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(Νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 579/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Ιουνίου 2011
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των
αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών
μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή διατήρηση και διαχεί
ριση των θαλάσσιων πόρων, και δεδομένου ότι είναι εύλογο
να αναμένεται ότι ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο θα τεθεί σε
εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2013, η ισχύς των υφιστά
μενων τεχνικών μέτρων πρέπει να παραταθεί μέχρι την εν
λόγω ημερομηνία.

(4)

Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι η ισχύς των προσωρινών
τεχνικών μέτρων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1288/2009 θα λήξει την 1η Ιουλίου 2011, ο εν
λόγω κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου η
ισχύς του να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

(5)

Οι αλιευτικές ποσοστώσεις για τον Βασιλάκη (Caproidae)
καθορίστηκαν για πρώτη φορά δυνάμει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου (5). Είναι επομένως
σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι ο Βασιλάκης μπορεί να αλιεύε
ται χρησιμοποιώντας συρόμενα δίχτυα με μέγεθος ματιών
που κυμαίνεται από 32 έως 54 χιλιοστά. Συνεπώς, τα
παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98
του Συμβουλίου (6) πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Αφού διαβίβασε το σχέδιο της νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου (3)
προβλέπει ότι τα προσωρινά τεχνικά μέτρα που καλύπτονται
από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2009
του Συμβουλίου (4) θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι τη
στιγμή θέσπισης μόνιμων μέτρων.
Ενόψει της επερχόμενης μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτι
κής πολιτικής (ΚΑΠ) και της συνάφειάς της με το περιεχό
μενο και το πεδίο εφαρμογής νέων μόνιμων τεχνικών μέτρων,
ενδείκνυται να καθυστερήσει η θέσπιση τέτοιου είδους
μέτρων μέχρις ότου θεσπιστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2011, σ. 47.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 2011 (δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 17ης Μαΐου 2011.
(3) ΕΕ L 347 της 24.12.2009, σ. 6.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου
2009, περί καθορισμού, για το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων
και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των
συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε
άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (ΕΕ L 22 της
26.1.2009, σ. 1).

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο παράρτημα I, στον πίνακα, εγγράφεται το είδος-στόχος
«Βασιλάκης (Caproidae)», σε μέγεθος ματιών που κυμαίνεται
από 32 έως 54 χιλιοστά, με ελάχιστο ποσοστό ειδών-στόχων
που αντιστοιχεί στη στήλη 90/60 του τίτλου αυτού.
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 57/2011 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου
2011, περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων
και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα
της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα
(ΕΕ L 24 της 27.1.2011, σ. 1).
(6) ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1.
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2) Στο παράρτημα II, στον πίνακα, εγγράφεται είδος-στόχος «Βασι
λάκης (Caproidae)», σε μέγεθος ματιών που κυμαίνεται από 32
έως 54 χιλιοστά, με ελάχιστο ποσοστό ειδών-στόχων 90 %.
Άρθρο 2
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 τροποποιείται ως εξής:

24.6.2011

«Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην
Επιτροπή προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τη συνο
λική ποσότητα αλιευμάτων και απορρίψεων των σκα
φών που υπάγονται στο πρόγραμμα παρατηρητών το
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του έτους υλοποίησης
του προγράμματος. Η τελική έκθεση για το υπόψη
ημερολογιακό έτος διαβιβάζεται το αργότερο έως
την 1η Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του εν
λόγω ημερολογιακού έτους.»,

1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
— προστίθεται το ακόλουθο σημείο vi):
α) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «30 Ιουνίου 2011» αντικαθί
σταται από τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2012».

«vi) το σημείο 6.8 δεύτερη παράγραφος αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο:

β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i) το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:
— στο σημείο i), οι λέξεις «στο σημείο 6.8 δεύτερη
παράγραφος» διαγράφονται,
— στο σημείο ii), οι λέξεις «από την 1η Ιανουαρίου
2010 έως 30 Ιουνίου 2011» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την
31η Δεκεμβρίου 2012»,
— στο σημείο iv), η ημερομηνία «30 Ιουνίου 2011»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου
2012»,

“Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβιβάζουν
στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των δοκιμών
και των πειραμάτων το αργότερο έως τις 30
Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο υλοποι
ούνται.” »·
ii) στο στοιχείο ε), οι λέξεις «τόσο του 2010 όσο και του
2011» διαγράφονται·
iii) στο στοιχείο η) το έτος «2010» διαγράφεται.
2) Στο άρθρο 2, οι λέξεις «30 Ιουνίου 2011» αντικαθίσταται από
τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2012».
Άρθρο 3

— στο σημείο v), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Στρασβούργο, 8 Ιουνίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

J. BUZEK

GYŐRI E.

24.6.2011
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 580/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Ιουνίου 2011
περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ως προς τη διάρκειά του
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

νισμό. Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για βελ
τίωση της νομοθεσίας και ως συμβολή σε αυτή τη συζήτηση,
η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με
τους στόχους μιας ενισχυμένης πολιτικής για την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών σε ενωσιακή κλίμακα, η οποία
διήρκεσε από τον Νοέμβριο 2008 έως τον Ιανουάριο
2009. Τον Δεκέμβριο 2009 η συζήτηση κατέληξε σε ψήφι
σμα του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, για μια
συνεργατική ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών (5).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),

(4)

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας συζή
τησης, εξετάζεται η αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 460/2004.

(5)

Η νομοθετική διαδικασία για τη μεταρρύθμιση του οργανι
σμού ενδέχεται να απαιτήσει αρκετό χρόνο για συζήτηση
και, δεδομένου ότι η θητεία του οργανισμού λήγει στις
13 Μαρτίου 2012, είναι αναγκαίο να εγκριθεί παράταση
που αφενός θα προσφέρει επαρκή χρόνο για συζήτηση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και αφετέρου θα
εξασφαλίσει συνέπεια και συνέχεια.

(6)

Κατά συνέπεια η διάρκεια της θητείας του οργανισμού θα
πρέπει να παραταθεί έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2013,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 (3) για τη
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια
Δικτύων και Πληροφοριών (εφεξής «ο οργανισμός»).

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(2)

Το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1007/2008 (4) περί τρο
ποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 ως προς
τη διάρκεια του οργανισμού.

Το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 27
Διάρκεια

(3)

Από τον Νοέμβριο 2008 πραγματοποιήθηκε δημόσια συζή
τηση σχετικά με τη γενική κατεύθυνση των ευρωπαϊκών προ
σπαθειών για ενισχυμένη ασφάλεια δικτύων και πληροφο
ριών, συμπεριλαμβανομένης συζήτησης σχετικά με τον οργα

(1) ΕΕ C 54 της 19.2.2011, σ. 35.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2011 (δεν
δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμ
βουλίου της 27ης Μαΐου 2011.
(3) ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 1.

Ο οργανισμός ιδρύεται στις 14 Μαρτίου 2004 για περίοδο
εννέα ετών και έξι μηνών.».

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) ΕΕ C 321 της 29.12.2009, σ. 1.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Στρασβούργο, 8 Ιουνίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

J. BUZEK

GYŐRI E.

24.6.2011
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Ιουνίου 2011
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση
αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η οικονομία της Μολδαβίας επηρεάζεται έντονα από τις
αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης του χρηματο
οικονομικού και του οικονομικού τομέα. Ο οινοπαραγωγικός
τομέας απασχολεί 300 000 εργαζομένους περίπου και οι
εξαγωγές του κρασιού αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων
από εξαγωγές.

(5)

Για να ενισχυθούν οι προσπάθειες της Μολδαβίας παράλ
ληλα με την ΕΠΓ και την ανατολική εταιρική σχέση και να
υπάρξει μια ελκυστική και αξιόπιστη αγορά για τις εξαγωγές
κρασιού της Μολδαβίας, προτείνεται να αυξηθούν οι υφι
στάμενες δασμολογικές ποσοστώσεις κρασιού για το έτος
2011 από 100 000 εκατόλιτρα στα 150 000 εκατόλιτρα,
για το έτος 2012 από 120 000 εκατόλιτρα στα 180 000
εκατόλιτρα, και από το έτος 2013 και μετά στα 240 000
εκατόλιτρα ετησίως.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 εφαρμόζεται έως τις
31 Δεκεμβρίου 2012.

(7)

Οι διαπραγματεύσεις για μια μελλοντική ΕΟΖΕΣ μεταξύ της
Ένωσης και της Μολδαβίας αποτελούν κοινό στόχο για
αμφότερα τα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι η Μολδαβία
θα δείξει την ετοιμότητά της να διαπραγματευθεί και να
στηρίξει τα αποτελέσματα ενός τέτοιου φιλόδοξου εγχειρή
ματος. Προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τις
σωστές προετοιμασίες και τη διαπραγμάτευση μιας ΕΟΖΕΣ,
είναι αναγκαία η παράταση της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 55/2008 και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

(8)

Η παράταση της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008
θα πρέπει να αποφασισθεί αρκετά πριν από την ημερομηνία
λήξης του, έτσι ώστε οι οικονομικοί παράγοντες της Μολ
δαβίας να έχουν στη διάθεσή τους εγκαίρως ένα διαφανές
και προβλέψιμο καθεστώς συναλλαγών για τις εξαγωγές
τους προς την Ένωση και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Η ισχύς του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει, επομένως, να
παραταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(9)

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του
παρόντος συστήματος ΑΕΠ και προκειμένου να υποστηριχθεί
περαιτέρω η ανάπτυξη της οικονομίας της Μολδαβίας και η
διαδικασία προσέγγισης των κανονιστικών ρυθμίσεων για τη
σύγκλιση με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της Ένωσης στο
πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, είναι σκόπιμο να
επανεξετασθεί το επίπεδο των δασμολογικών ποσοστώσεων
ορισμένων προϊόντων που καλύπτονται από το σημερινό
σύστημα ΑΕΠ.

(10)

Για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις διεθνείς υπο
χρεώσεις της Ένωσης, οι προτιμήσεις που περιέχονται στον
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εξαρτηθούν από τη συνέ
χιση ή την ανανέωση της ισχύουσας απαλλαγής από τις
υποχρεώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που
έχει αναλάβει η Ένωση.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου (2)
τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιανουαρίου 2008 και εφαρμόζεται
από την 1η Μαρτίου 2008. Με τον εν λόγω κανονισμό
θεσπίστηκε ειδικό καθεστώς αυτόνομων εμπορικών προτιμή
σεων (ΑΕΠ) για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (στο εξής
«Μολδαβία»). Παρέχει σε όλα τα προϊόντα καταγωγής Μολ
δαβίας ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης, με
εξαίρεση ορισμένα αγροτικά προϊόντα που παρατίθενται
στο παράρτημα I και για τα οποία προβλέπονται περιορι
σμένες παραχωρήσεις είτε υπό τη μορφή απαλλαγής από
τελωνειακούς δασμούς εντός του ορίου δασμολογικών ποσο
στώσεων είτε υπό τη μορφή μείωσης των τελωνειακών
δασμών.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), του
σχεδίου δράσης ΕΠΓ ΕΕ-Μολδαβία και της ανατολικής εται
ρικής σχέσης, η Μολδαβία ενέκρινε φιλόδοξο θεματολόγιο
για πολιτική σύνδεση και περαιτέρω οικονομική ενσωμάτωση
με την Ένωση. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα
συμφωνία σύνδεσης άρχισαν τον Ιανουάριο 2010. Η Μολ
δαβία σημειώνει επίσης μεγάλη πρόοδο στην προσέγγιση των
κανονιστικών ρυθμίσεων για τη σύγκλιση με τη νομοθεσία
και τα πρότυπα της Ένωσης και στην προετοιμασία μελλο
ντικών διαπραγματεύσεων εκτενούς και ολοκληρωμένης
ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ) μεταξύ της Ένωσης
και της Μολδαβίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας
σύνδεσης.
Κάθε χρόνο από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 55/2008 και εξής, η δασμολογική ποσόστωση για
το κρασί είχε πλήρως εξαντληθεί μήνες πριν από το τέλος
του έτους.

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2011 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 27ης Μαΐου 2011.
(2) ΕΕ L 20 της 24.1.2008, σ. 1.
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Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως,

24.6.2011

Οι εν λόγω προτιμήσεις παύουν να ισχύουν από την ημέρα κατά
την οποία δεν ισχύει πλέον η απαλλαγή.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 16, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2015.
Οι προτιμήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
παύουν να ισχύουν, στο σύνολό τους ή εν μέρει, εάν δεν επι
τρέπονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, βάσει απαλλαγής που
χορηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Αρκετά πριν από την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή δημοσιεύει
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερομένους και τις οικείες
αρμόδιες αρχές. Η ανακοίνωση προσδιορίζει ποιες από τις προ
τιμήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν ισχύουν
πλέον και την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να ισχύουν.».

2) Ο πίνακας 1 του παραρτήματος I αντικαθίσταται από τον πίνακα
του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Στρασβούργο, 8 Ιουνίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

J. BUZEK

GYŐRI E.

«Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

09.0504

0201 έως 0204

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

Νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη και κατεψυγ
μένα κρέατα βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων που
λερικών της κλάσης 0105, νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, εκτός από τα συκώτια
(φουά-γκρα) της διάκρισης 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, χοί
ρων και βοοειδών, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξη
ραμένα ή καπνιστά· αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα,
κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων κατοικίδιων
χοίρων και βοοειδών

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι
αυγών, εκτός από αυτά που είναι ακατάλληλα
για κατανάλωση από τον άνθρωπο

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.4210

0401 έως 0406

Γαλακτοκομικά προϊόντα

09.0507

0407 00

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους

ex 0408

09.0509

1001 90 91
1001 90 99

Άλλη όλυρα (σπέλτα) (εκτός από αυτήν που προ
ορίζεται για σπορά), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Κριθάρι

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

55 000 (2)

09.0511

1005 90

Καλαμπόκι

09.0512

1601 00 91 και
1601 00 99

Λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα κρέατος, παρα
προϊόντων σφαγίων ή αίματος· παρασκευάσματα
διατροφής με βάση αυτά τα προϊόντα

ex 1602

15 000

20 000

25 000

30 000

40 000

45 000

50 000

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων,
παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:
— πουλερικών του είδους Gallus domesticus,
άψητα,
— κατοικίδιων χοίρων,
— βοοειδών, άψητων

09.0513

1701 99 10

Λευκή ζάχαρη

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 και
2204 29

Οίνος από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη
οίνο

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

150 000 (4)

180 000 (4)

240 000 (4)

240 000 (4)

240 000 (4)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ex 0207
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09.0505

09.0508

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

2008 (1)

24.6.2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκτός από το 2008, για το οποίο οι ποσοστώσεις ισχύουν από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του κανονισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Τόνοι (καθαρό βάρος).
Εκατ. μονάδες.
Εκατόλιτρα.»
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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
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