσιο των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1017/2010, για τους οποίους η προ
θεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 26 Ιανουαρίου 2011, οι
αποφάσεις για την τιμή πώλησης ανά είδος σιτηρών και ανά κράτος
μέλος καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
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, 28 Ιανουαρίου 2011.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 41
(3) ΕΕ L 349 της 29.12.2009, σ. 1.
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Αποφάσεις για τις πωλήσεις
(EUR/τόνο)
Ελάχιστη τιμή πώλησης
Κράτος μέλος

Μαλακός σίτος

Κριθάρι

Καλαμπόκι

Κωδικός ΣΟ 1001 90

Κωδικός ΣΟ 1003 00

Κωδικός ΣΟ 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

185,51

X

Danmark

X

200,51

X

Deutschland

X

197,85

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Ελλάδα

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Κύπρος

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

190,00

X

Suomi/Finland

X

178,02

X

Sverige

X

191,06

X

United Kingdom

X

198,01

X

(—)
(°)
(X)
(#)

Δεν καθορίστηκε ελάχιστη τιμή πώλησης (όλες οι προσφορές απορρίφθηκαν)
Δεν υποβλήθηκαν προσφορές
Δεν διατέθηκαν σιτηρά για πώληση
Άνευ αντικειμένου
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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2011/8/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2011
για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ όσον αφορά τον περιορισμό της χρήσης της Bisphenol Α
στα πλαστικά βρεφικά μπιμπερό
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

να εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στο
άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και να
απαγορεύσει προσωρινά τη χρήση της BPA στην κατασκευή
πλαστικών υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που
προορίζονται για παιδιά ηλικίας 0-3 ετών (5).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου
2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών
80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 18
παράγραφος 3,

(4)

Η δανική κυβέρνηση τεκμηρίωσε το μέτρο διασφάλισης με
εκτίμηση επικινδυνότητας που προσκόμισε στις 22 Μαρτίου
2010 το Εθνικό Ίδρυμα Τροφίμων του Τεχνικού Πανεπιστη
μίου της Δανίας (εφεξής «ΤΠΔ Τρόφιμα»). Η εκτίμηση επι
κινδυνότητας καλύπτει την αξιολόγηση περιεκτικής μελέτης
που πραγματοποιήθηκε σε ζώα που εκτέθηκαν σε χαμηλές
δόσεις BPA παρακολουθώντας την ανάπτυξη του νευρικού
συστήματος και τη συμπεριφορά νεογέννητων αρουραίων. Το
ΤΠΔ Τρόφιμα έχει επίσης αξιολογήσει αν τα νέα στοιχεία
μεταβάλλουν την προηγούμενη αξιολόγησή του για τα
τοξικά αποτελέσματα που προκαλούνται ενδεχομένως από
την BPA στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και στη
συμπεριφορά.

(5)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, της 30ής Μαρτίου
2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την ΕΑΑΤ να
γνωμοδοτήσει για τους λόγους που επικαλέστηκε η Δανία
όταν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση του υλικού
θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, αν και συμμορφώνεται
με τα σχετικά ειδικά μέτρα.

(6)

Στις 6 Ιουλίου 2010 η γαλλική κυβέρνηση ενημέρωσε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 9 Ιουλίου 2010 τα κράτη
μέλη ότι έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τα μέτρα διασφάλι
σης που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1935/2004 και να απαγορεύσει προσωρινά την κατα
σκευή, την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διάθεση στην
αγορά των μπιμπερό που περιέχουν BPA (6).

(7)

Η γαλλική κυβέρνηση τεκμηρίωσε το μέτρο διασφάλισης με
δύο γνώμες που εκδόθηκαν από τη Γαλλική Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίμων (AFSSA) στις 29 Ιανουαρίου 2010
και στις 7 Ιουνίου 2010 και με την έκθεση που δημοσιεύ
θηκε στις 3 Ιουνίου 2010 από το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας και
Ιατρικής Έρευνας (INSERM).

Κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου
2002, σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (2) επιτρέπει
τη χρήση της ουσίας 2,2-Δις(4-υδροξυφαινυλο)προπάνιο,
συνήθως γνωστής ως Bisphenol Α (εφεξής «BPA»), ως μονο
μερούς για την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμέ
νων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
σύμφωνα με τις γνώμες της επιστημονικής επιτροπής για
τα τρόφιμα (στο εξής «ΕΕΤ») (3) και της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των τροφίμων (εφεξής «ΕΑΑΤ») (4).

(2)

Η BPA χρησιμοποιείται ως μονομερές στην κατασκευή των
πολυανθρακικών πλαστικών. Τα πολυανθρακικά πλαστικά
χρησιμοποιούνται μεταξύ των άλλων στην κατασκευή των
βρεφικών μπιμπερό. Όταν μικρές ποσότητες BPA θερμαίνο
νται κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορούν ενδεχομένως να
αποπλυθούν από τα δοχεία τροφίμων στα τρόφιμα και τα
ποτά και να προσληφθούν από το στόμα.

(3)

Στις 29 Μαρτίου 2010 η δανική κυβέρνηση ενημέρωσε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι έχει αποφασίσει

(1) ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.
(2) ΕΕ L 220 της 15.8.2002, σ. 18.
(3) Γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Τρόφιμα για την Bisphenol
Α, που διατυπώθηκε στις 17 Απριλίου 2002. SCF/CS/PM/3936 Τελικό
3 Μαΐου 2002. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out128_en.pdf
(4) Γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για τις πρόσθετες ύλες των τροφί
μων, τα αρτύματα, τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και τα υλικά που
βρίσκονται σε επαφή με τρόφιμα, κατ’ αίτηση της Επιτροπής, σχετικά με
το 2,2-Δις(4-υδροξυφαινυλο)προπάνιο (Bisphenol Α) Ερώτηση αριθμός
EFSA-Q-2005-100, που εγκρίθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2006, The
EFSA Journal (2006) 428, σ. 1 και την τοξικοκινητική της Bisphenol
Α, Επιστημονική γνώμη της επιτροπής για τις πρόσθετες ύλες τροφίμων,
τα αρτύματα, τα βοηθητικά επεξεργασίας και τα υλικά που βρίσκονται σε
επαφή με τρόφιμα (Ερώτηση αριθ. EFSA-Q-2008-382) που εγκρίθηκε
στις 9 Ιουλίου 2008, The EFSA Journal (2008) 759, σ. 1.

(5) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om materialer og
genstande bestemt til kontakt med fødevarer, Lovtidende A, Nr.286,
27.3.2010.
(6) LOI no 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commer
cialisation de biberons produits à base de bisphénol A, JORF no
0150 du 1er juillet 2010, page 11857 (ΝΟΜΟΣ αριθ. 2010-729
της 30ής Ιουνίου 2010 για την αναστολή της εμπορίας των μπιμπερό
που κατασκευάζονται με βάση την bisphénol A, ΕΕΓΔ αριθ.o 0150 της
1ης Ιουλίου 2010, σελίδα 11857).
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Στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 η ΕΑΑΤ ενέκρινε τη γνώμη της
επιτροπής της για τα υλικά, τα ένζυμα, τα αρτύματα και τα
βοηθητικά επεξεργασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
(εφεξής «η επιτροπή») όσον αφορά την BPA, κατόπιν του
αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου
2010, συμπεριλαμβάνοντας την αξιολόγηση της ειδικής νευ
ροσυμπεριφορικής μελέτης που αξιολογήθηκε στην εκτίμηση
επικινδυνότητας της Δανίας και την εξέταση και την αξιολό
γηση άλλων πρόσφατα δημοσιευμένων μελετών για την
BPA (1).

Στη γνώμη της, η επιτροπή συμπέρανε ότι με βάση μια
ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πρόσφατων στοιχείων για
την τοξικότητα στους ανθρώπους και τα ζώα δεν υπάρχει
καμία νέα μελέτη που να δικαιολογεί την αναθεώρηση της
σημερινής ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης (στο εξής «TDI″)
που είναι 0,05 mg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα. Αυτή
η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη βασίζεται στο επίπεδο μη
δυσμενούς επίδρασης 5 mg/kg σωματικού βάρους ανά
ημέρα σύμφωνα με μια μελέτη αναπαραγωγικής τοξικότητας
πολλαπλών γενιών σε αρουραίους, και στην εφαρμογή ενός
συντελεστή αβεβαιότητας 100, ο οποίος θεωρείται συντηρη
τικός με βάση όλες τις πληροφορίες για την τοξικοκινητική
της BPA. Ωστόσο, ένα μέλος της επιτροπής, εκφράζοντας
την άποψη της μειοψηφίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα
αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες μελέτες
εγείρουν αβεβαιότητες οι οποίες δεν μπορούν να αρθούν
με τη σημερινή αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη, η οποία πρέ
πει, επομένως, να θεωρηθεί προσωρινή μέχρι να υπάρξουν
πιο ισχυρά στοιχεία στους τομείς της αβεβαιότητας.

(10)

Η επιτροπή σημείωσε ότι μερικές μελέτες σε ζώα που πραγ
ματοποιήθηκαν σε αναπτυσσόμενα ζώα έχουν δείξει άλλα
αποτελέσματα πιθανής τοξικολογικής σημασίας που συνδέο
νται με την BPA, ιδίως βιοχημικές αλλαγές στον εγκέφαλο,
ανοσορυθμιστική επίδραση και μεγαλύτερη ευπάθεια σε
όγκους στο στήθος. Αυτές οι μελέτες παρουσιάζουν πολλές
ατέλειες. Η σημασία αυτών των συμπερασμάτων σε σχέση με
την υγεία του ανθρώπου δεν μπορεί να αξιολογηθεί αυτή τη
στιγμή. Σε περίπτωση που διατεθεί στο μέλλον οποιοδήποτε
νέο σχετικό στοιχείο, η επιτροπή θα επανεξετάσει την άποψή
της.

(11)

Τα παρασκευάσματα για βρέφη ή το μητρικό γάλα είναι η
μόνη πηγή διατροφής για τα βρέφη ηλικίας μέχρι 4 μηνών
και είναι η κύρια πηγή διατροφής για αρκετούς μήνες μετά.
Στη γνώμη της του 2006 η ΕΑΑΤ κατέληξε στο συμπέρα
σμα ότι τα βρέφη ηλικίας 3 και 6 μηνών που λαμβάνουν
τροφή μέσω μπιμπερό από πολυανθρακικό πλαστικό εκτίθε
νται περισσότερο στην BPA, αν και το επίπεδο παραμένει
κάτω από την αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη. Για αυτήν την
ομάδα βρεφών το επίπεδο έκθεσης στην BPA μειώνεται

(1) Επιστημονική Γνώμη για την Bisphenol Α: αξιολόγηση μιας μελέτης που
ερευνά την νευροαναπτυξιακή τοξικότητά της, επανεξέταση της πρόσφα
της επιστημονικής βιβλιογραφίας όσον αφορά την τοξικότητά της
και συμβουλές για την εκτίμηση επικινδυνότητας της Δανίας όσον
αφορά την Bisphenol Α Επιτροπή της ΕΑΑΤ για τα υλικά, τα ένζυμα,
τα αρτύματα και τα βοηθητικά επεξεργασίας που έρχονται σε επαφή με
τρόφιμα (Ερώτηση αριθ.: EFSA-Q-2009-00864, EFSA-Q-2010-01023
και EFSA-Q-2010-00709) που εγκρίθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2010,
EFSA Journal 2010· 8(9):1829.
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μόλις καταργείται σταδιακά η λήψη τροφής από τα πολυαν
θρακικά μπιμπερό και αρχίζουν να κυριαρχούν άλλες πηγές
διατροφής.

(12)

Ακόμα κι αν το βρέφος έχει ικανοποιητική ικανότητα να
αποβάλει την BPA στις χειρότερες συνθήκες έκθεσης, στη
γνώμη της ΕΑΑΤ τονίζεται ότι το σύστημα ενός βρέφους για
να αποβάλει την BPA δεν είναι τόσο αναπτυγμένο όσο αυτό
ενός ενηλίκου και μόνο βαθμιαία φθάνει στην ικανότητα του
ενηλίκου στη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών.

(13)

Τα πιθανά τοξικολογικά αποτελέσματα μπορούν να ασκή
σουν υψηλότερη επίδραση στον αναπτυσσόμενο οργανισμό.
Σύμφωνα με τις γνώμες της Επιστημονικής Επιτροπής των
Τροφίμων του 1997 (2) και του 1998 (3) ορισμένα αποτελέ
σματα, ιδίως τα ενδοκρινικά και τα αναπαραγωγικά, τα απο
τελέσματα στο ανοσοποιητικό σύστημα και στη νευρολογική
ανάπτυξη, αφορούν ιδιαίτερα τα βρέφη. Η επίδραση της
BPA στην αναπαραγωγή και τη νευρολογική ανάπτυξη
έχουν μελετηθεί εκτενώς σε τυποποιημένες τοξικολογικές
δοκιμές πολλών γενιών και σε άλλες μελέτες, οι οποίες
έλαβαν υπόψη τον αναπτυσσόμενο οργανισμό και δεν προ
έκυψε κανένα αποτελέσματα σε δόσεις κάτω από την TDI.
Ωστόσο, οι μελέτες που δεν έγινε δυνατόν να ληφθούν
υπόψη για τον ορισμό της TDI λόγω πολλών ατελειών,
έδειξαν αποτελέσματα πιθανής τοξικολογικής σημασίας που
συνδέονται με την BPA. Αυτά τα αποτελέσματα και ειδικό
τερα τα αποτελέσματα στις βιοχημικές αλλαγές στον εγκέ
φαλο, που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη νευρολογική
ανάπτυξη και στην ανοσορύθμιση, απεικονίζουν τον τομέα
που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τα βρέφη και τονίστηκε
στις γνώμες της ΕΕΤ του 1997 και του 1998. Επιπλέον, η
γνώμη της ΕΑΑΤ του 2010 αναφέρει ότι η πρώιμη έκθεση
στην BPA ενισχύει τον σχηματισμό όγκων αργότερα στη ζωή
κατά την έκθεση σε καρκινογόνο ουσία. Επίσης και σε αυτήν
την περίπτωση το ευαίσθητο στάδιο είναι ο αναπτυσσόμενος
οργανισμός. Κατά συνέπεια, το βρέφος μπορεί να προσδιορι
στεί ως ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού όσον
αφορά εκείνα τα συμπεράσματα για τα οποία η σημασία
για την υγεία του ανθρώπου δεν έγινε δυνατόν ακόμα να
εκτιμηθεί πλήρως.

(14)

Σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΑΑΤ του 2006 τα πολυανθρα
κικά μπιμπερό είναι η κύρια πηγή έκθεσης των βρεφών στην
BPA. Υπάρχουν στην αγορά της ΕΕ εναλλακτικά υλικά αντί
των πολυανθρακικών που δεν περιέχουν BPA και συγκεκρι
μένα το γυαλί και άλλα πλαστικά μπιμπερό. Αυτά τα εναλ
λακτικά υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις αυστηρές
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται για τα υλικά που έρχο
νται σε επαφή με τρόφιμα. Επομένως, δεν είναι αναγκαίο να
συνεχιστεί η χρήση πολυανθρακικών που περιέχουν BPA για
τα μπιμπερό.

(2) Γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής των Τροφίμων: Ανώτατο
όριο καταλοίπων (ΑΟΚ) 0,01 mg/kg για τα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα
που προορίζονται για τα βρέφη και τα νήπια (που διατυπώθηκε στις
19 Σεπτεμβρίου 1997).
(3) Περαιτέρω συμβουλές για τη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής των
Τροφίμων που διατυπώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1997 για ανώτατο
όριο καταλοίπων (ΑΟΚ) 0,01 mg/kg για τα φυτοφάρμακα σε τρόφιμα
που προορίζονται για βρέφη και νήπια (εγκρίθηκε από την ΕΕΤ στις
4 Ιουνίου 1998).
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Δεδομένου ότι υπάρχει μια πιθανή ιδιαίτερη ευπάθεια των
βρεφών στα δυνητικά αποτελέσματα της BPA, αν και το
βρέφος επίσης κρίνεται ότι μπορεί να αποβάλει την BPA
και, ακόμη και στους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος,
ειδικότερα για την ανθρώπινη υγεία, δεν έχει καταδειχθεί
ακόμα πλήρως, είναι σκόπιμο να μειωθεί η έκθεσή τους
στην BPA, όσο είναι λογικά εφικτό, έως ότου διατεθούν
περαιτέρω επιστημονικά στοιχεία για να αποσαφηνιστεί η
τοξικολογική σημασία ορισμένων αποτελεσμάτων της BPA
που έχουν παρατηρηθεί, ειδικότερα όσον αφορά τις βιοχη
μικές αλλαγές στον εγκέφαλο, την ανοσορυθμιστική επί
δραση και την μεγαλύτερη ευπάθεια σε όγκους στο στήθος.

Η αρχή της προφύλαξης που αναφέρεται στο άρθρο 7 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002,
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1) επιτρέπει
στην Ένωση να εγκρίνει προσωρινά μέτρα βάσει των διαθέ
σιμων σχετικών πληροφοριών, εν αναμονή πρόσθετης εκτίμη
σης επικινδυνότητας και επανεξέτασης του μέτρου μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αβεβαιότητες στην
παρούσα κατάσταση της επιστημονικής έρευνας όσον
αφορά τη βλαπτικότητα της έκθεσης των βρεφών στην
BPA (2) μέσω των πολυανθρακικών βρεφικών μπιμπερό, οι
οποίες πρέπει να αποσαφηνιστούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δικαιούται να λάβει ένα προληπτικό μέτρο σχετικά με τη
χρήση της BPA στα πολυανθρακικά μπιμπερό βάσει της
αρχής της προφύλαξης το οποίο εφαρμόζεται σε μια κατά
σταση όπου υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, ακόμα κι αν
ο κίνδυνος, ειδικότερα για την ανθρώπινη υγεία, δεν έχει
ακόμα καταδειχθεί πλήρως.

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο και σκόπιμο για την επίτευξη
του βασικού στόχου που είναι η επίτευξη ενός υψηλού
επιπέδου ανθρώπινης υγείας, να εξαλειφθούν οι πηγές κιν
δύνου για τη σωματική και διανοητική υγεία των βρεφών
από την έκθεσή τους στην BPA μέσω των μπιμπερό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερεύνησε την αγορά των βρεφικών
μπιμπερό και έλαβε ένδειξη από τους οικείους παραγωγούς
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εθελοντική δράση της βιομηχανίας
για την αντικατάσταση του προϊόντος στην αγορά και ότι
είναι περιορισμένος ο οικονομικός αντίκτυπος του προτεινό
μενου μέτρου. Επομένως, όλα τα βρεφικά μπιμπερό που
περιέχουν BPA στην αγορά της ΕΕ πρέπει να αντικαταστα
θούν μέχρι τα μέσα του 2011.

Μέχρι να διατεθούν περαιτέρω επιστημονικά στοιχεία για να
διευκρινιστεί η τοξικολογική σημασία ορισμένων αποτελε
σμάτων της BPA που παρατηρήθηκαν, ειδικότερα όσον
αφορά τις βιοχημικές αλλαγές στον εγκέφαλο, την ανοσο

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(2) Όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 401
της 30.12.2006, σ. 1).
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ρυθμιστική επίδραση και τη αυξημένη ευπάθεια σε όγκους
στο στήθος, πρέπει να απαγορευθεί προσωρινά η χρήση της
BPA στην κατασκευή και η κυκλοφορία στην αγορά πολυαν
θρακικών βρεφικών μπιμπερό. Συνεπώς, πρέπει να τροποποι
ηθεί ανάλογα η οδηγία 2002/72/ΕΚ. Η Αρχή έχει εντολή να
παρακολουθεί τις νέες μελέτες για να διευκρινίσει αυτά τα
τελικά αποτελέσματα.
(21)

Ύστερα από την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομι
κής σκοπιμότητας για την υλοποίηση του προτεινόμενου
μέτρου συνάγεται το συμπέρασμα ότι το μέτρο δεν περιορί
ζει το εμπόριο περισσότερο από το επίπεδο που απαιτείται
για την επίτευξη του υψηλού επιπέδου προστασίας υγείας
που έχει επιλεγεί στην Ένωση.

(22)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Α της οδηγίας 2002/72/ΕΚ, το κείμενο
στη στήλη 4 με τον αριθμό αναφοράς 13480 όσον αφορά το
μονομερές 2,2-Δις(4-υδροξυφαινυλο)προπάνιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«ΟΕΙΜ [SML (T)] = 0,6 mg/kg. Να μην χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή των πολυανθρακικών βρεφικών μπιμπερό (*).
___________
(*) Βρέφος όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ (ΕΕ L 401
της 30.12.2006, σ. 1).».

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από τις
15 Φεβρουαρίου 2011 το αργότερο τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κεί
μενο των εν λόγω διατάξεων.
Κατά τη θέσπισή τους από τα κράτη μέλη, οι διατάξεις που ανα
φέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιέχουν παραπομπή στην
παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά
την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την
αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 με τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύσουν από την
1η Μαρτίου 2011 την κατασκευή και από την 1η Ιουνίου 2011 τη
διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή στην Ένωση πλαστικών υλι
κών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα και τα οποία δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.
3.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2011.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2011.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

29.1.2011

29.1.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Δεκεμβρίου 2010
για την τροποποίηση της απόφασης 2010/320/ΕΕ, η οποία απευθύνεται προς την Ελλάδα με σκοπό την
ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας και διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να
λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης
υπερβολικού ελλείμματος
(2011/57/ΕΕ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες προβλέψεις κατά τον χρόνο
έκδοσης της απόφασης από το Συμβούλιο, το πραγματικό
ΑΕΠ αναμενόταν να μειωθεί κατά 4 % το 2010 και κατά
2,5 % το 2011, και, στη συνέχεια, να ανακάμψει, με ρυθ
μούς ανάπτυξης 1,1 % το 2012 και 2,1 % το 2013 και το
2014. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ αναμενόταν να ανέλθει
σε 1,2 %, -0,5 %, 1,0 %, 0,7 % και 1,0 % για τα έτη 2010
έως 2014, αντιστοίχως. Δεδομένων των οικονομικών εξελί
ξεων, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται τώρα να συρρικνωθεί
κατά 4,25 % το 2010 και κατά 3 % το 2011 και, στη
συνέχεια, να ανακάμψει, με ρυθμούς ανάπτυξης 1,1 % το
2012 και 2,1 % το 2013 και το 2014. Οι αποπληθωριστές
του ΑΕΠ αναμένονται πλέον να ανέλθουν σε 3,0 %, 1,5 %,
0,4 %, 0,8 % και 1,2 % για τα έτη 2010 έως 2014, αντι
στοίχως.

(6)

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε την από
φαση 2010/486/ΕΕ (2) για τροποποίηση της απόφασης.

(7)

Στις 15 Νοεμβρίου 2010, η Eurostat επικύρωσε τα στατι
στικά στοιχεία για το ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα και
χρέος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του
Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την εφαρμογή του
πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού
ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (3). Στο πλαίσιο αυτό,
αναθεωρήθηκαν προς τα άνω οι σειρές των στοιχείων για
το έλλειμμα και το χρέος αναφορικά με τα έτη 20062009. Ο δείκτης του δημοσιονομικού ελλείμματος προς
το ΑΕΠ για το 2009 αναθεωρήθηκε από 13,6 % του ΑΕΠ
σε 15,4 % του ΑΕΠ, ενώ ο δείκτης του χρέους αναθεωρή
θηκε από 115,1 % του ΑΕΠ σε 126,8 % του ΑΕΠ.

(8)

Η Ελλάδα πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο στην εφαρ
μογή των μέτρων τα οποία απαιτούνται από την απόφαση,
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του δημοσιονομικού
ελλείμματος. Ωστόσο, η προαναφερθείσα αναθεώρηση των
στατιστικών σειρών σε συνδυασμό με την υστέρηση που
παρατηρήθηκε στην είσπραξη των εσόδων, καθώς και άλλα
προβλήματα αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογι
σμού, συμπεριλαμβανομένης της σώρευσης ληξιπρόθεσμων
οφειλών, θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα ως αποτέλεσμα
τη μη τήρηση του ανωτάτου ορίου για το δημοσιονομικό
έλλειμμα το 2010. Η απόκλιση αυτή θα πρέπει να αντισταθ
μιστεί πλήρως στη διάρκεια του 2011.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 126 παράγραφος 9, και το
άρθρο 136,
Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ προ
βλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων για τα κράτη
μέλη με νόμισμα το ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν ο
συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής τους πει
θαρχίας.
Το άρθρο 126 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη
αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα και
θεσπίζει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος προς τον
σκοπό αυτό. Το σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το
οποίο στο διορθωτικό του σκέλος εφαρμόζει τη διαδικασία
υπερβολικού ελλείμματος, παρέχει το πλαίσιο στήριξης των
κυβερνητικών πολιτικών για την άμεση επάνοδο σε υγιείς
δημοσιονομικές θέσεις λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική
κατάσταση.

(3)

Στις 27 Απριλίου 2009, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα
με το άρθρο 104 παράγραφος 6 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ότι υφίσταται υπερβο
λικό έλλειμμα στην Ελλάδα.

(4)

Στις 10 Μαΐου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση
2010/320/ΕΕ (1) (εφεξής «η απόφαση»), η οποία απευθύνε
ται προς την Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος
9 και του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση
και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας και διά της
οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης
του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώ
πιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος, το αργότερο
έως το 2014.Το Συμβούλιο καθόρισε την ακόλουθη πορεία
για τη διόρθωση του ελλείμματος: δημοσιονομικό έλλειμα
που δεν υπερβαίνει 18 508 εκατ. ευρώ το 2010,
17 065 εκατ. ευρώ το 2011, 14 916 εκατ. ευρώ το
2012, 11 399 εκατ. ευρώ το 2013 και 6 385 εκατ. ευρώ
το 2014.

(1) ΕΕ L 145 της 11.6.2010, σ. 6.

(2) ΕΕ L 241 της 14.9.2010, σ. 12.
(3) ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 1.
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Στις 24 Νοεμβρίου 2010, η Ελλάδα υπέβαλε στο Συμβού
λιο και την Επιτροπή έκθεση η οποία περιέγραφε τα μέτρα
πολιτικής που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση με την από
φαση. Η Επιτροπή αξιολόγησε την έκθεση και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται σε ικανοποιητικό
βαθμό με την απόφαση.

29.1.2011

6) Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το στοιχείο ιε) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Βάσει των προβλέψεων για το ΑΕΠ του Νοεμβρίου 2010,
η αντίστοιχη πορεία προσαρμογής για τον δείκτη του χρέους
προς το ΑΕΠ δεν υπερβαίνει το 143 % το 2010, το 153 % το
2011, το 157 % το 2012, το 158 % το 2013 και το 156 %
το 2014.».

«ιε) καθιέρωση ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογρά
φησης δημοσίευση πλήρους τιμοκαταλόγου των φαρμά
κων που κυκλοφορούν στην αγορά εφαρμογή της λίστας
φαρμάκων που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά
ταμεία και της λίστας φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς
ιατρική συνταγή·δημοσίευση της νέας λίστας φαρμάκων
που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία με τη
χρήση του νέου συστήματος “τιμών αναφοράς”·χρησιμο
ποίηση των διαθέσιμων στοιχείων από την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και τη σάρωση για τη συγκέντρωση
εκπτώσεων από φαρμακευτικές εταιρείες· εισαγωγή μηχανι
σμού παρακολούθησης για την αξιολόγηση της φαρμακευ
τικής δαπάνης σε μηνιαία βάση επιβολή συμμετοχής του
ασφαλισμένου με ποσό 5 ευρώ για τις τακτικές υπηρεσίες
εξωτερικών ιατρείων και επέκταση της συμμετοχής σε περί
πτωση αδικαιολόγητης επίσκεψης σε υπηρεσίες επειγόντων
περιστατικών· δημοσίευση ελεγμένων λογαριασμών νοσο
κομείων και κέντρων υγείας·και δημιουργία ανεξάρτητης
ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής
στον τομέα της υγείας, τα καθήκοντα της οποίας είναι η
εκπόνηση, έως το τέλος Μαΐου 2011, λεπτομερούς έκθε
σης σχετικά με τη συνολική μεταρρύθμιση του υγειονομι
κού συστήματος με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσμα
τικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος υγείας·».

2) Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:

7) Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, το στοιχείο ιστ) διαγράφεται.

(10)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται ενδεδειγμένο να
τροποποιηθούν διάφορα σημεία της απόφασης, διατηρώντας
αμετάβλητη την προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολι
κού ελλείμματος και την αντίστοιχη πορεία προσαρμογής
όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα και την αύξηση
του δημόσιου χρέους σε ονομαστικούς όρους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2010/320/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, η δεύτερη πρόταση αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) εφαρμογή νομοθεσίας για την ενίσχυση του δημοσιονομι
κού πλαισίου. Θα πρέπει ιδίως να περιλαμβάνει την κατάρ
τιση μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, τη δημι
ουργία υποχρεωτικού αποθεματικού έκτακτων αναγκών
στον προϋπολογισμό, που αντιστοιχεί στο 5 % των συνο
λικών πιστώσεων για κρατικές δαπάνες, άλλων από
μισθούς, συντάξεις και τόκους, τη δημιουργία ισχυρότερων
μηχανισμών ελέγχου των δαπανών, και την ίδρυση Γρα
φείου Προϋπολογισμού προσαρτημένου στο Κοινοβού
λιο·».
3) Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το στοιχείο ζ) διαγράφεται.
4) Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«ια) καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του
δημοσίου, με σκοπό την αύξηση σε τουλάχιστον 7 δισε
κατ. ευρώ κατά την περίοδο 2011-2013, εκ των οποίων
τουλάχιστον 1 δισεκατ. ευρώ το 2011 και έσοδα από την
πώληση περιουσιακών στοιχείων (ακίνητης περιουσίας και
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) θα χρησιμο
ποιηθούν για την εξόφληση χρέους και δεν θα μειώσουν
τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης για τη συμ
μόρφωση με τα ανώτατα όρια για το έλλειμμα στο άρθρο
1 παράγραφος 2·».
5) Στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«ιγ) διάταγμα που θα απαγορεύει στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης να εμφανίζουν ελλείμματα τουλάχιστον έως
το 2014·μείωση των μεταβιβάσεων προς τους οργανι
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις σχεδιαζό
μενες εξοικονομήσεις και τις μεταφορές αρμοδιοτήτων·».

8) Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, προστίθενται τα ακόλουθα στοι
χεία:
«ιζ) περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών τουλάχι
στον κατά 5 τοις εκατό που θα αποφέρει εξοικονόμηση
τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ·
ιη) περαιτέρω μείωση των μεταβιβαστικών πληρωμών που
θα αποφέρει εξοικονόμηση πόρων για το σύνολο του
δημόσιου τομέα τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ. Οι απο
δέκτες φορείς του δημοσίου θα διασφαλίσουν συνακό
λουθη μείωση των δαπανών ώστε να μην υπάρξει συσ
σώρευση καθυστερούμενων οφειλών·
ιθ) εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση
των οικογενειακών επιδομάτων από τον Ιανουάριο του
2011 που θα αποφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον
150 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των αντιστοίχων
διοικητικών εξόδων)·
κ) μείωση στην αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού (παραδό
σεις) τουλάχιστον κατά 500 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με
το τρέχον επίπεδο του 2010·
κα) μείωση των φαρμακευτικών δαπανών των Ταμείων κοι
νωνικής ασφάλισης κατά 900 εκατ. ευρώ λόγω πρόσθε
της μείωσης στις τιμές των φαρμάκων και εφαρμογής
νέων διαδικασιών για τις προμήθειες· επίσης, μείωση
των δαπανών των νοσοκομείων (συμπεριλαμβανομένης
επίσης της δαπάνης για εξοπλισμό) κατά τουλάχιστον
350 εκατ. ευρώ·
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κβ) αλλαγές στη διοίκηση, την τιμολόγηση και τους μισθούς
στις δημόσιες επιχειρήσεις που θα αποφέρουν εξοικονό
μηση τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ·
κγ) εξίσωση της φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης με
το πετρέλαιο κίνησης μετά τη 15η Οκτωβρίου 2011,
για την πάταξη της απάτης, που θα αποφέρει τουλάχι
στον 400 εκατ. ευρώ·καθαρά έσοδα το 2011, μετά την
αφαίρεση της επίπτωσης των ειδικών μέτρων για την
προστασία των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του
πληθυσμού·
κδ) αύξηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από 5,5 σε
6,5 τοις εκατό και από 11 σε 13 τοις εκατό, με από
δοση τουλάχιστον 880 εκατ. ευρώ και μείωση του
συντελεστή ΦΠΑ που επιβάλλεται στα φάρμακα και
στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες από 11 σε 6,5 τοις
εκατό με καθαρό κόστος που δεν υπερβαίνει τα
250 εκατ. EUR, μετά την αφαίρεση της επίπτωσης της
εξοικονόμησης για τα Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης κ.
τα νοσοκομεία, η οποία απορρέει από την υπαγωγή των
φαρμάκων σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ·
κε) εντατικοποίηση της πάταξης του λαθρεμπορίου στα καύ
σιμα (τουλάχιστον 190 εκατ. ευρώ)·
κστ) αύξηση των δικαστικών
100 εκατ. ευρώ)·

παραβόλων

(τουλάχιστον

αα) εφαρμογή Σχεδίου Φς για την επιτάχυνση της είσπραξης
καθυστερούμενων φορολογικών οφειλών (τουλάχιστον
200 εκατ. ευρώ)·
ββ) επιτάχυνση της είσπραξης των φορολογικών προστίμων
(τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ)·
γγ) είσπραξη εσόδων που προέρχονται από το νέο πλαίσιο
φορολογικών διαφορών και δικαστικών προσφυγών (του
λάχιστον 300 εκατ. ευρώ)·
δδ) έσοδα από την ανανέωση αδειών τηλεπικοινωνίας που
πρόκειται να λήξουν (τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ)·
εε) έσοδα από συμβάσεις
250 εκατ. ευρώ)·

παραχώρησης

(τουλάχιστον

στστ) σχέδιο αναδιάρθρωσης του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ). O στόχος του σχεδίου
είναι η μείωση των λειτουργικών ζημιών της εταιρείας
ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμη. Το σχέδιο περι
λαμβάνει περικοπές λειτουργικών δαπανών της εταιρείας
και αυξήσεις των κομίστρων. Οι απαιτούμενες ενέργειες
υλοποιούνται έως τον Μάρτιο του 2011·
ζζ) πράξη για τον περιορισμό των προσλήψεων στο σύνολο
του ευρύτερου δημόσιου τομέα βάσει του κανόνα όχι
περισσοτέρων από 1 πρόσληψη για κάθε 5 συνταξιοδο
τήσεις ή αποχωρήσεις, χωρίς τομεακές εξαιρέσεις, και
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που μετατάσσε
ται από δημόσιες επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση σε
φορείς του δημοσίου·
ηη) πράξεις για την ενίσχυση της σύστασης αγοράς εργασίας
και καθιέρωση των εξής: οι συμφωνίες σε επίπεδο επι
χείρησης υπερισχύουν των συμφωνιών κατά τομείς και
των επαγγελματικών συμφωνιών χωρίς ανώφελους περιο
ρισμούς οι συλλογικές συμφωνίες σε επίπεδο επιχείρη
σης δεν περιορίζονται από απαιτήσεις για το ελάχιστο
μέγεθος της επιχείρησης η επέκταση των συμφωνιών
κατά τομείς και των επαγγελματικών συμφωνιών σε
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μέρη που δεν εκπροσωπούνται σε διαπραγματεύσεις
καταργείται·η δοκιμαστική περίοδος για νέες θέσεις
εργασίας παρατείνεται·τα χρονικά όρια προσφυγής σε
πρακτορεία προσωρινής εργασίας καταργούνται· οι
φραγμοί για την ευρύτερη χρησιμοποίηση συμβάσεων
ορισμένου χρόνου αίρονται· η πρόβλεψη για την καθιέ
ρωση υψηλότερης ωριαίας αμοιβής για τους εργαζόμε
νους με καθεστώς μερικής απασχόλησης καταργείται
επιτρέπεται πιο ευέλικτη διαχείριση του χρόνου εργα
σίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας κατά βάρδιες.».
9) Στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το στοιχείο α) διαγράφεται.
10) Στο άρθρο 2, παράγραφος 4, προστίθενται τα ακόλουθα στοι
χεία:
«γ) τακτοποίηση των καθυστερούμενων οφειλών που συσσω
ρεύθηκαν τα προηγούμενα έτη·
δ) πολυετές πρόγραμμα διαρθρωτικής δημοσιονομικήςεξυ
γίανσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αντιστοιχούν
τουλάχιστον στο 5 τοις εκατό του ΑΕΠ, τα οποία θα
διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων για το έλλειμμα
έως το 2014·
ε) σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο περιλαμβάνει
ποσοτικούς δείκτες απόδοσης ώστε να αυξηθεί η ευθύνη
λογοδοσίας της διοίκησης· νομοθεσία για τον εξορθολογι
σμό των διοικητικών φορολογικών διαφορών και των δια
δικασιών δικαστικής προσφυγής και για τις αναγκαίες ενέρ
γειες και διαδικασίες για την καλύτερη αντιμετώπιση της
παραβατικής συμπεριφοράς, της διαφθοράς και της χαμη
λής απόδοσης των οικονομικών υπαλλήλων, συμπεριλαμ
βανομένης της ποινικής δίωξης σε περίπτωση παράβασης
καθήκοντος·
στ) αναλυτικό Σχέδιο Δράσης με χρονοδιάγραμμα για την ολο
κλήρωση και υλοποίηση του απλοποιημένου συστήματος
αμοιβών·
ζ) βελτίωση των συστημάτων λογιστικής και έκδοσης τιμολο
γίων των νοσοκομείων, μέσω: ολοκλήρωσης της εισαγωγής
του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος σε όλα τα
νοσοκομεία της χρήσης ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης
και ενός κοινού μητρώου για ιατρικές προμήθειες·του υπο
λογισμού των αποθεμάτων και των ροών ιατροφαρμακευ
τικού και νοσοκομειακού υλικού σε όλα τα νοσοκομεία
που χρησιμοποιούν το ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης για
ιατρικές προμήθειες· της είσπραξης της συμμετοχής των
ασθενών σε όλες τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και της έγκαιρης τιμολόγησης του κόστους της
θεραπείας (όχι πλέον των δύο μηνών) στα ελληνικά Ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης, σε άλλα κράτη μέλη και ιδιωτικές
εταιρείες ασφάλισης υγείας και της διασφάλισης ότι του
λάχιστον το 50 τοις εκατό του όγκου των φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία μέχρι το
τέλος του 2011 αποτελείται από γενόσημα φάρμακα και
από φάρμακα των οποίων έχει λήξει η κατοχύρωση με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθιστώντας υποχρεωτική την προ
μήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων από όλα τα δημόσια
νοσοκομεία με κριτήριο τη δραστική ουσία·
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η) με σκοπό την καταπολέμηση της σπατάλης και της κακο
διοίκησης στις δημόσιες επιχειρήσεις και για τη δημοσιο
νομική εξοικονόμηση τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ, η
Ελλάδα εκδίδει πράξη μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
2011, η οποία προβλέπει: μείωση της κύριας αμοιβής
στις δημόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 10 τοις
εκατό σε επίπεδο εταιρείας· περιορισμό των δευτερευουσών
αμοιβών στο 10 τοις εκατό της κύριας αμοιβής· επιβολή
ανωτάτου ορίου 4 000 ευρώ για τις μηνιαίες μεικτές απο
δοχές (12 μισθοί τον χρόνο) αύξηση των κομίστρων των
αστικών συγκοινωνιών κατά τουλάχιστον 30 τοις εκατό·
αυξήσεις άλλων κομίστρων· καθιέρωση δράσεων που μει
ώνουν τις λειτουργικές δαπάνες στις δημόσιες επιχειρήσεις
κατά 15 έως 25 τοις εκατό και εκδίδει πράξη για την
αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ μέχρι τον Μάρτιο του 2011·
θ) νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της σύναψης
συμφωνιών παραχώρησης για τους περιφερειακούς αερολι
μένες·
ι) σύσταση ανεξάρτητης ειδικής ομάδας εκπαιδευτικής πολι
τικής με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του
δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτε
ροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) και την αποδοτικό
τερη χρήση των πόρων.
κ) θέσπιση νόμου για τη σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων σύμφωνα με το σχέδιο Δράσης.».

29.1.2011

λησης στο Δημόσιο επιπροσθέτως του κανόνα 1 πρόσλη
ψης για κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις στον δημόσιο τομέα (με
σκοπό την εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκατ ευρώ)
καθορισμός ειδικών φόρων κατανάλωσης για μη αλκοο
λούχα ποτά (για συνολικό ποσό 300 εκατ. ευρώ τουλάχι
στον) διεύρυνση της φορολογικής βάσης ακινήτου περιου
σίας αναπροσαρμόζοντας τις αντικειμενικές αξίες των ακι
νήτων (για την είσπραξη προσθέτων εσόδων τοϋλάχιστον
200 εκατ. ευρώ) αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκη
σης (με σκοπό την εξοικονόμηση τουλάχιστον 500 εκατ.
ευρώ) πάγωμα στις ονομαστικές αυξήσεις των συντάξεων·
αύξηση της αποτελεσματικότητας της φορολόγησης με
αντικειμενικά κριτήρια των επαγγελματιών (με σκοπό την
είσπραξη τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ) μείωση των μετα
βιβάσεων προς τις δημόσιες επιχειρήσεις (800 εκατ. ευρώ
τουλάχιστον) κατόπιν της αναδιάρθρωσής τους·χορήγηση
επιδομάτων ανεργίας με κριτήριο τα ελάχιστα απαιτούμενα
μέσα διαβίωσης δικαιούχου (με σκοπό την εξοικονόμηση
τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ) και την είσπραξη επιπροσθέ
των εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων
(225 εκατ. ευρώ τουλάχιστον από πωλήσεις αδειών και
400 εκατ. ευρώ από δικαιώματα)·».
15) Στο άρθρο 2, παράγραφος 7, το στοιχείο γ) διαγράφεται.
16) Στο άρθρο 2, παράγραφος 7, προστίθενται τα ακόλουθα στοι
χεία:

11) Στο άρθρο 2, παράγραφος 5, το στοιχείο β) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:

«δ) σύστημα κοστολόγησης για τα νοσοκομεία με βάση τα
ιατρικά περιστατικά, το οποίο χρησιμοποιείται για δημο
σιονομικούς σκοπούς από το 2013 και μετά·

«β) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της
ανεξάρτητης λειτουργικής επισκόπησης της κεντρικής διοί
κησης, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων επιχειρησιακής
πολιτικής·και ολοκλήρωση της επισκόπησης των υφιστάμε
νων κοινωνικών προγραμμάτων·»

ε) πράξεις για την υλοποίηση των επιχειρησιακών συστάσεων
της πρώτης φάσης της λειτουργικής επισκόπησης της
δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο και της πλήρους
επισκόπησης των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων·

12) Σ το άρθρο 2, παράγραφος 5, τα έτη «2010-2060» αντικαθί
στανται από τα έτη «2009-2060».
13) Σ το άρθρο 2 παράγραφος 5, προστίθεται το ακόλουθο στοι
χείο:
«η) περαιτέρω προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων
μέσω της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
(e-prescription) με κριτήριο τη δραστική ουσία.».
14) Στο άρθρο 2, παράγραφος 6, το στοιχείο α) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«α) συμπεριλαμβάνει, στο σχέδιο προϋπολογισμού για το
2012, μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που ανέρχονται
στο 2,2 % τουλάχιστον του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός περι
λαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα μέτρα (ή, σε εξαιρετικές περι
πτώσεις, μέτρα που αποφέρουν αντίστοιχη εξοικονόμηση
πόρων): περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ διά
της μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών από τη μειωμένη
στην κανονική κλίμακα (με σκοπό την είσπραξη πρόσθετου
ποσού τοϋλάχιστον 300 εκατ. ευρώ) μείωση της απασχό

στ) έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβά
σεων με την παροχή των απαραίτητων πόρων για την
εκπλήρωση της εντολής, των στόχων, των αρμοδιοτήτων
και των εξουσιών της, όπως ορίζονται στο σχέδιο Δράσης.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της
κοινοποίησής της.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2010.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
MATOLCSY Gy.

Τιμή συνδρομής 2011 (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
DVD

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
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

400 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση 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 DVD.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πωλήσεις και συνδρομές
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

