ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα L 350

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νομοθεσία

Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

55ο έτος
20 Δεκεμβρίου 2012

Περιεχόμενα

II

Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
★

★

★

★

★

★

Τιμή: 7 EUR

EL

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2012 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποί
ηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 7/2010 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων
ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα . . . . . . . .

1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1232/2012 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1344/2011 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του
κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά, αλιευτικά και βιομηχανικά προϊόντα . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1233/2012 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2012, περί θεσπίσεως
απαγόρευσης της αλιείας σελαχιών στα ενωσιακά ύδατα της ζώνης VIId από σκάφη που φέρουν
σημαία Κάτω Χωρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1234/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2010 περί θεσπίσεως του καταλόγου της ΕΕ με τα
σκάφη που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1235/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά
με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 για την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και
τροφίμων μη ζωικής προέλευσης (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1236/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την έναρξη
έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με
τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 511/2010 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων συρμά
των από μολυβδαίνιο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές ορισμένων συρ
μάτων από μολυβδαίνιο, ελαφρώς τροποποιημένων, που περιέχουν κατά βάρος 97 % ή περισσότερο
αλλά όχι περισσότερο από 99,95 % μολυβδαίνιο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και για
την υποβολή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)
★

★

★

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1237/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την
έγκριση της δραστικής ουσίας Zucchini Yellow Mosaic Virus — ασθενές στέλεχος σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1238/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την
έγκριση της δραστικής ουσίας Trichoderma asperellum (στέλεχος T34), σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανο
νισμού εφαρμογής (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1239/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπο
ρίας για το κρέας πουλερικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1240/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για καθορισμό
των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

67

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2012/799/ΕΕ:
★

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την απαλλαγή όσον
αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος
2010, τμήμα II — Συμβούλιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2012, που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση
του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2010, τμήμα II — Συμβούλιο

71

2012/800/ΕΕ:
★

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την απαλλαγή για
την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το
οικονομικό έτος 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2012, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρω
παϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

2012/801/ΕΕ:
★

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με το κλείσιμο των
λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010

81

2012/802/ΕΕ:
★

EL

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την απαλλαγή για
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

82

(Συνέχεια στην 3η σελίδα του εξωφύλλου)

20.12.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 350/1

II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1231/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Δεκεμβρίου 2012
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 7/2010 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης
αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα
προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 09.2615, 09.2636,
09.2640, 09.2813 και 09.2986. Οι εν λόγω ποσοστώσεις
θα πρέπει, συνεπώς, να κλείσουν με ισχύ από 1ης Ιανουα
ρίου 2013, και τα αντίστοιχα προϊόντα θα πρέπει να δια
γραφούν από το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
7/2010.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
(5)

Λόγω του μεγάλου αριθμού των απαιτούμενων τροποποι
ήσεων, και για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 7/2010 θα πρέπει να αντικατασταθεί εξ
ολοκλήρου.

(6)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 7/2010 θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Δεδομένου ότι οι δασμολογικές ποσοστώσεις θα πρέπει να
ενεργοποιηθούν από 1ης Ιανουαρίου 2013, ο παρών κανονι
σμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί από τη δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Προκειμένου να διασφαλισθεί επαρκής και αδιάλειπτος εφο
διασμός σε ορισμένα προϊόντα των οποίων η παραγωγή στην
Ένωση δεν επαρκεί και να αποφευχθεί τυχόν διαταραχή της
αγοράς για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα,
ανοίχθηκαν αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 7/2010 του Συμβουλίου (1). Στο πλαί
σιο των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων, τα προϊόντα
μπορούν να εισάγονται με μειωμένο ή μηδενικό δασμολογικό
συντελεστή. Για τους ίδιους λόγους, πρέπει να ανοιχθούν, με
ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2013, για τα προϊόντα με αύξο
ντες αριθμούς 09.2658, 09.2659, 09.2660 και 09.2661,
νέες δασμολογικές ποσοστώσεις με μηδενικό δασμολογικό
συντελεστή για την αναγκαία ποσότητα.
Ο όγκος των ποσοστώσεων για τις αυτόνομες δασμολογικές
ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2628, 09.2634 και
09.2929 δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του κλά
δου της Ένωσης κατά την τρέχουσα περίοδο ποσοστώσεων
που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Ως εκ τούτου, ο εν
λόγω όγκος των ποσοστώσεων θα πρέπει να αυξηθεί με ισχύ
από 1ης Ιουλίου 2012. Ωστόσο, η αύξηση του όγκου της
ποσόστωσης για την αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση με
αύξοντα αριθμό 09.2634 δεν θα συνεχιστεί πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου 2012.
Ο όγκος της ποσόστωσης για τις αυτόνομες δασμολογικές
ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.2603 θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον όγκο που αναγράφεται στο παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού.
Δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Ένωσης να συνεχίσει
να παραχωρεί, το 2013, δασμολογικές ποσοστώσεις για τα

(1) ΕΕ L 3 της 7.1.2010, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 7/2010 αντικαθίσταται
από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2012, στο παράρτημα του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 7/2010:
1) ο όγκος της ποσόστωσης για την αυτόνομη δασμολογική ποσό
στωση με αύξοντα αριθμό 09.2628 ορίζεται σε 3 000 000 m2,
2) ο όγκος της ποσόστωσης για την αυτόνομη δασμολογική ποσό
στωση με αύξοντα αριθμό 09.2634 ορίζεται σε 8 000 τόνους
για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012,
3) ο όγκος της ποσόστωσης για την αυτόνομη δασμολογική ποσό
στωση με αύξοντα αριθμό 09.2929 ορίζεται σε 10 000 τόνους.
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Άρθρο3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013, εκτός από το άρθρο 2, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2012.

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

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Σ. ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ

20.12.2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων
αριθμός

Ποσοστωτική
περίοδος

Όγκος ποσόστωσης

Ποσο
στωτικός
δασμός
(%)

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

09.2849

ex 0710 80 69

10

Μανιτάρια του είδους Auricularia polytri
cha, μη βρασμένα ή βρασμένα σε νερό ή
ατμό, κατεψυγμένα, που προορίζονται για
την παρασκευή έτοιμων γευμάτων (1) (2)

1.1-31.12

700 τόνοι

0%

09.2913

ex 2401 10 35

91

1.1-31.12

6 000 τόνοι

0%

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιο
μηχανοποιηθεί, ακόμη και κομμένα σε
κανονική μορφή, με δασμολογική αξία
όχι μικρότερη από 450 ευρώ/100 kg
καθαρού βάρους, που προορίζονται για
εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περι
τύλιγμα κατά την παραγωγή των προϊ
όντων της διάκρισης 2402 10 00 (1)

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Πληρωτικό υλικό από πυριτία, σε μορφή
κόκκων, περιεκτικότητας σε διοξείδιο του
πυριτίου 97 % και άνω

1.1-31.12

1 700 τόνοι

0%

09.2703

ex 2825 30 00

10

Οξείδια και υδροξείδια βαναδίου, που
προορίζονται αποκλειστικά για την κατα
σκευή κραμάτων (1)

1.1-31.12

13 000 τόνοι

0%

09.2806

ex 2825 90 40

30

Τριοξείδιο του βολφραμίου, συμπεριλαμ
βανομένου κυανού οξειδίου του βολφρα
μίου (CAS RN 1314-35-8
+ 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000 τόνοι

0%

09.2929

2903 22 00

Τριχλωροαιθυλένιο (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

10 000 τόνοι

0%

09.2837

ex 2903 79 90

10

Βρομοχλωρομεθάνιο (CAS RN
74-97-5)

1.1-31.12

600 τόνοι

0%

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Διχλωροβενζόλιο (CAS RN
541-73-1)

1.1-31.12

2 600 τόνοι

0%

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-χλωροαιθανόλη που προορίζεται για
την παρασκευή υγρών θειοπλαστικών της
διάκρισης 4002 99 90 (CAS RN
107-07-3) (1)

1.1-31.12

15 000 τόνοι

0%

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Κρεσόλη καθαρότητας 98,5 % κατά
βάρος ή περισσότερο (CAS RN
95-48-7)

1.1-31.12

20 000 τόνοι

0%

09.2624

2912 42 00

Αιθυλοβανιλίνη (3-αιθοξύ-4-υδροξυβεν
ζαλδεΐδη), (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

950 τόνοι

0%

09.2638

ex 2915 21 00

Οξικό οξύ καθαρότητας 99 % και άνω
κατά βάρος (CAS RN 64-19-7)

1.1-31.12

1 000 000 τόνοι

0%

09.2972

2915 24 00

Οξικός ανυδρίτης (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

20 000 τόνοι

0%

09.2769

ex 2917 13 90

Σεβακικό διμεθύλιο (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 300 τόνοι

0%

10

10
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09.2634

ex 2917 19 90

40

Δωδεκανοδιοϊκό οξύ, με καθαρότητα,
κατά βάρος, που υπερβαίνει 98,5 %
(CAS RN 693-23-2)

1.1-31.12

4 600 τόνοι

0%

09.2808

ex 2918 22 00

10

ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (CAS RN
50-78-2)

1.1-31.12

120 τόνοι

0%

09.2975

ex 2918 30 00

10

Βενζοφαινόνη-3,3’,4,4’-τετρακαρβοξυλι
κός διανιδρίτης (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 τόνοι

0%

09.2632

ex 2921 22 00

10

Εξαμεθυλενοδιαμίνη (CAS RN
124-09-4)

1.1-31.12

40 000 τόνοι

0%

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-φινελοδιαμίνη (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 τόνοι

0%

09.2977

2926 10 00

Ακρυλονιτρίλιο (CAS RN 107-13-1)

1.1-31.12

75 000 τόνοι

0%

09.2917

ex 2930 90 13

90

Κυστίνη (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12

600 τόνοι

0%

09.2603

ex 2930 90 99

79

Δις(3-τριαιθοξυσιλιλοπροπυλο)τετραθει
ούχο (CAS RN 40372-72-3)

1.1-31.12

9 000 τόνοι

0%

09.2810

2932 11 00

Τετραϋδροφουράνιο (CAS RN 109-99-9)

1.1-31.12

20 000 τόνοι

0%

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN
96525-23-4)

1.1-31.12

300 τόνοι

0%

09.2812

ex 2932 20 90

77

Εξαν-6-ολίδιο (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 τόνοι

0%

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Ακετοακετυλαμινο)βενζιμιδαζολόνη
(CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

200 τόνοι

0%

09.2945

ex 2940 00 00

20

Δ-Ξυλόζη (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 τόνοι

0%

09.2659

ex 3802 90 00

19

Γη διατόμων, φρυγμένη με συλλίπασμα
σόδας

1.1-31.12

30 000 τόνοι

0%

09.2908

ex 3804 00 00

10

Λιγνοσουλφονικό νάτριο

1.1-31.12

40 000 τόνοι

0%

09.2889

3805 10 90

Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την
κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή
χαρτόμαζας με θειικό άλας

1.1-31.12

25 000 τόνοι

0%

09.2935

ex 3806 10 00

10

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα που λαμβά
νονται από νωπές ελαιορρητίνες

1.1-31.12

280 000 τόνοι

0%

09.2814

ex 3815 90 90

76

Καταλύτης που αποτελείται από διοξείδιο
του τιτανίου και τριοξείδιο του βολφρα
μίου

1.1-31.12

3 000 τόνοι

0%

09.2829

ex 3824 90 97

19

Στερεό εκχύλισμα υπολείμματος αδιάλυτο
σε αλυφατικούς διαλύτες, λαμβανόμενο
κατά την εξαγωγή κολοφωνίου από το
ξύλο, το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
— περιεκτικότητα κατά βάρος σε ρητι
νικά οξέα κατώτερη ή ίση του 30 %,
— βαθμός οξύτητας κατώτερος ή ίσος με
110,
και
— σημείο τήξεως ανώτερο των 100 °C

1.1-31.12

1 600 τόνοι

0%
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09.2907

ex 3824 90 97

86

Μείγμα από φυτοστερόλες, υπό μορφή
σκόνης, με περιεκτικότητα κατά βάρος:
— 75 % ή μεγαλύτερη σε στερόλες,
— όχι μεγαλύτερη από 25 % σε στανό
λες, για χρήση στην παραγωγή στανο
λών/στερολών ή στανολεστέρων/στε
ρολεστέρων (1)

1.1-31.12

2 500 τόνοι

0%

09.2644

ex 3824 90 97

96

Παρασκεύασμα με περιεκτικότητα:
— τουλάχιστον 55 %, όχι όμως άνω του
78 % σε γλουταρικό διμεθύλιο
— τουλάχιστον 10 %, όχι όμως άνω του
28 % σε αδιπικό διμεθύλιο και
— όχι άνω του 25 % σε ηλεκτρικό διμε
θύλιο

1.130.6.2013

7 500 τόνοι

0%

09.2140

ex 3824 90 97

98

Μείγμα τριτοταγών αμινών, με κατά
βάρος περιεκτικότητα:
— 2,0-4,0 % της N,N-διμεθυλο-1-οκτα
ναμίνης
— κατ’ ελάχιστο όριο, 94 % της N,Nδιμεθυλο-1-δεκαναμίνης
— κατ’ ανώτατο όριο, 2 % της N,Nδιμεθυλο-1-δωδεκαναμίνης

1.1-31.12

4 500 τόνοι

0%

09.2660

ex 3902 30 00

96

Συμπολυμερές προπυλενίου-αιθυλενίου με
μέγιστο ιξώδες τήγματος 1 700 mPa
190 °C, όπως προσδιορίζεται με τη
μέθοδο ASTM D 3236

1.1-31.12

500 τόνοι

0%

09.2639

3905 30 00

Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν
περιέχει μη υδρολυμένες οξικές ομάδες

1.1-31.12

18 000 τόνοι

0%

09.2616

ex 3910 00 00

30

Πολυδιμεθυλοσυλοξάνιο με βαθμό πολυ
μερισμού 2 800 μονομερείς μονάδες
(± 100)

1.1-31.12

1 300 τόνοι

0%

09.2816

ex 3912 11 00

20

Οξική κυτταρίνη σε μορφή νιφάδων

1.1-31.12

75 000 τόνοι

0%

09.2641

ex 3913 90 00

87

Υαλουρονικό νάτριο, μη στείρο, με:
— μέγιστο κατά βάρος μοριακό βάρος
(Mw) 900 000,
— μέγιστα επίπεδα ενδοτοξίνης 0,008
μονάδες ενδοτοξίνης (EU)/mg,
— μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη
1 % κατά βάρος,
— μέγιστη περιεκτικότητα σε ισοπροπα
νόλη 0,5 % κατά βάρος

1.1-31.12

200 kg

0%

09.2661

ex 3920 51 00

50

Φύλλα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) που
πληρούν τα πρότυπα:
— EN 4364 (MIL-P-5425E) και
DTD5592A ή
— EN 4365 (MIL-P-8184) και
DTD5592A

1.1-31.12

100 τόνοι

0%

09.2645

ex 3921 14 00

20

Κυψελώδες τεμάχιο από αναγεννημένη
κυτταρίνη, εμποτισμένο με νερό που
περιέχει χλωριούχο μαγνήσιο και ενώσεις
τεταρτοταγούς αμμωνίου, διαστάσεων
100 cm (± 10 cm) × 100 cm
(± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1-31.12

1 300 τόνοι

0%
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09.2818

ex 6902 90 00

10

Τούβλα πυρίμαχα
— μήκους ακμής μεγαλύτερου από
300 mm και
— περιεκτικότητας σε TiO2 όχι περισσό
τερο από 1 % κατά βάρος και
— περιεκτικότητας σε Al2O3 όχι περισ
σότερο από 0,4 % κατά βάρος και
— με μεταβολή όγκου λιγότερο από 9 %
σε θερμοκρασία 1 700 °C

1.1-31.12

75 τόνοι

0%

09.2628

ex 7019 52 00

10

Υαλοΰφασμα υφασμένο από ίνες υάλου
επικαλυμμένες από πλαστική ύλη, βάρους
120 g/m2 (± 10 g/m2), που συνήθως
χρησιμοποιείται για την κατασκευή οθο
νών κατά των εντόμων, πτυσσόμενων και
σταθερού πλαισίου

1.1-31.12

3 000 000 m2

0%

09.2799

ex 7202 49 90

10

Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος
1,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 %
άνθρακα και όχι περισσότερο από 70 %
χρώμιο

1.1-31.12

50 000 τόνοι

0%

09.2629

ex 7616 99 90

85

Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, που προ
ορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατα
σκευή αποσκευών (1)

1.1-31.12

800 000
μονάδες

0%

09.2763

ex 8501 40 80

30

Μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας εναλλασ
σόμενου ρεύματος με συλλέκτη, ισχύος
εξόδου που υπερβαίνει τα 750 W, ισχύος
εισόδου άνω των 1 600 W αλλά δεν
υπερβαίνει τα 2 700 W, εξωτερικής δια
μέτρου άνω των 120 mm (± 0,2 mm)
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 135 mm
(± 0,2 mm), ονομαστικής ταχύτητας περι
στροφής άνω των 30 000 ΣΑΛ αλλά που
δεν υπερβαίνει τις 50 000 ΣΑΛ, εφοδια
σμένος με ανεμιστήρα επαγωγής αέρα, για
χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών σκου
πών (1)

1.1-31.12

2 000 000
μονάδες

0%

09.2642

ex 8501 40 80

40

Συγκρότημα αποτελούμενο από
— μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα μεταγω
γής,
εναλλασσόμενου
ρεύματος,
ισχύος εξόδου 480 W και άνω,
χωρίς όμως να υπερβαίνει τα
1 400 W, ισχύος εισόδου άνω των
900 W, χωρίς όμως να υπερβαίνει
τα 1 600 W, εξωτερικής διαμέτρου
άνω των 119,8 mm, χωρίς όμως να
υπερβαίνει τα 135,2 mm και ονομα
στικής ταχύτητας άνω των 30 000
rpm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τις
50 000 rpm, και
— ανεμιστήρα επαγωγής αέρα, για χρήση
στην κατασκευή ηλεκτρικών σκου
πών (1)

1.1-31.12

120 000
μονάδες

0%

09.2633

ex 8504 40 82

20

Ανορθωτής ηλεκτρικού ρεύματος, ισχύος
το πολύ 1 kVA, χρησιμοποιούμενος στην
κατασκευή συσκευών αποτρίχωσης (1)

1.1-31.12

4 500 000
μονάδες

0%

09.2643

ex 8504 40 82

30

Πίνακες τροφοδοτικού ισχύος για χρήση
στην κατασκευή εμπορευμάτων που υπά
γονται στις κλάσεις 8521 και 8528 (1)

1.1-31.12

1 038 000
μονάδες

0%

09.2620

ex 8526 91 20

20

Διάταξη με λειτουργία προσδιορισμού
στίγματος για παγκόσμιο δορυφορικό
σύστημα εντοπισμού στίγματος (GPS)

1.1-31.12

3 000 000
μονάδες

0%
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09.2003

ex 8543 70 90

63

Τασικατευθυνόμενη γεννήτρια συχνότητας
αποτελούμενη από ενεργητικά και παθη
τικά στοιχεία συναρμολογημένα σε τυπω
μένο κύκλωμα, περικλεισμένο σε κιβώτιο
του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν
υπερβαίνουν τα 30 mm × 30 mm

1.1-31.12

1 400 000
μονάδες

0%

09.2635

ex 9001 10 90

20

Οπτικές ίνες για την κατασκευή καλωδίων
γυάλινων οπτικών ινών της κλάσης
8544 (1)

1.1-31.12

3 300 000 km

0%

09.2631

ex 9001 90 00

80

Γυάλινοι φακοί, πρίσματα και συγκολλη
μένα μεταξύ τους στοιχεία που δεν έχουν
συναρμολογηθεί, για χρήση στην παρα
γωγή προϊόντων των κωδικών ΣΟ 9002,
9005, 9013 10 και 9015 (1)

1.1-31.12

5 000 000
μονάδες

0%

Όγκος ποσόστωσης

(1) Η αναστολή δασμών υπόκειται στα άρθρα 291 μέχρι 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 253 της 11.10.1993,
σ. 1).
(2) Πάντως, το μέτρο δεν επιτρέπεται όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή εστιάσεως.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Δεκεμβρίου 2012
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1344/2011 για την αναστολή των αυτόνομων
δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά, αλιευτικά και βιομηχανικά προϊόντα
στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1344/2011 και
να επανεισαχθούν στον εν λόγω κατάλογο με τις νέες προθε
σμίες για την υποχρεωτική εξέταση.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31,
(6)

Λαμβανομένου υπόψη του προσωρινού χαρακτήρα τους, οι
αναστολές που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρό
ντος κανονισμού θα πρέπει να επανεξετασθούν συστηματικά,
πέντε έτη μετά την εφαρμογή ή την ανανέωσή τους. Επιπλέ
ον, η άρση ορισμένων αναστολών θα πρέπει να εξασφαλίζε
ται ανά πάσα στιγμή, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, με
βάση την εξέταση που διενεργείται με πρωτοβουλία της
Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών
μελών, για τον λόγο ότι δεν είναι πλέον προς το συμφέρον
της Ένωσης να διατηρήσει τις αναστολές ή λόγω τεχνικών
εξελίξεων των προϊόντων, μεταβολής των συνθηκών ή οικο
νομικών τάσεων της αγοράς.

(7)

Δεδομένου ότι οι αναστολές που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό είναι ανάγκη να τεθούν σε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2013, ο παρών κανονισμός θα πρέπει
να εφαρμοσθεί από την ίδια αυτή ημερομηνία και θα πρέπει
να αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να αναστείλει πλήρως
τους αυτόνομους δασμούς του κοινού δασμολογίου για ορι
σμένα νέα προϊόντα τα οποία επί του παρόντος δεν απαριθ
μούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1344/2011 του Συμβουλίου (1).

(2)

Δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρή
σει την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού
δασμολογίου για 39 από τα προϊόντα τα οποία επί του
παρόντος απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1344/2011. Κατά συνέπεια, τα προϊόντα αυτά
θα πρέπει να διαγραφούν.

(3)

Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η περιγραφή προϊόντων για
56 αναστολές στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1344/2011, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η τεχνική εξέ
λιξη των προϊόντων και οι οικονομικές τάσεις της αγοράς
καθώς επίσης και οι γλωσσικές προσαρμογές. Επιπροσθέτως,
θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κωδικοί TARIC, για τέσσερα
προϊόντα. Επιπλέον, για τρία προϊόντα, θεωρείται απαραίτητη
η διπλή ταξινόμηση, ενώ για δύο προϊόντα δεν είναι πλέον
αναγκαία η πολλαπλή ταξινόμηση.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(4)

(5)

Οι αναστολές αυτές, για τις οποίες είναι αναγκαίες τεχνικές
τροποποιήσεις, θα πρέπει να απαλειφθούν από τον κατάλογο
των αναστολών στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1344/2011 και θα πρέπει να επανεισαχθούν στον κατάλογο
αυτό με νέες περιγραφές προϊόντων ή με νέους κωδικούς ΣΟ
ή TARIC.

Μια σειρά προϊόντων εξετάστηκαν από την Επιτροπή σύμ
φωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1344/2011. Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης
να προβλεφθεί νέα υποχρεωτική εξέταση των εν λόγω προϊ
όντων. Οι εξετασθείσες αναστολές θα πρέπει, συνεπώς, να
διαγραφούν από τον κατάλογο των αναστολών που εκτίθεται

(1) ΕΕ L 349 της 31.12.2011, σ. 1.

Άρθρο 1
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1344/2011 τροποποιεί
ται ως εξής:

1) Παρεμβάλλονται οι σειρές για τα προϊόντα που απαριθμούνται
στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2) Διαγράφονται οι σειρές για τα προϊόντα των οποίων οι κωδικοί
ΣΟ και TARIC αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος
κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσί
ευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

20.12.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Σ. ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συντελεστής
αυτόνομου
δασμού

Προβλεπό
μενη
ημερομηνία
για την
υποχρεωτική
εξέταση

ex 2008 60 19
ex 2008 60 39

30
30

Γλυκά κεράσια με προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς κατά βάρος
περιεκτικότητα σε ζάχαρα 9 %, διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από
19,9 mm με πυρήνα, για χρήση σε προϊόντα σοκολάτας (1)

10 % (2)

30.06.2013

ex 2008 93 91

20

Αποξηραμένα μύρτιλλα (cranberries) με προσθήκη γλυκαντικών υλών, με
εξαίρεση της συσκευασίας ως της μόνης εργασίας μεταποίησης, που
προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων των βιομηχανιών
επεξεργασίας τροφίμων (3)

0%

31.12.2017

ex 2008 99 49
ex 2008 99 99

70
11

Λευκασμένα φύλλα αμπέλου του είδους Karakishmish, σε άλμη
περιέχουσα:
— 14 % και άνω, το πολύ όμως 16 % (± 2 %) αλάτι,
— 0,2 % και άνω, το πολύ όμως 0,3 % (± 0,1 %) κιτρικό οξύ, και
— 0,03 % και άνω, το πολύ όμως 0,05 % (± 0,01 %) βενζοϊκό νάτριο
που προορίζονται για την παρασκευή ντολμάδων με αμπελόφυλλα και
ρύζι (1)

0%

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Χυμός ανανά, όχι σε μορφή σκόνης:
— με τιμή Brix 20 και άνω, το πολύ όμως 67,
— αξίας άνω των 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους,
— που περιέχει πρόσθετα ζάχαρα
για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών (1)

0%

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Μεταλλικό λίθιο, καθαρότητας τουλάχιστον 99,7 % κατά βάρος (CAS
RN 7439-93-2)

0%

31.12.2017

ex 2805 30 90
ex 2805 30 90
ex 2805 30 90

40
50
60

Σπάνιες γαίες, σκάνδιο και ύττριο, καθαρότητας 98,5 % και άνω κατά
βάρος

0%

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Υδροξείδιο του βαρίου (CAS RN 17194-00-2)

0%

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7) με:
— καθαρότητα τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος,
— μέσο μέγεθος κόκκων τουλάχιστον 1,2 μm, χωρίς όμως να υπερβαίνει
τα 1,8 μm,
— ειδική επιφάνεια τουλάχιστον 5,0 m2/g, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα
7,5 m2/g

0%

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7) καθαρότητας
τουλάχιστον 99,7 %, με κατά βάρος περιεκτικότητα:
— κάτω του 0,005 % σε συνδυασμό καλίου και νατρίου (εκφραζόμενη
σε στοιχειακό νάτριο και στοιχειακό κάλιο),
— κάτω του 0,01 % σε φωσφόρο (εκφραζόμενη σε στοιχειακό
φωσφόρο),
για χρήση στη μεταλλουργία (1)

0%

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Χλωρίδιο του υδροξυλαμμώνιου (CAS RN 5470-11-1)

0%

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Διοξείδιο του ζιρκονίου (CAS RN 1314-23-4)

0%

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Μονοένυδρο υποφωσφορώδες νάτριο (CAS RN 10039-56-2)

0%

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Εναμμώνιος σιδηροκυανιούχος σίδηρος (III) (CAS RN 25869-00-5)

0%

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Διπυριτικό δινάτριο (CAS RN 13870-28-5)

0%

31.12.2017
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Συντελεστής
αυτόνομου
δασμού

Προβλεπό
μενη
ημερομηνία
για την
υποχρεωτική
εξέταση

ex 2841 80 00

10

Βολφραμικό διαμμώνιο (CAS RN 11120-25-5)

0%

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Μικτό οξείδιο λιθίου-κοβαλτίου(III) με περιεκτικότητα σε κοβάλτιο
τουλάχιστον 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0%

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Νιτρίδιο του τιτανίου με μέγεθος σωματιδίων όχι μεγαλύτερο από
250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0%

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

4-Χλωροβενζολοσουλφονυλοχλωρίδιο(CAS RN 98-60-2)

0%

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Τετραβουτοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 5593-70-4)

0%

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Τετραϊσοπροποξείδιο του τιτανίου (CAS RN 546-68-9)

0%

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

4,5-Διυδροξυναφθαλινο-2,7-δισουλφονικόοξύ (CAS RN 148-25-4)

0%

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-Υδροξυβενζαλδεΰδη (CAS RN 123-08-0)

0%

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Επταν-2-όνη (CAS RN 110-43-0)

0%

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Μεθυλοβουτανόνη (CAS RN 563-80-4)

0%

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Πενταν-2-όνη (CAS RN 107-87-9)

0%

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Βενζοφαινόνη (CAS RN 119-61-9)

0%

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Benzil (1,2-διφαινυλαιθανοδιόνη) (CAS RN 134-81-6)

0%

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-Μεθυλακετοφαινόνη (CAS RN 122-00-9)

0%

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Διμεθοξυ-2-φαινυλακετοφαινόνη (CAS RN 24650-42-8)

0%

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Εποξυ-3β-υδροξυπρεγν-5-εν-20-όνη (CAS RN 974-23-2)

0%

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

2,2-Διμεθυλοβουτυρυλοχλωρίδιο(CAS RN 5856-77-9)

0%

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Ακρυλικό δεκαοκτύλιο (CAS RN 4813-57-4)

0%

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

4-τερτ-Βουτυλοβενζοϊκό οξύ (CAS RN 98-73-7)

0%

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

m-Τολουικόοξύ (CAS RN 99-04-7)

0%

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Τριφθοροφαινυλ)οξικό οξύ (CAS RN 209995-38-0)

0%

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Μηλονικό διαιθύλιο (CAS RN 105-53-3)

0%

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Τετράκις(3-(3,5-δι-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονική)
πενταερυθριτόλη (CAS RN 6683-19-8)

0%

31.12.2017
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ex 2918 29 00

80

3,5-δις(1,1-διμεθυλαιθυλενο)-4-υδροξυβενζολοπροπανοϊκό βουτύλιο
(CAS RN 52449-44-2)

0%

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Φενιτροθείο (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0%

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

Υδροχλωρικό 2-(N,N-διαιθυλαμινο)αιθυλοχλωρίδιο (CAS RN 869-24-9)

0%

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-Κυκλοεξανοδιμεθαναμίνη (CAS RN 2579-20-6)

0%

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-Διχλωροανιλίνη με καθαρότητα κατά βάρος 99,5 % και άνω (CAS
RN 95-82-9)

0%

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

Ν-Μεθυλανιλίνη (CASRN100-61-8)

0%

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-Διχλωροανιλίνη-6-σουλφονικό οξύ (CAS RN 6331-96-0)

0%

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

6-Χλωρο-α,α,α-τριφθορο-m-τολουιδίνη (CAS RN 121-50-6)

0%

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-Ισοπροπυλανιλίνη(CAS RN 99-88-7)

0%

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

3,3’ Διϋδροχλωρική διχλωροβενζιδίνη (CAS RN 612-83-9)

0%

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

Διυδροχλωρική(2R,5R)-1,6-διφαινυλεξανιο-2,5-διαμίνη (CAS RN
1247119-31-8)

0%

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

3-Αμινο-4-χλωροβενζοϊκό οξύ (CAS RN 2840-28-0)

0%

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

4-Διμεθυλαμινοβενζοϊκό αιθύλιο (CAS RN 10287-53-3)

0%

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Τετραβουτυλουρία (CAS RN 4559-86-8)

0%

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

2-Αμινο-4-[[(2,5-διχλωροφαινυλ)αμινο]καρβονυλο]βενζοϊκό μεθύλιο
(CAS RN 59673-82-4)

0%

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Αμινο-N-[4-(αμινοκαρβονυλο)φαινυλο]βενζαμίδιο (CAS RN
74441-06-8)

0%

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Ανθρανιλαμίδιο με καθαρότητα, κατά βάρος, 99,5 % ή περισσότερο
(CAS RN 88-68-6)

0%

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Τετραϋδροϊσοϊνδολο-1,3-διόνη(CAS RN 4720-86-9)

0%

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(μ-Φαινυλενο)διμηλεϊνιμίδιο (CAS RN 3006-93-7)

0%

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Κυανοξικόμεθύλιο (CAS RN 105-34-0)

0%

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Διχλωροφαινυλ)αζω]-3-υδροξυ-2-ναφθοϊκόοξύ(CAS RN
51867-77-7)

0%

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Μεταφλουμιζόνη (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0%

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Κυφλουφεναμίδη (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0%

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Δαμινοσίδη (ISO) με καθαρότητα κατά βάρος 99 % ή περισσότερο
(CASRN1596-84-5)

0%

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0%

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Σουλφίδιο του διφαινυλίου (CAS RN 139-66-2)

0%

31.12.2017
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3-Βρωμομεθυλο-2-χλωρο-4-(μεθυλοσουλφονυλο)-βενζοϊκό οξύ (CAS RN
120100-05-2)

0%

31.12.2013

68

Κλεθοδίμη (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0%

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Χλωρίδιο του τριφαινυλοσουλφόνιου (CAS RN 4270-70-6)

0%

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Μεθυλο-p-τολουολοσουλφόνη (CAS RN 3185-99-7)

0%

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Διισοβουτυλοδιθειοφωσφινικό νάτριο (CAS RN 13360-78-6) σε υδατικό
διάλυμα

0%

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

6’-(διαιθυλαμινο)-3-οξο-3H-σπειρο[2-βενζοφουράνιο-1,9’-ξανθένιο]2’-καρβοξυλικό αιθύλιο (CAS RN 154306-60-2)

0%

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

Υδροβρωμική (S)-(-)-α-αμινο-γ-βουτυρολακτόνη(CAS RN 15295-77-9)

0%

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Εδαραβόνη (INN) (CAS RN 89-25-8)

0%

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Διυδρο-3-μεθυλ-5-οξο-1H-πυραζολ-1-υλ)βενζολοσουλφονικό οξύ
(CAS RN 119-17-5)

0%

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Τριφλουμιζόλη (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0%

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-Διχλωροπυριδίνη(CAS RN 2402-77-9)

0%

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-Χλωρο-3-νιτροπυριδιν-2-υλαμίνη (CAS RN 27048-04-0)

0%

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfen (ISO) με καθαρότητα κατά βάρος 97 % ή περισσότερο
(CAS RN 95737-68-1)

0%

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

Υδροχλωρική 3-(τριφθορομεθυλο)-5,6,7,8τετραϋδρο[1,2,4]τριαζολο[4,3-a]πυραζίνη (1:1)
(CAS RN 762240-92-6)

0%

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Τερβουτρίνη (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0%

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-Βινυλο-2-πυρρολιδόνη (CAS RN 7529-16-0)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Βουτυλο-9H-καρβαζολ-3-υλ)μεθυλενο]δις[N-μεθυλο-Nφαινυλανιλίνη] (CAS RN 67707-04-4)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Βενζυλο-N,N-διμεθυλαζιριδίνη-1-σουλφοναμίδη (CAS RN
902146-43-4)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Διυδρο-5,6-διαμινο-2H-βενζιμιδαζολ-2-όνη (CAS RN 55621-49-3)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Διυδρο-2-οξο-1H-βενζιμιδαζολ-5-υλ)-3-υδροξυναφθαλενο-2καρβοξαμίδιο (CAS RN 26848-40-8)

0%

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Μετκοναζόλη (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Καρβενδαζίμη (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0%

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

Ανθρακικό 4-νιτροφαινύλιο και θιαζολ-5-υλμεθύλιο
(CAS RN 144163-97-3)

0%

31.12.2017
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ex 2934 10 00

25

Οξαλικό-(S)-2-(3-((2-ισοπροπυλθιαζολ-4-υλ)μεθυλο)-3-μεθυλουρεϊδο)4-μορφολινοβουτανοϊκό αιθύλιο (CAS RN 1247119-36-3)

0%

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

Διυδροχλωρική (2-ισοπροπυλθιαζολ-4-υλ)-N-μεθυλομεθαναμίνη (CAS
RN 1185167-55-8)

0%

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN
2634-33-5)

0%

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-Μεθυλοθειοφαινοθειαζίνη (CAS RN 7643-08-5)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Μορφολινο φωσφοροδιαμιδικά ολιγομερή (μορφολινο ολιγονουκλεοτίδια)
με προορισμό την έρευνα στον τομέα της γενετικής (1)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

N-{[1-Μεθυλο-2-({[4-(5-οξο-4,5-διυδρο-1,2,4-οξαδιαζολ-3υλ)φαινυλ]αμινο}μεθυλο)-1H-βενζιμιδαζολ-5-υλ]καρβονυλο}-N-πυριδιν2-υλ-b-αλανινικό αιθύλιο (CAS RN 872728-84-2)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Καρβοξίνη (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0%

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-δις(2-Μεθυλο-1-οκτυλο-1H-ινδολ-3-υλ)φθαλίδιο (CAS RN 5029295-0)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(διαιθυλαμινο)-2-αιθοξυφαινυλο]-7-(2-μεθυλ-1-οκτυλ-1H-ινδολ3-υλο)φουρο[3,4-b]πυριδιν-5(7H)-όνη (CAS RN 87563-89-1)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Βρωμυκοναζόλη (ISO) με καθαρότητα κατά βάρος 96 % ή περισσότερο
(CAS RN 116255-48-2)

0%

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-Ισοπροπυλοθειοξανθόνη (CAS RN 5495-84-1)

0%

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Φλουμιοξαζίνη (ISO) με καθαρότητα κατά βάρος 96 % ή περισσότερο
(CAS RN 103361-09-7)

0%

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Ετοξαζόλη (ISO) με καθαρότητα κατά βάρος 94,8 % ή περισσότερο
(CAS RN 153233-91-1)

0%

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

N,N-Διμεθυλοκτυλαμίνη– τριχλωριούχο βόριο(1:1) (CAS RN 3476290-8)

0%

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Φυσικό νιτρικό νάτριο (CAS RN 7631-99-4)

0%

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Χρωστική ύλη C.I. Disperse Red 343

0%

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

Γαλακτικός οξικός (2,2’-(3,3’-διοξειδοδιφαινυλο-4,4’-διυλοδιαζω)δις(6(4-(3-(διαιθυλαμινο)προπυλαμινο)-6-(3-(διαιθυλαμμωνιο)προπυλαμινο)1,3,5-τριαζιν-2-υλαμινο)-3-σουλφονικο-1-ναφθολικο))χαλκός(II) (CAS
RN 159604-94-1)

0%

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Χρωστική ύλη C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0%

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 97

0%

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 207

0%

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Blue 61

0%

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

ΧρωστικήύληC.I. Pigment Violet 3

0%

31.12.2017

20.12.2012

EL

Κωδικός ΣΟ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ex 3204 19 00

84

Χρωστική ύλη C.I. Solvent Blue 67

0%

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Χρωστική ύλη C.I. Solvent Red HPR

0%

31.12.2017

ex 3208 90 19
ex 3208 90 91

25
20

Συμπολυμερές τετραφθοροαιθυλενίου σε διάλυμα οξικού βουτυλίου, με
κατά βάρος περιεκτικότητα σε διαλύτη 50 % (± 2 %)

0%

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Διάλυμα συμπολυμερούς ακεναφθαλινίου σε γαλακτικό αιθυλεστέρα

0%

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Επιφανειοδραστική ουσία που περιέχει 1,4-διμεθυλο-1,4-δις(2μεθυλοπροπυλ)-2-βουτινο-1,4-διυλ-αιθέρα, πολυμερισμένο με οξιράνιο,
με μεθύλιο ως χαρακτηριστική ομάδα

0%

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Γη διατόμων που έχει υποβληθεί σε φρύξη με συλλίπασμα σόδας και
έκπλυση με οξύ, για χρήση ως βοηθητικό μέσο διήθησης στην παραγωγή
φαρμακευτικών και/ή βιοχημικών προϊόντων

0%

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) και το (R) ισομερές του, επί υποθέματος διοξειδίου
του πυριτίου

0%

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Πυρηνικός πολυεδρικός ιός του εντόμου Spodoptera exigua (SeNPV) σε
υδατικό εναιώρημα γλυκερόλης

0%

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetoram/Σπινετοράμη (ISO) (CAS RN 935545-74-7),
παρασκεύασμα αποτελούμενο από δύο συστατικά spinosyn (3’-ethoxy5,6-dihydrospinosyn J και3’-ethoxy-spinosyn L)

0%

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Μυκητοκτόνο σε μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε
υμεξαζόλη/hymexazole(ISO) 65 % ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 75 %, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

0%

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Παρασκεύασμα με μορφή υδατικού εναιωρήματος, από πυκνό διάλυμα με
κατά βάρος περιεκτικότητα σε δραστικό παρασιτοκτόνο συστατικό
Πενοξουλάμη (Penoxsulam) τουλάχιστον 45 %, αλλά όχι μεγαλύτερη
από 55 %

0%

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που περιέχουν ορυκτέλαια, αποτελούνται
από τα άλατα με ασβέστιο των προϊόντων αντίδρασης
πολυϊσοβουτυλενοφαινόλης με σαλικυλικό οξύ και φορμαλδεΰδη και
χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων
κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που περιέχουν ορυκτέλαια, έχουν ως βάση
μείγμα αλάτων δωδεκυλοφαινολοσουλφιδίου με ασβέστιο (CAS RN
68784-26-9) και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την
παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που
— έχουν ως βάση άλατα αλκυλοβενζολοσουλφονικών οξέων C16-24 με
ασβέστιο (CAS RN 70024-69-0),
— περιέχουν ορυκτέλαια
και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή
ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

L 350/16
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Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια,
— που έχουν ως βάση πολυπροπυλενυλοβενζολοσουλφονικό ασβέστιο
(CAS RN 75975-85-8), με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον
25 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 35 %,
— με συνολικό αριθμό βάσεων (TBN) τουλάχιστον 280, χωρίς όμως να
υπερβαίνει το 320,
χρησιμοποιούμενα ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων
κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

70

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων,
— που περιέχουν πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο, προερχόμενο από
προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπολυαμινών με
πολυϊσοβουτενυληλεκτρικό ανυδρίτη (CAS RN 84605-20-9),
— που περιέχουν ορυκτέλαια,
— με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο τουλάχιστον 0,05 %, χωρίς
όμως να υπερβαίνει το 0,25 %,
— με συνολικό αριθμό βάσεων (TBN) άνω του 20,
χρησιμοποιούμενα ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων
κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα
αντίδρασης διφαινυλαμίνης με νονυλένιο διακλαδισμένης ανθρακικής
αλυσίδας (CAS RN 36878-20-3 και CAS RN 27177-41-9) και
χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων
κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα
αντίδρασης δις(2-μεθυλοπενταν-2-υλο)διθειοφωσφορικού οξέος με
προπυλενοξείδιο, οξείδιο του φωσφόρου και αμίνες με αλυσίδα αλκυλίων
C12-14 και τα οποία χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για
την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα
αντίδρασης κυκλοεξ-3-ενοκαρβοξυλικού βουτυλίου, θείου και
φωσφορώδους τριφαινυλίου (CAS RN 93925-37-2) και
χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων
κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα
αντίδρασης 2-μεθυλο-προπενίου-1 με χλωριούχο θείο και θειούχο νάτριο
(CAS RN 68511-50-2), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο
τουλάχιστον 0,05 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 0,5 %, και τα οποία
χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων
κινητήρων με διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από μείγμα N,N-διαλκυλ
-2-υδροξυακεταμιδίων με μήκος αλυσίδας αλκυλίων 12 έως 18 άτομα
άνθρακα (CAS RN 866259-61-2) και χρησιμοποιούνται ως
συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με
διεργασία ανάμειξης

0%

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Διάλυμα (διμεθυλαμινο)μεθυλοπαραγώγου της
πολυϊσοβουτυλενοφαινόλης, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε νάφθα
πετρελαίου τουλάχιστον 10 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 19,9 %

0%

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Διάλυμα άλατος τεταρτοταγούς αμμωνίου που έχει ως βάση
πολυϊσοβουτενυληλεκτριμίδιο, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 2αιθυλεξανόλητουλάχιστον 20 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 29,9 %

0%

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Καταλύτης έναρξης με βάση τη διμεθυλαμινοπροπυλουρία

0%

31.12.2017
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ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00
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Καταλύτης οξείδωσης με δι[χλωριούχο(1-)] 1,2-δις(οκταϋδρο-4,7διμεθυλο-1H-1,4,7-τριαζωνιν-1-υλ-kN1, kN4, kN7)αιθανο-δι-μ-οξο-μ(αιθανοϊκό-kO, kO’)-δι[μαγγάνιο (1+)] ως δραστικό συστατικό,
χρησιμοποιούμενος για την επιτάχυνση χημικών αντιδράσεων οξείδωσης ή
λεύκανσης (CAS RN 1217890-37-3)

0%

31.12.2017

85

Καταλύτης από αργιλιοπυριτικό άλας (ζεόλιθος), για την αλκυλίωση
αρωματικών υδρογονανθράκων, τη διαλκυλίωση αλκυλαρωματικών
υδρογονανθράκων ή για τον ολιγομερισμό ολεφινών (1)

0%

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Βακτηρίδια Rhodococcus rhodocrous J1, που περιέχουν ένζυμα, σε
μορφή εναιωρήματος σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου ή σε νερό,
προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτης στην παραγωγή
ακρυλαμιδίου με ενυδάτωση ακρυλονιτριλίου (1)

0%

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Παρασκεύασμα που περιέχει:
— τριοκτυλοφωσφινοξείδιο (CAS RN 78-50-2),
— διοκτυλεξυλοφωσφινοξείδιο (CAS RN 31160-66-4),
— οκτυλοδιεξυλοφωσφινοξείδιο (CAS RN 31160-64-2) και
— τριεξυλοφωσφινοξείδιο (CAS RN 9084-48-8)

0%

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Μείγμα:
— 3,3-δις(2-μεθυλ-1-οκτυλ-1H-ινδολ-3-υλο)φθαλιδίου
(CAS
RN
50292-95-0) και
— 6’-(διαιθυλαμιν)-3-οξο-σπειρο-[ισοβενζοφουρανο-1(3H),9’[9H]ξανθενο]-2’-καρβοξυλικού αιθυλίου (CAS RN 154306-60-2)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Παρασκεύασμα από αιθοξυλική 2,5,8,11-τετραμεθυλο-δωδεκιν-6-οδιόλη5,8 (CAS RN 169117-72-0)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Μίγμα υγρών κρυστάλλων, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί στην
κατασκευή οθονών (1)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Παρασκεύασμα από ανθρακικό αλκύλιο, που περιέχει επίσης απορροφητή
υπεριώδους ακτινοβολίας και χρησιμοποιείται στην κατασκευή φακών για
γυαλιά (1)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Παρασκεύασμα αποτελούμενο από:
— διπροπυλενογλυκόλη
— τριπροπυλενογλυκόλη
— τετραπροπυλενογλυκόλη και
— πενταπροπυλενογλυκόλη

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Υδροξείδιο του νικελίου, με πρόσμειξη υδροξειδίου του ψευδαργύρου
και υδροξειδίου του κοβαλτίου σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον
12 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 18 %, του είδους που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για συσσωρευτές

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Μείγμα φυτοστερολών, όχι υπό μορφή σκόνης, με κατά βάρος
περιεκτικότητα:
— 75 % ή μεγαλύτερη σε στερόλες,
— όχι μεγαλύτερη από 25 % σε στανόλες,
για χρήση στην παραγωγή στανολών/στερολών ή
στανολεστέρων/στερολεστέρων (1)

0%

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Πολτός με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χαλκό 75 % η μεγαλύτερη,
χωρίς όμως να υπερβαίνει το 85 %, που περιέχει επίσης ανόργανα
οξείδια, αιθυλοκυτταρίνη και διαλύτη

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ
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ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90
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Μίγμα φυτοστερολών παραγόμενων από ξύλο και έλαια προερχόμενα από
ξύλο (ταλέλαιο), υπό μορφή σκόνης με μέγεθος σωματιδίων όχι
μεγαλύτερο από 300 μm, περιεκτικότητας κατά βάρος:
— 60 % ή μεγαλύτερης, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 80 %, σε
σιτοστερόλες,
— όχι μεγαλύτερης από 15 % σε καμπεστερόλες,
— όχι μεγαλύτερης από 5 % σε στιγμαστερόλες, και
— όχι μεγαλύτερης από 15 % σε β-σιτοστανόλες

0%

31.12.2017

35
43

Συμπολυμερές α-μεθυλοστυρολίου και στυρολίου, με σημείο μαλάκυνσης
που υπερβαίνει 113 °C

0%

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα:
— τουλάχιστον 45 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 65 %, σε πολυμερή
στυρολίου
— τουλάχιστον 35 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 45 %, σε
πολυ(φαινυλεναιθέρα)
— 10 % κατ’ ανώτατο όριο σε άλλα πρόσθετα
και με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ειδικά χρωματικά εφέ:
— μεταλλικό ή μαργαρώδες με οπτική γωνιακή μεταμέρεια
προκαλούμενη από την παρουσία χρωστικής από νιφάδες σε
αναλογία τουλάχιστον 0,3 %
— φθορίζον, χαρακτηριζόμενο από την εκπομπή φωτός κατά την
απορρόφηση υπεριώδους ακτινοβολίας
— λαμπρό λευκό, χαρακτηριζόμενο από τιμές L*τουλάχιστον 92, b* το
πολύ 2 και a* – 5 έως 7 της χρωματικής κλίμακας CIELab

0%

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Συμπολυμερές αιθυλενίου-χλωροτριφθοροαιθυλενίου, έστω και
τροποποιημένο με εξαφθοροϊσοβουτυλένιο, σε σκόνη, έστω και αν
περιέχει πληρωτικά υλικά

0%

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Ρητίνη πολυγλυκιδυλαιθέρα πολυγλυκερόλης (CAS RN 105521-63-9)

0%

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Εύκαμπτες συσκευασίες (για ευαίσθητα στο οξυγόνο πολυμερή),
κατασκευασμένες από πολυστρωματικό υλικό που αποτελείται από:
— 75 μm πολυαιθυλενίου, κατ’ ανώτατο όριο,
— 50 μm πολυαμιδίου, κατ’ ανώτατο όριο,
— 15 μm πολύ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), κατ’ ανώτατο όριο, και
— 9 μm αλουμινίου, κατ’ ανώτατο όριο,
με εφελκυστική αντοχή άνω των 70 N/15 mm και ταχύτητα μεταβίβασης
οξυγόνου κάτω του 0,1 cm3/m2/24ωρο σε πίεση 0,1 MPa

0%

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Συμπολυμερές με κατά βάρος περιεκτικότητα σε τερεφθαλικό οξύ και/ή
ισομερή του και σε κυκλοεξανοδιμεθανόλη τουλάχιστον 72 %

0%

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Συμπολυμερές τερεφθαλικού οξέος και ισοφθαλικού οξέος με διφαινόλη
Α

0%

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Συμπολυμερές αποτελούμενο από:
— εξανοδιικό οξύ,
— 12-αμινοδωδεκανικό οξύ
— εξαϋδρο-2H-αζεπιν-2-όνη και
— 1,6-εξανοδιαμίνη

0%

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Σκόνη θερμοσκληρυνόμενης ρητίνης, η οποία φέρει ομοιογενώς
κατανεμημένα μαγνητικά σωματίδια, για χρήση στην κατασκευή μελάνης
για φωτοαντιγραφικά και τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και
πολυμηχανήματα (1)

0%

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Μείγμα:
— Ρητίνης αλκυλοφαινόλης-φορμαλδεΰδης, έστω και βρωμιωμένης, και
— οξειδίου του ψευδαργύρου

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ
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ex 3824 90 97

78

ex 3903 90 90
ex 3911 90 99
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Συγκολλητική ύλη σιλικόνης σε διαλύτη, ευαίσθητη σε πίεση, που
περιέχει κόμμι συμπολυμερούς (διμεθυλοσιλοξανίου/διφαινιλοσιλοξανίου)

0%

31.12.2017

30

Συμπολυμερές αιθυλενιμίνης και διθειοκαρβαμιδικής αιθυλενιμίνης σε
υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου

0%

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

Υδρογονωμένο πολυμερές1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο-1,4:5,8διμεθανοναφθαλινίουμε3a,4,7,7a-τετραϋδρο-4,7-μεθανο-1Hινδόλιοκαι4,4a,9,9a-τετραϋδρο-1,4-μεθανο-1H-φλουορένιο (CAS RN
503442-46-4)

0%

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Υδρογονωμένο πολυμερές1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο-1,4:5,8διμεθανοναφθαλινίουμε4,4a,9,9a-τετραϋδρο-1,4-μεθανο-1H-φλουορένιο
(CAS RN 503298-02-0)

0%

31.12.2017

ex 3919 10 80
ex 3919 90 00

43
26

Μεμβράνη από συμπολυμερές αιθυλενίου-οξικού βινυλίου:
— πάχους τουλάχιστον 100 μm,
— επιχρισμένη στη μία πλευρά με ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην
πίεση ή στην υπεριώδη ακτινοβολία και με πολυεστερική επένδυση

0%

31.12.2014

ex 3919 10 80
ex 3919 90 00

45
45

Ταινία από ενισχυμένο αφρώδες πολυαιθυλένιο, επιστρωμένη και στις δύο
πλευρές με ακρυλική συγκολλητική ύλη με μικρο-αυλακώσεις, ευαίσθητη
στην πίεση, και στη μία πλευρά με επένδυση, πάχους εφαρμογής από
0,38 mm έως 1,53 mm κατ’ ανώτατο όριο

0%

31.12.2017

ex 3919 10 80
ex 3919 90 00

55
53

Ταινία από αφρώδες ακρυλικό, που καλύπτεται από τη μία πλευρά με
συγκολλητική ύλη που ενεργοποιείται στη θερμότητα ή με ακρυλική
συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση και από την άλλη πλευρά από
ακρυλική συγκολλητική ύλη που ευαισθητοποιείται στην πίεση και από
αφαιρετό φύλλο προστασίας, peel adhesion υπό γωνία 90o Ί άνω των
25 N/cm (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 3 330)

0%

31.12.2017

ex 3919 10 80
ex 3919 90 00

85
28

Μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο ή πολυαιθυλένιο ή οποιαδήποτε
άλλη μεμβράνη από πολυολεφίνη:
— πάχους τουλάχιστον 65 μm,
— επιστρωμένη στη μία πλευρά με ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην
υπεριώδη ακτινοβολία και με πολυεστερική επένδυση

0%

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Μεμβράνη που αποτελείται από πολυστρωματική κατασκευή
πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) και συμπολυμερούς ακρυλικού
βουτυλίου-μεθακρυλικού μεθυλίου, με επίστρωση της μιας πλευράς με
ακρυλικό επίχρισμα ανθεκτικό στην τριβή με ενσωματωμένα
νανοσωματίδια οξειδίου αντιμονίου-κασσιτέρου και αιθάλης και της
άλλης πλευράς με ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση και
προστατευτική επένδυση από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), επιστρωμένη
με σιλικόνη

0%

31.12.2017

ex 3919 90 00
ex 9001 20 00

47
40

Πολωτικό φύλλο, σε κυλίνδρους, αποτελούμενο από φύλλο πολλαπλών
στρώσεων πολυβινυλικής αλκοόλης, ενισχυμένο από τις δύο πλευρές με
τριακετυλική μεμβράνη από κυτταρίνη, με μία ευαίσθητη στην πίεση
συγκολλητική και κινητή προστατευτική μεμβράνη στη μία πλευρά

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19
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Μεμβράνη συνδιέλασης (συνεξώθησης) με επτά έως εννέα στρώματα,
κυρίως συμπολυμερών αιθυλενίου ή λειτουργικών πολυμερών αιθυλενίου:
— αποτελούμενη από τριστρωματικό φραγμό με κεντρικό στρώμα το
οποίο έχει ως κύριο συστατικό αιθυλενοβινυλική αλκοόλη και είναι
επικαλυμμένο σε κάθε πλευρά από ένα στρώμα που έχει ως κύριο
συστατικό πολυμερή κυκλικών ολεφινών,
— επικαλυμμένη σε κάθε πλευρά με δύο ή περισσότερα στρώματα
πολυμερούς
και με μέγιστο συνολικό πάχος 110 μm

0%

31.12.2017

55
93

Μεμβράνη συνδιέλασης (συνεξώθησης) με επτά έως εννέα στρώματα,
κυρίως συμπολυμερών προπυλενίου:
— αποτελούμενη από τριστρωματικό φραγμό με κεντρικό στρώμα το
οποίο έχει ως κύριο συστατικό αιθυλενοβινυλική αλκοόλη και είναι
επικαλυμμένο σε κάθε πλευρά από ένα στρώμα που έχει ως κύριο
συστατικό πολυμερή κυκλικών ολεφινών,
— επικαλυμμένη σε κάθε πλευρά με δύο ή περισσότερα στρώματα
πολυμερούς
και με μέγιστο συνολικό πάχος 110 μm

0%

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Τριστρωματική μεμβράνη συνδιέλασης,
— κάθε στρώμα της οποίας περιέχει μείγμα πολυπροπυλενίου και
πολυαιθυλενίου,
— μέγιστης κατά βάρος περιεκτικότητας σε άλλα πολυμερή 3 %,
— έστω και αν περιέχει διοξείδιο του τιτανίου στο κεντρικό στρώμα,
— μέγιστου συνολικού πάχους 70 μm

0%

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Φύλλα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) που πληρούν το πρότυπο EN
4 366 (MIL-PRF-25690)

0%

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), πάχους τουλάχιστον 18μm,
χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 25μm, με:
— διαμήκη συρρίκνωση 3,4 (± 0,1) % (όπως προσδιορίζεται με τη
μέθοδο ASTM D 1204 σε θερμοκρασία190 °C για 20 λεπτά) και
— εγκάρσια συρρίκνωση 0,3 (± 0,2) % (όπως προσδιορίζεται με τη
μέθοδο ASTM D 1204 σε θερμοκρασία190 °C για 20 λεπτά)

0%

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) πάχους όχι μεγαλύτερου από
20 μm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές από στρώμα φραγμού για
αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί
πυριτία και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 μm

0%

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Μεμβράνη από ακετυλοβουτυρική κυτταρίνη, είτε συνδυάζεται είτε όχι με
φύλλο πολυανθρακικού πολυμερούς, πάχους που δεν υπερβαίνει το
0,81 mm, με μικροεξοχές με τυπική γωνία πρόσπτωσης 30 βαθμών,
μετρούμενη από κάθε πλευρά του κανονικού διανύσματος της επιφάνειας

0%

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Μεμβράνη πολυαμιδίου, πάχους όχι μεγαλύτερου από 20 μm, με
επικάλυψη και στις δύο πλευρές από στρώμα φραγμού για αέρια
αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία
και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 μm

0%

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Ύφασμα αποτελούμενο από νήματα στημονιού από πολυαμίδιο-6,6 και
νήματα υφαδιού από πολυαμίδιο-6,6, πολυουρεθάνη και συμπολυμερές
τερεφθαλικού οξέος, π-φαινυλενοδιαμίνης και 3,4’–οξυδις
(φαινυλεναμίνης)

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 3920 10 40

30

ex 3920 20 29
ex 3920 20 80

20.12.2012

EL
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Υφάσματα μη υφασμένα, βάρους όχι μεγαλύτερου από 20 g/m2, που
περιέχουν νήματα συνενωμένα με συστροφή και εμφυσημένα κατά την
τήξη, σε μορφή «σάντουιτς», όπου οι δύο εξωτερικές στρώσεις περιέχουν
λεπτά ατέρμονα νήματα (διαμέτρου μεγαλύτερης από 10 μm, χωρίς όμως
να υπερβαίνει τα 20 μm) και η εσωτερική στρώση περιέχει υπέρλεπτα
ατέρμονα νήματα (διαμέτρου μεγαλύτερης από 1 μm, χωρίς όμως να
υπερβαίνει τα 5 μm), για την παραγωγή μάκτρων (πάνες) και επενδύσεων
μάκτρων για μωρά και ανάλογων μάκτρων υγιεινής (1)

0%

31.12.2017

50

Υφάσματα μη υφασμένα:
— βάρους 30 g/m2 και άνω, αλλά το πολύ 60 g/m2,
— περιέχοντα ίνες πολυπροπυλενίου ή πολυπροπυλενίου και
πολυαιθυλενίου,
— έστω και εκτυπωμένα,:
— φέροντα στη μία πλευρά, στο 65 % της συνολικής επιφάνειας,
κυκλικά εξογκώματα διαμέτρου 4mm, συνιστάμενα από
αγκυρωμένες, ανυψωμένες, ασύνδετες, βοστρυχοειδείς ίνες,
κατάλληλες για την εμπλοκή εξηλασμένων υλικών αγκίστρου και με
συνδεδεμένο το εναπομένον 35 % της επιφάνειας,
— και στην άλλη πλευρά με λεία, άμορφη επιφάνεια,
προς χρήση για την παραγωγή μάκτρων (πάνες) και επενδύσεων μάκτρων
για βρέφη και ανάλογων μάκτρων υγιεινής (1)

0%

31.12.2017

ex 5603 12 90
ex 5603 13 90
ex 5603 92 90
ex 5603 93 90

70
70
40
10

Μη υφασμένα υφάσματα από πολυπροπυλένιο,
— με ένα στρώμα διογκωμένο σε τήγμα και επιστρωμένο στην κάθε
πλευρά του με νήματα πολυπροπυλενίου θερμικά συνδεδεμένα
(spun-bonded),
— μέγιστου βάρους 150 g/m2,
— σε τόπια ή απλώς κομμένα σε τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα
τεμάχια και
— μη εμποτισμένα

0%

31.12.2013

ex 5603 92 90
ex 5603 94 90

70
40

Μη υφασμένα υφάσματα, αποτελούμενα από πολλαπλά στρώματα
μείγματος διογκωμένων σε τήγμα ινών και ασυνεχών ινών
πολυπροπυλενίου και πολυεστέρα, έστω και επιστρωμένα με νήματα
πολυπροπυλενίου θερμικά συνδεδεμένα (spun-bonded), στη μία ή και
στις δύο πλευρές

0%

31.12.2013

ex 5603 92 90
ex 5603 93 90

80
50

Μη υφασμένο ύφασμα πολυολεφίνης, το οποίο αποτελείται από ένα
στρώμα ελαστομερούς επιστρωμένο σε κάθε πλευρά με νήματα
πολυολεφίνης:
— βάρους τουλάχιστον 25 g/m2, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα
150 g/m2,
— σε τόπια ή απλώς κομμένο σε τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα
τεμάχια,
— μη εμποτισμένο,
— με ιδιότητες εγκάρσιας (cross-directional) ή διαμήκους (machinedirectional) επιμήκυνσης,
για χρήση στην κατασκευή προϊόντων βρεφικής/παιδικής περιποίησης (1)

0%

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Κεραμικός δακτύλιος με ορθογώνια εγκάρσια διατομή, εξωτερική
διάμετρο τουλάχιστον 19 mm(+ 0,00 mm/– 0,10 mm), χωρίς όμως να
υπερβαίνει τα 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), εσωτερική διάμετρο
τουλάχιστον 10 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), χωρίς όμως να
υπερβαίνει τα 19 mm(+ 0,00 mm/-0,30 mm), πάχος μεταξύ 2 mm
(± 0,10 mm) και 3,70 mm(± 0,20 mm), θερμική αντοχή τουλάχιστον
240 °C και κατά βάρος περιεκτικότητα:
— 90 % (± 1,5 %) σε οξείδιο του αργιλίου,
— 7 % (± 1 %) σε οξείδιο του τιτανίου

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 5603 11 10
ex 5603 11 90

20
20

ex 5603 12 90
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Γυαλί επιπλεύσεως:
— πάχους 4,0 mm ή μεγαλύτερου, που όμως δεν υπερβαίνει τα
4,2 mm,
— με διαπερατότητα 91 % ή μεγαλύτερη, μετρούμενη με χρήση
φωτεινής πηγής τύπου D,
— επικαλυμμένο σε μια όψη από ανακλαστική στρώση διοξειδίου του
κασσιτέρου (SnO2) με πρόσμειξη φθορίου

0%

31.12.2017

05
25

Πρόνημα τίτλου 1 980 έως 2 033 tex, αποτελούμενο από συνεχείς
υαλοΐνες των 9 μm (± 0,5 μm)

0%

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

Κλωσμένο νήμα υάλου, τίτλου 33 tex ή πολλαπλάσιου των 33 tex
(± 13 %), από συνεχείς υαλοΐνες, με ίνες διαμέτρου 9 μm
(– 1 μm/+ 1,5 μm)

0%

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Βάση τηλεόρασης με πόδι και μεταλλικό άνω μέρος για στήριξη και
σταθεροποίηση της συσκευής τηλεόρασης

0%

31.12.2016

ex 7601 20 20
ex 7601 20 80

10
10

Ελάσματα και πρίσματα κράματος αλουμινίου από επανάτηξη, που
περιέχουν λίθιο

0%

31.12.2017

ex 7604 29 10
ex 7606 12 99

10
20

Φύλλα και ράβδοι από κράματα αργιλίου-λιθίου

0%

31.12.2015

ex 7606 12 92
ex 7607 11 90

20
20

Λωρίδα από κράμα αργιλίου και μαγνησίου:
— σε ρόλους,
— πάχους 0,14 mm και άνω, το πολύ όμως 0,40 mm,
— πλάτους 12,5 mm και άνω, το πολύ όμως 359 mm,
— με εφελκυστική αντοχή 285 N/mm2 και άνω και
— με επιμήκυνση στο όριο θραύσης 1 % και άνω και
με κατά βάρος περιεκτικότητα σε:
— αργίλιο 93,3 % και άνω,
— μαγνήσιο 2,2 % και άνω, το πολύ όμως 5 %, και
— άλλα στοιχεία 1,8 % κατά μέγιστο

0%

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Πολυστρωματικό φύλλο αλουμινίου με:
— περιεκτικότητα σε αλουμίνιο 99 % και άνω,
— υδρόφιλη επίστρωση από πυριτία και νερό, χωρίς γυαλί,
— μέγιστο συνολικό πάχος 0,120 mm,
— εφελκυστική αντοχή 100 N/mm2 και άνω (προσδιοριζόμενη με τη
μέθοδο δοκιμών ASTM E8) και
— επιμήκυνση στο όριο θραύσης 1 % και άνω

0%

30.06.2013

ex 7607 20 90

10

Πολύστρωτος υμένας αλουμινίου συνολικού πάχους το πολύ 0,123 mm,
αποτελούμενος από στρώμα αλουμινίου πάχους το πολύ 0,040 mm, με
υμένες βάσης από πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο, και με προστατευτική
επικάλυψη κατά της οξείδωσης από υδροφθορικό οξύ, προς χρήση στην
παραγωγή ηλεκτρικών στηλών από πολυμερές λιθίου (1)

0%

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Σκόνη μολυβδαινίου
— καθαρότητας 99 % και άνω κατά βάρος και
— με μέγεθος σωματιδίων τουλάχιστον 1,0 μm, όχι όμως άνω των
5,0 μm

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 7005 10 30

10

ex 7019 12 00
ex 7019 12 00
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Ράβδοι, βέργες και σύρμα κράματος τιτανίου και αργιλίου, με
περιεκτικότητα κατά βάρος 1 % ή μεγαλύτερη, που όμως δεν υπερβαίνει
τα 2 % σε αργίλιο, προς χρήση στην κατασκευή σιγαστήρων και σωλήνων
εξαγωγής των διακρίσεων 8708 92 ή 8714 10 00 (1)

0%

31.12.2017

30

Κράμα τιτανίου και πυριτίου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πυρίτιο
0,15 % και άνω, το πολύ όμως 0,60 %, σε φύλλα ή ρόλους, προς χρήση
για την κατασκευή:
— συστημάτων εξάτμισης για κινητήρες εσωτερικής καύσης
— αυλών και σωλήνων της διάκρισης 8108 90 60 (1)

0%

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Φύλλα κράματος τιτανίου για την παραγωγή δομικών μερών
αεροσκαφών (1)

0%

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Θώρακες, φύλλα, ταινίες και υμένες από κράμα τιτανίου, χαλκού και
νιοβίου, με περιεκτικότητα κατά βάρος 0,8 % ή μεγαλύτερη, που όμως
δεν υπερβαίνει το 1,2 % σε χαλκό και 0,4 % ή μεγαλύτερη, που όμως
δεν υπερβαίνει το 0,6 % σε νιόβιο

0%

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Ελάσματα, ταινίες και φύλλα από μη κραματοποιημένο τιτάνιο

0%

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Φέρουσα πλάκα καρβιδίου αργιλιοπυριτίου (AlSiC-9) για ηλεκτρονικά
κυκλώματα

0%

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Σύνολο εργαλείων πρέσας μεταφοράς (transferpress) και/ή πρέσας
συζευγμένων μονάδων (tandempress) για την ψυχρή μορφοποίηση,
συμπίεση, συρματοποίηση, κοπή, διάτρηση, κάμψη, ευθυγράμμιση και
κοίλανση μεταλλικών φύλλων και τον σχηματισμό χειλών σε αυτά, για
χρήση στην κατασκευή μερών του πλαισίου μηχανοκίνητων οχημάτων (1)

0%

31.12.2017

ex 8407 33 00
ex 8407 90 80
ex 8407 90 90

10
10
10

Παλινδρομικοί η περιστροφικοί εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής
καύσεως των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με
κυλινδρισμό 300 cm3 ή περισσότερο και με ισχύ που υπερβαίνει τα
6 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20,0 kW, που προορίζονται για την
κατασκευή
— αυτοπροωθούμενων χορτοκοπτικών με κάθισμα της διάκρισης
8433 11 51 και χειροκίνητων χορτοκοπτικών της διάκρισης
8433 11 90,
— ελκυστήρων της διάκρισης 8701 90 11, που χρησιμοποιούνται
κυρίως ως κουρευτικές μηχανές χόρτου
— κουρευτικών τετράχρονων μηχανών με κυλινδρισμό κινητήρα όχι
μικρότερο από 300 cm3 της διάκρισης 8433 20 10 ή
— εκχιονιστήρων της διάκρισης 8430 20 (1)

0%

31.12.2017

ex 8408 90 43
ex 8408 90 45
ex 8408 90 47

30
20
30

Τετρακύλινδρος, τετράχρονος, υγρόψυκτος κινητήρας
συμπίεσης/ανάφλεξης:
— μέγιστου κυβισμού 3 850 cm3 και
— ονομαστικής ισχύος εξόδου τουλάχιστον 15 kW, όχι όμως άνω των
55 kW,
για χρήση στην κατασκευή οχημάτων της κλάσης 8 427 (1)

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50
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Κατασκευαστικό στοιχείο αεριοστρόβιλου, σχήματος τροχού, με πτερύγια,
του είδους που χρησιμοποιείται σε υπερπληρωτές (turbocharger):
— από χυτευμένο με ακρίβεια κράμα νικελίου που ανταποκρίνεται στο
πρότυπο DIN G- NiCr13Al16MoNb ή DIN NiCo10W10Cr9AlTi ή
AMS AISI:686,
— με μέγιστη θερμική αντοχή 1 100 °C,
— διαμέτρου τουλάχιστον 30 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα
80 mm,
— ύψους τουλάχιστον 30 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 50 mm

0%

31.12.2017

60

Τετράοδος βαλβίδα αναστροφής της ροής ψυκτικών μέσων,
αποτελούμενη από:
— ηλεκτρομαγνητική οδηγό βαλβίδα
— ορειχάλκινο σώμα βαλβίδας, συμπεριλαμβανομένου ολισθητήρα
βαλβίδας και χάλκινων συνδέσεων
με πίεση λειτουργίας 4,5 MPa

0%

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Κυλινδρικόέδρανο τριβέων:
— από χυτευμένο με ακρίβεια φαιό (γκρίζο) χυτοσίδηρο που
ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN EN 1561,
— με θαλάμους ελαίου,
— χωρίς τριβείς,
— διαμέτρου τουλάχιστον 60 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα
180 mm,
— ύψους τουλάχιστον 60 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 120 mm,
— έστω και με θαλάμους νερού και συνδετήρες

0%

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Κινητήρες ΣΡ, χωρίς ψήκτρες, με τα εξής χαρακτηριστικά:
— εξωτερική διάμετρο 80 mm και άνω, το πολύ όμως 100 mm,
— τάση παροχής 12 V,
— στους 20 °C ισχύς εξόδου 300 W και άνω, το πολύ όμως 550 W,
— στους 20 °C ροπή 2,90Nm και άνω, το πολύ όμως 5,30 Nm,
— στους 20 °C ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 600 ΣΑΛ και άνω,
το πολύ όμως 1 200 ΣΑΛ,
— εξοπλισμένοι με αισθητήρα γωνιακής θέσης του δρομέα τύπου
«resolver» ή «hall effect»
του είδους που χρησιμοποιείται σε συστήματα διεύθυνσης με
σερβομηχανισμό για αυτοκίνητα

0%

31.12.2017

ex 8501 33 00
ex 8501 40 80
ex 8501 53 50

30
50
10

Μηχανισμός ηλεκτροκίνησης για μηχανοκίνητα οχήματα, ισχύος εξόδου
το πολύ 315 kW, με:
— κινητήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος με μετάδοση
κίνησης ή άνευ,
— ηλεκτρονικό σύστημα ισχύος συνδεδεμένο με καλώδιο

0%

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Σύστημα κυψελών καυσίμου
— αποτελούμενο τουλάχιστον από κυψέλες καυσίμου που λειτουργούν
με φωσφορικό οξύ,
— μέσα σε περίβλημα με ενσωματωμένη διαχείριση νερού και
κατεργασία αερίου,
— για μόνιμη και σταθερή παροχή ενέργειας

0%

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Μετασχηματιστής προς χρήση στην κατασκευή ανορθωτών σε
δομοστοιχεία LCD (1)

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 8411 99 00

30

ex 8481 80 69
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Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές:
— μέγιστης χωρητικότητας 1 kVA,
— χωρίς ρευματολήπτες ούτε καλώδια,
για εσωτερική χρήση στην κατασκευή αποκωδικοποιητών και συσκευών
τηλεόρασης (1)

0%

31.12.2017

40

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, εφοδιασμένη με κύκλωμα ανόρθωσης
με γέφυρα και άλλα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία
— με δύο συνδετήρες εξόδου
— με δύο συνδετήρες εισόδου που είναι διαθέσιμοι και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εν παραλλήλω
— με ικανότητα μεταγωγής μεταξύ των θέσεων λειτουργίας «φωτεινό»
και «αμυδρό»
— με τάση εισόδου 40 V(+ 25 % – 15 %) ή 42 V(+ 25 % – 15 %) στη
θέση λειτουργίας «φωτεινό» και 30 V(± 4 V) στη θέση λειτουργίας
«αμυδρό» ή
— με τάση εισόδου 230V(+ 20 % – 15 %) στη θέση λειτουργίας
«φωτεινό» και 160 V(± 15 %) στη θέση λειτουργίας «αμυδρό» ή
— με τάση εισόδου 120 V(15 % – 35 %) στη θέση λειτουργίας
«φωτεινό» και 60 V(± 20 %) στη θέση λειτουργίας «αμυδρό»
— με ρεύμα εισόδου που φθάνει στο 80 % της ονομαστικής του τιμής
εντός 20 ms
— με συχνότητα εισόδου 45 Hz ή περισσότερο, όχι όμως άνω των
65 Hz, για τις τάσεις 42Vκαι 230 V, και 45-70 Hz για την τάση
120 V
— με μέγιστη υπερύψωση ρεύματος εισροής 250 % του ρεύματος
εισόδου
— με μέγιστη διάρκεια της υπερύψωσης του ρεύματος εισροής 100ms
— με βύθιση ρεύματος εισόδου όχι κάτω του 50 % του ρεύματος
εισόδου
— με μέγιστη διάρκεια της βύθισης του ρεύματος εισροής 20ms
— με δυνατότητα προρύθμισης του ρεύματος εξόδου
— με ρεύμα εξόδου που φθάνει στο 90 % της προρρυθμισμένης
ονομαστικής του τιμής εντός 50 ms
— με μηδενισμό του ρεύματος εξόδου εντός 30 ms από τη διακοπή της
τάσης εισόδου
— με καθορισμένη κατάσταση αστοχίας σε περίπτωση απουσίας φορτίου
ή υπερβολικά υψηλού φορτίου (λειτουργία τέλους του κύκλου ζωής)

0%

30.06.2013

ex 8504 40 82

50

Μετασχηματιστής σε περίβλημα, με τα εξής χαρακτηριστικά:
— ονομαστική ισχύς το πολύ 30 W
— τάση εισόδου 90 V και άνω, το πολύ όμως 305 V
— συχνότητα εισόδου 47 Hz και άνω, το πολύ όμως 63 Hz
— σταθερό ρεύμα εξόδου 350 mA και άνω, το πολύ όμως 1 050 mA
— εισερχόμενο κρουστικό ρεύμα το πολύ 10 A
— φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας -20 °C και άνω, το πολύ όμως
+ 65 °C,
κατάλληλος για την οδήγηση LED

0%

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Σωληνοειδές πηνίο με
— μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος 6 W,
— αντίσταση μόνωσης άνω των 100 M ohm και
— εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον11,4 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει
τα 11,8 mm

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ

TARIC
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ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82
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Μόνιμοι μαγνήτες αποτελούμενοι από κράμα νεοδυμίου, σιδήρου και
βορίου, είτε σχήματος στρογγυλευμένου ορθογωνίου με διαστάσεις που
δεν υπερβαίνουν 15 mm × 10 mm × 2 mm, ή σχήματος δίσκου
διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 90 mm, με ή χωρίς οπή στο κέντρο

0%

31.12.2013

50

Ειδικά διαμορφωμένες ράβδοι, που προορίζονται να αποτελέσουν
μόνιμους μαγνήτες μετά από μαγνήτιση και περιέχουν νεοδύμιο, σίδηρο
και βόριο, με τις ακόλουθες διαστάσεις:
— μήκος τουλάχιστον 15 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 52 mm,
— πλάτος τουλάχιστον 40 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 42 mm
του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ηλεκτρικών
σερβοκινητήρων για αυτοματοποιημένη βιομηχανική παραγωγή

0%

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Δακτύλιοι, σωλήνες, έδρανα κύλισης ή στεφάνες από κράμα νεοδυμίου,
σιδήρου και βορίου
— μέγιστης διαμέτρου 45 mm,
— μέγιστου ύψους 45 mm,
του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή μόνιμων μετά από
μαγνήτιση μαγνητών

0%

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Συστοιχίες από επαναφορτιζόμενους ηλεκτρικούς συσσωρευτές ιόντοςλιθίου, με τα εξής χαρακτηριστικά:
— μήκος 1 203 mm και άνω, το πολύ όμως 1 297 mm,
— πλάτος 282 mm και άνω, το πολύ όμως 772 mm,
— ύψος 792 mm και άνω, το πολύ όμως 839 mm,
— βάρος 260 kg και άνω, το πολύ όμως 293 kg,
— ισχύς 22 kWh ή 26 kWh, και
— συγκείμενες από 24 ή 48ενότητες

0%

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Ενότητες για τη συναρμολόγηση συστοιχιών ηλεκτρικών συσσωρευτών
ιόντος-λιθίου, με τα εξής χαρακτηριστικά:
— μήκος 298 mm και άνω, το πολύ όμως 408 mm,
— πλάτος 33,5 mm και άνω, το πολύ όμως 209 mm,
— ύψος 138 mm και άνω, το πολύ όμως 228 mm,
— βάρος 3,6 kg και άνω, το πολύ όμως 17 kg, και
— ισχύς 485 kWh και άνω, το πολύ όμως 2 158 kWh

0%

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Συσσωρευτής ιόντων λιθίου, κυλινδρικού σχήματος, με:
— ελλειψοειδή βάση συσφιγμένη στο μέσο της,
— μήκος τουλάχιστον 49 mm(χωρίς τους ακροδέκτες),
— πλάτος τουλάχιστον 33,5 mm,
— πάχος τουλάχιστον 9,9 mm,
— ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1,75 Ah και
— ονομαστική τάση 3,7 V,
για την κατασκευή επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών στηλών (1)

0%

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Συσσωρευτής ιόντων λιθίου, κυβοειδούς σχήματος, με:
— στρογγυλευμένες ορισμένες από τις γωνίες,
— μήκος τουλάχιστον 76 mm (χωρίς τους ακροδέκτες),
— πλάτος τουλάχιστον 54,5 mm,
— πάχος τουλάχιστον 5,2 mm,
— ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 3 100 mAh και
— ονομαστική τάση 3,7 V,
για την κατασκευή επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών στηλών (1)

0%

31.12.2017

Κωδικός ΣΟ

TARIC
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ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00
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Τεμαχισμένη πλάκα επινικελιωμένου ελάσματος χαλκού:
— πλάτους 70 mm(± 5 mm),
— πάχους 0,4 mm(± 0,2 mm),
— μήκους όχι άνω των 55 mm,
για χρήση στην κατασκευή συσσωρευτών ιόντων λιθίου προοριζόμενων
για ηλεκτρικά οχήματα (1)

0%

31.12.2016

30

Μεγάφωνα:
— σύνθετης αντίστασης 4 Ohm και άνω, το πολύ όμως 16 Ohm,
— ονομαστικής ισχύος 2 W και άνω, το πολύ όμως 20 W,
— έστω και με πλαστικό βραχίονα, και
— με ή χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο εφοδιασμένο με συνδετήρες,
του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τηλεοπτικών συσκευών
και οθονών ελέγχου βίντεο

0%

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Μηχανισμός σκληρού δίσκου, προς ενσωμάτωση σε προϊόντα της κλάσης
8 521 (1)

0%

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Έγχρωμη οθόνη βίντεο υγρών κρυστάλλων, με τάση εισόδου συνεχούς
ρεύματος τουλάχιστον 7 V, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 30 V, με
μέγιστο μήκος διαγωνίου 33,2 cm,
— είτε χωρίς περίβλημα, με οπίσθιο κάλυμμα και πλαίσιο τοποθέτησης,
— ή με περίβλημα ειδικά σχεδιασμένο για την τοποθέτηση της οθόνης,
κατάλληλη για ενσωμάτωση σε προϊόντα των κεφαλαίων 84 έως 90 και
του κεφαλαίου 94

0%

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Ενότητες περιλαμβάνουσες τουλάχιστον πλινθία ημιαγωγών για:
— την παραγωγή οδηγών σημάτων για τη διευθυνσιοδότηση
εικονοψηφίδων, ή
— την οδήγηση εικονοψηφίδων διευθυνσιοδότησης

0%

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Αισθητήρες εικόνας (αισθητήρες «προοδευτικής σάρωσης» τύπου
InterlineCCD ή CMOS) για ψηφιακές βιντεοκάμερες, σε μορφή
αναλογικού ή ψηφιακού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με
εικονοψηφίδες (pixel) μέγιστων διαστάσεων 12 μm × 12 μm, είτε σε
μονοχρωματική έκδοση, όπου σε κάθε επιμέρους εικονοψηφίδα
τοποθετείται μικροφακός (συστοιχία μικροφακών), είτε σε πολυχρωματική
έκδοση με χρωματικό φίλτρο, η οποία επίσης περιλαμβάνει συστοιχία
μικροφακών, με μικροφακούς τοποθετημένους σε όλες τις εικονοψηφίδες

0%

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για συσκευές απεικόνισης
LCD της κλάσης 8 528:
— με διαγώνιο 14,48 cm ή περισσότερο, αλλά όχι όμως άνω των
31,24 cm,
— με φωτισμό βάθους και μικροελεγκτή,
— με ελεγκτή σειριακού δικτύου αισθητήρων (Controller area
network/CAN) με διεπαφή διαφορικής σηματοδότησης χαμηλής
τάσης (Low-voltage differential signalling/LVDS) και υποδοχή
CAN/τροφοδοτικού ισχύος ή με ελεγκτή σύνδεσης εικονοστοιχείων
για αυτοκίνητα (Automotive Pixel Link/APIX) με διεπαφή APIX,
— εντός περιβλήματος, με ή χωρίς απαγωγό θερμότητας στην οπίσθια
πλευρά του,
— χωρίς λειτουργική μονάδα επεξεργασίας σημάτων,
προς χρήση στην κατασκευή οχημάτων του κεφαλαίου 87 (1)

0%

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Σύνδεσμοι σταθερού βήματος προς χρήση στην κατασκευή δεκτών
τηλεόρασης υγρών κρυστάλλων (LCD) (1)

0%

31.12.2017
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TARIC
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ex 8507 90 80

70

ex 8518 29 95
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ex 8536 69 90

87

Σύνδεσμοι τύπου D-sub (D-subminiature/υποσμίσκρυνση D) με
πλαστικό ή μεταλλικό περίβλημα, με 15 ακίδες σε τρεις σειρές, για
χρήση στην κατασκευή προϊόντων των κλάσεων 8 521 και 8 528 (1)

0%

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Θηλυκοί συνδετήρες καρτών μνήμης τύπου SecureDigital (SD) και
CompactFlash, έξυπνων καρτών και καρτών υπολογιστή των 64 ακίδων,
του είδους που χρησιμοποιείται για συγκόλληση σε πλάκες τυπωμένων
κυκλωμάτων με σκοπό τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και κυκλωμάτων
και τη μεταγωγή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με μέγιστη τάση
1 000 V

0%

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Δομοστοιχείο πίνακα οργάνων αυτοκινήτων για την επεξεργασία και
αξιολόγηση δεδομένων, το οποίο λειτουργεί με βάση το πρωτόκολλο
CANBus (δίαυλος δικτύου περιοχής ελεγκτή) και περιλαμβάνει
τουλάχιστον:
— ηλεκτρονόμους μικροεπεξεργαστή,
— βαθμιδωτό κινητήρα,
— διαγράψιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση (EEPROM) και
— άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία (όπως συνδετήρες, διόδους,
σταθεροποιητή τάσης, αντιστάσεις, πυκνωτές, κρυσταλλοτριόδους
(τρανζίστορ)),
με τάση 13,5 V

0%

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Μέρος ηλεκτρολυτικής συσκευής, αποτελούμενο από λεκάνη νικελίου
στην οποία υπάρχει συρμάτινο πλέγμα νικελίου, στερεωμένο με πλευρικές
νευρώσεις από νικέλιο, καθώς και από λεκάνη τιτανίου στην οποία
υπάρχει συρμάτινο πλέγμα τιτανίου, στερεωμένο με πλευρικές νευρώσεις
από τιτάνιο, όπου αμφότερες οι λεκάνες έχουν συνδεθεί σταθερά μεταξύ
τους ράχη προς ράχη

0%

31.12.2017

ex 8544 20 00
ex 8544 42 90
ex 8544 49 93
ex 8544 49 95

10
20
20
10

Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση PET/PVC, των εξής χαρακτηριστικών:
— τάση το πολύ 60 V,
— ένταση ρεύματος το πολύ 1 A,
— αντίσταση στη θερμότητα το πολύ 105 °C,
— με μεμονωμένα σύρματα πάχους το πολύ 0,1 mm (± 0,01 mm) και
πλάτους το πολύ 0,8 mm (± 0,03 mm),
— απόσταση μεταξύ αγωγών το πολύ 0,5 mm και
— βήμα (απόσταση μεταξύ διακέντρων των αγωγών) το πολύ 1,25 mm

0%

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Καλώδιο μεταβίβασης δεδομένων ικανό για ταχύτητες μετάδοσης διφίων
600 Mbit/s και άνω:
— τάσης 1,25 V (± 0,25 V)
— με ακροδέκτες τοποθετημένους στο ένα ή και στα δύο άκρα, από
τους οποίους τουλάχιστον ένας φέρει ακίδες με βήμα 1 mm,
— με εξωτερική δικτυωτή θωράκιση,
χρησιμοποιούμενο μόνο για επικοινωνία μεταξύ πίνακα LCD, PDP ή
OLED και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων επεξεργασίας βίντεο

0%

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Φίλτρα με πυρήνα από σιδηρομαγνητικό υλικό, τα οποία
χρησιμοποιούνται για την αποκοπή του υψίσυχνου θορύβου σε
ηλεκτρονικά κυκλώματα και προορίζονται για την κατασκευή
τηλεοπτικών συσκευών και οθονών απεικόνισης της κλάσης 8528 (1)

0%

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Πλαίσιο μηχανοκίνητου οχήματος, με ικανότητα αυτανάφλεξης
τουλάχιστον 8 000 cm3, που φέρει θάλαμο επάνω σε 3, 4 ή 5 τροχούς
με μεταξόνιο τουλάχιστον 480 cm, που δεν περιλαμβάνει μηχανήματα
για την εκτέλεση εργασιών, προς ενσωμάτωση σε μηχανοκίνητα οχήματα
ειδικής χρήσης με πλάτος τουλάχιστον 300 cm (1)

0%

31.12.2017

20.12.2012
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L 350/29

Συντελεστής
αυτόνομου
δασμού

Προβλεπό
μενη
ημερομηνία
για την
υποχρεωτική
εξέταση

Υλικό αποτελούμενο από πολωτική μεμβράνη, έστω και σε ρόλους, το
οποίο στηρίζεται στη μία ή και στις δυο πλευρές σε διαφανές υλικό, με ή
χωρίς στρώμα κόλλας, και είναι επικαλυμμένο στη μία ή και στις δυο
πλευρές με αποσπώμενο φύλλο

0%

31.12.2017

75

Εμπρόσθιο φίλτρο που περιλαμβάνει υαλοπίνακες με ειδική εκτύπωση και
επίστρωση υμενίου, προς χρήση στην κατασκευή δομοστοιχείων οθόνης
πλάσματος (1)

0%

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Φακοί
— μέγιστων διαστάσεων 80 mm × 55 mm × 50 mm,
— με ανάλυση 160 γραμμών/mm ή ανώτερη και
— με λόγο μεγέθυνσης 1 προς 18,
του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή επιδιασκοπίων ή
μηχανών λήψης εικόνων για απευθείας μετάδοση

0%

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Φακοί
— μέγιστων διαστάσεων 180 mm × 100 mm × 100 mm, σε μέγιστη
εστιακή απόσταση άνω των 200 mm,
— με ανάλυση 130 γραμμών/mm ή ανώτερη και
— με λόγο μεγέθυνσης 1 προς 18,
του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή επιδιασκοπίων ή
μηχανών λήψης εικόνων για απευθείας μετάδοση

0%

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Φακοί
— μέγιστων διαστάσεων 125 mm × 65 mm × 65 mm,
— με ανάλυση 125 γραμμών/mmή ανώτερη και
— με λόγο μεγέθυνσης 1 προς 16,
του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή επιδιασκοπίων ή
μηχανών λήψης εικόνων για απευθείας μετάδοση

0%

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Φακοί
— μέγιστων διαστάσεων 180 mm × 100 mm × 100 mm, σε μέγιστη
εστιακή απόσταση άνω των 200 mm,
— με στοιχειώδη επιφάνεια 7steradianmm2 ή ανώτερη και
— με λόγο μεγέθυνσης 1 προς 16,
του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή επιδιασκοπίων ή
μηχανών λήψης εικόνων για απευθείας μετάδοση

0%

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Ψηφιακός ελεγκτής βαλβίδων για τον έλεγχο υγρών και αερίων

0%

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Συγκρότημα ηλεκτρικού φωτός περιλαμβάνον:
— κάρτες τυπωμένων κυκλωμάτων και
— διόδους φωτοεκπομπής (LED)
για την κατασκευή μονάδων οπισθοφωτισμού σε τηλεοπτικές συσκευές
επίπεδης οθόνης (1)

0%

30.06.2013

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 9001 20 00

10

ex 9001 90 00

(1) Η αναστολή των δασμών υπόκειται στα άρθρα 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 253 της 11.10.1993,
σ. 1).
(2) Εφαρμόζεται ο ειδικός πρόσθετος δασμός.
(3) Θεσπίζεται επιτήρηση των εισαγωγών εμπορευμάτων που καλύπτονται από την παρούσα δασμολογική αναστολή σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

L 350/30
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20.12.2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κωδικός ΣΟ

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

20.12.2012
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Κωδικός ΣΟ

L 350/31

TARIC

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

L 350/32
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Κωδικός ΣΟ

20.12.2012

TARIC

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

20.12.2012
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Κωδικός ΣΟ

L 350/33

TARIC

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

L 350/34
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Κωδικός ΣΟ

20.12.2012

TARIC

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

20.12.2012
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Κωδικός ΣΟ

L 350/35

TARIC

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30

L 350/36
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20.12.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1233/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2012
περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας σελαχιών στα ενωσιακά ύδατα της ζώνης VIId από σκάφη που
φέρουν σημαία Κάτω Χωρών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβου
λίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστή
ματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής
πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2012 του Συμβουλίου, της
17ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τον καθορισμό, για το
2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται σε
σκάφη ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες απο
θεμάτων ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνών δια
πραγματεύσεων ή συμφωνιών (2), καθορίζει ποσοστώσεις για
το 2012.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα
αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία
φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος
που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση
που έχει κατανεμηθεί για το 2012.
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος το
οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχε
τικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2012 θεωρείται
ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν
λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Απαγορεύσεις
Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη
σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται
σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν
λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του
σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών
από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη
αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 25 της 27.1.2012, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

80/TQ43

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Απόθεμα

SRX/07D.

Είδος

Σελάχια (rajiformes)

Ζώνη

Ενωσιακά ύδατα της VIId

Ημερομηνία

30.11.2012

L 350/37

L 350/38
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1234/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2010 περί θεσπίσεως του καταλόγου της ΕΕ με τα
σκάφη που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2008, η Επιτροπή, μόλις λάβει από τις περιφερειακές
οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας τους καταλόγους των
σκαφών που είναι ύποπτα ή έχει αποδειχθεί ότι επιδίδονται
σε ΠΛΑ αλιεία, ενημερώνει τον κατάλογο της Ένωσης.

(6)

Η Επιτροπή έλαβε τους ενημερωμένους καταλόγους από τις
ετήσιες συνεδριάσεις των περιφερειακών οργανώσεων διαχεί
ρισης της αλιείας.

(7)

Δεδομένου ότι το ίδιο σκάφος μπορεί να περιλαμβάνεται
στον κατάλογο υπό διαφορετικά ονόματα και/ή σημαίες,
ανάλογα με το πότε συμπεριελήφθη στους καταλόγους των
περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, ο ενημε
ρωμένος κατάλογος της Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα
διαφορετικά ονόματα και/ή σημαίες, όπως έχει οριστεί από
τις αντίστοιχες περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της
αλιείας.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2010 πρέπει να τρο
ποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλ
λιέργειας,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβου
λίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού
συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης,
λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004
και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ.
1447/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 30,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
ορίζονται διαδικασίες για την ταυτοποίηση των αλιευτικών
σκαφών που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη
αλιεία (σκάφη ΠΛΑ αλιείας) καθώς και διαδικασίες για την
κατάρτιση καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοια
σκάφη. Στο άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού προβλέπο
νται τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται κατά των
αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
αυτό.

(2)

Ο πρώτος κατάλογος της Ένωσης με τα σκάφη ΠΛΑ αλιείας
καταρτίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2010 της
Επιτροπής (2) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τον εκτε
λεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 724/2011 της Επιτροπής (3).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ο κατάλογος της ΕΕ θα πρέπει επί
σης να περιλαμβάνει τα αλιευτικά σκάφη που περιλαμβάνο
νται στους καταλόγους ΠΛΑ αλιείας οι οποίοι έχουν καταρ
τιστεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

(4)

Όλες οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας
έχουν εγκρίνει την αρχή να δημοσιεύουν κατάλογο σκαφών
ΠΛΑ αλιείας και να ενημερώνουν τον οικείο κατάλογό τους
στις ετήσιες συνεδριάσεις τους (4).

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

ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
ΕΕ L 131 της 29.5.2010, σ. 22.
ΕΕ L 194 της 26.7.2011, σ. 14.
Τελευταίες ενημερώσεις: CCAMLR: κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας
2011, όπως εγκρίθηκε στην ετήσια συνεδρίαση CCAMLR-XXX
24 Οκτωβρίου- 4 Νοεμβρίου 2011· SEAFO: η SEAFO συμπεριλαμβάνει
στον κατάλογό της σκαφών ΠΛΑ αλιείας τους καταλόγους CCAMLR,
NEAFC-B και NAFΟ· ICCAT: κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας 2012
όπως εγκρίθηκε στην ετήσια συνεδρίαση του Νοεμβρίου 2011 (Σύσταση
11-18)· IATTC: κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας 2012 όπως εγκρίθηκε
στην 83η συνεδρίαση της IATTC του Ιουνίου 2012· NEAFC: κατάλο
γος B σκαφών ΠΛΑ αλιείας AM 2011-18 όπως εγκρίθηκε στην 30ή
ετήσια συνεδρίαση του Ιουνίου 2011· NAFO: κατάλογος 2012 εγκρί
θηκε στην 33η ετήσια συνεδρίαση 19-23 Σεπτεμβρίου 2011· WCPFC:
WCPFC κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας για το 2012, όπως είχε στις
30 Μαρτίου 2012 (με ισχύ από τις 30 Μαΐου 2012).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το μέρος Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
468/2010 αντικαθίσταται από το κείμενο 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.

20.12.2012
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΜΕΡΟΣ B
Σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Αριθμός αναγνώρισης πλοίου του
IMO (1)/Αναφορά ΠΟΔΑ

Όνομα σκάφους (προηγούμενο
όνομα) (2)

Κράτος ή έδαφος σημαίας [σύμφωνα με
ΠΟΔΑ] (2)

ΠΟΔΑ αναφοράς (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Ονδούρα)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Ονδούρα)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE
ENTERPRISE)

Παναμάς (προηγούμενη σημαία:
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Τανζανία (προηγούμενες σημαίες:
Τόγκο, Ονδούρα)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II,
LOME [CCAMLR]/ICEBERG
II, NOEMI [SEAFO])

Άγνωστο (προηγούμενες σημαίες:
Τόγκο, Μπελίζε)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011
(ICCAT)

BHASKARA No10

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Ινδονησία)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012
(ICCAT)

BHASKARA No9

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Ινδονησία)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Άγνωστο

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Άγνωστο

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (IC
CAT)

CAMELOT

Άγνωστο

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSE
VERANCE)

Παναμάς (προηγούμενες σημαίες:
Ισημερινή Γουινέα, Ηνωμένο Βασί
λειο)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (IC
CAT)

CHIA HAO No 66

Άγνωστο

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Δημοκρατίας της Γουινέας (Κόνακρι)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Άγνωστο (προηγούμενες σημαίες:
Ρωσία, Γεωργία [NAFO])

NEAFC, NAFO,
SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Άγνωστο

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Παναμάς (προηγούμενη σημαία:
Σεϋχέλλες)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Γεωργία

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROA
GAN)

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαί
ες: Λιβύη, Νήσος του Μαν)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Άγνωστο

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA
RANGER V)

Νιγηρία [CCAMLR]/Νίγηρας [SEA
FO] (προηγούμενη σημαία: Μπελίζε)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαί
ες: Σιέρα Λεόνε, Παναμάς [NAFO])

NEAFC, NAFO,
SEAFO
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ΠΟΔΑ αναφοράς (2)

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Άγνωστο

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/
HEAVY SEAS [SEAFO]
(DUERO/KETA)

Παναμάς

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Άγνωστο (προηγούμενη σημαία:
Μαλαισία)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/
(SIMA QIAN BARU 22 [SE
AFO] (SIMA QIAN BARU
22, CORVUS [CCAMLR]/
CORVUS, GALAXY [SEA
FO])

Τανζανία [προηγούμενες σημαίες:
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
(DPRK), Παναμάς]

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Παναμάς [NAFO, SEAFO]/Άγνωστο
[NEAFC]

NEAFC, NAFO,
SEAFO

JINN FENG TSAIR No 1

Ταϊβάν

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Άγνωστο

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Ιράν (προηγούμενη σημαία: Ισπανία)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1,
RUBIN [CCAMLR]/
TYPHOON-1, ARTIC RAN
GER [SEAFO])

Άγνωστο (προηγούμενες σημαίες:
Μογγολία, Τόγκο)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Άγνωστο (προηγούμενες σημαίες:
Μογγολία, Τόγκο)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Παναμάς)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαί
ες: Τόγκο, Γκάνα)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Άγνωστο

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Άγνωστο

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVE
NO, GUINESPA I [SEAFO])

Δημοκρατίας της Γουινέας (Κόνακρι)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Βολιβία

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Άγνωστο

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (IC
CAT)

MARTA LUCIA R

Κολομβία

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Παναμάς)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Παναμάς)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Τόγκο [NAFO]/Πορτογαλία [SEA
FO])

NEAFC, NAFO,
SEAFO

14613 (IATTC) 20110003
(ICCAT)

NEPTUNE

Γεωργία

IATTC, ICCAT,
WCPFC,
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Όνομα σκάφους (προηγούμενο
όνομα) (2)

Κράτος ή έδαφος σημαίας [σύμφωνα με
ΠΟΔΑ] (2)

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN
LAKE)

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Παναμάς)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Ονδούρα)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Ονδούρα)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/
BOSTON-1)

Κίνα (προηγούμενες σημαίες: Γεωρ
γία, Ρωσία)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Άγνωστο

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Ισημερινή Γουινέα)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Μπελίζε)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Ονδούρα)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CH
ERNE [SEAFO] (CHERNE,
BIGARO, [CCAMLR]/
BIGARO, LUGALPESCA
[SEAFO])

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαί
ες: Μογγολία, Τόγκο)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD
[SEAFO]
(THE BIRD, CHU LIN
[CCAMLR]/(ULYSES, GALE
[SEAFO])

Ονδούρα [CCAMLR]/Άγνωστο [SE
AFO] (τελευταίες γνωστές σημαίες:
Μογγολία, Τόγκο [CCAMLR]/Ισημε
ρινή Γουινέα, Ουρουγουάη [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEA
FO] (KILY, CONSTANT
[CCAMLR]/CONSTANT,/
ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Μπελίζε (τελευταίες γνωστές σημαίες:
Μογγολία, Ισημερινή Γουινέα)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Παναμάς (προηγούμενη σημαία:
Δημοκρατίας της Γουινέας (Κόνακρι)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Μπελίζε)

IATTC

6803961

SEABULL 22
(CARMELA/GOLD DRA
GON)

Νιγηρία (τελευταίες γνωστές σημαίες:
Τόγκο, Ισημερινή Γουινέα)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA
I/POSEIDON)

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαί
ες: Λιβύη, Ηνωμένο Βασίλειο)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136
(HSIANG CHANG)

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Άγιος Βικέντιος και Β. Γρεναδίνες)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Άγνωστο

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING
[CCAMLR]/REX, AROSA
CUARTO [SEAFO])

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαί
ες: Τόγκο, Σεϋχέλλες)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Άγνωστο (τελευταίες γνωστές σημαί
ες: Παναμάς, Μπελίζε)

IATTC

ΠΟΔΑ αναφοράς (2)
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ΠΟΔΑ αναφοράς (2)

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Μπελίζε)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DAR
VIN)

Κίνα (προηγούμενες σημαίες: Γεωρ
γία, Ρωσία)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN
ANHUI 44) [CCAMLR]/
YANGZI HUA 44 [SEAFO]
(YANGZI HUA 44, TROSKY
[CCAMLR]/TROSKY, JIAN
HUAN [SEAFO])

Τανζανία [CCAMLR]/Άγνωστο [SE
AFO] (προηγούμενες σημαίες: Μογ
γολία, Ναμίμπια)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33
(XIONG NU BARU 33
DRACO-1, LIBERTY
[CCAMLR]/DRACO-1, CAR
RAN [SEAFO])

Τανζανία [προηγούμενες σημαίες:
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
(DPRK) Παναμάς]

CCAMLR, SEAFO

YU FONG 168

Ταϊβάν

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Άγνωστο (τελευταία γνωστή σημαία:
Γεωργία)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC,
SEAFO]/YUCUTAN BASIN
[NAFO] (ENXEMBRE/FONTE
NOVA)

Παναμάς (προηγούμενη σημαία:
Μαρόκο)

NEAFC, NAFO,
SEAFO

(1) Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.
(2) Για πρόσθετες πληροφορίες ανατρέξατε στις ιστοσελίδες των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).»
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 για την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής
προέλευσης
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(5)

Ο κατάλογος θα πρέπει, επίσης, να τροποποιηθεί με σκοπό
να μειωθεί η ένταση των επίσημων ελέγχων όσον αφορά
προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με τις πηγές πληροφοριών,
βελτίωσαν γενικά τη συμμόρφωσή τους με τις σχετικές απαι
τήσεις που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης και για τα
οποία δεν δικαιολογείται πλέον η σημερινή συχνότητα των
επίσημων ελέγχων. Οι καταχωρίσεις στον κατάλογο που αφο
ρούν μελιτζάνες και πικρό πεπόνι και από την Δομικανή
Δημοκρατία, μπαχαρικά από την Ινδία και κινέζικα φασολά
κια, μελιτζάνες και κράμβες από την Ταϊλάνδη θα πρέπει,
επομένως, να τροποποιηθούν ανάλογα.

(6)

Επίσης, κατά την τροποποίηση του καταλόγου πρέπει να
διαγραφούν οι καταχωρίσεις προϊόντων τα οποία, σύμφωνα
με τις πηγές πληροφοριών, παρουσιάζουν γενικά ικανοποι
ητικό βαθμό συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις ασφά
λειας που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης και, συνεπώς,
δεν δικαιολογείται πλέον για τα προϊόντα αυτά αυξημένη
συχνότητα ελέγχων. Οι καταχωρίσεις του καταλόγου που
αφορούν ροδάκινα από την Αίγυπτο, πρόσθετες ύλες και
προμείγματα από την Ινδία και το προϊόν Capsicum
annuum από το Περού θα πρέπει, επομένως, να τροποποι
ηθούν ανάλογα.

(7)

Αποσκοπώντας στην καλύτερη στόχευση ορισμένων προϊ
όντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, θα πρέπει να
προστεθούν οι κωδικοί TARIC, κατά περίπτωση. Επίσης,
είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορισμένοι κωδικοί ΣΟ
ώστε να συμβαδίζουν με την αναθεωρημένη συνδυασμένη
ονοματολογία που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2013.

(8)

Για λόγους συνέπειας και σαφήνειας της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται σκόπιμο το παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 να αντικατασταθεί από το
κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

(9)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 θα πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004,
για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το
άρθρο 15 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής (2) θεσπί
ζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων
ελέγχων που διεξάγονται στις εισαγωγές ζωοτροφών και τρο
φίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο του παραρτήματος I (εφεξής «ο κατάλογος»),
στα σημεία εισόδου στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρ
τημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
669/2009, ο κατάλογος επανεξετάζεται τακτικά και τουλά
χιστον μία φορά κάθε τρίμηνο, και κατά την επανεξέταση
αυτή συνυπολογίζονται τουλάχιστον οι πηγές πληροφοριών
που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

(3)

Η συχνότητα και η σημασία των περιστατικών σχετικά με τα
τρόφιμα που κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος έγκαι
ρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, τα
πορίσματα των ελέγχων σε τρίτες χώρες που πραγματοποι
ήθηκαν από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμά
των και οι υποβληθείσες από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή
τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τα φορτία ζωοτροφών και
τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, δείχνουν ότι ο κατά
λογος θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(4)

Ειδικότερα, όσον αφορά τις αποστολές ξερών σταφυλιών από
το Αφγανιστάν, καρπουζιών από τη Βραζιλία, φραουλών από
την Κίνα, μπιζελιών και φασολιών από την Κένυα, μέντας
από το Μαρόκο, σπόρων καρπουζιού και παράγωγων προϊ
όντων από τη Σιέρα Λεόνε και ορισμένων αρωματικών
φυτών, μπαχαρικών και λαχανικών από το Βιετνάμ, σύμφωνα
με τις σχετικές πηγές πληροφοριών έχουν εμφανιστεί νέοι
κίνδυνοι και/ή έχει αυξηθεί ο βαθμός μη συμμόρφωσης με
τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας, γεγονός που δικαιολογεί
την καθιέρωση αυξημένου επιπέδου επίσημων ελέγχων. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο καταχω
ρίσεις σχετικά με τις εν λόγω αποστολές.

(1) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 αντικαθί
σταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονι
σμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

20.12.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο
καθορισμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα
(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ

(1 )

Υποδιαί
ρεση
TARIC

Χώρα καταγωγής

Κίνδυνος

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας
(%)

0806 20

Αφγανιστάν (AF)

Ωχρατοξίνη A

50

0802 21 00;
0802 22 00

Αζερμπαϊτζάν (AZ)

Αφλατοξίνες

10

0807 11 00

Βραζιλία (BR)

Σαλμονέλα

10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με
κέλυφος

— 1202 41 00

Βραζιλία (BR)

Αφλατοξίνες

10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Φιστικοβούτυρο

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή δια
τηρημένα

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

Κίνα (CN)

Νοροϊός και ηπατίτιδα Α

5

Σταφύλια ξερά
(σταφίδες)
(Τρόφιμα)
Φουντούκια
(με κέλυφος ή χωρίς κέλυφος)
(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
Καρπούζι
(Τρόφιμα)

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
Φράουλες (κατεψυγμένες)

0811 10

(Τρόφιμα)
Brassica oleracea
(άλλο εδώδιμο είδος Brassica, «κινέ
ζικο μπρόκολο») (13)

ex 0704 90 90

40

Κίνα (CN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (14)

10

ex 1902 11 00;

10

Κίνα (CN)

Αργίλιο

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα
σε απλή ψύξη)
Αποξηραμένες νούγιες

(Αργίλιο)

20.12.2012

EL

Ζωοτροφές και τρόφιμα
(προβλεπόμενη χρήση)

Φράπες

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδικός ΣΟ

(1 )

ex 0805 40 00

Υποδιαί
ρεση
TARIC

31; 39

L 350/47

Κίνδυνος

Χώρα καταγωγής

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας
(%)

Κίνα (CN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους( (11)

20

Κίνα (CN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (10)

10

Δομινικανή Δημο
κρατία (DO)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (3)

10

Δομινικανή Δημο
κρατία (DO)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (3)

20

Αίγυπτος (EG)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (7)

10

Αίγυπτος (EG)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (12)

10

Γκάνα (GH)

Αφλατοξίνες

50

(Τρόφιμα — νωπά)
Τσάι, έστω και αρωματισμένο

0902

(Τρόφιμα)
— Μελιτζάνες

— 0709 30 00;
ex 0710 80 95

72

— Πικρό πεπόνι (Momordica cha
rantia)

— ex 0709 99 90;
ex 0710 80 95

70
70

— Κινέζικα φασολάκια (Vigna
unguiculata spp. sesquipedalis)

— ex 0708 20 00;
ex 0710 22 00

10
10

— Πιπεριές (γλυκές και μη γλυκές)
(Capsicum spp.)

— 0709 60 10;
ex 0709 60 99

20

— 0710 80 51;
ex 0710 80 59

20

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα
σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα
σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)
— Πορτοκάλια (νωπά ή ξερά)

— 0805 10 20;
0805 10 80

— Ρόδια

— ex 0810 90 75

— Φράουλες

— 0810 10 00

30

(Τρόφιμα — νωπά φρούτα)
Πιπεριές (γλυκές και μη γλυκές)
(Capsicum spp.)

0709 60 10;
ex 0709 60 99;

20

0710 80 51;
ex 0710 80 59

20

(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)
— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με
κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Φιστικοβούτυρο

— 2008 11 10

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
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Ζωοτροφές και τρόφιμα
(προβλεπόμενη χρήση)

Φύλλα curry (Bergera/Murraya koe
nigii)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδικός ΣΟ

(1 )

ex 1211 90 86

Υποδιαί
ρεση
TARIC

10

20.12.2012

Κίνδυνος

Χώρα καταγωγής

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας
(%)

Ινδία (IN)

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που αναλύ
θηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους
με GC-MS και LC-MS ή με μονο-υπο
λειμματικές μεθόδους (5)

50

Ινδία (IN)

Αφλατοξίνες

10

Ινδία (IN)

Αφλατοξίνες

20

Ινδία (IN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (2)

50

Ινδονησία (ID)

Αφλατοξίνες

20

Κένυα (KE)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (16)

10

(Τρόφιμα — νωπά αρωματικά φυτά)
— Capsicum annuum, ολόκληρο

— 0904 21 10

— Capsicum annuum, θρυμματι
σμένο ή σε σκόνη·

— ex 0904 22 00

— Αποξηραμένοι καρποί του γένους
Capsicum, ολόκληροι, εκτός από
τις γλυκοπιπεριές (Capsicum
annuum)

— 0904 21 90

— Curry (προϊόντα τσίλι)

— 0910 91 05

— Μοσχοκάρυδο (Myristica fra
grans)

— 0908 11 00;
0908 12 00

— Περιβλήματα μοσχοκάρυδων
(Myristica fragrans)

— 0908 21 00;
0908 22 00

— Ζιγγίβερι (πιπερόρριζα) (Zingiber
officinale)

— 0910 11 00;
0910 12 00

— Curcuma longa (κούρκουμα)

— 0910 30 00

10

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχα
ρικά)
— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με
κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Φιστικοβούτυρο

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή δια
τηρημένα

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
Μπάμιες

ex 0709 99 90

20

(Τρόφιμα — νωπά)
— Μοσχοκάρυδο (Myristica fra
grans)

— 0908 11 00;
0908 12 00

— Περιβλήματα μοσχοκάρυδων
(Myristica fragrans)

— 0908 21 00;
0908 22 00

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχα
ρικά)
— Μπιζέλια με τον λοβό

— ex 0708 10 00

40

— Φασόλια με τον λοβό

— ex 0708 20 00

40

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα
σε απλή ψύξη)

20.12.2012

EL

Ζωοτροφές και τρόφιμα
(προβλεπόμενη χρήση)

Σπόροι καρπουζιού (Egusi, Citrullus
lanatus) και παράγωγα προϊόντα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδικός ΣΟ

(1 )

Υποδιαί
ρεση
TARIC

ex 1207 70 00;

10

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

ex 1211 90 86

L 350/49

Κίνδυνος

Χώρα καταγωγής

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας
(%)

Νιγηρία (NG)

Αφλατοξίνες

50

30

Μαρόκο (MA)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (17)

10

ex 1207 70 00;

10

Σιέρα Λεόνε (SL)

Αφλατοξίνες

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (9)

10

— Φύλλα κορίανδρου

— ex 0709 99 90

72

Ταϊλάνδη (TH)

Σαλμονέλα (6)

10

— Βασιλικός (ιερός βασιλικός, γλυ
κός βασιλικός)

— ex 1211 90 86

20

— Μέντα

— ex 1211 90 86

30

— Φύλλα κορίανδρου

— ex 0709 99 90

72

Ταϊλάνδη (TH)

20

— Βασιλικός (ιερός βασιλικός, γλυ
κός βασιλικός)

— ex 1211 90 86

20

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (4)

— Κινέζικα φασολάκια (Vigna
unguiculata spp. sesquipedalis)

— ex 0708 20 00;
ex 0710 22 00

10
10

Ταϊλάνδη (TH)

20

— Μελιτζάνες

— 0709 30 00;
ex 0710 80 95

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (4)

72

— Κράμβες

— 0704;
ex 0710 80 95

76

Τουρκία (TR)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (8)

10

(Τρόφιμα)
Μέντα

(Τρόφιμα — νωπό αρωματικό φυτό)
Σπόροι καρπουζιού (Egusi, Citrullus
lanatus) και παράγωγα προϊόντα

(Τρόφιμα)
Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)

(Τρόφιμα — νωπά)

(Τρόφιμα — νωπά αρωματικά φυτά)

(Τρόφιμα — νωπά αρωματικά φυτά)

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα
σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)
— Γλυκές πιπεριές (Capsicum
annuum)

— 0709 60 10;
0710 80 51

— Ντομάτες

— 0702 00 00;
0710 80 70

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα
σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)
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Ζωοτροφές και τρόφιμα
(προβλεπόμενη χρήση)

Σταφύλια ξερά (σταφίδες)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδικός ΣΟ

(1 )

Υποδιαί
ρεση
TARIC

0806 20

20.12.2012

Κίνδυνος

Χώρα καταγωγής

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας
(%)

Ουζμπεκιστάν (UZ)

Ωχρατοξίνη A

50

Βιετνάμ (VN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (15)

20

Βιετνάμ (VN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που ανα
λύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθό
δους με GC-MS και LC-MS ή με μονουπολειμματικές μεθόδους (15)

20

Νότια Αφρική (ZA)

Αφλατοξίνες

10

(Τρόφιμα)
— Φύλλα κορίανδρου

— ex 0709 99 90

72

— Βασιλικός (ιερός βασιλικός, γλυ
κός βασιλικός)

— ex 1211 90 86

20

— Μέντα

— ex 1211 90 86

30

— Μαϊντανός

— ex 0709 99 90

40

— Μπάμιες

— ex 0709 99 90

20

— Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum
spp.)

— ex 0709 60 99

20

(Τρόφιμα — νωπά αρωματικά φυτά)

(Τρόφιμα — νωπά)
— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με
κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Φιστικοβούτυρο

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή δια
τηρημένα

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
(1) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται μόνο ορισμένα προϊόντα να υποβληθούν σε ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό αυτόν στην ονοματολογία
εμπορευμάτων, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex».
(2) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Acephate, Methamidophos, Triazophos, Endosulfan, Monocrotophos, Methomyl, Thiodicarb, Diafenthiuron, Thiamethoxam, Fipronil,
Oxamyl, Acetamipirid, Indoxacarb, Mandipropamid.
(3) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Amitraz, Acephate, Aldicarb, Benomyl, Carbendazim, Chlorfenapyr, Chlorpyrifos, CS2 (διθειοκαρβαμικά), Diafenthiuron, Diazinon,
Dichlorvos, Dicofol, Dimethoate, Endosulfan, Fenamidone, Imidacloprid, Malathion, Methamidophos, Methiocarb, Methomyl, Monocrotophos, Omethoate, Oxamyl,
Profenofos, Propiconazole, Thiabendazol, Thiacloprid.
4
( ) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Acephate, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Chlorpyriphos, Chlorpyriphos-methyl, Dimethoate, Ethion, Malathion, Metalaxyl,
Methamidophos, Methomyl, Monocrotophos, Omethoate, Prophenophos, Prothiophos, Quinalphos, Triadimefon, Triazophos, Dicrotophos, EPN, Triforine.
(5) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Triazophos, Oxydemeton-methyl, Chlorpyriphos, Acetamiprid, Thiamethoxam, Clothianidin, Methamidophos, Acephate, Propargite,
Monocrotophos.
(6) Μέθοδος αναφοράς EN/ISO 6579 ή μέθοδος που έχει επικυρωθεί σε σχέση με τη μέθοδο αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της
Επιτροπής (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1).
(7) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Carbendazim, Cyfluthrin Cyprodinil, Diazinon, Dimethoate, Ethion, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fludioxonil, Hexaflumuron, Lambdacyhalothrin, Methiocarb, Methomyl, Omethoate, Oxamyl, Phenthoate, Thiophanate-methyl.
(8) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Methomyl, Oxamyl, Carbendazim, Clofentezine, Diafenthiuron, Dimethoate, Formetanate, Malathion, Procymidone, Tetradifon,
Thiophanate-methyl.
(9) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Carbofuran, Methomyl, Omethoate, Dimethoate, Triazophos, Malathion, Profenofos, Prothiofos, Ethion, Carbendazim, Triforine,
Procymidone, Formetanate.
(10) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Buprofezin, Imidacloprid, Fenvalerate και Esfenvalerate (άθροισμα ισομερών RS & SR), Profenofos, Trifluralin, Triazophos, Triadimefon
and Triadimenol (άθροισμα triadimefon και triadimenol), Cypermethrin [cypermethrin περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)].
(11) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Triazofos, Triadimefon και Triadimenol (άθροισμα triadimefon και triadimenol), Parathion-methyl, Fenthoate, Methidathion.
12
( ) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Carbofuran (άθροισμα), Chlorpyrifos, Cypermethrin (άθροισμα), Cyproconazole, Dicofol (άθροισμα), Difenoconazole, Dinotefuran, Ethion,
Flusilazole, Folpet, Prochloraz, Profenofos, Propiconazole, Thiophanate-methyl και Triforine.
(13) Είδος Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Γνωστό και ως «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese bare Jielan».
(14) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Chlorfenapyr, Fipronil, Carbendazim, Acetamiprid, Dimethomorph και Propiconazole.
(15) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Carbofuran, Carbendazim (άθροισμα), Chlorpyriphos, Profenofos, Permethrin, Hexaconazole, Difenoconazole, Propiconazole, Fipronil,
Propargite, Flusilazole, Phenthoate, Cypermethrin, Methomyl, Quinalphos, Pencycuron, Methidathion, Dimethoate (άθροισμα), Fenbuconazole.
(16) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Dimethoate (άθροισμα), Chlorpyriphos, Acephate, Methamidophos,, Methomyl, Diafenthiuron, Indoxacarb.
17
( ) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Chlorpyriphos, Cypermethrin, Dimethoate (άθροισμα), Endosulfan (άθροισμα), Hexaconazole, Parathion-Methyl (άθροισμα), Methomyl,
Flutriafol, Carbendazim (άθροισμα), Flubendiamide, Myclobutanil, Malathion (άθροισμα).»

20.12.2012
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L 350/51

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1236/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που
επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 511/2010 του Συμβουλίου στις εισαγωγές
ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές
ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο, ελαφρώς τροποποιημένων, που περιέχουν κατά βάρος 97 % ή
περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 99,95 % μολυβδαίνιο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας, και για την υποβολή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβου
λίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγω
γών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»),
και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγρα
φος 5,
Ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα
με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5
του βασικού κανονισμού,

Γ. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
(5)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
A. ΑΙΤΗΣΗ
(1)

(2)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») έλαβε αίτηση σύμ
φωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14
παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού για να διερευνήσει
την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που
έχουν επιβληθεί στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από
μολυβδαίνιο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,
από εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο, ελα
φρώς τροποποιημένων, που περιέχουν κατά βάρος 97 % ή
περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 99,95 % μολυβδαί
νιο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και για την υποβολή των εν
λόγω εισαγωγών σε καταγραφή.

(6)

Η αίτηση περιέχει επαρκείς εκ πρώτης όψεως αποδείξεις ότι
τα μέτρα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές ορισμένων συρμά
των από μολυβδαίνιο καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας καταστρατηγούνται με εισαγωγές του προϊόντος που
αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

(7)

Τα αποδεικτικά εκ πρώτης όψεως στοιχεία που υποβλήθηκαν
είναι τα εξής:

(8)

Από την αίτηση προκύπτει ότι, μετά την επιβολή του ορι
στικού δασμού αντιντάμπινγκ στο οικείο προϊόν με τον εκτε
λεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 511/2010, παρατηρήθηκε
σημαντική μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών
συναλλαγών που αφορούν τις εξαγωγές από τη Λαϊκή Δημο
κρατία της Κίνας στην Ένωση, για την οποία δεν υπάρχει
επαρκής λόγος ή οικονομική αιτιολόγηση άλλη εκτός της
επιβολής του δασμού.

(9)

Η μεταβολή φαίνεται ότι οφείλεται στην εισαγωγή στην
Ένωση του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.
Η αίτηση περιέχει επαρκή εκ πρώτης όψεως στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της
έρευνας έχει τα ίδια ουσιώδη χαρακτηριστικά και χρήσεις με
το υπό εξέταση προϊόν.

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2012 από την
εταιρεία Plansee SE, ενωσιακό παραγωγό ορισμένων συρμά
των από μολυβδαίνιο.

Το προϊόν που εξετάζεται για πιθανή καταστρατήγηση των
μέτρων αντιντάμπινγκ είναι το σύρμα από μολυβδαίνιο που
περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,95 % μολυβδαίνιο, του
οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει
τα 1,35 mm αλλά όχι και τα 4,0 mm, καταγωγής Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο υπάγεται επί του παρόντος
στον κωδικό ΣΟ ex 8102 96 00 (κωδικοί TARIC
8102 96 00 11 και 8102 96 00 19) («το υπό εξέταση
προϊόν»).

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

Τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος και που πιθανώς
καταστρατηγούνται είναι τα μέτρα αντιντάμπινγκ που έχουν
επιβληθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
511/2010 του Συμβουλίου (2) για την επιβολή οριστικού
δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων
από μολυβδαίνιο καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Β. ΠΡΟΪΟΝ
(3)

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας είναι το
ίδιο με εκείνο που αναφέρεται στην προηγούμενη αιτιολο
γική σκέψη, αλλά περιέχει κατά βάρος 97 % ή περισσότερο
αλλά το ανώτερο 99,95 % μολυβδαίνιο και υπάγεται επί του
παρόντος στον ίδιο κωδικό ΣΟ με το οικείο προϊόν, αλλά
εμπίπτει
σε
διαφορετικό
κωδικό
TARIC
(π.χ.
8102 96 00 90 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος κανο
νισμού), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («το
προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας»).

(2) ΕΕ L 150 της 16.6.2010, σ. 17.

L 350/52

(10)

(11)

(12)

EL
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Επιπλέον, η αίτηση περιέχει επαρκή εκ πρώτης όψεως απο
δεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι επανορθω
τικές συνέπειες των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ στο υπό
εξέταση προϊόν εξουδετερώνονται, τόσο όσον αφορά την
ποσότητα όσο και την τιμή. Σημαντικής ποσότητας εισαγω
γές του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας
φαίνεται να έχουν αντικαταστήσει τις εισαγωγές του οικείου
προϊόντος. Επιπλέον, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδει
κνύουν ότι οι εισαγωγές του προϊόντος που αποτελεί αντι
κείμενο της έρευνας γίνονται σε τιμές χαμηλότερες της μη
ζημιογόνου τιμής που καθορίστηκε στην έρευνα που οδή
γησε στην επιβολή των ισχυόντων μέτρων.

Τέλος, η αίτηση περιέχει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδει
κτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι τιμές του προϊόντος
που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας είναι αντικείμενο ντάμ
πινγκ σε σχέση με την κανονική τιμή που είχε καθοριστεί
προηγουμένως για το οικείο προϊόν.

β) Συλλογή πληροφοριών και ακροάσεις
(17)

(18)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισμού, οι εισαγωγές του προϊόντος που αποτελεί αντι
κείμενο της έρευνας μπορούν να απαλλαγούν από την υπο
χρέωση καταγραφής ή από τα μέτρα, εάν η εισαγωγή δεν
συνιστά καταστρατήγηση.

(19)

Δεδομένου ότι η πιθανή καταστρατήγηση λαμβάνει χώρα
εκτός της Ένωσης, μπορούν να παραχωρηθούν απαλλαγές,
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανο
νισμού, σε παραγωγούς του υπό έρευνα προϊόντος, οι οποίοι
μπορούν να αποδείξουν ότι δεν συνδέονται (1) με οποιονδή
ποτε παραγωγό που υπάγεται στα μέτρα (2) και διαπιστώνε
ται ότι δεν εμπλέκονται σε πρακτικές καταστρατήγησης όπως
ορίζεται στα άρθρα 13 παράγραφοι 1 και 2 του βασικού
κανονισμού. Οι παραγωγοί που επιθυμούν να τύχουν απαλ
λαγής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση δεόντως τεκμηριω
μένη με αποδεικτικά στοιχεία εντός της προθεσμίας που
καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος
κανονισμού.

Εάν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστωθούν και άλλες
πρακτικές καταστρατήγησης που καλύπτονται από το άρθρο
13 του βασικού κανονισμού, εκτός από την προαναφερθεί
σα, η έρευνα μπορεί να καλύψει και αυτές τις πρακτικές.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολο
γούν την έναρξη έρευνας, δυνάμει του άρθρου 13 παράγρα
φος 3 του βασικού κανονισμού, και την υπαγωγή σε κατα
γραφή, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασι
κού κανονισμού, των εισαγωγών του προϊόντος που αποτελεί
αντικείμενο της έρευνας.

α) Ερωτηματολόγια
(14)

Προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες που κρίνει απαραί
τητες για την έρευνά της, η Επιτροπή θα αποστείλει ερωτη
ματολόγια στους γνωστούς εξαγωγείς/παραγωγούς και στις
γνωστές ενώσεις εξαγωγέων/παραγωγών στη Λαϊκή Δημοκρα
τία της Κίνας, στους γνωστούς εισαγωγείς και στις γνωστές
ενώσεις εισαγωγέων στην Ένωση και στις αρχές της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας. Ενδεχομένως, μπορούν να ζητηθούν
πληροφορίες επίσης από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(15)

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει
να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή το συντομότερο δυνατό,
και το αργότερο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο
άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, και να ζητήσουν ερω
τηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο
3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι η
προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(16)

Οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα ενημερω
θούν για την έναρξη της έρευνας.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν
τις απόψεις τους γραπτώς και να υποβάλουν αποδεικτικά
στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί σε ακρόαση
τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον υποβάλουν αίτηση γραπτώς
και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποί
ους θα πρέπει να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.
γ) Απαλλαγή από την υποχρέωση καταγραφής εισαγωγών ή
από τα μέτρα

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(13)

20.12.2012

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
(20)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού
κανονισμού, οι εισαγωγές του προϊόντος που αποτελεί αντι
κείμενο της έρευνας θα πρέπει να υποβάλλονται σε κατα
γραφή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση που
επιβεβαιωθεί η καταστρατήγηση, θα είναι δυνατή η επιβολή
δασμών αντιντάμπινγκ κατάλληλου ύψους, από την ημερο
μηνία επιβολής της υποχρέωσης καταγραφής.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπής (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1) για την εφαρμογή του
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, τα πρόσωπα θα θεωρούνται ότι συνδέο
νται μεταξύ τους μόνο αν: α) το ένα μετέχει στη διεύθυνση ή στο
διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου και αντιστρόφως· β)
έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των εταίρων· γ) το ένα είναι
εργοδότης του άλλου· δ) ένα οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κυριότητά
του, ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα 5 % ή περισσότερο των μετοχών
ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός και του άλλου· ε) το ένα από
αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα· στ) και τα δύο ελέγχονται, άμεσα
ή έμμεσα, από κάποιον τρίτο· ζ) και τα δύο μαζί ελέγχουν άμεσα ή
έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο· ή η) είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Πρό
σωπα θεωρούνται ως μέλη της ίδιας οικογένειας μόνον αν συνδέονται
μεταξύ τους με μία από τις σχέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια: i)
σύζυγοι, ii) πρώτου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή,
iii) αδελφοί ή αδελφές (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), iv) δευτέρου βαθμού
ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, v) θείος ή θεία και ανιψιός ή
ανιψιά, vi) γονείς του ετέρου των συζύγων και γαμπρός ή νύφη, vii)
αδελφοί ή αδελφές του ή της συζύγου. Σ’ αυτό το πλαίσιο ως «πρόσω
πο» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
(2) Ωστόσο, ακόμη και αν οι παραγωγοί συνδέονται, υπό την προεκτεθείσα
έννοια, με επιχειρήσεις που υπόκεινται στα μέτρα που ισχύουν για τις
εισαγωγές καταγωγής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (τα αρχικά
μέτρα αντιντάμπινγκ), μπορεί και πάλι να χορηγηθεί απαλλαγή αν δεν
υπάρχουν αποδείξεις ότι η σχέση με τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στα
αρχικά μέτρα έγινε ή χρησιμοποιήθηκε για την καταστρατήγηση των
αρχικών μέτρων.
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προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοι
νότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο
μένων αυτών (1).

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(21)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν
προθεσμίες εντός των οποίων:
— τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να αναγγελθούν στην
Επιτροπή, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις
τους και να υποβάλουν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο
ή τυχόν άλλα στοιχεία, προκειμένου να ληφθούν υπόψη
κατά την έρευνα,

ΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ
(28)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν την παρέμ
βαση του συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Εμπορίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως μεσάζων
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών ερευ
νών της Επιτροπής. Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει τις
αιτήσεις πρόσβασης στο αρχείο, τις διαφωνίες σχετικά με
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, τις αιτήσεις
παράτασης προθεσμιών και τις αιτήσεις ακρόασης τρίτων
μερών. Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να διοργανώσει
ακρόαση με ένα μεμονωμένο ενδιαφερόμενο μέρος και να
μεσολαβήσει ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης άσκηση των
δικαιωμάτων υπεράσπισης των ενδιαφερομένων μερών.

(29)

Μια αίτηση ακρόασης με τον σύμβουλο ακροάσεων θα πρέ
πει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι
υποβολής της. Ο σύμβουλος ακροάσεων θα παρέχει επίσης
ευκαιρίες για ακρόαση των μερών ώστε να καταστεί δυνατή
η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και η προβολή επιχει
ρημάτων προς αντίκρουση των ισχυρισμών της άλλης πλευ
ράς.

(30)

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα
ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελί
δες του συμβούλου ακροάσεων στον δικτυακό τόπο της
Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/
tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

— οι παραγωγοί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δύνανται
να ζητήσουν απαλλαγή από την καταγραφή των εισαγω
γών ή από τα μέτρα,
— τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν γραπτή
αίτηση για να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επι
τροπή.
(22)

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισ
σότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στον
βασικό κανονισμό εξαρτάται από το κατά πόσον το μέρος
αναγγέλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο
3 του παρόντος κανονισμού.
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Η. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(23)

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις
απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προ
βλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευ
να, μπορεί να συνάγονται συμπεράσματα, θετικά ή αρνητικά,
με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως προβλέπε
ται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(24)

(25)

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 πραγματικά στοιχεία.
Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται να συνεργαστεί ή
συνεργάζεται μεν, αλλά μόνο εν μέρει, οπότε τα συμπερά
σματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία σύμ
φωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέ
λεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω
μέρος απ’ ό,τι θα ήταν αν είχε συνεργαστεί.

Άρθρο 1
Κινείται έρευνα δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν οι
εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο,
που περιέχουν κατά βάρος 97 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσό
τερο από 99,95 % μολυβδαίνιο, των οποίων η μέγιστη διάσταση
της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1,35 mm αλλά όχι και τα
4,0 mm, που επί του παρόντος υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
ex 8102 96 00 (κωδικός Taric 8102 96 00 30), καταγωγής Λαϊ
κής Δημοκρατίας της Κίνας, καταστρατηγούν τα μέτρα που επιβάλ
λει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2010.

Θ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(26)

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρά
γραφος 3 του βασικού κανονισμού, εντός εννέα μηνών από
την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ι. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(27)

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρα
κτήρα συγκεντρωθούν σε αυτή την έρευνα θα αντιμετωπι
στούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών

Άρθρο 2
Οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, δυνάμει του
άρθρου 13 παράγραφος 3 και του άρθρου 14 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, με σκοπό την καταγραφή των
εισαγωγών που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού,
στην Ένωση.
Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(1) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, με κανονισμό, από τις τελωνειακές
αρχές να παύσουν την καταγραφή όσον αφορά τις εισαγωγές στην
Ένωση προϊόντων που κατασκευάζονται από παραγωγούς οι οποίοι
ζήτησαν απαλλαγή από την καταγραφή και πληρούν τις προϋποθέ
σεις χορήγησης απαλλαγής.
Άρθρο 3
1.
Τα ερωτηματολόγια πρέπει να ζητηθούν από την Επιτροπή
εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι
παρατηρήσεις τους κατά την έρευνα, οφείλουν να αναγγελθούν
ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις
τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υπο
βάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες, εντός 37 ημερών από την ημε
ρομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφη
μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορε
τικά.
3.
Οι παραγωγοί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που ζητούν
να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταγραφής των εισαγωγών ή
από τα μέτρα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία εντός της ίδιας προθεσμίας των 37
ημερών.
4.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός
της ιδίας προθεσμίας των 37 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση
από την Επιτροπή.
5.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν όλες τις
παρατηρήσεις και τα αιτήματά τους σε ηλεκτρονική μορφή (τις
παρατηρήσεις μη εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τις παρατηρήσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα σε
CD-R/DVD) και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία τους, την
ταχυδρομική τους διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο
μείου τους, καθώς και τους αριθμούς τους τηλεφώνου και φαξ.

20.12.2012

Ωστόσο, κάθε εξουσιοδότηση και υπογεγραμμένο πιστοποιητικό
που συνοδεύει απαντήσεις σε ερωτηματολόγια ή επικαιροποιήσεις
τους πρέπει να υποβάλλεται σε χαρτί, δηλαδή με το ταχυδρομείο ή
με επίδοση στη διεύθυνση που ακολουθεί. Εάν ένα ενδιαφερόμενο
μέρος δεν μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις του
σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή,
βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Για
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επι
τροπή, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβουλεύονται την
κατάλληλη σελίδα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης
Εμπορίου:
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/tradedefence.
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται γραπτώς, συμπεριλαμβανομένων
των στοιχείων που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, οι
απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και η αλληλογραφία που παρέχουν
τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπιστευτικώς πρέπει να φέρουν την ένδειξη
«Limited» (περιορισμένης διανομής) (1) και, σύμφωνα με το άρθρο
19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, να συνοδεύονται από
μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία πρέπει να φέρει την
ένδειξη «For inspection by interested parties» (για επιθεώρηση από
τα ενδιαφερόμενα μέρη).
Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Φαξ +32229.86287
E-mail: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) Έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Limited» («περιορισμένης διανομής»)
είναι απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1225/2009 και με το άρθρο 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την
εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ).
Ένα τέτοιο έγγραφο προστατεύεται επίσης δυνάμει του άρθρου 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1237/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για την έγκριση της δραστικής ουσίας Zucchini Yellow Mosaic Virus — ασθενές στέλεχος σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

τροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και
οριστικοποιήθηκαν στις 20 Νοεμβρίου 2012 υπό τη μορφή
έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για το ασθενές στέλε
χος της ουσίας Zucchini Yellow Mosaic Virus.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου
2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγρα
φος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

(5)

Από τις διάφορες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπι
στώθηκε ότι για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
το ασθενές στέλεχος της ουσίας Zucchini Yellow Mosaic
Virus μπορεί να αναμένεται ότι πληρούνται, σε γενικές γραμ
μές, οι απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία α)
και β) και του άρθρου 5 παράγραφος 3 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις οι οποίες εξετά
στηκαν και παρουσιάστηκαν λεπτομερώς στην έκθεση ανα
σκόπησης της Επιτροπής. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να εγκρι
θεί η ουσία Zucchini Yellow Mosaic Virus — ασθενές στέ
λεχος.

(6)

Πριν από την έγκριση θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο
χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και
στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταπο
κριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την
έγκριση.

(7)

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ως συνέπεια της έγκρισης,
λαμβανομένης υπόψη της ειδικής κατάστασης που δημιουρ
γήθηκε λόγω της μετάβασης από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 πρέπει, ωστόσο, να
ισχύουν τα ακόλουθα. Στα κράτη μέλη θα πρέπει να δοθεί
περίοδος έξι μηνών μετά την έγκριση για να επανεξετάσουν
την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
την ουσία Zucchini Yellow Mosaic Virus — ασθενές στέλε
χος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιούν, να αντικαθι
στούν ή να ανακαλούν, ανάλογα με την περίπτωση, τις
εγκρίσεις. Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω προθεσμία,
πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για την υπο
βολή και την αξιολόγηση της επικαιροποίησης του πλήρους
φακέλου του παραρτήματος III, όπως προβλέπεται στην οδη
γία 91/414/ΕΟΚ, κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος για
κάθε προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές.

(8)

Η πείρα που αποκτήθηκε από τις καταχωρίσεις δραστικών
ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι
οποίες αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου
1992, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργα
σίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδη
γίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής με τη διά
θεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (5), έχει
δείξει ότι μπορεί να προκύψουν δυσκολίες κατά την ερμη
νεία των καθηκόντων που έχουν οι κάτοχοι υφιστάμενων
εγκρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε στοιχεία. Συνεπώς,
για να αποφευχθούν περαιτέρω δυσκολίες, κρίνεται αναγκαίο
να διασαφηνιστούν τα καθήκοντα των κρατών μελών, και

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οδηγία 91/414/ΕΟΚ
του Συμβουλίου (2) πρέπει να εφαρμόζεται, όσον αφορά τη
διαδικασία και τους όρους έγκρισης, στις δραστικές ουσίες
για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας πριν από τις 14 Ιουνίου
2011. Για το ασθενές στέλεχος της ουσίας Zucchini Yellow
Mosaic Virus οι όροι του άρθρου 80 παράγραφος 1 στοιχείο
α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 πληρούνται με
την απόφαση 2006/586/ΕΚ της Επιτροπής (3).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε, στις 16 Μαρτίου
2005, αίτηση από την εταιρεία Bio-Oz Biotechnologies Ltd
για την καταχώριση της δραστικής ουσίας Zucchini Yellow
Mosaic Virus — ασθενές στέλεχος στο παράρτημα I της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2006/586/ΕΚ επι
βεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια ότι
μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί καταρχήν τις απαιτήσεις
δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(3)

Για την εν λόγω δραστική ουσία αξιολογήθηκαν οι επιδρά
σεις στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία των ζώων και στο
περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρά
γραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις
που προτείνονται από τον αιτούντα. Το κράτος μέλος που
είχε οριστεί εισηγητής υπέβαλε σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης
στις 30 Ιουνίου 2006.

(4)

Το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης εξετάστηκε από τα
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή»). Στις 28 Μαΐου 2012 η
Αρχή υπέβαλε στην Επιτροπή το συμπέρασμά της όσον
αφορά την εξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρ
μάκων για τη δραστική ουσία Zucchini Yellow Mosaic Virus
— ασθενές στέλεχος (4). Το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης
και τα συμπεράσματα της Αρχής επανεξετάστηκαν από τα
κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επι

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

ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 31.
Δελτίο EFSA 2012· 10(6):2754. Διατίθεται στο διαδίκτυο: www.efsa.
europa.eu

(5) ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.

L 350/56

EL
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ιδίως το καθήκον να επαληθεύουν ότι ο κάτοχος έγκρισης
αποδεικνύει την πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας. Ωστό
σο, η εν λόγω διασαφήνιση δεν επιβάλλει νέες υποχρεώσεις
στα κράτη μέλη ή στους κατόχους εγκρίσεων, σε σύγκριση
με τις οδηγίες οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για την
τροποποίηση του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας ή με
τους κανονισμούς για την έγκριση δραστικών ουσιών.
(9)

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009, το παράρτημα του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης
Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων
δραστικών ουσιών (1), θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

20.12.2012

2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε εγκεκρι
μένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει Zucchini Yellow
Mosaic Virus — ασθενές στέλεχος είτε ως μόνη δραστική ουσία
είτε μαζί με άλλες δραστικές ουσίες που έχουν καταχωριστεί στο
σύνολό τους στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 540/2011 έως τις 31 Μαΐου 2013 το αργότερο, τα κράτη
μέλη αξιολογούν εκ νέου το προϊόν σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές
που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009, με βάση φάκελο που ικανοποιεί τις απαι
τήσεις του παραρτήματος III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και λαμβά
νοντας υπόψη τη στήλη σχετικά με τους ειδικούς όρους στο παράρ
τημα I του παρόντος κανονισμού. Με βάση την αξιολόγηση αυτή,
εξακριβώνουν κατά πόσον το προϊόν πληροί τους όρους του
άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
Ύστερα από αυτή την εξακρίβωση, τα κράτη μέλη:
α) στην περίπτωση προϊόντος που περιέχει την ουσία Zucchini Yel
low Mosaic Virus — ασθενές στέλεχος ως μόνη δραστική ουσία,
τροποποιούν ή ανακαλούν, ανάλογα με την περίπτωση, την
έγκριση έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 το αργότερο· ή

Άρθρο 2

β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Zucchini Yellow Mosaic
Virus — ασθενές στέλεχος ως μία από πολλές δραστικές ουσίες,
τροποποιούν ή ανακαλούν, κατά περίπτωση, την έγκριση έως τις
30 Νοεμβρίου 2014 ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για
μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη νομοθετική
πράξη ή πράξεις με τις οποίες προστέθηκε η σχετική ουσία ή
ουσίες στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ή εγκρίθηκε
η εν λόγω ουσία ή ουσίες, εφόσον η τελευταία ημερομηνία είναι
μεταγενέστερη.

Εκ νέου αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Άρθρο 3

1.
Τα κράτη μέλη τροποποιούν ή ανακαλούν, ανάλογα με την
περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, τις
ισχύουσες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
την ουσία Zucchini Yellow Mosaic Virus — ασθενές στέλεχος ως
δραστική ουσία έως τις 30 Νοεμβρίου 2013.

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
540/2011

Άρθρο 1
Έγκριση δραστικής ουσίας
Η δραστική ουσία Zucchini Yellow Mosaic Virus — ασθενές στέλε
χος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I, εγκρίνεται σύμφωνα με
τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Έως την ημερομηνία αυτή επαληθεύουν, ιδίως, ότι πληρούνται οι
όροι του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού, εκτός από
εκείνους της στήλης «Ειδικοί όροι» του εν λόγω παραρτήματος,
και ότι ο κάτοχος της έγκρισης διαθέτει φάκελο ή έχει πρόσβαση
σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13
παράγραφοι 1 έως 4 της εν λόγω οδηγίας και του άρθρου 62
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011
τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονι
σμού.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ισχύει από την 1η Ιουνίου 2013.

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

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1.

Κοινή ονομασία,
αριθμοί ταυτοποίησης

Δεν έχει εφαρμογή

Καθαρότητα (1)

≥ 0,05 mg/l

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

1η Ιουνίου 2013

31 Μαΐου 2023

ATCC αριθμός κατάθε
σης: PV-593

Ειδικοί όροι

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της
έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία Zucchini Yellow Mosaic Virus — ασθενές στέλεχος, και
ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιήθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 20 Νοεμβρίου 2012.
Κατά τη συνολική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον
κίνδυνο για τα μη στοχευόμενα φυτά, αν τα φυτά της καλλιέργειας έχουν συγχρόνως μολυνθεί
από άλλον ιό που μπορεί να μεταδοθεί από αφίδες.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου, όπου χρει
άζεται.
(1) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.

EL

Zucchini Yellow Mosaic
Virus — ασθενές στέ
λεχος

Ονομασία IUPAC

20.12.2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

L 350/57

L 350/58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:
Αριθμός

Zucchini Yellow Mosaic Virus — ασθενές στέ
λεχος

Ονομασία IUPAC

Δεν έχει εφαρμογή

Καθαρότητα (*)

≥ 0,05 mg/l

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

1η Ιουνίου 2013

31 Μαΐου 2023

Αριθμός κατάθεσης: PV-593

Ειδικοί όροι

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών που αναφέρονται στο
άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1107/2009, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα
της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία Zucchini Yellow Mosaic
Virus — ασθενές στέλεχος, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II
αυτής, όπως οριστικοποιήθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 20 Νοεμβρίου
2012.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων άμβλυν
σης του κινδύνου, όπου χρειάζεται.»
(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά τη συνολική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη πρέπει να
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο για τα μη στοχευόμενα
φυτά, αν τα φυτά της καλλιέργειας έχουν συγχρόνως μολυνθεί
από άλλον ιό που μπορεί να μεταδοθεί από αφίδες.

EL

«30

Κοινή ονομασία,
αριθμοί ταυτοποίησης

20.12.2012

20.12.2012
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L 350/59

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1238/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για την έγκριση της δραστικής ουσίας Trichoderma asperellum (στέλεχος T34), σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του
κανονισμού εφαρμογής (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκαν στις 20 Νοεμβρίου
2012 υπό τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής
για την ουσία Trichoderma asperellum (στέλεχος T34).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου
2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγρα
φος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

(5)

Με βάση τις διάφορες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία Tri
choderma asperellum (στέλεχος T34) μπορεί να αναμένεται
ότι, σε γενικές γραμμές, πληρούνται οι απαιτήσεις που
θεσπίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)
και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,
ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις οι οποίες εξετάστηκαν και
παρουσιάστηκαν λεπτομερώς στην έκθεση ανασκόπησης της
Επιτροπής. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία Tri
choderma asperellum (στέλεχος T34).

(6)

Πριν από την έγκριση θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο
χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και
στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταπο
κριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την
έγκριση.

(7)

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ως συνέπεια της έγκρισης,
λαμβανομένης υπόψη της ειδικής κατάστασης που δημιουρ
γήθηκε λόγω της μετάβασης από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 πρέπει, ωστόσο, να
ισχύουν τα ακόλουθα. Στα κράτη μέλη θα πρέπει να δοθεί
περίοδος έξι μηνών μετά την έγκριση για να επανεξετάσουν
την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
την ουσία Trichoderma asperellum (στέλεχος T34). Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιούν, να αντικαθιστούν ή
να ανακαλούν, ανάλογα με την περίπτωση, τις εγκρίσεις.
Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω προθεσμία, πρέπει να
προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για την υποβολή και
την αξιολόγηση της επικαιροποίησης του πλήρους φακέλου
του παραρτήματος III, όπως προβλέπεται στην οδηγία
91/414/ΕΟΚ, κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος για
κάθε προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές.

(8)

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από καταχωρίσεις στο παράρ
τημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ δραστικών ουσιών οι
οποίες αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου
1992, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργα
σίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδη
γίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (5), έχει δείξει
ότι μπορεί να προκύψουν δυσκολίες κατά την ερμηνεία
των καθηκόντων που έχουν οι κάτοχοι υφιστάμενων εγκρί
σεων όσον αφορά την πρόσβαση σε στοιχεία. Συνεπώς, για
να αποφευχθούν περαιτέρω δυσκολίες, κρίνεται αναγκαίο να
διασαφηνιστούν τα καθήκοντα των κρατών μελών, και ιδίως

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οδηγία 97/414/ΕΟΚ
του Συμβουλίου (2) εφαρμόζεται, όσον αφορά τη διαδικασία
και τους όρους έγκρισης, για τις δραστικές ουσίες για τις
οποίες εκδόθηκε απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρά
γραφος 3 της εν λόγω οδηγίας πριν από τις 14 Ιουνίου
2011. Για την ουσία Trichoderma asperellum (στέλεχος
T34) οι όροι του άρθρου 80 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του κανονισμού αριθ. 1107/2009 πληρούνται με την από
φαση 2010/132/ΕΕ της Επιτροπής (3).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε, στις 22 Απριλίου
2010, αίτηση από την εταιρεία Biocontrol Technologies
S.L. για την καταχώριση της δραστικής ουσίας Trichoderma
asperellum (στέλεχος T34) στο παράρτημα I της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2010/132/ΕΕ επιβεβαιώθηκε
ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια ότι μπορεί να
θεωρηθεί ότι ικανοποιεί, καταρχήν, τις απαιτήσεις δεδομένων
και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ.

(3)

Για την εν λόγω δραστική ουσία αξιολογήθηκαν οι επιδρά
σεις στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία των ζώων και στο
περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρά
γραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις
που προτείνονται από τον αιτούντα. Το κράτος μέλος που
είχε οριστεί εισηγητής υπέβαλε σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης
στις 16 Μαΐου 2011.

(4)

Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης εξετάστηκε από τα κράτη
μέλη και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τρο
φίμων (εφεξής «η Αρχή»). Η Αρχή υπέβαλε στην Επιτροπή το
πόρισμά της σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της
εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
όσον αφορά τη δραστική ουσία Trichoderma asperellum
(στέλεχος T34) (4) στις 20 Απριλίου 2012. Το σχέδιο έκθε
σης αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της Αρχής επανεξε
τάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο

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

ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
ΕΕ L 52 της 3.3.2010, σ. 51.
Δελτίο EFSA 2012· 10(1):2666. Διατίθεται στο διαδίκτυο: www.efsa.
europa.eu

(5) ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.
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το καθήκον να επαληθεύουν ότι ο κάτοχος έγκρισης αποδει
κνύει την πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, η εν
λόγω διασαφήνιση δεν επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στα
κράτη μέλη ή στους κατόχους εγκρίσεων, σε σύγκριση με
τις οδηγίες οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για την
τροποποίηση του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας ή με
τους κανονισμούς για την έγκριση δραστικών ουσιών.
(9)

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009, το παράρτημα του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης
Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων
δραστικών ουσιών (1), θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Έγκριση δραστικής ουσίας
Η δραστική ουσία Trichoderma asperellum (στέλεχος T34), όπως
προσδιορίζεται στο παράρτημα I, εγκρίνεται υπό τους όρους που
αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2

2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε εγκεκρι
μένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει την ουσία Tricho
derma asperellum (στέλεχος T34), είτε ως μόνη δραστική ουσία
είτε μαζί με άλλες δραστικές ουσίες που έχουν καταχωριστεί στο
σύνολό τους στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 540/2011 έως τις 31 Μαΐου 2013 το αργότερο, τα κράτη
μέλη αξιολογούν εκ νέου το προϊόν σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές
που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009, με βάση φάκελο που πληροί τις απαιτήσεις
του παραρτήματος III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και λαμβάνοντας
υπόψη τη στήλη σχετικά με τις ειδικές διατάξεις στο παράρτημα I
του παρόντος κανονισμού. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, εξακρι
βώνουν κατά πόσον το προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 29
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
Ύστερα από αυτή την εξακρίβωση, τα κράτη μέλη:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Trichoderma asperellum
(στέλεχος T34) ως τη μόνη δραστική ουσία, κατά περίπτωση,
τροποποιούν ή ανακαλούν την άδεια έως τις 30 Νοεμβρίου
2014 το αργότερο· ή
β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει την ουσία Trichoderma
asperellum (στέλεχος T34) ως μία από πολλές δραστικές
ουσίες, κατά περίπτωση, τροποποιούν ή ανακαλούν την έγκριση
έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 ή έως την ημερομηνία που έχει
οριστεί για μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη
νομοθετική πράξη ή πράξεις με τις οποίες καταχωρίστηκαν η
σχετική ουσία ή ουσίες στο παράρτημα I της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, ή εγκρίθηκαν η εν λόγω ουσία ή ουσίες, εφόσον
η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Εκ νέου αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
1.
Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1107/2009, τροποποιούν ή ανακαλούν, εφόσον είναι απαραίτητο,
τις ισχύουσες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέ
χουν την ουσία Trichoderma asperellum (στέλεχος T34) ως δρα
στική ουσία πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2013.
Έως την ημερομηνία αυτή επαληθεύουν, ιδίως, ότι πληρούνται οι
όροι του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού, με εξαίρεση
αυτών των όρων που επισημαίνονται στη στήλη που αφορά τους
ειδικούς όρους στο εν λόγω παράρτημα, και ότι ο κάτοχος της
έγκρισης διαθέτει φάκελο ή έχει πρόσβαση σε φάκελο που πληροί
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 παράγραφοι 1 έως 4
της εν λόγω οδηγίας και του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009.
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Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
540/2011
Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011
τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονι
σμού.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1.
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Ονομασία IUPAC

Trichoderma asperellum (στέλεχος T34)
Αριθμός CECT: 20417

Δεν έχει εφαρμογή

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

1 × 1010 cfu/g

1η Ιουνίου 2013

31 Μαΐου 2023

Ειδικοί όροι

EL

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία Trichoderma asperellum
(στέλεχος T34), και ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιήθηκε από
τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις
20 Νοεμβρίου 2012.

20.12.2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατά τη συνολική αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην
προστασία των χειριστών και των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία
Trichoderma asperellum (στέλεχος T34) πρέπει να θεωρηθεί ως εν δυνάμει
αλλεργιογόνος.
Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα μετριασμού του κινδύνου.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:
Αριθμός

Trichoderma asperellum
(στέλεχος T34)
Αριθμός CECT: 20417

Ονομασία IUPAC

Δεν έχει εφαρμογή

Καθαρότητα (*)

1 × 1010 cfu/g

Ημερομηνία
έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

1η Ιουνίου
2013

31 Μαΐου
2023

Ειδικοί όροι

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παρά
γραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία Tricho
derma asperellum (στέλεχος T34), και ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής,
όπως οριστικοποιήθηκε από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και
την υγεία των ζώων στις 20 Νοεμβρίου 2012.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα μετριασμού του κιν
δύνου.»
(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά τη συνολική αξιολόγηση τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή στην προστασία των χειριστών και των εργαζομένων, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η ουσία Trichoderma asperellum (στέλεχος T34) πρέπει να θεω
ρηθεί ως εν δυνάμει αλλεργιογόνος.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1239/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες
εμπορίας για το κρέας πουλερικών
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού, δηλαδή ψύξη με αέρα,
ψύξη με ψεκασμό και ψύξη με εμβάπτιση.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

(4)

Οι νέες τεχνολογίες οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων μεθόδων
ψύξης για τις οποίες θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες
όπως για τις μεθόδους ψύξης οι οποίες ορίζονται στο άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008. Συνεπώς, είναι
αναγκαίος ο καθορισμός των οριακών τιμών που θα εφαρ
μόζονται όταν χρησιμοποιούνται οι νέες μέθοδοι ψύξης.

(5)

Δεδομένου ότι ο σκοπός της διερεύνησης νέων τεχνολογιών
για την ψύξη σφαγίων πουλερικών είναι να βελτιωθεί η
συνολική ποιότητα του κρέατος πουλερικών, οι οριακές
τιμές για τις εν λόγω νέες μεθόδους ψύξης δεν θα πρέπει
να υπερβαίνουν τις κατώτερες οριακές τιμές που καθορίστη
καν για τη μέθοδο ψύξης με αέρα.

(6)

Το παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008
περιλαμβάνει τον κατάλογο των εθνικών εργαστηρίων ανα
φοράς. Οι αρμόδιες αρχές της Μάλτας γνωστοποίησαν στην
Επιτροπή τον ορισμό νέου εθνικού εργαστηρίου αναφοράς.

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
543/2008 προβλέπει ότι πρέπει να πραγματοποιούνται
στα σφαγεία τακτικοί έλεγχοι σύμφωνα με το παράρτημα
IX του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά την ποσότητα
του απορροφηθέντος ύδατος ή έλεγχοι σύμφωνα με το
παράρτημα VI του εν λόγω κανονισμού.

(7)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

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

Τα παραρτήματα VI και VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
543/2008 προβλέπουν οριακές τιμές για την περιεκτικότητα
σε νερό των κατεψυγμένων και βαθύψυκτων σφαγίων κοτό
πουλων, το παράρτημα VIII του εν λόγω κανονισμού προ
βλέπει οριακές τιμές για την περιεκτικότητα σε νερό ορισμέ
νων τεμαχίων κρέατος πουλερικών και το παράρτημα IX του
ίδιου κανονισμού προβλέπει οριακές τιμές για την περιεκτι
κότητα σε νερό του νωπού κρέατος πουλερικών στο πλαίσιο
των ελέγχων για την απορρόφηση νερού στην εγκατάσταση
παραγωγής. Όλες οι εν λόγω οριακές τιμές καθορίζονται σε
συνάρτηση με τις τρεις μεθόδους ψύξης που ορίζονται στο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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
121 στοιχείο ε), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 15 παράγραφος 1 και το άρθρο 20 παράγραφος
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008 (2) ορίζουν ότι τα
κατεψυγμένα και βαθύψυκτα κοτόπουλα και ορισμένα τεμά
χια κρέατος πουλερικών είναι δυνατόν να διατίθενται στο
εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εφόσον η περιε
κτικότητα νερού σε αυτά δεν υπερβαίνει τα τεχνικώς αναπό
φευκτα όρια που καθορίζονται με τις μεθόδους ανάλυσης
που περιγράφονται, αντιστοίχως, στα παραρτήματα VI, VII
και VIII του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα VI έως IX και το παράρτημα XI του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 543/2008 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 157 της 17.6.2008, σ. 46.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα VI έως ΙΧ και το παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008 τροποποιούνται ως εξής:
1. Στο παράρτημα VI, το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«7. Αξιολόγηση του αποτελέσματος
Εάν στο δείγμα των 20 σφαγίων η μέση απώλεια νερού κατά την απόψυξη είναι μεγαλύτερη από τα ποσοστά που
καθορίζονται κατωτέρω, θεωρείται ότι η απορροφηθείσα κατά την επεξεργασία ποσότητα νερού υπερβαίνει το επιτρεπτό
όριο.
Ποσοστά σε περίπτωση ψύξης με:
αέρα: 1,5 %,
ψεκασμό: 3,3 %,
εμβάπτιση: 5,1 %,
άλλη μέθοδο ψύξης ή συνδυασμό δύο ή περισσότερων μεθόδων που ορίζονται στο άρθρο 10: 1,5 %.».
2. Στο παράρτημα VII, το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«6.

Υπολογισμός των αποτελεσμάτων

6.1. α) Το βάρος του νερού που περιέχει κάθε σφάγιο (W) προκύπτει από τον τύπο aP1/100 και το βάρος των πρωτεϊνών
(RP) από τον τύπο bP1/100, και τα δύο εκφρασμένα σε γραμμάρια. Προσδιορίζεται το άθροισμα του βάρους του
νερού (W7) και του βάρους των πρωτεϊνών (RP7) των επτά σφαγίων που έχουν υποβληθεί σε ανάλυση.
β) Σε περίπτωση ανάλυσης σύνθετου δείγματος προσδιορίζεται η μέση περιεκτικότητα σε νερό α % και πρωτεΐνες β %
των δύο δειγμάτων που έχουν υποβληθεί σε ανάλυση. Το βάρος του νερού (W7) των επτά σφαγίων προκύπτει από
τον τύπο aP7/100, και το βάρος των πρωτεϊνών (RP7) από τον τύπο bP7/100, και τα δύο εκφρασμένα σε
γραμμάρια.
6.2. Το μέσο βάρος του νερού (WA) και των πρωτεϊνών (RPA) υπολογίζεται με διαίρεση του W7 και του RP7 διά του επτά.
6.3. Η θεωρητική περιεκτικότητα σε φυσιολογικό νερό, σε γραμμάρια, που προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή, μπορεί να
υπολογισθεί με εφαρμογή του ακόλουθου τύπου:
κοτόπουλα: 3,53 × RPA + 23.
6.4. α) Ψύξη με αέρα
Με την παραδοχή ότι το τεχνικά αναπόφευκτο ελάχιστο ποσοστό νερού που απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας ανέρχεται σε 2 % (*), το ανώτατο επιτρεπτό όριο της συνολικής περιεκτικότητας σε νερό (WG),
εκφρασμένης σε γραμμάρια, η οποία προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο
(συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος εμπιστοσύνης):
κοτόπουλα: WG = 3,65 × RPA + 42.
β) Ψύξη με ψεκασμό
Με την παραδοχή ότι το τεχνικά αναπόφευκτο ελάχιστο ποσοστό νερού που απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας ανέρχεται σε 4,5 % (*), το ανώτατο επιτρεπτό όριο της συνολικής περιεκτικότητας σε νερό (WG)
εκφρασμένης σε γραμμάρια, η οποία προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο
(συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος εμπιστοσύνης):
κοτόπουλα: WG = 3,79 × RPA + 42.
γ) Ψύξη με εμβάπτιση
Με την παραδοχή ότι το τεχνικά αναπόφευκτο ελάχιστο ποσοστό νερού που απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας ανέρχεται σε 7 % (*), το ανώτατο επιτρεπτό όριο της συνολικής περιεκτικότητας σε νερό (WG)
εκφρασμένης σε γραμμάρια, η οποία προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο
(συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος εμπιστοσύνης):
κοτόπουλα: WG = 3,93 × RPA + 42.
δ) Άλλη μέθοδος ψύξης ή συνδυασμός δύο ή περισσότερων μεθόδων που ορίζονται στο άρθρο 10
Με την παραδοχή ότι το τεχνικά αναπόφευκτο ελάχιστο ποσοστό νερού που απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας ανέρχεται σε 2 % (*), το ανώτατο επιτρεπτό όριο της συνολικής περιεκτικότητας σε νερό (WG)
εκφρασμένης σε γραμμάρια, η οποία προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο
(συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος εμπιστοσύνης):
κοτόπουλα: WG = 3,65 × RPA + 42.
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6.5. Αν η μέση περιεκτικότητα σε νερό (WA) των επτά σφαγίων, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 6.2, δεν
υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στο σημείο 6.4 (WG), η ποσότητα των πουλερικών που υποβλήθηκε στον έλεγχο
θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ελέγχου.

___________
(*) Υπολογίζεται με βάση σφάγιο που δεν έχει απορροφήσει νερό εξωτερικής προέλευσης.».
3. Στο παράρτημα VIII, το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«6.

Υπολογισμός των αποτελεσμάτων

6.1. α) Το βάρος του νερού που περιέχει κάθε τεμάχιο (W) προκύπτει από τον τύπο aP1/100 και το βάρος των πρωτεϊνών
(RP) από τον τύπο bP1/100, εκφρασμένα αμφότερα σε γραμμάρια.
Προσδιορίζεται το άθροισμα του βάρους του νερού (W5) και του βάρους των πρωτεϊνών (RP5) των πέντε τεμαχίων
που έχουν υποβληθεί σε ανάλυση.
β) Σε περίπτωση ανάλυσης σύνθετου δείγματος προσδιορίζεται η μέση περιεκτικότητα σε νερό α % και πρωτεΐνες β %
των δύο δειγμάτων που έχουν υποβληθεί σε ανάλυση. Το βάρος του νερού (W5) των πέντε τεμαχίων προκύπτει από
τον τύπο aP5/100, και το βάρος των πρωτεϊνών (RP5) από τον τύπο bP5/100, αμφότερα εκφρασμένα σε γραμμάρια.
6.2. Το μέσο βάρος του νερού (WA) και των πρωτεϊνών (RPA) υπολογίζεται με διαίρεση του W5 και του RP5 διά του πέντε.
6.3. Ο μέσος φυσιολογικός λόγος W/RP, όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή, είναι ο εξής:
φιλέτο στήθους κοτόπουλου: 3,19 ± 0,12,
πόδια κοτόπουλου και κάτω τεταρτημόρια κοτόπουλου: 3,78 ± 0,19,
φιλέτο στήθους γαλοπούλας: 3,05 ± 0,15,
πόδια γαλοπούλας: 3,58 ± 0,15,
κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο: 3,65 ± 0,17.
6.4. Με την παραδοχή ότι το τεχνικά αναπόφευκτο ελάχιστο ποσοστό νερού που απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας ανέρχεται σε 2 %, 4 % ή 6 % (*) ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων και τη μέθοδο ψύξης που
χρησιμοποιήθηκε, ο ανώτατος επιτρεπτός λόγος W/RP, όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή, είναι ο εξής:
Ψύξη με αέρα

Ψύξη με ψεκασμό

Ψύξη με εμβάπτιση

Φιλέτο στήθους κοτόπουλου, χωρίς δέρμα

3,40

3,40

3,40

Στήθος κοτόπουλου, με δέρμα

3,40

3,50

3,60

Μηροί, κνήμες, πόδια, πόδια με κομμάτι της
ράχης, τεταρτημόρια κοτόπουλου με δέρμα

4,05

4,15

4,30

Φιλέτο στήθους γαλοπούλας, χωρίς δέρμα

3,40

3,40

3,40

Στήθος γαλοπούλας, χωρίς δέρμα

3,40

3,50

3,60

Μηροί, κνήμες, πόδια γαλοπούλας, με δέρμα

3,80

3,90

4,05

Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλα,
χωρίς δέρμα

3,95

3,95

3,95

Σε περίπτωση εφαρμογής άλλων μεθόδων ψύξης ή συνδυασμού δύο ή περισσότερων μεθόδων που ορίζονται στο άρθρο
10, το αναπόφευκτο ποσοστό νερού που απορροφήθηκε θεωρείται ότι ανέρχεται σε 2 % και οι ανώτατοι επιτρεπτοί
λόγοι W/RP είναι εκείνοι που καθορίζονται για τη μέθοδο ψύξης με αέρα στον ανωτέρω πίνακα.
Αν ο μέσος λόγος WA/RPA των πέντε τεμαχίων, όπως προσδιορίζεται βάσει των τιμών που αναφέρονται στο σημείο
6.2, δεν υπερβαίνει τον λόγο που αναφέρεται στο σημείο 6.4, η ποσότητα των τεμαχίων κρέατος πουλερικών που
υποβλήθηκε στον έλεγχο θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ελέγχου.

___________
(*) Υπολογίζεται με βάση τεμάχιο που δεν έχει απορροφήσει νερό εξωτερικής προέλευσης. Για το φιλέτο (χωρίς δέρμα) και το
κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο, το ποσοστό είναι 2 % για καθεμία από τις μεθόδους ψύξης.».
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4. Στο παράρτημα IX, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 11:
«11. Σε περίπτωση που τα σφάγια ψύχονται με άλλη μέθοδο ψύξης ή με συνδυασμό δύο ή περισσότερων μεθόδων που
ορίζονται στο άρθρο 10, το μέγιστο ποσοστό περιεκτικότητας σε νερό δεν υπερβαίνει 0 % του αρχικού βάρους του
σφαγίου.».
5. Στο παράρτημα XI, η εγγραφή που αφορά τη Μάλτα αντικαθίσταται από την ακόλουθη εγγραφή:
«Μάλτα
MCCAA Laboratory Services Directorate
Standards and Metrology Institute
Malta Competition and ConsumerAffairs Authority
F22, Mosta Technopark
Mosta MST3000
Malta».
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1240/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων
οπωροκηπευτικών
αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα
και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος
A 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),
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011
της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και
των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136
παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει,
κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορι
κών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα
κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη
ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτε
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων
υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο
παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την
ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 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, 19 Δεκεμβρίου 2012.
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 157 της 15.6.2011, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ευρώ/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

32,6
80,2
114,7
94,8
80,6

0707 00 05

TR
ZZ

117,4
117,4

0709 93 10

MA
TR
ZZ

140,4
134,6
137,5

0805 10 20

MA
TR
ZA
ZZ

71,3
44,0
51,8
55,7

0805 20 10

MA
ZZ

66,7
66,7

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

IL
JM
MA
TR
ZZ

97,8
129,1
98,7
84,7
102,6

0805 50 10

TR
ZZ

78,8
78,8

0808 10 80

MK
NZ
US
ZA
ZZ

39,0
165,3
141,8
123,7
117,5

0808 30 90

CN
TR
US
ZZ

59,8
135,1
156,8
117,2

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός
«ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, τμήμα II — Συμβούλιο
(2012/799/ΕΕ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 (1),
— έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2),
— έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους
εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2010,
— έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων (3),
— έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας (4) σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και
κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρασχέθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος
2010 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Μαΐου 2012 (5) με την οποία αναβάλλεται η χορήγηση απαλλαγής
για το οικονομικό έτος 2010, καθώς και το συνοδευτικό ψήφισμα,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (6), και συγκεκριμένα τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,
— έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 31/2008 του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατου Εκπροσώπου
για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των
αντιπροσώπων των μελών του Συμβουλίου (7),
— έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (8),
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0301/2012),
1. αρνείται τη χορήγηση απαλλαγής στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2010·
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

ΕΕ L 64 της 12.3.2010.
ΕΕ C 332 της 14.11.2011, σ. 1.
ΕΕ C 326 της 10.11.2011, σ. 1.
ΕΕ C 332 της 14.11.2011, σ. 134.
ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 22.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
Απόφαση που απορρέει από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 230 της 28.8.2002,
σ. 7).
(8) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
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2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·
3. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγ
κτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να
μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Martin SCHULZ

Klaus WELLE
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με τη
χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2010, τμήμα II — Συμβούλιο
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 (1),
— έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010
[COM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2),
— έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους
εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2010,
— έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων (3),
— έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας (4) σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και
κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρασχέθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος
2010 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Μαΐου 2012 (5) με την οποία αναβάλλεται η χορήγηση απαλλαγής
για το οικονομικό έτος 2010, καθώς και το συνοδευτικό ψήφισμα,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (6), και συγκεκριμένα τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,
— έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 31/2008 του γενικού γραμματέα/Υπάτου Εκπροσώπου για την Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσώπων
των μελών του Συμβουλίου (7),
— έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (8),
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0301/2012),
Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι «οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς δαπανώνται οι φόροι που πληρώνουν
και πώς διαχειρίζονται οι πολιτικοί φορείς την εξουσία που τους ανατίθεται» (9),
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, ως θεσμικό όργανο της Ένωσης, πρέπει να υπόκειται σε λογοδοσία
προς τους πολίτες της Ευρώπης όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

ΕΕ L 64 της 12.3.2010.
ΕΕ C 332 της 14.11.2011, σ. 1.
ΕΕ C 326 της 10.11.2011, σ. 1.
ΕΕ C 332 της 14.11.2011, σ. 134.
ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 22.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
Απόφαση που απορρέει από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 230 της 28.8.2002,
σ. 7).
(8) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(9) Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της
Ένωσης και έχει εξουσία να χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
1.

υπογραμμίζει τον ρόλο που παρέχει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοινοβούλιο
ως προς τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

2.

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 335 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η
Ένωση αντιπροσωπεύεται από το κάθε θεσμικό όργανο, δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, για τα
θέματα που αφορούν την αντίστοιχη λειτουργία του»· τούτο σημαίνει, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 50
του δημοσιονομικού κανονισμού, ότι τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού τους·

3.

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 77 του εσωτερικού κανονισμού του, «Οι διατάξεις σχετικά με τη
διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εφαρμόζονται,
αναλόγως: […]
— στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των προϋπο
λογισμών άλλων θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Συμβούλιο (όσον αφορά
τη δραστηριότητά του ως εκτελεστικού οργάνου), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό
Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών»·
Γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Συμβούλιο η οποία περιλαμβάνεται στη δήλωση αξιοπιστίας
του 2010

4.

υπογραμμίζει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2010, το Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε τη χρηματοδότηση
του έργου «Résidence Palace» λόγω των προπληρωμών (παράγραφος 7.19)· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την περίοδο 2008-2010, το συνολικό ποσό των προπληρωμών
που κατέβαλε το Συμβούλιο ανήλθε στα 235 000 000 ευρώ· διαπιστώνει ότι τα καταβληθέντα ποσά προ
έρχονται από υπο-χρησιμοποιηθείσες γραμμές του προϋπολογισμού· τονίζει ότι ο όρος «υπο-χρησιμοποίηση»
είναι ένας εύσχημος τρόπος να χαρακτηριστεί η εγγραφή υπερβολικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό·
υπογραμμίζει ότι το 2010 το Συμβούλιο αύξησε τις πιστώσεις της γραμμής «Απόκτηση ακινήτων» κατά
40 000 000 ευρώ·

5.

λαμβάνει υπό σημείωση τις εξηγήσεις του Συμβουλίου σχετικά με το γεγονός ότι οι πιστώσεις κατέστησαν
διαθέσιμες μέσω της μεταφοράς πιστώσεων που ενέκρινε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με
τις διαδικασίες που προβλέπουν τα άρθρα 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού·

6.

συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία αυτή δεν συνάδει με
την αρχή της ακρίβειας του προϋπολογισμού, παρά τις οικονομίες που επιτεύχθηκαν σε επίπεδο πληρωμής
μισθώματος·

7.

λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία τα ποσά για τη γραμμή του
προϋπολογισμού που αφορούν τη διερμηνεία και τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών θα πρέπει να
ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματική κατανάλωση και ζητεί καλύτερο προγραμματισμό του προϋ
πολογισμού προκειμένου να πάψουν να αναπαράγονται οι τρέχουσες πρακτικές στο μέλλον·

8.

υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο την υπόδειξη του Κοινοβουλίου να πραγματοποιήσει μια ενδελεχή
αξιολόγηση των συστημάτων επίβλεψης και ελέγχου στο Συμβούλιο, όπως εκείνες που έχει πραγματοποιήσει
για το Δικαστήριο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στο
πλαίσιο της εκπόνησης της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2010·

9.

επαναλαμβάνει ότι μια αποτελεσματική εποπτεία της διαδικασίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού αποτελεί
ζήτημα υψηλής ευθύνης και ότι η ευόδωσή της εξαρτάται πλήρως από την απρόσκοπτη διοργανική συνερ
γασία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

20.12.2012

20.12.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκκρεμή ζητήματα
10. λυπάται για τα επανειλημμένα προβλήματα που προέκυψαν με το Συμβούλιο στο πλαίσιο των διαδικασιών
απαλλαγής για τα οικονομικά έτη 2007, 2008 και 2009, λόγω της απροθυμίας του να ξεκινήσει ανοιχτό και
επίσημο διάλογο με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και να απαντήσει στις ερωτήσεις της·
υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε την απαλλαγή στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου όσον
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2009, για τους λόγους
που διευκρινίζονται στα ψηφίσματά του με ημερομηνία 10 Μαΐου 2011 (1) και 25 Οκτωβρίου 2011 (2)·
11. λαμβάνει υπό σημείωση σειρά εγγράφων προοριζομένων για τη διαδικασία απαλλαγής 2010 (οριστικές
δημοσιονομικές καταστάσεις του 2010, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών, έκθεση δραστηριοτήτων
στον δημοσιονομικό τομέα και συνοπτική κατάσταση των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων του 2010)· εξα
κολουθεί να αναμένει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την απαλλαγή (συμπεριλαμβανομένου ιδίως του πλήρους
εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του 2010)·
12. υπενθυμίζει ότι, στις 31 Ιανουαρίου 2012, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
απηύθυνε επιστολή (3) προς την προεδρία του Συμβουλίου, καλώντας το Συμβούλιο να απαντήσει στις
επισυναπτόμενες στην εν λόγω επιστολή ερωτήσεις στο πλαίσιο της απαλλαγής·
13. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
ως άνω απόφασης της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπο
λογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, τμήμα II — Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο
έθεσε είκοσι έξι συμπληρωματικές ερωτήσεις συνδεόμενες με τη διαδικασία απαλλαγής·
14. εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές·
15. εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι το Συμβούλιο δεν απεδέχθη την πρόσκληση του Κοινοβουλίου για
συμμετοχή στη συνεδρίαση κατά την οποία η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού εξέτασε το ζήτημα
της απαλλαγής του Συμβουλίου για το 2010·
16. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η στάση του Συμβουλίου παρεμποδίζει τον δημοκρατικό
έλεγχο, όπως επίσης τη διαφάνεια και τη λογοδοσία έναντι των ευρωπαίων φορολογουμένων·
17. εκφράζει, ωστόσο, ικανοποίηση για το γεγονός ότι η προεδρία του Συμβουλίου απεδέχθη την εκ μέρους του
Κοινοβουλίου πρόσκληση στις συζητήσεις για τις εκθέσεις απαλλαγής 2010, κατά τη συνεδρίαση ολομελείας
της 10ης Μαΐου 2012· συμμερίζεται την άποψη ότι θα ήταν σκόπιμο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να
συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατόν ως προς τη διαδικασία προετοιμασίας της απαλλαγής·
18. επιθυμεί να ευχαριστήσει τη δανική προεδρία για την εποικοδομητική συμβολή της καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας απαλλαγής για το 2010· λυπάται ωστόσο που η δανική προεδρία δεν κατόρθωσε να διατηρήσει
τα κεκτημένα της ισπανικής και της σουηδικής προεδρίας·
Το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή
19. υπογραμμίζει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή, σύμφωνα με τα άρθρα 316, 317 και 319
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα πρέπει να ερμηνευθούν υπό το πρίσμα
του γενικότερου πλαισίου και του επιδιωκόμενου σκοπού τους, που είναι να υποβάλλεται η εκτέλεση
ολόκληρου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς εξαίρεση, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και
να χορηγείται απαλλαγή κατά αυτόνομο τρόπο, όχι μόνο για το τμήμα του προϋπολογισμού που εκτελείται
από την Επιτροπή αλλά και για τα τμήματα του προϋπολογισμού που εκτελούνται από τα άλλα θεσμικά
όργανα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 του δημοσιονομικού κανονισμού·
20. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή, με την από 25ης Νοεμβρίου 2011 απάντησή της στην επιστολή του προέδρου
της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, δηλώνει ότι θεωρεί επιθυμητό να συνεχίσει το Κοινοβούλιο να
χορηγεί, να αναβάλλει ή να αρνείται τη χορήγηση απαλλαγής στα λοιπά θεσμικά όργανα, όπως συνέβαινε
μέχρι σήμερα, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερα κατανοητή την αποκλίνουσα θέση του Συμβουλίου·
(1) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 25.
(2) ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 13.
(3) Επιστολή αριθ. 301653 της 31ης Ιανουαρίου 2012.
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21. πιστεύει ότι, σε κάθε περίπτωση, ενδείκνυται να αξιολογηθεί η διαχείριση του Συμβουλίου ως θεσμικού
οργάνου της Ένωσης κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση οικονομικού έτους, προκειμένου να γίνουν σεβαστές
οι εξουσίες του Κοινοβουλίου, όσον αφορά ιδίως τη διασφάλιση της δημοκρατικής ευθύνης έναντι των
πολιτών της Ένωσης·
22. υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελεγχθούν με τον ίδιο τρόπο όπως των άλλων θεσμικών
οργάνων και πιστεύει ότι τα θεμελιώδη στοιχεία του ελέγχου αυτού πρέπει να είναι, ιδίως, τα εξής:
α) μια επίσημη συνεδρίαση, βάσει γραπτού ερωτηματολογίου, μεταξύ των αντιπροσώπων του Συμβουλίου και
της κοινοβουλευτικής επιτροπής που είναι αρμόδια για τη διαδικασία απαλλαγής, προκειμένου να δοθούν
απαντήσεις στις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·
β) όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 (1) σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής 2008
για το Συμβούλιο, η απαλλαγή βασίζεται στα ακόλουθα έγγραφα που υποβάλλονται από όλα τα θεσμικά
όργανα:
— στους λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπο
λογισμού τους,
— δημοσιονομικό ισολογισμό που περιγράφει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού,
— στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με τον προϋπολογισμό τους και τη δημοσιονομική τους
διαχείριση,
— στην ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή τους,
— στη δημοσίευση των εσωτερικών αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό·
23. λυπάται για το γεγονός ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις για έναν αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό, δεν
κατέστη δυνατή η εξεύρεση συμφωνίας για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαδικασία
απαλλαγής·
24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την οργάνωση, στο πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,
σεμιναρίου σχετικά με τον διαφορετικό ρόλο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία απαλ
λαγής, όπου θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:
— το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα θεσμικά όργανα να
συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει,
— το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τον ρόλο του Συμβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία απαλλαγής,
i) ο ρόλος του Συμβουλίου είναι να προχωρεί σε σύσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την
απαλλαγή όλων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης,
ii) ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να αποφασίζει για την απαλλαγή όλων των οργάνων και
οργανισμών της Ένωσης,
— η διοικητική αυτονομία καθενός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όσον αφορά τη δική του λειτουργία,
— τα άρθρα περί απαλλαγής στον δημοσιονομικό κανονισμό (άρθρα 145 έως 147),
— η θεμελιώδης δημοκρατική αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας,
— ο στόχος για περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και οικονομίας στην εκτέ
λεση του προϋπολογισμού,
(1) ΕΕ L 252 της 25.9.2010, σ. 24.
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— προκειμένου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δύνανται να εκπληρώσουν τον αντίστοιχο ρόλο τους, η
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζουν ότι
ορισμένα έγγραφα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής:
i) η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μαζί με τις απαντήσεις των ελεγχόμενων οργάνων στις
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης αξιοπιστίας, καθώς και
ενδεχόμενες άλλες ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ii) ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, και ιδίως όσον
αφορά τις παρατηρήσεις στις οποίες προέβησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρο
319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
iii) οι λογαριασμοί του προηγούμενου οικονομικού έτους που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπο
λογισμού,
iv) δημοσιονομικός ισολογισμός που περιγράφει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού,
v) έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση,
vi) έκθεση στην οποία συνοψίζονται ο αριθμός και ο τύπος των εσωτερικών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί,
οι διατυπωθείσες συστάσεις και η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές,
— το Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο, ως αρχή αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων στον
τομέα της απαλλαγής, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την απαλλαγή που του ζητεί το Κοινοβούλιο,
— το Συμβούλιο απαντά γραπτώς στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου που σχετίζονται με την απαλλαγή,
— κατά την προετοιμασία της σύστασής του περί απαλλαγής το Συμβούλιο πρέπει να αντιμετωπίζει με τον
ίδιο τρόπο όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης,
— πριν από το τέλος Ιανουαρίου 2013 θα διεξαχθεί συνεδρίαση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου για τα θέματα της απαλλαγής, όσον αφορά τα προαναφερθέντα σημεία,
— η προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συζήτηση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010
(2012/800/ΕΕ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων
για το οικονομικό έτος 2010,
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της
Αρχής (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 — C70051/2012),
— έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Μαΐου 2012 (2) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση απαλλαγής
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για
το οικονομικό έτος 2010, το συνοδευτικό ψήφισμά του καθώς και τις απαντήσεις της διευθύνουσας συμ
βούλου της Αρχής,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 185,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και ιδίως το άρθρο 44,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002,
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό
κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), και ιδίως το άρθρο
94 αυτού,
— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και την κοινή προσέγγιση η οποία
προσαρτάται σε αυτή, που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανι
σμούς η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τα κεφάλαια σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη
λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της κοινής προσέγγισης,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του εσωτερικού κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της
επιτροπής περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων (A7-0299/2012),
1. χορηγεί απαλλαγή στη διευθύνουσα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2010·
2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·
3. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της, στη διευθύνουσα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων,
στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το
οικονομικό έτος 2010
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010,
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της
Αρχής (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 —
C7-0051/2012),
— έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Μαΐου 2012 (2) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση απαλλαγής
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για
το οικονομικό έτος 2010, καθώς και τις απαντήσεις της διευθύνουσας συμβούλου της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίμων,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 185,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και ιδίως το άρθρο 44,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002 για
τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονι
σμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), και ιδίως το άρθρο 94
αυτού,
— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και την κοινή προσέγγιση η οποία
προσαρτάται σε αυτή, που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανι
σμούς η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τα κεφάλαια σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη
λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της κοινής προσέγγισης,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του εσωτερικού κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της
επιτροπής περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων (A7-0299/2012),
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Μαΐου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε τη λήψη απόφασης σχετικά
με την απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (η
Αρχή) για το οικονομικό έτος 2010·
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή διαβίβασε εκτενείς απαντήσεις στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, με τις
επιστολές της 29ης Ιουνίου 2012 και της 20ής Αυγούστου 2012·
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή αποτελεί έναν έγκυρο μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτή
την άποψη, ο οποίος απαιτεί λήψη απόφασης με βάση αντικειμενικά και ουσιώδη επιχειρήματα· υπενθυμίζοντας
στο πλαίσιο αυτό τις υφιστάμενες διατάξεις, δηλαδή τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων, τον
Δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον
αντίστοιχο ιδρυτικό κανονισμό της Αρχής και τις ειδικές πολιτικές και διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από
την Αρχή·
Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση
1. σημειώνει τη δήλωση της Αρχής ότι έχουν ληφθεί τώρα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της δημοσιονομικής
διαχείρισης και ότι το ποσοστό εκτέλεσης όσον αφορά τόσον τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων έφθασε
σχεδόν στο 100 % το 2011·
2. επιδοκιμάζει τις πληροφορίες που ελήφθησαν σχετικά με σημαντική μείωση των δαπανών συνεδριάσεων του
διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν σε 6 175 ευρώ ανά μέλος το 2010· συνιστά συγκεκριμένα τη
μείωση των δαπανών κατά 66 % σε σύγκριση με το 2010, η οποία επετεύχθη μέσω της κατά παραγγελία
ηχητικής μετάδοσης (audio streaming), της χρήσης της Αγγλικής ως μόνης γλώσσας στις συνεδριάσεις του
διοικητικού συμβουλίου και της διεξαγωγής όλων των συνεδριάσεων στα γραφεία της Αρχής στην Parma·
Διαδικασία διαχείρισης συμβάσεων
3. σημειώνει ότι η Αρχή ανέπτυξε ένα «εργαλείο επιχορηγήσεων και προμηθειών» για τη βελτίωση της παρακο
λούθησης της διαδικασίας πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, της διαχείρισης των συμβάσεων και της
ικανότητας πρόβλεψης των πληρωμών· επισημαίνει δε ότι η νέα βάση δεδομένων για τις προμήθειες και τις
επιχορηγήσεις άρχισε να λειτουργεί στις 28 Ιουνίου 2012·
Σύγκρουση συμφερόντων και διαφάνεια
4. παρατηρεί ότι το βασικό καθήκον της Αρχής είναι να παρέχει ανεξάρτητη επιστημονική και διαφανή συμβουλή
σε θέματα που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών·
5. επισύρει την προσοχή στην ανάγκη να λαμβάνονται μέτρα για τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της Αρχής·
6. επικροτεί τη διοργάνωση υποχρεωτικής συνόδου για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προγραμματι
σμένη για τον Οκτώβριο του 2012 με θέμα τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, και καλεί το διοικητικό
συμβούλιο να εφαρμόσει αποτελεσματικά τον κώδικα συμπεριφοράς του και να θεσπίσει διατάξεις που απο
τρέπουν και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα στο μέλλον, προκειμένου
να αποφευχθεί η επανάληψη καταστάσεων παρόμοιων με εκείνη που αφορούσε την πρώην πρόεδρό του το
2010·
7. έχει ήδη θίξει στο παρελθόν ορισμένες αδυναμίες σε σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων, τη δήλωση
συμφερόντων και τη διαφάνεια· τονίζει ότι η πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
παρέλειψε να δηλώσει το 2010 τη συμμετοχή της ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του International
Life Sciences Institute (ILSI), παρόλο που το ILSI χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων
και των χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων· επισημαίνει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αρχής δεν διορίζονται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να αποπεμφθούν από τον
Εκτελεστικό Διευθυντή·
8. επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Αρχής να προτείνει στο διοικητικό της συμβούλιο να εκλέγει τον πρόεδρό του με
φανερή ψηφοφορία· εκτιμά ότι η εφαρμογή διαφανούς διαδικασίας θα ενισχύσει την υπευθυνότητα του
διοικητικού συμβουλίου·
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λαμβάνει με προσοχή υπόψη όλες τις νέες πολιτικές, διατάξεις, τα εκτελεστικά μέτρα και τις δράσεις που
έχουν θεσπιστεί από το 2007 προκειμένου να αποφεύγονται και να μετριάζονται τα περιστατικά σύγκρουσης
συμφερόντων στους επιστήμονες εμπειρογνώμονες και στο προσωπικό· χαιρετίζει σε αυτό το πλαίσιο τον
κώδικα δεοντολογίας του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής και την ενεργό προσέγγισή των μελών του όσον
αφορά την επανεξέταση των δηλώσεων συμφερόντων τους, καθώς και τους νέους κανόνες, που αφορούν τον
εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων, οι οποίοι ισχύουν από τον Ιούλιο του 2012, και χρησιμοποιήθηκαν
ενεργά στην ανανέωση των επιστημονικών ομάδων· είναι αποφασισμένο να παρακολουθεί τα αποτελέσματα
αυτών των ενεργειών· θα συνεχίσει να καλεί τον Εκτελεστικό Διευθυντή για ανταλλαγή απόψεων σε τακτική
βάση, και να καλλιεργεί την ανταλλαγή πληροφοριών επίσης μέσω του μέλους του που έχει ορίσει αρμόδιο
για επαφές, καθώς και με επισκέψεις στην Αρχή κάθε δύο χρόνια· υπενθυμίζει ότι η τελευταία επίσκεψη έγινε
τον Μάιο του 2012·

10. σημειώνει ότι η νέα πολιτική της Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας και των διαδικασιών λήψης επιστη
μονικών αποφάσεων και οι κανόνες εφαρμογής της άρχισαν να ισχύουν τον Ιούλιο του 2012, καθώς και ότι ο
νέος ορισμός που έδωσε η Αρχή στον όρο «σύγκρουση συμφερόντων» συμφωνεί με τις κατευθυντήριες
γραμμές του ΟΟΣΑ· σημειώνει, με βάση πληροφορίες από την Αρχή, ότι, σε περίπτωση που εμπειρογνώμονας
παραβιάσει τους κανόνες της πολιτικής στον τομέα της ανεξαρτησίας, η προσέγγιση που εφαρμόζει η Αρχή
προβλέπει αποκλεισμό για περίοδο πέντε ετών· προτείνει να προστεθεί οριστική δέσμη αναλογικών κυρώσεων
στους κανόνες εφαρμογής της πολιτικής στον τομέα της ανεξαρτησίας·
11. σημειώνει ότι η Αρχή έχει προγραμματίσει να διενεργήσει αξιολόγηση της πολιτικής της στον τομέα της
ανεξαρτησίας έως το τέλος του 2013 και έχει δεσμευθεί να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα δημο
σίευσης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών για κατάχρηση εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των απο
τελεσμάτων της διαδικασίας επαλήθευσης της ακεραιότητας της επιστημονικής εξέτασης, καθώς και τη
δυνατότητα διεύρυνσης και ενίσχυσης της εντολής της οικείας Επιτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων, για
παράδειγμα με τη χορήγηση εντολής παρόμοιας με εκείνη της Επιτροπής Προτύπων Δεοντολογίας και
Πρόληψης της Σύγκρουσης Συμφερόντων της Γαλλικής Υπηρεσίας Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Υγείας
και Ασφάλειας στον Χώρο Εργασίας (ANSES)· αναμένει από την Αρχή να ενημερώσει την αρμόδια για την
απαλλαγή αρχή σχετικά με αυτό το θέμα έως την έναρξη της επόμενης διαδικασίας απαλλαγής·
12. ενθαρρύνει την Αρχή να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική της στον τομέα της ανεξαρτησίας και να εξετάσει
το ενδεχόμενο θέσπισης κανόνων, που θα προβλέπουν μεταξύ άλλων κυρώσεις, και δημοσίευσης των βιο
γραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των εσωτερικών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων·
13. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που παρατηρηθούν περιστατικά
μη συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, η Αρχή θα πρέπει να
καταρτίζει σχέδιο δράσης συνοδευόμενο από ακριβές χρονοδιάγραμμα που να αποβλέπει στη διόρθωση των
αδυναμιών, ότι η υλοποίησή του θα πρέπει να παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι τα
προβλήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τροποποιώντας τις υφιστάμενες διατάξεις και ρυθμίσεις ώστε
να εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα νομικά κενά·
14. σημειώνει τη δήλωση της Αρχής ότι στις 4 Ιουλίου 2012 θέσπισε κανόνες σχετικά με την αποδοχή δώρων και
φιλοξενίας· επικροτεί αυτήν την πρωτοβουλία και καλεί την Αρχή να δημοσιοποιήσει αυτούς τους κανόνες
στον ιστότοπό της·
15. σημειώνει ότι, η Αρχή προγραμμάτισε για την 1η Οκτωβρίου 2012, την έναρξη της πρώτης αξιολόγησης
τυχαίου δείγματος δηλώσεων συμφερόντων για να διαπιστώσει κατά πόσον συμφωνούν με τους πρόσφατα
θεσπισθέντες κανόνες της πολιτικής στον τομέα της ανεξαρτησίας και τους κανόνες εφαρμογής της· αναμένει
ότι η Αρχή θα κοινοποιήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έως την 1η Μαρτίου 2013 τα συμπερά
σματα αυτής της αξιολόγησης προκειμένου να ληφθούν υπόψη της στην επόμενη διαδικασία απαλλαγής·
16. αναγνωρίζει τη δέσμευση της Αρχής να συνεργασθεί με την Επιτροπή για να καθορισθούν οι λεπτομέρειες της
πλήρους πρόσβασης του κοινού σε αδημοσίευτα ανεπεξέργαστα δεδομένα·
17. παρατηρεί ότι οκτώ από τις επιστημονικές ομάδες της Αρχής και η επιστημονική της επιτροπή ανανέωσαν τα
μέλη τους τον Ιούνιο του 2012· επιδοκιμάζει τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων των νεοδιορι
σθέντων εμπειρογνωμόνων στον ιστότοπο της Αρχής αλλά παρατηρεί ότι ορισμένα βιογραφικά σημειώματα
δεν είναι ακόμη διαθέσιμα· καλεί την Αρχή να δημοσιεύσει όλα τα βιογραφικά σημειώματα έως την 1η
Ιανουαρίου 2013·
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18. σημειώνει ότι 37 εμπειρογνώμονες δύο επιστημονικών ομάδων ορίσθηκαν το 2011 πριν από την έγκριση της
νέας πολιτικής της Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας και των διαδικασιών λήψης επιστημονικών αποφά
σεων· συμφωνεί, επομένως, με την πρωτοβουλία της Αρχής να εξετάσει αναλυτικά έως τις 31 Οκτωβρίου
2012 τις δηλώσεις συμφερόντων τους με γνώμονα την πρόσφατα εγκριθείσα πολιτική και τους κανόνες
εφαρμογής της· καλεί την Αρχή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέ
σματα αυτής της αναλυτικής εξέτασης έως την έναρξη της επόμενης διαδικασίας απαλλαγής·
19. καλεί την Αρχή να περιλάβει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ειδικό τμήμα που θα περιγράφει τα
μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή και τον χειρισμό περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο
θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
— τον αριθμό των καταγγελλόμενων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που επαληθεύθηκαν,
— τον αριθμό των περιπτώσεων μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα,
— τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε κάθε κατηγορία περιπτώσεων,
— τον αριθμό των διαδικασιών που κινήθηκαν για κατάχρηση εμπιστοσύνης και τα αποτελέσματά τους,
— οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν·
20. ενθαρρύνει την Αρχή να αυξήσει το άνοιγμα και τη διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, να
λαμβάνει περισσότερο υπόψη ανεξάρτητη επιστημονική βιβλιογραφία που έχει εξετασθεί από ειδικούς και να
παρέχει λεπτομερή αιτιολόγηση όταν απορρίπτει αποκλίνουσες απόψεις· ενθαρρύνει την Αρχή να αυξήσει τον
διάλογο και τη συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και εθνικές υπηρεσίες, ειδικά όταν έχουν
αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου·
21. χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, την προαναφερθείσα κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση για τους αποκε
ντρωμένους οργανισμούς, η οποία αντιμετωπίζει και υιοθετεί ορισμένα στοιχεία σημαντικά για τη διαδικασία
απαλλαγής, και πιστεύει ότι ο χάρτης πορείας με τον οποίο θα δοθεί συνέχεια στην κοινή προσέγγιση, ο
οποίος θα πρέπει να παρουσιαστεί από την Επιτροπή έως το τέλος του 2012, θα λάβει δεόντως υπόψη αυτά
τα ζητήματα·
22. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση για χορήγηση
απαλλαγής, οριζόντιας φύσης, στο ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 (1) σχετικά με τις επιδόσεις, την
οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 388.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το
οικονομικό έτος 2010
(2012/801/ΕΕ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010,
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της
Αρχής (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
— έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Μαΐου 2012 (2) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση απαλλαγής
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για
το οικονομικό έτος 2010, καθώς και τις απαντήσεις της διευθύνουσας συμβούλου της Αρχής,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 185,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και ιδίως το άρθρο 44,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002,
για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονι
σμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και την κοινή προσέγγιση η οποία
προσαρτάται σε αυτή, που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανι
σμούς η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τα κεφάλαια σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη
λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της κοινής προσέγγισης,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του Κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0299/2012),
1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το
οικονομικό έτος 2010·
2. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην διευθύνουσα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να
μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
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Ο Γενικός Γραμματέας
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
για το οικονομικό έτος 2010
(2012/802/ΕΕ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το
οικονομικό έτος 2010,
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 — C70051/2012),
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 10ης Μαΐου 2012 (2), με την οποία αναβάλλεται η χορήγηση απαλ
λαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το
οικονομικό έτος 2010, το συνοδευτικό ψήφισμά του καθώς και τις απαντήσεις του Γενικού Διευθυντή του
Οργανισμού,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 185,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),
για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και ιδίως το άρθρο 68,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002,
για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονι
σμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και την κοινή προσέγγιση η οποία
προσαρτάται σε αυτή, που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανι
σμούς η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τα κεφάλαια σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη
λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της κοινής προσέγγισης·
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του εσωτερικού κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της
επιτροπής περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων (A7-0298/2012),
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1. χορηγεί απαλλαγή στο γενικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την εκτέλεση
του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·
2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·
3. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της στο γενικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Martin SCHULZ
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με
την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
για το οικονομικό έτος 2010
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το
οικονομικό έτος 2010,
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 —
C7-0051/2012),
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 10ης Μαΐου 2012 (2), με την οποία αναβάλλεται η χορήγηση απαλ
λαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το
οικονομικό έτος 2010, το συνοδευτικό ψήφισμά του καθώς και τις απαντήσεις του Γενικού Διευθυντή του
Οργανισμού,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 185,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),
για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και ιδίως το άρθρο 68,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002,
για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονι
σμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και την κοινή προσέγγιση η οποία
προσαρτάται σε αυτή, που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανι
σμούς η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τα κεφάλαια σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη
λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της κοινής προσέγγισης,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του εσωτερικού κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της
επιτροπής περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων (A7-0298/2012),
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Μαΐου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε τη λήψη απόφασης σχετικά
με την απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (του Οργανισμού)
για το οικονομικό έτος 2010·
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός αντιμετώπισε σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες που επισήμαινε η έκθεση
της 10ης Μαΐου 2012 και παρέσχε στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ουσιαστικές πληροφορίες με τις
επιστολές της 2ας και 6ης Ιουλίου 2012 και της 2ας, 7ης και 24ης Αυγούστου 2012·
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή αποτελεί έναν έγκυρο μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος
απαιτεί τη λήψη μιας απόφασης με βάση αντικειμενικά και ουσιώδη επιχειρήματα· υπενθυμίζοντας, στο πλαίσιο
αυτό, τις υφιστάμενες διατάξεις, δηλαδή τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων, τον δημοσιονο
μικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον ιδρυτικό
κανονισμό του Οργανισμού και τις ειδικές πολιτικές και διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από τον Οργανισμό·
1.

υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του έργου του Οργανισμού, ο οποίος παρέχει στα κράτη μέλη και στα θεσμικά
όργανα τις καλύτερες δυνατές επιστημονικές συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά την αξιολόγηση της
ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και
κτηνιατρική χρήση·
Συνέχεια που δίδεται στην απαλλαγή 2009

2.

σημειώνει ότι στις 7 Ιουνίου 2012 το διοικητικό συμβούλιο προσυπέγραψε τη νέα δομή και το πεδίο δράσης
της συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με τη σύναψη προμηθειών και συμβάσεων· εκφράζει ικανοποίηση για
το γεγονός ότι ο Οργανισμός θέσπισε ένα πολυετές σχέδιο σύναψης συμβάσεων για την περίοδο 2012-2014,
όπως είχε ζητήσει η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή στην έκθεσή της σχετικά με την απαλλαγή για το
οικονομικό έτος 2009·
Μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ετών και ακυρώσεις

3.

υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε το υψηλό επίπεδο μεταφοράς πιστώσεων για το οικονομικό
έτος 2010, καθώς και τη μη συμμόρφωση με τη δημοσιονομική αρχή του ετήσιου χαρακτήρα του προϋπο
λογισμού· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει ενισχύσει τις διαδικασίες για την πρόβλεψη των
εσόδων του από τέλη, με τη δημιουργία μιας ομάδας που αναλύει, σε στενή συνεργασία με τη φαρμακευτική
βιομηχανία, το επίπεδο της έρευνας για φαρμακευτικά προϊόντα, πριν από την υποβολή τους στον Οργανισμό·
σημειώνει την ρητή δέσμευση του Οργανισμού να συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της
Επιτροπής για να επιτύχει ένα σταθερό πλαίσιο κατά την τρέχουσα αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονι
σμού πλαισίου·

4.

παρέχει πλήρη υποστήριξη σε όλες τις προσπάθειες σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας και διοίκησης του
Οργανισμού για τη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών για υπηρεσίες που παρέχουν οι αρχές των
κρατών μελών, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται ευκρινώς στις πραγματικές δαπάνες· χαιρετίζει, ως εκ
τούτου, την πρωτοβουλία του Οργανισμού να προετοιμάσει μια νέα πρόταση που θα υποβληθεί στο διοι
κητικό συμβούλιο· ζητεί και αναμένει από το διοικητικό συμβούλιο ότι θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση
χωρίς καθυστέρηση σε σχέση με το σύστημα πληρωμών·
Διαφάνεια και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

5.

λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο Οργανισμός διοργανώνει τον Νοέμβριο του 2012 μια συνάντηση
εργασίας, όπου θα συγκεντρωθεί ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, με στόχο τη διαμόρφωση των τρόπων
παροχής δημόσιας πρόσβασης στα δεδομένα των κλινικών δοκιμών, καθώς και ότι έχει προχωρήσει σημαντικά
η επιλογή και κατάρτιση του επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη
βελτίωση της ανάλυσης των ανεπεξέργαστων δεδομένων·

6.

σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει βελτιώσει το πεδίο και τη μεθοδολογία των συστηματικών εκ των προτέρων
και εκ των υστέρων ελέγχων που αφορούν τον έλεγχο των δηλώσεων συμφερόντων, και εκφράζει ικανοποίηση
για την απόφαση του Οργανισμού να αξιολογεί σε ετήσια βάση την αναθεωρημένη πολιτική του σχετικά με τη
δήλωση συμφερόντων· καλεί, συνεπώς, τον Οργανισμό να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή
σε σχέση με την αναθεωρημένη πολιτική του, και ιδίως σχετικά με τους συστηματικούς εκ των προτέρων και
εκ των υστέρων ελέγχους που διενεργεί, σε εξαμηνιαία βάση·

7.

σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός έχει αρχίσει να δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων
ορισμένων επιστημονικών επιτροπών, ξεκινώντας με την παιδιατρική επιτροπή τον Ιούλιο του 2012· σημειώνει
επίσης ότι η διαδικασία δημοσίευσης των πρακτικών όλων των επιστημονικών επιτροπών θα έχει ολοκληρωθεί
μόλις περί τα τέλη του 2013·

8.

σημειώνει ότι οι ανησυχίες που δημιουργήθηκαν όσον αφορά τα οικονομικά κυκλώματα και τις ενδεχόμενες
συγκρούσεις συμφερόντων στην επεξεργασία πληρωμών, λόγω ανεπαρκούς διαχωρισμού των καθηκόντων,
αντιμετωπίστηκαν από τον Οργανισμό με την εγκατάσταση του λογιστικού λογισμικού της SAP ως κεντρικού
χρηματοοικονομικού συστήματός του·
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υπογραμμίζει ότι τον Ιούνιο του 2012 προέκυψε στον Οργανισμό περίπτωση μεταπήδησης στον ιδιωτικό
τομέα, όταν ο πρώην προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας προσλήφθηκε ως ανώτερος σύμβουλος εταιρείας
στις ΗΠΑ η οποία είχε στο πελατολόγιό της έναν αριθμό επιχειρήσεων της φαρμακευτικής βιομηχανίας·
σημειώνει ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού ξεκίνησε έρευνα του έργου του πρώην προϊστα
μένου της Νομικής Υπηρεσίας· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή
σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής, μέχρι το τέλος του 2012·

10. σημειώνει ότι ο Οργανισμός προέβη σε έλεγχο των δηλώσεων συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων του και των
μελών επιτροπών που συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του Οργανισμού μεταξύ 1ης Ιανουαρίου
2012 και 31ης Μαΐου 2012, συγκρίνοντάς τις με τα βιογραφικά σημειώματά τους· σημειώνει ότι περίπου
το 54 % των εμπειρογνωμόνων και των μελών επιτροπών διαβίβασαν στον Οργανισμό επικαιροποιημένα
βιογραφικά σημειώματα· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει της αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά
με το χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου για το υπόλοιπο 46 %, μέχρι την
έναρξη της επόμενης διαδικασίας απαλλαγής·
11. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Οργανισμού να δημοσιοποιήσει στον ιστότοπό του τις δηλώσεις συμφερόντων
του προσωπικού του που κατέχει διοικητικές θέσεις και των εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται στην αξιο
λόγηση φαρμάκων· σημειώνει με ενδιαφέρον ότι ο κατάλογος εμπειρογνωμόνων εμφαίνει επίσης το επίπεδο
κινδύνου εκάστου από άποψη σύγκρουσης συμφερόντων· εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση του Οργανι
σμού να δημοσιεύει, από το πρώτο τρίμηνο του 2013, μαζί με τις δηλώσεις συμφερόντων, το επαγγελματικό
και εκπαιδευτικό ιστορικό των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων
των εμπειρογνωμόνων και, στις μελλοντικές διαδικασίες απαλλαγής, θα παρακολουθεί στενά αυτή τη διαδι
κασία δημοσίευσης·
12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Οργανισμού στην οποία δηλώνει ότι προτίθεται να
εισαγάγει σύστημα εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δηλώσεων συμφερόντων, ιδίως μέσω της τυχαίας
σύγκρισης με βιογραφικά σημειώματα και πληροφορίες που παρέχονται από τους εμπειρογνώμονες σε εθνικό
επίπεδο· ζητεί από τον Οργανισμό να κοινοποιήσει στην αρμόδια για τον έλεγχο του προϋπολογισμό αρχή
ακριβές χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής αυτού του νέου συστήματος·
13. συμμερίζεται την άποψη του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία μπορεί να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο
αξιοπιστίας και ειλικρίνειας των δηλούμενων συμφερόντων, μόνον εάν οι φαρμακευτικές εταιρείες αποκαλύ
πτουν οι ίδιες τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων και των ερευνητικών κέντρων με τα οποία συνεργάζονται
καθώς και το ύψος των οικονομικών δεσμών τους με αυτά· συμμερίζεται την άποψη του Οργανισμού,
σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εξετασθεί η σκοπιμότητα μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας στον τομέα
αυτό·
14. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της αρμόδιας για την απαλλαγή
αρχής όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ιδίως τις
εκθέσεις της 29ης Ιουνίου 2012 και της 7ης Αυγούστου 2012, που διαβιβάστηκαν στην αρμόδια για
την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τη διερεύνηση των υποθέσεων διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων που
εντόπισε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και σχετικά με την διερεύνηση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφε
ρόντων εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση του φαρμακευτικού σκευάσματος Pandemrix·
15. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που παρατηρηθούν περιστατικά
μη συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Οργανισμός θα πρέπει
να καταρτίζει σχέδιο δράσης συνοδευόμενο από ακριβές χρονοδιάγραμμα που να αποβλέπει στη διόρθωση
των αδυναμιών, ότι η υλοποίησή του θα πρέπει να παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι
τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τροποποιώντας τις υφιστάμενες διατάξεις και ρυθμίσεις
ώστε να εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα νομικά κενά·
16. καλεί τον Οργανισμό να ενσωματώνει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του ένα ειδικό κεφάλαιο όπου θα
περιγράφει τις ενέργειες στις οποίες προέβη ώστε να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται τις περιπτώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων, το οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
— τον αριθμό των καταγγελλόμενων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που επαληθεύθηκαν,
— τον αριθμό των περιπτώσεων μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα,
— τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε κάθε κατηγορία περιπτώσεων,
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— τον αριθμό των διαδικασιών που κινήθηκαν για κατάχρηση εμπιστοσύνης και τα αποτελέσματά τους,
— τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν·
ζητεί από τον Οργανισμό να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ως προς τα
ληφθέντα μέτρα·
17. θεωρεί άξιο επισήμανσης ότι η αρμόδια επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τον Οργανισμό, δεδομένου ότι
καλεί τον εκτελεστικό διευθυντή για ανταλλαγή απόψεων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ότι έχει ορίσει ένα
μέλος της ως αρμόδιο πρόσωπο για επαφές, και ότι πραγματοποιεί επισκέψεις στον Οργανισμό ανά διετία·
επισημαίνει ότι η τελευταία επίσκεψη έγινε τον Ιούνιο του 2011·
18. χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, την προαναφερθείσα κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση σχετικά με τους
αποκεντρωμένους οργανισμούς, η οποία αντιμετωπίζει και υιοθετεί ορισμένα στοιχεία σημαντικά για τη
διαδικασία απαλλαγής και πιστεύει ότι ο χάρτης πορείας με τον οποίο θα δοθεί συνέχεια στην κοινή
προσέγγιση, που πρέπει να παρουσιαστεί από την Επιτροπή έως το τέλος του 2012, θα λάβει δεόντως
υπόψη αυτά τα ζητήματα·
19. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση
απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 (1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχεί
ριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 388.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό
έτος 2010
(2012/803/ΕΕ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το
οικονομικό έτος 2010,
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 10ης Μαΐου 2012 (2), με την οποία αναβάλλεται η χορήγηση απαλ
λαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το
οικονομικό έτος 2010, το συνοδευτικό ψήφισμά του καθώς και τις απαντήσεις του γενικού διευθυντή του
Οργανισμού,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 185,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),
για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και ιδίως το άρθρο 68,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002,
για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονι
σμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και την κοινή προσέγγιση η οποία
προσαρτάται σε αυτή, που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανι
σμούς η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τα κεφάλαια σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη
λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της κοινής προσέγγισης,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του Κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0298/2012),
1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010·
2. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον γενικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για
τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).
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Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Martin SCHULZ

Klaus WELLE

της 15.12.2011, σ. 27.
της 17.10.2012, σ. 377.
της 16.9.2002, σ. 1.
της 30.4.2004, σ. 1.
της 31.12.2002, σ. 72.

20.12.2012

20.12.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το
οικονομικό έτος 2010
(2012/804/ΕΕ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το
οικονομικό έτος 2010,
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊ
κού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανι
σμού (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 — C70051/2012),
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 10ης Μαΐου 2012 (2), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση για την
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το
οικονομικό έτος 2010, το ψήφισμα που τη συνοδεύει, καθώς και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή
του Οργανισμού,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 185,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων
σχετικά με το Περιβάλλον (4), και ιδίως το άρθρο 13,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό δίκτυο Πληροφοριών
και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον (5), και ιδίως το άρθρο 13,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002,
για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονι
σμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και την κοινή προσέγγιση η οποία
προσαρτάται σε αυτή, που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανι
σμούς η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τα τμήματά τους σχετικά με τη διακυβέρνηση,
τη λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της κοινής προσέγγισης·
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του εσωτερικού κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της
επιτροπής περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων (A7-0300/2012),
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της 15.12.2011, σ. 57.
της 17.10.2012, σ. 356.
της 16.9.2002, σ. 1.
της 11.5.1990, σ. 1.
της 21.5.2009, σ. 13.
της 31.12.2002, σ. 72.

L 350/89

L 350/90

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση
του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·
2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·
3. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Martin SCHULZ

Klaus WELLE

20.12.2012

EL

20.12.2012

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με
την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το
οικονομικό έτος 2010,
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊ
κού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανι
σμού (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 — C70051/2012),
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 10ης Μαΐου 2012 (2), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση για την
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το
οικονομικό έτος 2010, το ψήφισμα που τη συνοδεύει, καθώς και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή
του Οργανισμού,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 185,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων
σχετικά με το Περιβάλλον (4), και ιδίως το άρθρο 13,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό δίκτυο Πληροφοριών
και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον (5), και ιδίως το άρθρο 13,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002,
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό
κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6), και ιδίως το
άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και την κοινή προσέγγιση η οποία
προσαρτάται σε αυτή, που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανι
σμούς η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τα τμήματά τους σχετικά με τη διακυβέρνηση,
τη λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της κοινής προσέγγισης·
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του εσωτερικού κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0300/2012),
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της 15.12.2011, σ. 57.
της 17.10.2012, σ. 356.
της 16.9.2002, σ. 1.
της 11.5.1990, σ. 1.
της 21.5.2009, σ. 13.
της 31.12.2002, σ. 72.

L 350/91

L 350/92

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Μαΐου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε τη λήψη απόφασης σχετικά
με την απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος («ο Οργανι
σμός») για το οικονομικό έτος 2010·
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έδωσε απαντήσεις στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μέσω επι
στολών στις 24 Μαΐου 2012, στις 15 Ιουνίου 2012 και στις 3 Ιουλίου 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι το
διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού χορήγησε στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή πληροφορίες σχετικά με
τα μέτρα που ελήφθησαν μετά από την αναβολή της απαλλαγής με επιστολή του στις 6 Ιουνίου 2012·
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή αποτελεί έναν έγκυρο μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
εκτίμηση της ορθότητας της δαπάνης των ενωσιακών επιδοτήσεων με βάση αντικειμενικά και ουσιώδη επιχει
ρήματα· υπενθυμίζοντας, στο πλαίσιο αυτό τις υφιστάμενες διατάξεις, δηλαδή τον κανονισμό υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προ
σωπικό των Κοινοτήτων, τον Δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού και τις ειδικές πολιτικές και διαδικασίες
που έχουν θεσπιστεί από τον ΕΟΠ·
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2010 ανήλθε στα 50 600 000 ευρώ,
δηλαδή ήταν κατά 26 % υψηλότερος από τον προϋπολογισμό του για το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι η
συμβολή της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2010 ανήλθε στο ποσό των 35 258 000,
έναντι 34 560 000 ευρώ το 2009, που αντιστοιχεί σε αύξηση 2 %·
1. εκφράζει, όπως πάντοτε, την ικανοποίησή του για την επαγγελματική, αξιόπιστη και ανεξάρτητη παροχή
πληροφοριών από τον Οργανισμό για όλα τα θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τους φορείς χάραξης
πολιτικής της Ένωσης, και θα συνεχίσει να προσδοκά τον ίδιο επαγγελματισμό και στο μέλλον·
2. επισημαίνει ότι τα επίπεδα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού όσον αφορά τις πιστώσεις υπο
χρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμής ανήλθαν αντίστοιχα στο 100 % και 90,75 %·
3. επισημαίνει την παράγραφο 16 της κοινής προσέγγισης που συνάπτεται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς· προσδοκά,
με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας του Οργανισμού, μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής όσον
αφορά τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή τον Ιούνιο του 2013, η οποία να διασφαλίζει αυστηρή
αξιολόγηση των υποψηφίων και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας· προτείνει, ως εκ τούτου, να ενσωματωθεί στη
διαδικασία διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή η ακρόαση των υποψηφίων στις αρμόδιες επιτροπές του
Κοινοβουλίου·
Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση
4. υπενθυμίζει ότι, για πέντε μήνες, από τις 22 Μαΐου 2010 έως τον Οκτώβριο του 2010, ο Οργανισμός κάλυψε
το κτίριό του με πράσινη πρόσοψη που κόστισε 294 641 ευρώ, χωρίς δημόσια υποβολή προσφορών·
5. υπενθυμίζει ότι προκειμένου να καλυφθεί το κόστος που σχετίζεται με την Πράσινη Πρόσοψη ενισχύθηκε η
θέση του προϋπολογισμού «2140 — Διαρρύθμιση των χώρων» με μεταφορά κονδυλίου 180 872 ευρώ από τη
θέση του προϋπολογισμού «2100 — Μισθώματα» στις 9 Απριλίου 2010·
6. ζητεί συνεπώς από τον Οργανισμό να θεσπίσει σαφείς εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την προσφυγή στο
άρθρο 126 παράγραφος 1 στοιχείο β) των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού· επισημαίνει
ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόζει εκ των προτέρων ελέγχους για έκτακτες δαπάνες·
7. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που παρατηρηθούν περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Οργανισμός θα πρέπει να
καταρτίζει σχέδιο δράσης συνοδευόμενο από ακριβές χρονοδιάγραμμα που να αποβλέπει στη διόρθωση των
αδυναμιών, ότι η υλοποίησή του θα πρέπει να παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι τα
προβλήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τροποποιώντας τις υφιστάμενες διατάξεις και ρυθμίσεις ώστε
να εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα νομικά κενά·
Ανθρώπινοι πόροι
8. λαμβάνει υπόψη του ότι ο Οργανισμός στέγασε στους χώρους του 12 επισκέπτες επιστήμονες χωρίς να
δημοσιεύσει, για 11 από αυτούς, ούτε βιογραφικό σημείωμα, ούτε καν το εκπαιδευτικό και εργασιακό ιστορικό
τους· αναγνωρίζει τη δήλωση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία οι κανόνες για την επιλογή
των επισκεπτών επιστημόνων θα ενισχυθούν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια,
και η τρέχουσα πολιτική του Οργανισμού όσον αφορά τη στέγαση επισκεπτών επιστημόνων θα αναθεωρηθεί·
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υπενθυμίζει ότι, από τον Ιούνιο του 2010 έως τον Απρίλιο του 2011, η εκτελεστική διευθύντρια του
Οργανισμού ήταν εντολοδόχος διαχειρίστρια και μέλος της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής της μη
κυβερνητικής οργάνωσης Earthwatch, διεθνούς φιλανθρωπικής οργάνωσης για το περιβάλλον και ότι ανα
φέρθηκε, εσφαλμένα, ότι είναι και μέλος της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής της οργάνωσης World
watch Europe· αναγνωρίζει ότι παραιτήθηκε από τις θέσεις που κατείχε στην οργάνωση Earthwatch κατόπιν
συμβουλής του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων·

10. επισημαίνει ότι τον Φεβρουάριο 2010, προτού η εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού εργαστεί για την
Earthwatch, συνάφθηκαν συμβάσεις επιμόρφωσης για 29 μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, συμπερι
λαμβανομένης και της εκτελεστικής διευθύντριας, τα οποία μετέβησαν σε ερευνητικές αποστολές διάρκειας
έως δέκα ημερών σε διάφορα έργα βιοποικιλότητας στην Καραϊβική ή τη Μεσόγειο, τα οποία τελούσαν υπό
τη διαχείριση της Earthwatch και ότι ο Οργανισμός κατέβαλε συνολικά στην εν λόγω ΜΚΟ 33 791,28 ευρώ,
όπως δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού· επιπλέον, σημειώνει ότι η τελική έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2010 δεν περιείχε συναφή ευρήματα σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων·
11. επιδοκιμάζει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να εφαρμόζει εκ των προτέρων ελέγχους σχετικά με
το εάν ο εκάστοτε εκτελεστικός διευθυντής έχει την ιδιότητα του μέλους σε εξωτερικά διοικητικά συμβούλια,
και σχετικά με την πολιτική κατάρτισης του Οργανισμού·
12. επισημαίνει την επιβεβαίωση από μέρους του Οργανισμού ότι το Ίδρυμα Worldwatch Institute Europe
καταχώρισε τον Νοέμβριο του 2010 την ταχυδρομική διεύθυνση επαφής του Οργανισμού ως δική του,
χωρίς τη συγκατάθεση του Οργανισμού· επισημαίνει επιπλέον ότι η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος
Worldwatch Institute Europe ήταν επισκέπτης επιστήμονας στον Οργανισμό· ζητεί από τον Οργανισμό να
διασφαλίσει απόλυτη σαφήνεια σχετικά με οποιεσδήποτε μελλοντικές ρυθμίσεις όσον αφορά επισκέπτες
επιστήμονες· σημειώνει ότι:
— στην επιστολή της 11ης Απριλίου 2012, η εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού δήλωσε ότι «όταν
περιήλθε στην προσοχή του ΕΟΠ ότι το Ινστιτούτο World Watch Institute Europe είχε δημοσιεύσει στην
ιστοσελίδα του ότι τα ευρωπαϊκά γραφεία του είχαν έδρα στον χώρο του ΕΟΠ ελήφθησαν άμεσα
μέτρα…»,
— η ιδρυτική πράξη του World Watch Institute Europe αποδεικνύει ότι συστάθηκε στις 5 Νοεμβρίου
2010 στους χώρους του Οργανισμού,
— επιπλέον, τα εγκαίνια του World Watch Institute Europe πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του Οργα
νισμού στις 25 Φεβρουαρίου 2011 και η εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού ήταν προσκεκλημένη
ομιλήτρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του World Watch Institute Europe·
13. επισημαίνει ότι ο Οργανισμός επικαιροποίησε την πολιτική και το σχέδιο δράσης του σχετικά με τη
σύγκρουση συμφερόντων με βάση τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· ζητεί από τον Οργανισμό
να δημοσιοποιήσει το σχέδιο και να προωθήσει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με την πολιτική και το
σχέδιο δράσης πριν από την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο·
14. επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού διοικητικής διαχείρισης και των μελών της
επιστημονικής επιτροπής έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού· επισημαίνει περαιτέρω ότι οι
δηλώσεις συμφερόντων των μελών της επιστημονικής επιτροπής έχουν επίσης δημοσιευθεί· υπογραμμίζει ότι,
σε αντίθεση με τη δήλωση του Οργανισμού σε επιστολή της 15ης Ιουνίου 2012, κανένα από τα βιογραφικά
σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι σήμερα διαθέσιμο στον ιστότοπό του και
επισημαίνει ότι το μόνο που παρέχεται είναι ένας σύνδεσμος προς το οργανόγραμμά του· ζητεί από τον
Οργανισμό, προκειμένου να προωθήσει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέ
μηση της σύγκρουσης συμφερόντων, να δημοσιεύει στον ιστότοπό του τις δηλώσεις ενδιαφέροντος και τα
βιογραφικά σημειώματα των εμπειρογνωμόνων, ενδεχόμενων μελλοντικών επισκεπτών επιστημόνων και των
μελών του διοικητικού συμβουλίου του· πιστεύει ότι με αυτού του είδους τα μέτρα η αρμόδια για την
απαλλαγή αρχή και οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τα προσόντα τους, ώστε να αποτρέπονται
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων·
15. αναμένει ότι θα λάβει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες διοικητικές έρευνες που αφορούν τον
Οργανισμό·
16. επισημαίνει ότι η αρμόδια επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τον Οργανισμό, δεδομένου ότι καλεί την
εκτελεστική διευθύντρια για ανταλλαγή απόψεων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ότι έχει ορίσει ένα μέλος
της ως αρμόδιο πρόσωπο για επαφές, και ότι πραγματοποιεί επισκέψεις στον Οργανισμό σε τακτική βάση·
σημειώνει ότι η τελευταία επίσκεψη έγινε τον Σεπτέμβριο του 2011·
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17. τονίζει ότι ο Οργανισμός απαιτείται να καθιερώσει κατάλληλες επαφές με ενδιαφερόμενα μέρη και να
συνεργάζεται με εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι οι εξωτερικοί οργανισμοί· σημειώνει ότι οι δραστηριότητες
αυτές δεν έχουν συνοδευτεί από αντίστοιχα μέτρα και διατάξεις έτσι ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο
διακινδύνευσης της φήμης· χαιρετίζει κατά συνέπεια τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου και της
εκτελεστικής διευθύντριας ότι θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξαλειφθούν αμέσως αυτοί οι κίνδυνοι·
18. χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, την προαναφερθείσα κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση για τους αποκε
ντρωμένους οργανισμούς, η οποία αντιμετωπίζει και υιοθετεί ορισμένα στοιχεία σημαντικά για τη διαδικασία
απαλλαγής και πιστεύει ότι ο χάρτης πορείας με τον οποίο θα δοθεί συνέχεια στην κοινή προσέγγιση, ο
οποίος θα πρέπει να παρουσιαστεί από την Επιτροπή έως το τέλος του 2012, θα λάβει δεόντως υπόψη αυτά
τα ζητήματα·
Επιδόσεις
19. γνωρίζει ότι ο Οργανισμός υπόκειται την περίοδο αυτή σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση, η οποία θα
πρέπει να παραδοθεί στην αρμόδια για την απαλλαγή επιτροπή το 2013· λαμβάνει υπόψη του τη δήλωση του
διοικητικού συμβουλίου ότι οι εσωτερικές διαδικασίες του Οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην
αξιολόγηση·
20. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση για χορήγηση
απαλλαγής, οι οποίες είναι οριζόντιας φύσης, στο ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 (1) σχετικά με τις
επιδόσεις, την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 388.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2012
σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό
έτος 2010
(2012/805/ΕΕ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το
οικονομικό έτος 2010,
— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊ
κού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανι
σμού (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 — C70051/2012),
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 10ης Μαΐου 2012 (2), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση για την
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το
οικονομικό έτος 2010, το ψήφισμα που τη συνοδεύει, καθώς και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή
του Οργανισμού,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 185,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων
σχετικά με το Περιβάλλον (4), και ιδίως το άρθρο 13,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών
και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον (5), και ιδίως το άρθρο 13,
— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002,
για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονι
σμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και την κοινή προσέγγιση η οποία
προσαρτάται σε αυτή, που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή, ως αποτέλεσμα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανι
σμούς η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τα τμήματά τους σχετικά με τη διακυβέρνηση,
τη λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της κοινής προσέγγισης·
— έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του εσωτερικού κανονισμού του,
— έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της
επιτροπής περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και Ασφάλειας των τροφίμων (A7-0300/2012),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C
L
L
L
L
L

366
286
248
120
126
357

της 15.12.2011, σ. 57.
της 17.10.2012, σ. 356.
της 16.9.2002, σ. 1.
της 11.5.1990, σ. 1.
της 21.5.2009, σ. 13.
της 31.12.2002, σ. 72.
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1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος
2010·
2. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για
τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Martin SCHULZ

Klaus WELLE
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L 350/97

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2012
για την τροποποίηση της απόφασης 2007/767/ΕΚ σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής
που καθορίζονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα αλιείας
που εισάγονται από τις νήσους Φάλκλαντ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 9408]
(2012/806/ΕΕ)
βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 1 του εν λόγω παραρ
τήματος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ήδη υπάρ
χουσας τοπικής βιομηχανίας.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

(5)

Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η συνέχεια των εισαγωγών
από τις νήσους Φάλκλαντ στην Ένωση. Η απόφαση
2007/767/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί με ισχύ
από την 1η Δεκεμβρίου 2012 μέχρι την έναρξη ισχύος
της νέας απόφασης Υπερπόντιας Σύνδεσης, η οποία προβλέ
πεται για την 1η Ιανουαρίου 2014.

(6)

Κατά συνέπεια, η απόφαση 2007/767/ΕΚ θα πρέπει να τρο
ποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της
27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και
εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association») (1),
και ιδίως το παράρτημα III άρθρο 37,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Στις 15 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση
2007/767/ΕΚ (2) για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον ορι
σμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» προκειμένου να
ληφθεί υπόψη η ειδική περίπτωση των νήσων Φάλκλαντ
όσον αφορά τα διάφορα είδη κατεψυγμένων ψαριών της
κλάσης ΣΟ 0303, τα διάφορα είδη κατεψυγμένων φιλέτων
ψαριών της κλάσης ΣΟ 0304 και κατεψυγμένων καλαμα
ριών Loligo και κατεψυγμένων καλαμαριών Illex της κλάσης
ΣΟ 0307. Η ισχύς της εν λόγω παρέκκλισης έληξε στις
30 Νοεμβρίου 2012.
Στις 12 Οκτωβρίου 2012 οι νήσοι Φάλκλαντ ζήτησαν νέα
παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται
στο παράρτημα III της απόφασης 2001/822/ΕΚ για το διά
στημα από την 1η Δεκεμβρίου 2012 μέχρι την έκδοση της
νέας απόφασης Υπερπόντιας Σύνδεσης. Η αίτηση αυτή
αφορά συνολική ποσότητα 8 750 τόνων κατεψυγμένων
ψαριών της κλάσης ΣΟ 0303, 1 683 τόνων κατεψυγμένων
φιλέτων ψαριών της κλάσης ΣΟ 0304, 29 400 τόνων κατε
ψυγμένων καλαμαριών Loligo και 15 500 τόνων κατεψυγ
μένων καλαμαριών Illex της κλάσης ΣΟ 0307.
Οι νήσοι Φάλκλαντ στήριξαν την αίτησή τους στο γεγονός
ότι οι περιορισμοί της εγχώριας αγοράς εργασίας και οι
ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού περιορίζουν τη δυνατό
τητα πρόσληψης πληρώματος των πλοίων από τις νήσους
Φάλκλαντ. Το γεγονός ότι τα πληρώματα από τις ΥΧΕ, την
Κοινότητα ή τα κράτη ΑΚΕ δεν διαθέτουν επί του παρόντος
όλη την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται γι’ αυτού του
είδους την αλιεία οφείλεται ειδικότερα στην ιδιαίτερη γεω
γραφική θέση των νήσων Φάλκλαντ.
Είναι σκόπιμο να χορηγηθεί παρέκκλιση από τους κανόνες
καταγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα III της απόφα
σης 2001/822/ΕΚ για τα προϊόντα που υπάγονται στις
κλάσεις ΣΟ 0303 και 0304, τα καλαμάρια Loligo του
κωδικού ΣΟ 0307 49 35 και τα καλαμάρια Illex του κωδι
κού ΣΟ 0307 99 11. Η παρέκκλιση αυτή αιτιολογείται

(1) ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 310 της 28.11.2007, σ. 19.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2007/767/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 2, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 εφαρμόζεται στα
ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα από σκάφη ή
πλοία-εργοστάσια και στις ετήσιες ποσότητες που προβλέπονται
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, οι οποίες εισάγονται
στην Κοινότητα από τις νήσους Φάλκλαντ από την 1η Δεκεμ
βρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.».
2) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου
2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.».
3) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων
αριθμός

09.1914

09.1915

09.1916

09.1917

Κωδικός ΣΟ

0303

ex 0304

0307 49 35

0307 99 11

Συνολική ποσότητα (1)
(σε τόνους)

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα
φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλά
σης 0304

Από 1.12.2007 έως
30.11.2012

12 500 (ετησίως)

Από 01.12.2012 έως
31.12.2013

8 750

Από 1.12.2007 έως
30.11.2012

5 100 (ετησίως)

Από 01.12.2012 έως
31.12.2013

1 683

Από 1.12.2007 έως
30.11.2012

34 600 (ετησίως)

Από 01.12.2012 έως
31.12.2013

29 400

Από 1.12.2007 έως
30.11.2012

31 000 (ετησίως)

Από 01.12.2012 έως
31.12.2013

15 500

Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών

Κατεψυγμένα καλαμάρια του είδους
Loligo Patagonica (Loligo gahi)

Κατεψυγμένα καλαμάρια του είδους
Illex

(1) Η συνολική ποσότητα καλύπτει ανεξαιρέτως όλα τα είδη.».
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L 350/99

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Δεκεμβρίου 2012
περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά την αλιεία πελαγικών ειδών
στα δυτικά ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού
(2012/807/ΕΕ)
ελέγχου και επιθεώρησης πρέπει να αναφέρει τους στόχους,
τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες καθώς και σημεία
αναφοράς των δραστηριοτήτων επιθεώρησης που πρέπει να
καθορίζονται με βάση τη διαχείριση κινδύνου και να αναθε
ωρούνται σε περιοδική βάση ύστερα από ανάλυση των απο
τελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη οφείλουν να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την
εξασφάλιση της εφαρμογής του ειδικού προγράμματος ελέγ
χου και επιθεώρησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τους απαιτού
μενους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τις περιόδους
και τις περιοχές όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβου
λίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστή
ματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής
πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96,
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ.
768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ)
αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007,
(ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ.
1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (1), και
ιδίως το άρθρο 95,

(4)

Το άρθρο 95 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1224/2009 προβλέπει ότι το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου
και επιθεώρησης πρέπει να περιέχει σημεία αναφοράς των
δραστηριοτήτων επιθεώρησης που πρέπει να καθορίζονται
με βάση τη διαχείριση κινδύνου. Για τον λόγο αυτό, ενδεί
κνυται να προβλεφθούν κοινά κριτήρια αξιολόγησης και
διαχείρισης του κινδύνου όσον αφορά δραστηριότητες ελέγ
χου, επιθεώρησης και επαλήθευσης ώστε να είναι δυνατή η
έγκαιρη διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου και οι συνολικές
αξιολογήσεις των συναφών πληροφοριών που αφορούν τον
έλεγχο και την επιθεώρηση. Στόχος των κοινών κριτηρίων
είναι να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση όσον
αφορά τις επιθεωρήσεις και τις επαληθεύσεις σε όλα τα
κράτη μέλη και η διασφάλιση συνθηκών ισότιμου ανταγωνι
σμού για όλους τους φορείς.

(5)

Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης πρέπει να
θεσπιστεί για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013
έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και πρέπει να εφαρμοστεί
από την Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη
Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την
Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο.

(6)

Το άρθρο 98 παράγραφοι 1 και 3 του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής (3) προβλέπει ότι,
με την επιφύλαξη διατάξεων που περιέχονται σε πολυετή
σχέδια, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οφείλουν να
εγκρίνουν μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για την
επιλογή των στόχων για επιθεώρηση, χρησιμοποιώντας κάθε
διαθέσιμη πληροφορία και, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής
επιβολής και ελέγχου με βάση τον κίνδυνο, ασκούν τις απα
ραίτητες δραστηριότητες επιθεώρησης με αντικειμενικό
τρόπο ώστε να αποτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους,
η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η επεξεργασία, η μεταφορά, η
αποθήκευση και η εμπορία των αλιευτικών προϊόντων που
προέρχονται από δραστηριότητες που δεν πληρούν τους
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ισχύει για όλες τις
δραστηριότητες που καλύπτονται από την κοινή αλιευτική
πολιτική, που ασκούνται στην επικράτεια των κρατών μελών
ή σε ενωσιακά ύδατα ή από σκάφη της Ένωσης ή, με την
επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους της σημαί
ας, από υπηκόους των κρατών μελών, και προβλέπει, ειδικό
τερα, ότι η επιθεώρηση και η επιβολή των διατάξεών του
γίνονται χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τους τομείς, τα σκάφη
ή τα πρόσωπα και μάλιστα με βάση τη διαχείριση του κιν
δύνου.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της
18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου
για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας
και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (2) προβλέπει τις
προϋποθέσεις για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος
ρέγγας.

Το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 προ
βλέπει τη δυνατότητα για την Επιτροπή να καθορίζει, σε
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη, τα είδη αλιείας που
πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικού προγράμματος
ελέγχου και επιθεώρησης. Το εν λόγω ειδικό πρόγραμμα

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6.

(3) ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1.
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Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας που συστάθηκε
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλί
ου (1) (στο εξής καλούμενη «ΕΥΕΑ») οφείλει να συντονίζει τις
ενέργειες εφαρμογής του ειδικού προγράμματος ελέγχου και
επιθεώρησης βάσει κοινού σχεδίου χρησιμοποίησης μέσων,
το οποίο υλοποιεί τους στόχους, τις προτεραιότητες και
τα σημεία αναφοράς σχετικά με δραστηριότητες επιθεώρησης
που καθορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθε
ώρησης και να εντοπίζει τα μέσα ελέγχου και επιθεώρησης
τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κοινού
από κάθε οικείο κράτος μέλος. Συνεπώς, πρέπει να αποσα
φηνιστούν οι σχέσεις μεταξύ των διαδικασιών που ορίζονται
από το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης και εκεί
νες που ορίζονται από το κοινό σχέδιο χρησιμοποίησης
μέσων.

20.12.2012

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και
επιθεώρησης το οποίο ισχύει για τα αποθέματα ρέγγας, σκουμπριού,
σαφριδιού, γαύρου και του είδους προσφυγάκι στα ύδατα της ΕΕ
των υποπεριοχών ICES V, VI, VII, VIII και IX και στα ύδατα της ΕΕ
στην CECAF 34.1.11 (εφεξής καλούμενων «δυτικών υδάτων»).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

(8)

(9)

(10)

Για να εναρμονιστούν οι διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρη
σης των αλιευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη ρέγγα,
το σκουμπρί, το σαφρίδι, τον γαύρο και το προσφυγάκι στα
ύδατα της ΕΕ των υποπεριοχών ICES V, VI, VII, VIII και IX
καθώς και της CECAF και για να εξασφαλιστεί η επιτυχία
του πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που διανέ
μεται δυτικά της Σκωτίας, ενδείκνυται να θεσπιστούν κοινοί
κανόνες για τον έλεγχο και την επιθεώρηση που θα διεξά
γουν οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών, συμπε
ριλαμβανομένης της αμοιβαίας πρόσβασης σε συναφή δεδο
μένα. Για τον σκοπό αυτό, τα σημεία αναφοράς-στόχοι πρέ
πει να καθορίζουν την ένταση των δραστηριοτήτων ελέγχου
και επιθεώρησης.

1.
Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης θα καλύπτει,
συγκεκριμένα, τις παρακάτω δραστηριότητες:

Οι κοινές δραστηριότητες επιθεώρησης και επιτήρησης
μεταξύ των οικείων κρατών μελών πρέπει να διεξάγονται,
όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τα κοινά σχέδια χρη
σιμοποίησης μέσων που έχουν θεσπιστεί από την ΕΥΕΑ με
στόχο να βελτιωθεί η εναρμόνιση των πρακτικών ελέγχου,
επιθεώρησης και επιτήρησης και να βελτιωθεί ο συντονισμός
των δραστηριοτήτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των εν λόγω κρατών μελών.

δ) την εξαγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 13
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ειδικού προγράμ
ματος ελέγχου και επιθεώρησης πρέπει να αξιολογούνται
μέσω ετήσιων εκθέσεων αναφοράς που θα κοινοποιούνται
από το έκαστο οικείο κράτος μέλος στην Επιτροπή και
στην ΕΥΕΑ.

α) αλιευτικές δραστηριότητες κατά την έννοια του άρθρου 4 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 στον/στους
τομέα/είς που αναφέρεται/ονται στο άρθρο 1,
β) αλιευτικές δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται η ζύγιση,
η επεξεργασία, η εμπορία, η μεταφορά και η αποθήκευση των
αλιευτικών προϊόντων,
γ) την εισαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 11
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου (2).

2.
Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης ισχύει έως την
31η Δεκεμβρίου 2015.
3.
Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης θα εφαρμόζε
ται από τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ιρλανδία,
τη Λετονία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορ
τογαλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής καλούμενα
«οικεία κράτη μέλη»).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άρθρο 3
(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θεσπί
στηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων κρατών μελών.
Συνεπώς, τα κράτη μέλη είναι οι αποδέκτες της παρούσας
απόφασης.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλ
λιέργειας,

(1) ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.

Στόχοι
1.
Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης θα εξασφαλί
σει την ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διατήρη
σης και ελέγχου που ισχύουν όσον αφορά τα αποθέματα του
άρθρου 1.
2.
Οι δραστηριότητες ελέγχου και επιθεώρησης που διεξάγονται
στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης
αποσκοπούν, ειδικότερα, στο να εξασφαλιστεί η τήρηση των ακό
λουθων διατάξεων:
(2) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
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α) των διατάξεων που αφορούν τη διαχείριση των αλιευτικών δρα
στηριοτήτων και κάθε ειδική προϋπόθεση που συνδέεται με
αυτές, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της απορρό
φησης των ποσοστώσεων και του καθεστώτος αλιευτικής προ
σπάθειας στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1·
β) των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που ισχύουν όσον αφορά
αλιευτικές δραστηριότητες στα δυτικά ύδατα, ειδικότερα ως
προς την αξιοπιστία των καταχωρισθέντων και αναφερθέντων
στοιχείων·
γ) των διατάξεων σχετικά με την απαγόρευση της επιλεκτικής αλί
ευσης·
δ) των ειδικών κανόνων για τη ζύγιση ορισμένων πελαγικών ειδών
που προβλέπονται στα άρθρα 78 έως 89 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011.
Άρθρο 4
Προτεραιότητες
1.
Τα οικεία κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους και επιθεωρήσεις
όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών και
των λοιπών οικονομικών φορέων βάσει της διαχείρισης κινδύνου,
σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1224/2009 και το άρθρο 98 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 404/2011.
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4.
Στις περιπτώσεις που αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία
μη οικείου κράτους μέλους ή αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας το
οποίο αλιεύει στην περιοχή/ές που αναφέρεται/ονται στο άρθρο 1,
κατατάσσεται σε επίπεδο κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 3.
Ελλείψει πληροφοριών, και εάν οι αρχές του κράτους σημαίας δεν
υποβάλουν, στο πλαίσιο του άρθρου 9, τα αποτελέσματα της δικής
τους αξιολόγησης κινδύνου που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
το άρθρο 4 παράγραφος 2 και την παράγραφο 3, από την οποία
προκύπτει διαφορετικό επίπεδο κινδύνου, το εν λόγω σκάφος θα
θεωρείται ως αλιευτικό σκάφος «πολύ υψηλού» κινδύνου.
Άρθρο 6
Στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου
1.
Με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου που έχει διενεργήσει,
κάθε οικείο κράτος μέλος χαράσσει στρατηγική για τη διαχείριση
του κινδύνου που θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης.
Η εν λόγω στρατηγική θα αποσκοπεί στον εντοπισμό, στην περι
γραφή και στη διάθεση των συμφερότερων από την άποψη του
κόστους εργαλείων ελέγχου και μέσων επιθεώρησης, προσαρμοσμέ
νων στο χαρακτήρα και στο εκτιμώμενο επίπεδο κάθε κινδύνου, και
στον καθορισμό στόχων.
2.
Η στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 θα συντονίζεται σε περιφερειακό επίπεδο μέσω κοινού
σχεδίου χρησιμοποίησης μέσων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο
γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005.
Άρθρο 7

2.
Κάθε αλιευτικό σκάφος, ομάδα αλιευτικών σκαφών, κατηγορία
αλιευτικών εργαλείων, οικονομικός φορέας, και/ή αλιευτική δραστη
ριότητα, για κάθε απόθεμα που αναφέρεται στο άρθρο 1, υπόκειται
σε έλεγχο και επιθεωρήσεις σύμφωνα με το επίπεδο προτεραιότητας
στην οποία τοποθετείται βάσει της παραγράφου 3.
3.
Κάθε οικείο κράτος μέλος αποφασίζει ως προς το επίπεδο
προτεραιότητας με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύ
νου που διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στο άρθρο 5.
Άρθρο 5
Διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου
1.
Το παρόν άρθρο ισχύει στα οικεία κράτη μέλη και, αποκλει
στικά για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 4, σε όλα
τα υπόλοιπα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη αξιολογούν τους κινδύνους όσον αφορά τα
αποθέματα και την/τις περιοχή/ές που καλύπτεται/ονται, με βάση
τον πίνακα που περιέχεται στο παράρτημα I.

Σχέση με τις διαδικασίες κοινού σχεδίου χρησιμοποίησης
μέσων
1.
Στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου χρησιμοποίησης μέσων,
κατά περίπτωση, κάθε οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην ΕΥΕΑ
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου που διενήργησε σύμ
φωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και ειδικότερα, κατάλογο των
εκτιμώμενων επιπέδων κινδύνου με τους αντίστοιχους στόχους προς
επιθεώρηση.
2.
Κατά περίπτωση, οι κατάλογοι που περιέχουν τα επίπεδα κιν
δύνου και τους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επι
καιροποιούνται με βάση πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατά
τη διάρκεια κοινών δραστηριοτήτων επιθεώρησης και επιτήρησης. Η
ΕΥΕΑ ενημερώνεται τάχιστα ύστερα από την ολοκλήρωση κάθε
επικαιροποίησης.
3.
H EYEA χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα
οικεία κράτη μέλη για τον συντονισμό της στρατηγικής διαχείρισης
του κινδύνου σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 2.
Άρθρο 8

3.
Η αξιολόγηση κινδύνου από κάθε κράτος μέλος εξετάζει, με
βάση την προηγούμενη εμπειρία και χρησιμοποιώντας κάθε διαθέ
σιμη συναφή πληροφορία, την πιθανότητα μη συμμόρφωσης, και σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης, τις πιθανές συνέπειες. Συνδυάζοντας
αυτά τα στοιχεία, κάθε κράτος μέλος εκτιμά το επίπεδο κινδύνου
(«πολύ χαμηλό», «χαμηλό», «μεσαίο», «υψηλό» ή «πολύ υψηλό») για
κάθε κατηγορία επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρά
γραφος 2.

Κριτήρια αναφοράς
1.
Με την επιφύλαξη των κριτηρίων αναφοράς που ορίζονται
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τα
κριτήρια αναφοράς σε επίπεδο Ένωσης για τα αλιευτικά σκάφη
«υψηλού» και «πολύ υψηλού» επιπέδου κινδύνου και/ή άλλες επι
χειρήσεις ορίζονται στο παράρτημα II.
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2.
Τα κριτήρια αναφοράς για τα αλιευτικά σκάφη και/ή για
άλλους οικονομικούς φορείς «πολύ χαμηλού», «χαμηλού» και «με
σαίου» επιπέδου κινδύνου καθορίζονται από τα οικεία κράτη μέλη
μέσω των εθνικών ελεγκτικών προγραμμάτων δράσης που αναφέρο
νται στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και των
εθνικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.
3.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη
μέλη δύνανται να καθορίζουν εναλλακτικά διαφορετικά κριτήρια
αναφοράς, υπό τη μορφή βελτιωμένων επιπέδων συμμόρφωσης,
υπό την προϋπόθεση ότι:
α) η λεπτομερής ανάλυση των αλιευτικών ή των συνδεόμενων με
την αλιεία δραστηριοτήτων και θεμάτων που αφορούν την επι
βολή δικαιολογεί την ανάγκη για τον καθορισμό κριτηρίων ανα
φοράς υπό τη μορφή βελτιωμένων επιπέδων συμμόρφωσης,
β) τα κριτήρια αναφοράς που εκφράζονται υπό τη μορφή βελτιω
μένων επιπέδων συμμόρφωσης κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η
οποία δεν εκφράζει αντίρρηση ως προς αυτά εντός προθεσμίας
90 ημερών· ότι αυτά δεν εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις και δεν
έχουν επίπτωση στους στόχους, στις προτεραιότητες και στις
διαδικασίες με βάση τον κίνδυνο που καθορίζονται από το ειδικό
πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης.
4.
Όλα τα κριτήρια αναφοράς αξιολογούνται σε ετήσια βάση
σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης του άρθρου 13 παράγραφος
1 και όπου αυτό ενδείκνυται, αναθεωρούνται σύμφωνα με το πλαί
σιο της αξιολόγησης του άρθρου 13 παράγραφος 4.
5.
Όπου αυτό είναι εφικτό, τα κριτήρια αναφοράς του παρόντος
άρθρου θα υλοποιούνται μέσω κοινού σχεδίου χρησιμοποίησης
μέσων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 9
Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καθώς και με τρίτες
χώρες
1.
Τα οικεία κράτη μέλη συνεργάζονται ως προς την εφαρμογή
του ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης.
2.
Όπου αυτό είναι ενδείκνυται, τα υπόλοιπα κράτη μέλη συνερ
γάζονται με τα οικεία κράτη μέλη.
3.
Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες
αρχές τρίτων χωρών για την εφαρμογή του ειδικού προγράμματος
ελέγχου και επιθεώρησης.
Άρθρο 10
Κοινές δραστηριότητες επιθεώρησης και επιτήρησης
1.
Με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελε
σματικότητας των εθνικών τους ελεγκτικών συστημάτων αλιείας, τα
οικεία κράτη μέλη αναλαμβάνουν κοινές δραστηριότητες επιθεώρη
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σης και επιτήρησης σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τους και ενδεχο
μένως, στην επικράτειά τους. Όπου αυτό είναι εφικτό, οι εν λόγω
δραστηριότητες διεξάγονται στο πλαίσιο κοινών σχεδίων χρησιμο
ποίησης μέσων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005.
2.
Για τους σκοπούς της διεξαγωγής κοινών δραστηριοτήτων
επιθεώρησης και επιτήρησης, κάθε οικείο κράτος μέλος:
α) μεριμνά για την πρόσκληση επιθεωρητών από άλλα ενδιαφερό
μενα κράτη μέλη για να συμμετάσχουν στις κοινές δραστηριό
τητες επιθεώρησης και επιτήρησης·
β) θεσπίζει κοινές επιχειρησιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται στα
περιπολικά σκάφη τους·
γ) καθορίζει τα σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 80
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, όπου
αυτό ενδείκνυται.
3.
Οι επιθεωρητές, τόσο των οικείων κρατών μελών όσο και της
Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω κοινές δραστη
ριότητες επιθεώρησης και επιτήρησης.
Άρθρο 11
Ανταλλαγή δεδομένων
1.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του συγκεκριμένου προ
γράμματος ελέγχου και επιθεώρησης, κάθε οικείο κράτος μέλος
εξασφαλίζει την απευθείας ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων που
αναφέρεται στο άρθρο 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
και στο παράρτημα XII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
404/2011 με άλλα οικεία κράτη μέλη και την ΕΥΕΑ.
2.
Τα δεδομένα της παραγράφου 1 συνδέονται με αλιευτικές και
συνδεόμενες με την αλιεία δραστηριότητες που διεξάγονται στην
περιοχή/ές που καλύπτεται/ονται από το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου
και επιθεώρησης.
Άρθρο 12
Ενημέρωση
1.
Εν αναμονή της πλήρους εφαρμογής του τίτλου XII, κεφά
λαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και σύμφωνα με
τον μορφότυπο που προβλέπεται στο παράρτημα III της παρούσας
απόφασης, κάθε οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί με ηλεκτρονικά
μέσα στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ, έως την 10η ημέρα από την
αρχή κάθε τριμήνου, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το
προηγούμενο τρίμηνο:
α) τα στοιχεία ταυτότητας, την ημερομηνία και το είδος κάθε ελέγ
χου και/ή επιθεώρησης που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου τριμήνου·
β) τα στοιχεία ταυτότητας κάθε αλιευτικού σκάφους (αριθμός
μητρώου αλιευτικού στόλου της Ένωσης), οχήματος και/ή οικο
νομικού φορέα (επωνυμία της εταιρείας) αποτελεί αντικείμενο
ελέγχου και/ή επιθεώρησης·
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γ) κατά περίπτωση, τον τύπο του επιθεωρηθέντος εργαλείου και
δ) σε περίπτωση εντοπισμού μιας ή περισσοτέρων σοβαρών παρα
βάσεων:
i) τον τύπο/τους τύπους της σοβαρής παράβασης/των σοβαρών
παραβάσεων·
ii) την πρόοδο όσον αφορά την παρακολούθηση της σοβα
ρής/ών παράβασης/παραβάσεων (π.χ. υπόθεση υπό διερεύνη
ση, εκκρεμούσα, προσβαλλόμενη απόφαση), και
iii) τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε περίπτωση σοβαρής παρά
βασης/σοβαρών παραβάσεων· το επίπεδο των προστίμων, την
αξία των κατασχεθέντων ιχθύων και/ή εργαλείων, τα μόρια
που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγρα
φος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011,
και/ή άλλα είδη κυρώσεων.
2.
Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 κοινοποιούνται για κάθε
έλεγχο και/ή επιθεώρηση και εξακολουθούν να περιλαμβάνονται σε
κάθε έκθεση και να επικαιροποιούνται έως την περάτωση της δια
δικασίας με βάση τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Σε
περίπτωση που δεν λαμβάνονται μέτρα ύστερα από τον εντοπισμό
σοβαρής παράβασης, πρέπει να δίνεται εξήγηση.
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2.
Η έκθεση αξιολόγησης της παραγράφου 1 περιλαμβάνει, του
λάχιστον, τις πληροφορίες που περιέχονται στο παράρτημα IV. Τα
οικεία κράτη μέλη δύνανται επίσης να περιλαμβάνουν στην έκθεση
αξιολόγησής τους άλλα μέτρα όπως μέτρα κατάρτισης ή ενημερω
τικές συναντήσεις που αποσκοπούν στο να συμβάλουν στη βελ
τίωση της συμμόρφωσης από τα αλιευτικά σκάφη και από άλλους
οικονομικούς παράγοντες.
3.
Στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης της αποτελεσματικότη
τας των κοινών σχεδίων ανάπτυξης μέσων που αναφέρονται στο
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005, η ΕΥΕΑ λαμβάνει
υπόψη τις εκθέσεις αξιολόγησης της παραγράφου 1.
4.
Η Επιτροπή συγκαλεί ετησίως συνάντηση της επιτροπής αλι
είας και υδατοκαλλιέργειας για να αξιολογήσει την καταλληλότητα,
την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του ειδικού προγράμμα
τος ελέγχου και επιθεώρησης και τον συνολικό του αντίκτυπο στη
συμμόρφωση από τα αλιευτικά σκάφη και από άλλους οικονομι
κούς παράγοντες, με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης της παραγρά
φου 1. Τα κριτήρια αναφοράς που ορίζονται στο παράρτημα II
δύνανται να επανεξετάζονται αναλόγως.
Άρθρο 14
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13
Αξιολόγηση
1.
Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αποστέλλει, έως τις 31
Μαρτίου του έτους που έπεται του αντίστοιχου ημερολογιακού
έτους, στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΑ, έκθεση αξιολόγησης σχετικά
με την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ελέγχου και επι
θεώρησης που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού προ
γράμματος ελέγχου και επιθεώρησης.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κάθε αλιευτικό σκάφος, ομάδα αλιευτικών σκαφών, κατηγορία αλιευτικών εργαλείων, οικονομικός φορέας, και/ή αλιευτική
δραστηριότητα, υπόκειται σε έλεγχο και επιθεωρήσεις σύμφωνα με το επίπεδο προτεραιότητας στο οποίο έχει καταταγεί, για
κάθε απόθεμα και περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 1. Το επίπεδο προτεραιότητας καθορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης κινδύνου που έχει διενεργηθεί από κάθε οικείο κράτος μέλος ή από οιοδήποτε κράτος μέλος, αποκλειστικά για
τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 4, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:
Περιγραφή κινδύ Δείκτης [ανά
Στάδιο στην
νου [ανάλογα με λογα με τον
αλυσίδα αλι
τον κίνδυνο/το
κίνδυνο/το
είας/εμπορίας
είδος αλιείας/την είδος αλιείας/
(Πότε και πού
περιοχή και τα την περιοχή και
εμφανίζεται ο
διαθέσιμα δεδο
τα διαθέσιμα
κίνδυνος)
μένα]
δεδομένα]

[Παρατήρηση:
Οι
κίνδυνοι
που εντοπίζουν
τα κράτη μέλη
πρέπει να συνά
δουν με τους
στόχους που
ορίζονται στο
άρθρο 3]

Σημεία που πρέπει να εξεταστούν
Συχνότητα
[ανάλογα με τον κίνδυνο/το είδος
εμφάνισης
αλιείας/την περιοχή και τα διαθέ
στην αλιεία (*)
σιμα δεδομένα]

Επίπεδα αλιευμάτων/εκφορτώ
σεων κατανεμημένα ανά αλι
ευτικά σκάφη, αποθέματα και
εργαλεία,
Διαθεσιμότητα ποσοστώσεων
για τα αλιευτικά σκάφη,
κατανεμημένη ανά αλιευτικό
σκάφος, απόθεμα και εργα
λείο,

Συχνή/Με
σαία/Σπά
νιες περι
πτώσεις/ή
Ασήμαντη

Πιθανές συνέπει
ες (*)

Επίπεδο του
κινδύνου (*)

Σοβαρή/Σημα
ντική/Αποδε
κτή/ή οριακή

Πολύ χαμηλό/
χαμηλό/
μέτριο/
υψηλό/
ή πολύ υψηλό

Χρήση τυποποιημένων κιβω
τίων,
Επίπεδο και διακύμανση της
τιμής αγοράς για τα εκφορτω
θέντα αλιευτικά προϊόντα (σε
πρώτη πώληση),
Αριθμός επιθεωρήσεων που
πραγματοποιήθηκαν
στο
παρελθόν και αριθμός παρα
βάσεων που διαπιστώθηκαν
για το αλιευτικό σκάφος
και/ή για οιονδήποτε άλλο
οικονομικό φορέα,
Λανθάνων ή/και δυνητικός
κίνδυνος απάτης μεταξύ λιμέ
να/τοποθεσίας/περιοχής και,
εξειδικευμένης
αλιευτικής
δραστηριότητας,
Κάθε άλλη συναφής πληρο
φορία ή ενδιαφέρον στοιχείο.
(*) Σημείωση: Πρέπει να αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη. Βάσει της αξιολόγησης κινδύνου θα εκτιμηθούν, με βάση την προηγούμενη εμπειρία και
χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία, η πιθανότητα μη συμμόρφωσης, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι πιθανές συνέπειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΣΤΟΧΟΙ
1. Επίπεδο επιθεωρήσεων στη θάλασσα (περιλαμβανομένης της εναέριας επιτήρησης, όπου αυτό είναι σκόπιμο)
Σε ετήσια βάση, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω σημεία αναφοράς-στόχοι (1) όσον αφορά τις επιθεωρήσεις στη θάλασσα
αλιευτικών σκαφών που συμμετέχουν στην αλιεία ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού, γαύρου και του είδους προσφυγάκι στην
περιοχή, εφόσον οι επιθεωρήσεις εν πλω αντιστοιχούν στο στάδιο της αλυσίδας αλιείας και αποτελούν μέρος της στρατηγικής
διαχείρισης του κινδύνου:

Σημεία αναφοράς ανά έτος (*)

Επίπεδο εκτιμώμενου κινδύνου για τα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2
υψηλό

πολύ υψηλό

Είδος αλιείας αριθ. 1
Ρέγγα, σκουμπρί, σαφρίδι

Επιθεώρηση στη θάλασσα ποσοστού
τουλάχιστον 5 % των αλιευτικών ταξιδιών
σκαφών «υψηλού κινδύνου» που αλιεύουν το
εν λόγω είδος

Επιθεώρηση στη θάλασσα ποσοστού
τουλάχιστον 10 % των αλιευτικών ταξιδιών
σκαφών «πολύ υψηλού κινδύνου» που αλιεύουν
το εν λόγω είδος

Είδος αλιείας αριθ. 2
Γαύρος

Επιθεώρηση στη θάλασσα ποσοστού
τουλάχιστον 2,5 % των αλιευτικών ταξιδιών
σκαφών «υψηλού κινδύνου» που αλιεύουν το
εν λόγω είδος

Επιθεώρηση στη θάλασσα ποσοστού
τουλάχιστον 5 % των αλιευτικών ταξιδιών
σκαφών «πολύ υψηλού κινδύνου» που αλιεύουν
το εν λόγω είδος

Είδος αλιείας αριθ. 3
Προσφυγάκι

Επιθεώρηση στη θάλασσα ποσοστού
τουλάχιστον 5 % των αλιευτικών ταξιδιών
σκαφών «υψηλού κινδύνου» που αλιεύουν το
εν λόγω είδος

Επιθεώρηση στη θάλασσα ποσοστού
τουλάχιστον 10 % των αλιευτικών ταξιδιών
σκαφών «πολύ υψηλού κινδύνου» που αλιεύουν
το εν λόγω είδος

(*) Εκφρασμένο σε % αλιευτικών ταξιδιών στην περιοχή (όταν η αλιεία γίνεται με αλιευτικά εργαλεία με μεγέθη ματιών με τα οποία το συναφές
είδος καθίσταται είδος-στόχο) που πραγματοποιούνται από αλιευτικά σκάφη υψηλού/πολύ υψηλού κινδύνου/ετησίως.

2. Επίπεδο επιθεωρήσεων στην ξηρά (περιλαμβανόμενων των ελέγχων βάσει εγγράφων και των επιθεωρήσεων σε
λιμένες η σε πρώτη πώληση)
Σε ετήσια βάση, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω σημεία αναφοράς-στόχοι (2) για τις επιθεωρήσεις στην ξηρά (περιλαμβανο
μένων των ελέγχων βάσει εγγράφων και των επιθεωρήσεων σε λιμένες ή σε πρώτη πώληση) αλιευτικών σκαφών και άλλων
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην αλιεία ρέγγας, σκουμπριού, σαφριδιού, γαύρου και του είδους προσφυγάκι στην
περιοχή, εφόσον οι επιθεωρήσεις στην ξηρά είναι συναφείς προς το αντίστοιχο στάδιο στην αλυσίδα αλιείας και αποτελούν μέρος
της στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου:

Σημεία αναφοράς ανά έτος (*)

Εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου για τα αλιευτικά σκάφη και/ή για λοιπούς οικονομικούς παράγοντες (πρώτος
αγοραστής)
υψηλό

πολύ υψηλό

Είδος αλιείας αριθ. 1
Ρέγγα, σκουμπρί, και
σαφρίδι,

Επιθεώρηση σε λιμένα ποσοστού τουλάχιστον
15 % του συνόλου των εκφορτωθεισών
ποσοτήτων από αλιευτικά σκάφη «υψηλού
κινδύνου»

Επιθεώρηση σε λιμένα ποσοστού τουλάχιστον
15 % του συνόλου των εκφορτωθεισών
ποσοτήτων από αλιευτικά σκάφη «πολύ υψηλού
κινδύνου»

Είδος αλιείας αριθ. 2
Γαύρος

Επιθεώρηση σε λιμένα ποσοστού τουλάχιστον
5 % του συνόλου των εκφορτωθεισών
ποσοτήτων από αλιευτικά σκάφη «υψηλού
κινδύνου»

Επιθεώρηση σε λιμένα ποσοστού τουλάχιστον
10 % του συνόλου των εκφορτωθεισών
ποσοτήτων από αλιευτικά σκάφη «πολύ υψηλού
κινδύνου»

Είδος αλιείας αριθ. 3
Προσφυγάκι

Επιθεώρηση σε λιμένα ποσοστού τουλάχιστον
5 % του συνόλου των εκφορτωθεισών
ποσοτήτων από αλιευτικά σκάφη «υψηλού
κινδύνου»

Επιθεώρηση σε λιμένα ποσοστού τουλάχιστον
10 % του συνόλου των εκφορτωθεισών
ποσοτήτων από αλιευτικά σκάφη «πολύ υψηλού
κινδύνου»

(*) Εκφρασμένα σε ποσοστό % των ποσοτήτων που εκφορτώθηκαν από αλιευτικά σκάφη υψηλού/πολύ υψηλού κινδύνου/ετησίως.

Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται ύστερα από την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση χρησιμοποιούνται, συγκεκριμένα, ως
συμπληρωματικός μηχανισμός διασταυρούμενου ελέγχου για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των στοιχείων που έχουν καταχωρι
στεί και αναφερθεί όσον αφορά τα αλιεύματα και τις εκφορτώσεις.

(1) Όσον αφορά σκάφη που παραμένουν στη θάλασσα για διάστημα μικρότερο των 24 ωρών ανά αλιευτικό ταξίδι και σύμφωνα με τη στρατηγική
διαχείρισης του κινδύνου, τα σημεία αναφοράς-στόχοι είναι δυνατόν να μειωθούν στο ήμισυ.
(2) Όσον αφορά σκάφη που εκφορτώνουν λιγότερους από 10 τόνους ανά εκφόρτωση, και σύμφωνα με τη στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου, τα
σημεία αναφοράς-στόχοι είναι δυνατόν να μειωθούν στο ήμισυ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Μορφότυπος για την κοινοποίηση των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται βάσει του μορφότυπου του άρθρου 12 για
κάθε επιθεώρηση, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνεται στην αναφορά:
Όνομα στοιχείου

Κωδικός

Στοιχεία ταυτότητας της επιθε
ώρησης

II

Περιγραφή και περιεχόμενο

Κωδικός χώρας ISO άλφα 2 + 9 ψηφία, π.χ. DK201200000

Ημερομηνία επιθεώρησης

DA

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Τύπος επιθεώρησης ή ελέγχου

IT

Θάλασσα, ξηρά, μεταφορικό μέσο, έγγραφο (να αναφερθεί)

Στοιχεία ταυτότητας κάθε αλι
ευτικού σκάφους, οχήματος ή
οικονομικού φορέα

ID

Αριθμός μητρώου αλιευτικού στόλου της Ένωσης, στοιχεία ταυτότητας
οχήματος και/ή όνομα επιχείρησης του οικονομικού παράγοντα.

Αλιευτικά εργαλεία

GE

Κωδικός εργαλείου σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο του FAO Στατιστική
ταξινόμηση αλιευτικών εργαλείων

Σοβαρή παράβαση

SI

Ν = ναι, Ο = όχι

Τύπος
της
διαπιστωθείσας
σοβαρής παράβασης

TS

Να αναφερθεί ο τύπος της σοβαρής παράβασης που εντοπίστηκε με ανα
φορά στον αριθμό (αριστερή κολώνα) στο παράρτημα XXX του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 404/2011. Επιπλέον, οι σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 90 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού ελέγ
χου θα ταυτοποιούνται αντίστοιχα με τους αριθμούς «13», «14» και «15».

Πρόοδος ως προς την παρακο
λούθηση

FU

Να αναφερθεί η πρόοδος ως προς την παρακολούθηση: ΕΚΚΡΕΜΕΙ, ΕΧΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ή ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Πρόστιμο

SF

Πρόστιμο σε ευρώ, π.χ. 500

Κατάσχεση

SC

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ προς κατάσχεση. Ποσό που αντιστοιχεί στην αξία
των αλιευμάτων/εργαλείων που έχουν κατασχεθεί σε ευρώ, π.χ. 10 000

Λοιπά

SO

Σε περίπτωση αφαίρεσης άδειας, να αναφέρονται οι κωδικοί LI ή AU + ο
αριθμός ημερών, π.χ. AU30.

Μόρια

SP

Αριθμός μορίων που έχουν επιβληθεί, π.χ. 12

Παρατηρήσεις

RM

Σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνεται δράση ύστερα από τον εντοπισμό
σοβαρής παράβασης, να δοθεί σχετική γραπτή εξήγηση.

20.12.2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι εκθέσεις αξιολόγησης θα περιέχουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
I. Τη γενική ανάλυση των δραστηριοτήτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής που έχουν διενεργηθεί (για κάθε
οικείο κράτος μέλος)
— Περιγραφή των εντοπιζόμενων κινδύνων από το οικείο κράτος μέλος και λεπτομερή περιγραφή της στρατηγικής διαχεί
ρισης του κινδύνου του εν λόγω κράτους, καθώς και περιγραφή της διαδικασίας επανεξέτασης και αναθεώρησης.
— Σύγκριση του τύπου εργαλείων ελέγχου και επιθεώρησης που χρησιμοποιήθηκαν και του αριθμού των μέσων επιθεώ
ρησης που διατέθηκαν/του αριθμού των μέσων που προβλέπονται για την εκτέλεση του ειδικού προγράμματος ελέγχου
και επιθεώρησης, περιλαμβανομένης της διάρκειας και των περιοχών ανάπτυξης.
— Σύγκριση του τύπου των εργαλείων ελέγχου και επιθεώρησης που χρησιμοποιήθηκαν και αριθμός των δραστηριοτήτων
ελέγχου και των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν (τα στοιχεία να συμπληρώνονται με βάση τις πληροφορίες που
αποστέλλονται σύμφωνα με το παράρτημα III)/αριθμός σοβαρών παραβάσεων που έχουν εντοπιστεί και, όπου αυτό είναι
δυνατό, ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν στο να διαπραχθούν οι εν λόγω παραβάσεις.
— Κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν για σοβαρές παραβάσεις (τα στοιχεία να συμπληρώνονται με βάση τις πληροφορίες που
αποστέλλονται σύμφωνα με το παράρτημα III).
— Ανάλυση άλλων δράσεων (διαφορετικών από τις δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής π.χ. κατάρτιση ή
ενημερωτικές συναντήσεις) που αποσκοπούν στο να συμβάλουν στη βελτίωση της συμμόρφωσης από τα αλιευτικά σκάφη
και από άλλους οικονομικούς φορείς [ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: αριθμός πιο βελτιωμένων επιλεκτικών εργαλείων που χρησιμοποι
ούνται, αριθμός δειγμάτων γάδου/ιχθυδίων κ.λπ.].
ΙΙ. Τη λεπτομερή ανάλυση των δραστηριοτήτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής που αναπτύσσονται (για κάθε
οικείο κράτος μέλος)
1. Ανάλυση των δραστηριοτήτων επιθεώρησης στη θάλασσα (περιλαμβανομένης της επιτήρησης, όπου αυτό είναι ενδεί
κνυται) και ειδικότερα:
— σύγκριση του αριθμού των περιπολικών σκαφών που προβλέπονται/διατέθηκαν,
— ποσοστό σοβαρών παραβάσεων στη θάλασσα,
— αναλογία των επιθεωρήσεων εν πλω σε αλιευτικά σκάφη με «πολύ χαμηλό», «χαμηλό» ή «μεσαίο επίπεδο» κινδύνου
που επέτρεψε να διαπιστωθούν μια ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις,
— αναλογία των επιθεωρήσεων εν πλω σε αλιευτικά σκάφη με «υψηλό» ή «πολύ υψηλό» επίπεδο κινδύνου που επέτρεψε
να διαπιστωθούν μια ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις,
— τύπος και επίπεδο κυρώσεων/αξιολόγηση του αποτρεπτικού αποτελέσματος.
2. Ανάλυση των δραστηριοτήτων επιθεώρησης στην ξηρά (περιλαμβανόμενων των ελέγχων βάσει εγγράφων και των επιθε
ωρήσεων σε λιμένες ή σε πρώτη πώληση, ή των μεταφορτώσεων), συγκεκριμένα:
— σύγκριση του αριθμού των μονάδων επιθεώρησης που προβλέπονται/διατέθηκαν στην ξηρά,
— ποσοστό σοβαρών παραβάσεων στην ξηρά,
— αναλογία των επιθεωρήσεων στην ξηρά σε αλιευτικά σκάφη/οικονομικούς φορείς με «πολύ χαμηλό», «χαμηλό» ή
«μεσαίο επίπεδο» κινδύνου που επέτρεψε να διαπιστωθούν μια ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις,
— αναλογία των επιθεωρήσεων στην ξηρά σε αλιευτικά σκάφη και/ή οικονομικούς φορείς με «υψηλό» ή «πολύ υψηλό»
επίπεδο κινδύνου που επέτρεψε να διαπιστωθούν μια ή περισσότερες σοβαρές παραβάσεις,
— τύπος και επίπεδο κυρώσεων/αξιολόγηση του αποτρεπτικού αποτελέσματος.
3. Ανάλυση των σημείων αναφοράς-στόχων που εκφράζονται υπό τη μορφή επιπέδων συμμόρφωσης (κατά περίπτωση),
ειδικότερα:
— σύγκριση του αριθμού των μέσων επιθεώρησης που προβλέπονται/διατέθηκαν,
— ποσοστό σοβαρών παραβάσεων και τάση (σε σύγκριση με τα 2 προηγούμενα έτη),
— αναλογία των επιθεωρήσεων σε αλιευτικά σκάφη/οικονομικούς φορείς που επέτρεψε να διαπιστωθούν μια ή περισ
σότερες σοβαρές παραβάσεις,
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— τύπος και επίπεδο κυρώσεων/αξιολόγηση του αποτρεπτικού αποτελέσματος.
4. Ανάλυση άλλων δραστηριοτήτων επιθεώρησης και ελέγχου: μεταφόρτωση, εναέρια επιτήρηση, εισαγωγή/εξαγωγή κ.λπ.,
καθώς και άλλα μέτρα όπως κατάρτιση ή ενημερωτικές συναντήσεις που αποσκοπούν στο να συμβάλουν στη βελτίωση
της συμμόρφωσης από τα αλιευτικά σκάφη και από άλλους οικονομικούς φορείς.
III. Προτάσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων ελέγχου, επιθεώρησης και επι
βολής (για κάθε οικείο κράτος μέλος)

20.12.2012
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III
(Λοιπές πράξεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
αριθ. 157/12/COL
της 9ης Μαΐου 2012
σχετικά με την πώληση ακινήτου gnr 271/8 από τον Δήμο Oppdal (Νορβηγία)
Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ («ΑΡΧΗ»),

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(«Συμφωνία ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 61 και το πρωτόκολλο 26,
Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ των κρατών ΕΖΕΣ για τη
σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου («Συμφωνία περί
Εποπτείας και Δικαστηρίου»), και ιδίως το άρθρο 24,
'Εχοντας υπόψη το πρωτόκολλο 3 της Συμφωνίας περί Εποπτείας
και Δικαστηρίου («πρωτόκολλο 3»), ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος
2 του μέρους Ι και το άρθρο 7 παράγραφος 2 του μέρους ΙΙ,
'Εχοντας υπόψη την ενοποιημένη έκδοση της απόφασης αριθ.
195/04/COL της Αρχής, της 14ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τις
διατάξεις εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 27 του μέρους ΙΙ
του πρωτοκόλλου 3 («απόφαση σχετικά με τις διατάξεις
εφαρμογής») (1),

Με επιστολή της 9ης Ιουλίου 2008 (αριθ. αναφοράς 485146), η
Αρχή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από τις νορβηγικές
αρχές.

Με επιστολή της 8ης Σεπτεμβρίου 2008 (αριθ. αναφοράς
491369), ο αγοραστής, η SDO, υπέβαλε στην Αρχή παρατηρήσεις.
Με επιστολή της 9ης Σεπτεμβρίου 2008 (αριθ. αναφοράς
490914), οι νορβηγικές αρχές απάντησαν στην αίτηση πληροφο
ριών. Με επιστολή της 1ης Οκτωβρίου 2008 (αριθ. αναφοράς
493593), ο καταγγέλλων υπέβαλε συμπληρωματικές πληροφορίες.

Η απόφαση αριθ. 417/10/COL της Αρχής να κινήσει την επίσημη
διαδικασία έρευνας που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
μέρους Ι του πρωτοκόλλου 3 («απόφαση για την κίνηση διαδικα
σίας») δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ (3). Η Αρχή κάλεσε τα ενδιαφε
ρόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την
απόφαση.

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρή
σεις τους σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις (2), και αφού έλαβε
υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,
Με επιστολή της 3ης Δεκεμβρίου 2010 (αριθ. αναφοράς 579649),
οι νορβηγικές αρχές υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους (και τις παρα
τηρήσεις της SDO) σχετικά με την απόφαση για την κίνηση της
διαδικασίας.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
I. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1 Διαδικασία
Με επιστολή της 3ης Ιουλίου 2008 (αριθ. αναφοράς 484519), η
Oppdal Booking AS (στο εξής «ΟΒ»), ο καταγγέλλων, υπέβαλε
καταγγελία σε βάρος του Δήμου του Oppdal (στο εξής «ο Δήμος»)
για την πρόθεσή του να πωλήσει το ακίνητο gnr 271/8 (στο εξής
το «ακίνητο») που βρίσκεται στο Oppdal στην Strand Drift Oppdal
AS (στο εξής «SDO»).
(1) Διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.eftasurv.int/media/decisions/
195-04-COL.pdf
(2) Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C
34 της 3.2.2011, και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας
αριθ. 6 της 3.2.2011.

2 Χρονική σειρά των γεγονότων
Με επιστολή της 6ης Φεβρουαρίου 2007 (4), η SDO πρότεινε,
υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον Δήμο, να κατασκευάσει εγκατά
σταση για την εξυπηρέτηση πελατών χιονοδρομικού κέντρου στο
ακίνητο gnr 271/8. Για τον σκοπό αυτό θα απαιτούνταν αλλαγή
χαρακτηρισμού γης.
(3) Τα έγγραφα αυτά δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης, ΕΕ C 34 της 3.2.2011, και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας αριθ. 6 της 3.2.2011.
(4) Αριθ. αναφοράς 491369.
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Με επιστολή της 19ης Οκτωβρίου 2007 (1), η SDO εκδήλωσε
ενδιαφέρον να αγοράσει το ακίνητο. Με επιστολή της 30ής Νοεμ
βρίου 2007 (2), ο Δήμος απάντησε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος
για την αγορά του ακινήτου δεν θα εξεταζόταν πριν την αλλαγή
του χαρακτηρισμού της εν λόγω έκτασης.

Στις 31 Μαρτίου 2008, άλλαξε ο χαρακτηρισμός γης (3). Με επι
στολή τής 23ης Απριλίου 2008 (4), η OB υπέβαλε καταγγελία
κατά της απόφασης αλλαγής του χαρακτηρισμού του ακινήτου.
Με επιστολή της 7ης Μαΐου 2008 (5), ο Δήμος ενημέρωσε την
SDO ότι, λόγω της καταγγελίας, η εκδήλωση ενδιαφέροντός της
για την αγορά του ακινήτου δεν θα μπορούσε να εξεταστεί μέχρις
ότου ληφθεί απόφαση επί της καταγγελίας. Στις 26 Μαΐου 2008, ο
Δήμος αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την καταγγελία της ΟΒ όσον
αφορά τη αλλαγή χαρακτηρισμού του ακινήτου και να παραπέμψει
την καταγγελία στον κυβερνήτη της επαρχίας Oppland (Fylke
smannen) (6).

Με επιστολή της 30ής Μαΐου 2008 (7), η OB εκδήλωσε ενδιαφέρον
να αγοράσει το ακίνητο, σε περίπτωση που η καταγγελία της δεν
γινόταν αποδεκτή από το γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας. Με
επιστολή της 6ης Ιουνίου 2008 (8), ο Δήμος ενημέρωσε την SDO
ότι δεν θα εξέταζε την εκδήλωση ενδιαφέροντός της να αγοράσει το
ακίνητο πριν εκδοθεί απόφαση του κυβερνήτη της επαρχίας σχετικά
με την καταγγελία. Επιπλέον, ο Δήμος επισήμανε ότι δεν είχε παρα
χωρήσει στην SDO προαίρεση αγοράς του ακινήτου (9).

Στις 30 Ιουνίου 2008, το εκτελεστικό συμβούλιο του Δήμου απο
φάσισε να λάβει δύο διαφορετικές εκτιμήσεις της αξίας του ακινή
του και στη συνέχεια να αρχίσει διαπραγματεύσεις πώλησης με την
SDO (10). Με επιστολή της 3ης Ιουλίου 2008 (11), η OB υπέβαλε
καταγγελία στην Αρχή κατά της πρόθεσης του Δήμου να πωλήσει
το ακίνητο στην SDO.

Με επιστολή της 10ης Ιουλίου 2008 (12), η OB ζήτησε πρόσβαση
στις δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις της αξίας.

Στις 16 Ιουλίου 2008 (13), πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ
της SDO και του Δήμου για να συζητήσουν σχέδιο σύμβασης
πώλησης του ακινήτου. Ο Δήμος ενημέρωσε την SDO σχετικά με
τις ανεξάρτητες εκτιμήσεις και την τιμή πώλησης του ακινήτου. Η
τιμή πώλησης ορίστηκε σε 850 000 ΝΟΚ (σύμφωνα με τις ανεξάρ
τητες εκτιμήσεις της αξίας). Δόθηκε στην SDO προθεσμία έως τις
17 Ιουλίου 2008 να αξιολογήσει τη σύμβαση, ενώ ο Δήμος σχε
δίαζε να λάβει απόφαση για την πώληση του ακινήτου σε
(1) Αριθ. αναφοράς 491369.
(2) Αριθ. αναφοράς 491369.
(3) Βλ. πρακτικά συνεδρίασης 31.03.2008 του Δήμου Oppdal (οικοδομική
αρχή)(αριθ. αναφοράς 490914).
(4) Αριθ. αναφοράς 491369.
(5) Αριθ. αναφοράς 491369.
(6) Βλ. πρακτικά συνεδρίασης 26.05.2008 του Δήμου Oppdal (οικοδομική
αρχή)(αριθ. αναφοράς 490914).
(7) Αριθ. αναφοράς 491369.
(8) Αριθ. αναφοράς 491369.
(9) Αριθ. αναφοράς 491369.
(10) Βλ. πρακτικά συνεδρίασης 30.6.2008 του Δήμου Oppdal (τοπική εκτε
λεστική επιτροπή) (αριθ. αναφοράς 493593).
(11) Αριθ. αναφοράς 484869.
(12) Αριθ. αναφοράς 490914.
(13) Βλ. πρακτικά συνεδρίασης 16.7.2008 - αριθ. αναφοράς 491369.
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συνεδρίαση στις 24 Ιουλίου 2008 (14). Η SDO υπέγραψε τη σύμ
βαση στις 18 Ιουλίου 2008 (15).

Με επιστολή της 23ης Ιουλίου 2008 (16), η OB υπέβαλε προσφορά
3,1 εκατ. ΝΟΚ για το ακίνητο.

Ο Δήμος Oppdal υπέγραψε τη σύμβαση πώλησης με την SDO στις
31 Ιουλίου 2008 (17).

3 Η καταγγελία
Τον Ιούλιο του 2008, η ΟΒ υπέβαλε καταγγελία στην Αρχή με τον
ισχυρισμό ότι ο Δήμος Oppdal είχε την πρόθεση να πωλήσει το
ακίνητο gnr 271/8 στην SDO χωρίς δημόσιο διαγωνισμό. Το ακί
νητο αποτελούσε μέρος μιας περιοχής που προοριζόταν, πριν την
αλλαγή χαρακτηρισμού της, για χώρο στάθμευσης πελατών ενός
γειτονικού χιονοδρομικού κέντρου.

Η ΟΒ είναι ιδιοκτήτης και εκμεταλλεύεται το χιονοδρομικό κέντρο
Oppdal και συναφείς επιχειρήσεις. Ο αγοραστής του εν λόγω γηπέ
δου, η SDO, είναι ανταγωνιστής της ΟΒ και στο παρελθόν κατείχε
με χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητο της ΟΒ για τις δραστηριότητές
της που συνδέονται με εξοπλισμό χιονοδρομίας και την παροχή
υπηρεσιών εκπαιδευτών σκι. Όταν η ΟΒ αύξησε το μίσθωμα, η
SDO άρχισε να αναζητεί νέες εγκαταστάσεις (18).

Στην καταγγελία, η ΟΒ ισχυρίστηκε ότι το ακίνητο επρόκειτο να
πωληθεί χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, όπως ορίζουν οι κατευθυντή
ριες γραμμές της Αρχής σχετικά με τα στοιχεία κρατικής ενίσχυσης
στις πωλήσεις γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων από τις δημόσιες
αρχές («οι κατευθυντήριες γραμμές») (19), τμήμα 2.1. Επιπλέον, η
ΟΒ ισχυρίστηκε ότι ο Δήμος δεν είχε ενεργήσει σύμφωνα με την
εναλλακτική διαδικασία που περιγράφεται στο τμήμα 2.2 των
κατευθυντήριων γραμμών, εφόσον οι διαπραγματεύσεις για την
πώληση άρχισαν με τον υποψήφιο αγοραστή πριν εκδοθεί ανεξάρ
τητη εκτίμηση της αξίας του ακινήτου (20).

Ακόμη, η ΟΒ υποστήριξε ότι δεν ήταν σαφές σε ποιες αρχές βασί
στηκαν οι εκθέσεις αποτίμησης. Η ΟΒ ισχυρίστηκε ότι η δική της
προσφορά, ύψους 3,1 εκατ. ΝΟΚ, που αποσκοπούσε στην ίδια
εκμετάλλευση του ακινήτου με αυτήν του αγοραστή, αποδεικνύει
ότι η τιμή πώλησης δεν αντιστοιχούσε στην αγοραία αξία. Επιπλέον,
η ΟΒ ισχυρίστηκε ότι δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αγοραστής με
ειδικό συμφέρον στο ακίνητο (21).
(14) Βλ. πρακτικά συνεδρίασης 16.7.2008 - αριθ. αναφοράς 491369.
(15) Βλ. την υπογεγραμμένη σύμβαση πώλησης μεταξύ της SDO και του
Δήμου Oppdal (αριθ. αναφοράς 490914).
(16) Αριθμοί αναφοράς 491369 και 493593.
(17) Βλ. την υπογεγραμμένη σύμβαση πώλησης μεταξύ SDO και Δήμου
Oppdal (αριθ. αναφοράς 490914).
(18) Αριθ. αναφοράς 491369.
(19) Το παρόν κεφάλαιο των κατευθυντήριων γραμμών αντιστοιχεί στην
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα στοιχεία κρατικής ενίσχυσης
στις πωλήσεις γηπέδων - οικοπέδων και κτιρίων από τις δημόσιες αρχές
(ΕΕ C 209 της 10.7.1997, σ. 3) διαθέσιμη επίσης στη διεύθυνση:
http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aidguidelines/
(20) Αριθ. αναφοράς 493593.
(21) Αριθ. αναφοράς 493593.
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4 Λόγοι για την κίνηση της διαδικασίας
Η Αρχή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας για τον λόγο ότι η
πώληση γηπέδου από τον Δήμο Oppdal στην Strand Drift Oppdal
AS θα μπορούσε να ενέχει στοιχείο κρατικής ενίσχυσης. Συγκεκρι
μένα, η Αρχή είχε αμφιβολίες αν η τιμή πώλησης αντανακλούσε την
αγοραία αξία του ακινήτου και αν η πώληση ενείχε στοιχείο παρά
νομης κρατικής ενίσχυσης. Κατά γενικό κανόνα, κατά την άποψη
της Αρχής, όταν ο Δήμος λαμβάνει υψηλότερη αντιπροσφορά για
ένα ακίνητο μετά από την εκτίμηση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, ο
Δήμος οφείλει να εξετάσει προσεκτικότερα την υψηλότερη προ
σφορά προκειμένου να διασφαλίσει την πώληση του ακινήτου
στην αγοραία αξία του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με την
αναζήτηση και άλλης εκτίμησης της αξίας του ακινήτου είτε με
νέα αποτίμηση από τον ίδιο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα εκτιμητή.

Η Αρχή παρέπεμψε στην απόφαση της Επιτροπής C35/2006 (1)
που είχε ως αντικείμενο την πώληση ακινήτου από τον σουηδικό
Δήμο Åre, κατά την οποία ο Δήμος είχε λάβει υψηλότερη αντιπρο
σφορά για το ακίνητο.
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θεωρηθεί ότι προέρχεται από μέρος με ειδικό συμφέρον, εφόσον η
ΟΒ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην τοπική αγορά υπηρεσιών χιονο
δρομίας και, κατά συνέπεια, είναι πρόθυμη να καταβάλει υπέρμετρα
υψηλό τίμημα με στόχο να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της από
την αγορά. Συνεπώς, οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι η αξία
την οποία υπέδειξαν οι εμπειρογνώμονες εκτιμητές αντανακλά την
πραγματική αγοραία αξία του ακινήτου.

6 Παρατηρήσεις της Strand Drift Oppdal AS (4)
Η SDO υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατό να συγκριθεί η παρούσα
υπόθεση με την υπόθεση που ήταν αντικείμενο της απόφασης
C35/2006 της Επιτροπής. Στην απόφαση C35/2006, η ανεξάρτητη
εκτίμηση της αξίας του ακινήτου πραγματοποιήθηκε σχεδόν δυόμισι
χρόνια πριν την πώληση και ότι, κατά τη διάρκεια μιας τόσο μεγά
λης περιόδου, η αξία της γης μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά.
Δεύτερον, η SDO υποστηρίζει ότι από τα πραγματικά περιστατικά
της υπόθεσης C35/2006 δεν καθίσταται σαφές αν η ανεξάρτητη
εκτίμηση της αξίας χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της συμ
βατικής αξίας. Στην προκειμένη περίπτωση, αντιθέτως, η SDO υπο
στηρίζει ότι η πώληση του ακινήτου ήταν σύμφωνη με το σημείο
2.2 των κατευθυντήριων γραμμών της Αρχής.

Επιπλέον, η Αρχή εξέφρασε αμφιβολίες αν η πώληση του ακινήτου
θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβιβάσιμη με τη λειτουργία της Συμ
φωνίας ΕΟΧ, ιδίως βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
της Συμφωνίας ΕΟΧ.

5 Παρατηρήσεις των νορβηγικών αρχών
Με επιστολή της 3ης Δεκεμβρίου 2010 (2), οι νορβηγικές αρχές
παραπέμπουν στην επιστολή τους προς την Αρχή της 9ης Σεπτεμ
βρίου 2008 (3).

Στην επιστολή της 9ης Σεπτεμβρίου 2008, οι νορβηγικές αρχές
υποστήριξαν ότι τηρήθηκε η διαδικασία που ορίζεται στην παρά
γραφο 2.2 των κατευθυντήριων γραμμών και, συνεπώς, η συναλ
λαγή δεν ενείχε κανένα στοιχείο κρατικής ενίσχυσης. Επιπλέον, οι
νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι εκτιμήσεις των εμπειρογνω
μόνων ελήφθησαν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις πώλησης με
την SDO και ότι οι εκθέσεις αντανακλούν την αγοραία αξία του
ακινήτου. Επιπροσθέτως, οι νορβηγικές αρχές υπέβαλαν επισκόπηση
που συνέταξε ο Δήμος Oppdal, η οποία αποδεικνύει ότι η τιμή του
ακινήτου είναι η υψηλότερη που καταβλήθηκε ποτέ ανά τετραγω
νικό μέτρο στην περιοχή, εξ όσων γνωρίζει ο Δήμος.

Επιπλέον, οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι η αγοραία αξία θα
πρέπει να αντανακλά την αξία που θα ήταν πρόθυμος να καταβάλει
για το ακίνητο ένας συνήθης αγοραστής, εξαιρουμένων αγοραστών
που έχουν ειδικά συμφέροντα. Συνεπώς, οι νορβηγικές αρχές υπο
στηρίζουν ότι η προσφορά ύψους 3,1 εκατ. ΝΟΚ της ΟΒ πρέπει να
(1) Απόφαση της Επιτροπής της 30.1.2008 στην υπόθεση C 35/06, ΕΕ L
2008 της 14.5.2008, L 126/3.
(2) Αριθ. αναφοράς 579649.
(3) Αριθ. αναφοράς 490914.

Η SDO υποστηρίζει ακόμη ότι η προσφορά της ΟΒ φαίνεται ότι
αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής να καταστεί ο μοναδικός πάροχος
χιονοδρομικών υπηρεσιών στην τοπική αγορά, γεγονός το οποίο,
κατά την SDO, εξηγεί γιατί η ΟΒ υπέβαλε μια προσφορά που
υπερβαίνει κατά πολύ την αγοραία αξία του ακινήτου. Η SDO
παραπέμπει επίσης στα στοιχεία που υπέβαλε ο Δήμος Oppdal σε
έκθεση της 29ης Αυγούστου 2008 (5), η οποία αποδεικνύει ότι η
τιμή πώλησης του ακινήτου είναι η υψηλότερη τιμή ανά τετραγω
νικό μέτρο, εξ όσων γνωρίζει η δημοτική αρχή.

Ακόμη, η SDO υποστηρίζει ότι ο καταγγέλλων έχει αγοράσει ακί
νητα στην περιοχή σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την τιμή πώλη
σης στην παρούσα υπόθεση. Η SDO προβάλλει ακόμη το επιχεί
ρημα ότι, σύμφωνα με τον νορβηγικό νόμο περί συμβάσεων, μία
σύμβαση συνάπτεται και είναι δεσμευτική εάν οι συμβαλλόμενοι
έχουν συμφωνήσει τους όρους, ανεξάρτητα από το αν έχει υπογρα
φεί η καθαυτό σύμβαση. Συνεπώς, η SDO θεωρεί ότι ο Δήμος
Oppdal ήταν νομικά υποχρεωμένος να πωλήσει το ακίνητο στην
SDO, όταν υπέβαλε την προσφορά της η ΟΒ.

Η SDO θεωρεί ότι η πώληση του ακινήτου πραγματοποιήθηκε στην
αγοραία αξία, εφόσον, κατά την άποψή της, η τιμή πώλησης βασί
ζεται στην εκτίμηση δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής. Συνεπώς, η SDO υπο
στηρίζει ότι δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση.
(4) Αριθ. αναφοράς 579649.
(5) Αριθ. αναφοράς 490914.
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II. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 61
παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ
Το άρθρο 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ ορίζει:

«Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα
κράτη μέλη της ΕΚ, τα κράτη της ΕΖΕΣ ή με κρατικούς πόρους
και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό
διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορι
σμένων κλάδων παραγωγής, είναι ασυμβίβαστες με τη λειτουρ
γία της παρούσας συμφωνίας, κατά το μέτρο που επηρεάζουν
τις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συναλλαγές, εκτός εάν η
παρούσα συμφωνία ορίζει άλλως».

6.1 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα στοιχεία κρατικής
ενίσχυσης σε πωλήσεις γηπέδων και κτιρίων από δημόσιες
αρχές (1)
Η ενίσχυση πρέπει να χορηγείται από κράτος ή με κρατικούς
πόρους. Για τους σκοπούς των κρατικών ενισχύσεων, οι δήμοι θεω
ρούνται μέρος του κράτους, συνεπώς οι πόροι του Δήμου Oppdal
μπορούν να θεωρηθούν κρατικοί πόροι.

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα στοιχεία κρατικής ενί
σχυσης στις πωλήσεις γηπέδων - οικοπέδων και κτιρίων από τις
δημόσιες αρχές («οι κατευθυντήριες γραμμές») παρέχουν οδηγίες
για τον τρόπο με τον οποίο η Αρχή ερμηνεύει και εφαρμόζει τις
διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ οι οποίες διέπουν τις κρατικές ενι
σχύσεις, όταν εκτιμά πωλήσεις δημόσιας γης και κτιρίων. Το τμήμα
2.1 περιγράφει μια πώληση μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών
χωρίς όρους, ενώ το τμήμα 2.2 περιγράφει μια πώληση με βάση
αποτίμηση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

Οι πωλήσεις γηπέδων και κτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο σε τιμή
χαμηλότερη από την αγοραία αξία τους ενέχουν κρατικούς πόρους.
Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν, ωστόσο, δύο περιστάσεις
κατά τις οποίες, εάν πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις, η τιμή
που καταβάλλεται για το ακίνητο θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην
αγοραία αξία αποκλείοντας την ύπαρξη κρατικών πόρων. Όπως
προαναφέρθηκε, αυτές οι δύο περιστάσεις είναι οι ακόλουθες: (α)
η πώληση έχει πραγματοποιηθεί μέσω διαγωνισμού με ανοικτή δια
δικασία, και (β) η πώληση έχει πραγματοποιηθεί μετά από αποτί
μηση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος δεν εφάρμοσε διαδικασία
υποβολής προσφορών χωρίς όρους, αλλά χρησιμοποίησε δύο απο
τιμήσεις ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα ως βάση για τον καθορισμό
της τιμής πώλησης.

Το τμήμα 2.2 των κατευθυντήριων γραμμών της Αρχής προβλέπει
ότι «εάν οι δημόσιες αρχές δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη
διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 2.1, θα πρέπει ένας
τουλάχιστον ανεξάρτητος εκτιμητής στοιχείων ενεργητικού να
πραγματοποιήσει ανεξάρτητη αποτίμηση πριν τις διαπραγματεύσεις
(1) Διαθέσιμη στην διεύθυνση: http://www.eftasurv.int/state-aid/legalframework/state-aid-guidelines/
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για την πώληση, προκειμένου να καθορίσει την αγοραία αξία,
χρησιμοποιώντας ως βάση γενικά αποδεκτούς δείκτες της αγοράς
και προδιαγραφές εκτίμησης. Η κατ' αυτό τον τρόπο καθορισθείσα
αγοραία τιμή αποτελεί την ελάχιστη τιμή αγοράς που μπορεί να
συμφωνηθεί χωρίς τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.»

Οι νορβηγικές αρχές ανέφεραν ότι ο Δήμος Oppdal παρήγγειλε δύο
αποτιμήσεις της αξίας από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες
εκτιμητές κ. Geir Husebø και κ. Ragnar Lian. Οι εκτιμήσεις
αυτές πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2008, στις 7 και 9
Ιουλίου αντίστοιχα. Ενώ η SDO εκδήλωσε ενδιαφέρον για το ακί
νητο τον Φεβρουάριο του 2007 και αργότερα το ίδιο έτος εκδή
λωσε ενδιαφέρον να αγοράσει το ακίνητο, οι νορβηγικές αρχές δεν
παραχώρησαν καμία προαίρεση αγοράς και η αλληλογραφία που
κοινοποίησαν οι νορβηγικές αρχές δεν περιέχει ενδείξεις ότι υπήρ
ξαν διαπραγματεύσεις πώλησης ή ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την
τιμή αγοράς πριν γνωστοποιηθούν τα συμπεράσματα των αποτιμή
σεων και των δύο εμπειρογνωμόνων. Και οι δύο εκθέσεις περιείχαν
παρόμοια αποτίμηση της αξίας του ακινήτου, 800 000 ΝΟΚ και
850 000 ΝΟΚ αντίστοιχα.

6.2 Η πώληση του ακινήτου
Όπως επισήμανε η Αρχή στην απόφασή της για την κίνηση της
διαδικασίας, οι κατευθυντήριες γραμμές δεν εξετάζουν ρητά μια
κατάσταση κατά την οποία λαμβάνεται υψηλότερη αντιπροσφορά
μετά την παραλαβή της αποτίμησης της αξίας του εμπειρογνώμονα,
αλλά πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η Αρχή θεωρεί ότι σε μια
παρόμοια κατάσταση, η υποβολή υψηλότερης αντιπροσφοράς θα
μπορούσε να εγείρει αμφιβολίες για το αν οι αποτιμήσεις της
αξίας από τους εμπειρογνώμονες αποτυπώνουν την πραγματική
αγοραία αξία του ακινήτου.

Στην απόφαση για την κίνηση διαδικασίας, η Αρχή παρέπεμψε στην
απόφαση C35/2006 της Επιτροπής, η οποία εξέταζε μία περίπτωση
στην οποία η προσφορά είχε υποβληθεί μετά την παραλαβή της
αποτίμησης της αξίας από τον εμπειρογνώμονα. Στην εν λόγω από
φαση η Επιτροπή ανέφερε:

«Μολονότι η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε από τον εμπειρο
γνώμονα σύμφωνα με την ανακοίνωση (2), δηλ. ακριβώς πριν
την πώληση του γηπέδου και χρησιμοποιώντας ως βάση γενικά
αποδεκτές προδιαγραφές εκτίμησης, η αποτίμηση αυτή, ελλείψει
πραγματικών προσφορών, δεν θα ήταν το καλύτερο μέσο για
τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του γηπέδου. Εφόσον υπο
βληθεί αξιόπιστη και δεσμευτική προσφορά, η οποία θα είναι
άμεσα συγκρίσιμη με, ή υψηλότερη από την τιμή στην οποία
κατέληξε η αποτίμηση του εμπειρογνώμονα, πρέπει να προτιμη
θεί η εν λόγω προσφορά. Μέσω της προσφοράς καθορίζεται
μια πραγματική αγοραία αξία. Στην υπό εξέταση υπόθεση, η
διαφορά μεταξύ της προσφοράς που υποβλήθηκε και της πραγ
ματικής τιμής πώλησης του γηπέδου μπορεί να θεωρηθεί καλύ
τερο μέσο υπολογισμού της απώλειας εσόδων του δημοσίου από
ό,τι η αποτίμηση του εμπειρογνώμονα» (3).
(2) Το τμήμα 2.2 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα στοιχεία
κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδων - οικοπέδων και κτιρίων
από δημόσιες αρχές αντιστοιχεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής για
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδων - οικοπέδων και
κτιρίων από δημόσιες αρχές (ΕΕ C 209 της 10.7.1997, σ. 3).
(3) Απόφαση της Επιτροπής της 30.1.2008 στην υπόθεση C 35/06, ΕΕ
L126, της 14.5.2008, σ. 1, αιτιολογική σκέψη 59.
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Κατά της απόφασης της Επιτροπής ασκήθηκε προσφυγή στο Γενικό
Δικαστήριο. Το Γενικό Δικαστήριο (1) διαφώνησε με την εκτίμηση
της Επιτροπής και διαπίστωσε ότι η συναλλαγή για την πώληση του
ακινήτου δεν ενείχε στοιχείο κρατικής ενίσχυσης. Το Γενικό Δικα
στήριο έκρινε ότι η υψηλότερη αντιπροσφορά δεν ήταν ούτε αξιό
πιστη ούτε συγκρίσιμη με την προσφορά που είχε αποδεχθεί ο
Δήμος (2). Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι είναι σημα
ντικό να εξετάζονται οι συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης για
να καθοριστεί αν μια αντιπροσφορά μπορεί να θεωρηθεί
συγκρίσιμη (3).
Στην παρούσα υπόθεση, οι νορβηγικές αρχές υποστήριξαν ότι η ΟΒ
ήταν αγοραστής με ειδικό συμφέρον για το ακίνητο και, εξαιτίας
αυτού του ειδικού συμφέροντος, η ΟΒ ήταν πρόθυμη να καταβάλει
ασυνήθιστα υψηλότερο τίμημα για το ακίνητο, με στόχο να απο
τρέψει την SDO να εγκαταστήσει ανταγωνιστική επιχείρηση προς τη
δική της. Η ΟΒ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παροχή χιονοδρο
μικών υπηρεσιών στο χιονοδρομικό κέντρο. Η επιχείρηση της SDO
θα ήταν άμεσα ανταγωνιστική προς τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει
η ΟΒ και θα συνιστούσε απειλή για τη θέση της ΟΒ στην αγορά. Η
ΟΒ αντιτάχθηκε στην αλλαγή χαρακτηρισμού του ακινήτου και,
όταν απορρίφθηκε η καταγγελία της, θέλησε να αγοράσει το ακί
νητο. Αυτό αποδεικνύει τις προθέσεις της ΟΒ. Συνεπώς, η ΟΒ
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ειδικό συμφέρον για το ακίνητο. Το
ειδικό συμφέρον της ΟΒ αποτυπώνεται στην υψηλή προσφορά της·
η προσφορά την οποία υπέβαλε η ΟΒ ήταν υπερτριπλάσια
(3 100 000 ΝΟΚ) από την τιμή την οποία προσδιόρισαν οι ανε
ξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Η Αρχή δεν διαθέτει καμία ένδειξη ότι
οι αποτιμήσεις της αξίας των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ήταν
πλημμελείς. Στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή θεωρεί ότι οι
προσφορές που υπέβαλαν η SDO και η ΟΒ δεν είναι συγκρίσιμες,
εξαιτίας του ειδικού συμφέροντος της ΟΒ για το ακίνητο. Λόγω
αυτού του ειδικού συμφέροντος, η ΟΒ είναι πρόθυμη να υποβάλει
υπέρμετρα υψηλή προσφορά για το ακίνητο. Συνεπώς, η εν λόγω
προσφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί συγκρίσιμη με την προσφορά
που υπέβαλε η SDO, η οποία αντανακλά την αξία του ακινήτου,
όπως αυτή προσδιορίστηκε από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμο
νες.
Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της παρούσας
υπόθεσης, η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ακίνητο πωλή
θηκε στην αγοραία αξία του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορί
ζεται στο τμήμα 2.2 των κατευθυντήριων γραμμών της Αρχής για
τις πωλήσεις γηπέδων - οικοπέδων και κτιρίων από δημόσιες αρχές.
Με βάση τα ανωτέρω, η Αρχή θεωρεί ότι η πώληση του ακινήτου
από τον Δήμο Oppdal στην SDO δεν ενείχε κανένα στοιχείο κρα
τικής ενίσχυσης, εφόσον η αντιπροσφορά που υπέβαλε η ΟΒ πρέπει
να θεωρηθεί ότι προερχόταν από έναν αγοραστή με ειδικό
συμφέρον για το ακίνητο. Η Αρχή θεωρεί, συνεπώς, ότι η πώληση

(1) Υπόθεση T-244/08 Konsum Nord κατά Επιτροπής, απόφαση της 13ης
Δεκεμβρίου 2011, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.
(2) Υπόθεση T-244/08 Konsum Nord κατά Επιτροπής, σκέψεις 72-76.
(3) Υπόθεση T-244/08 Konsum Nord κατά Επιτροπής, σκέψη 73.
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πραγματοποιήθηκε στην αγοραία αξία, σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται στο τμήμα 2.2 των κατευθυντήριων γραμμών της
αρχής σχετικά με τις πωλήσεις γηπέδων και κτιρίων από δημόσιες
αρχές.
7 Συμπέρασμα
Με βάση την ανωτέρω εκτίμηση, η αρχή θεωρεί ότι η πώληση του
ακινήτου gnr 271/8 από τον Δήμο Oppdal στην Strand Drift
Oppdal AS δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση κατά την έννοια
των διατάξεων της συμφωνίας ΕΟΧ περί κρατικών ενισχύσεων.
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θεωρεί ότι η πώληση του ακινήτου
grn 271/8 από τον Δήμο Oppdal στην Strand Drift Oppdal AS
δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61
της συμφωνία ΕΟΧ.
Άρθρο 2
Τερματίζεται η διαδικασία που κινήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου
4 παράγραφος 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του μέρους ΙΙ του
πρωτοκόλλου 3, και αφορούσε την πώληση του ακινήτου gnr
271/8 από τον Δήμο Oppdal.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Νορβηγίας.
Άρθρο 4
Το κείμενο της παρούσας απόφασης στην αγγλική γλώσσα είναι το
μόνο αυθεντικό.
Βρυξέλλες, 9 Μαΐου 2012.

Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Oda Helen SLETNES

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Πρόεδρος

Μέλος του Σώματος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
αριθ. 339/12/COL
της 20ής Σεπτεμβρίου 2012
για την τροποποίηση του καταλόγου που περιέχεται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι μέρος 1.2 σημείο 39
της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που απαριθμεί τους συνοριακούς σταθμούς
ελέγχου στην Ισλανδία και τη Νορβηγία που είναι εγκεκριμένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών
ελέγχων σε ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες και για την κατάργηση της απόφασης
της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 92/12/COL
Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη τα σημεία 4.B.1 και 3 και το σημείο 5 στοιχείο β)
του εισαγωγικού μέρους του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος I της
συμφωνίας ΕΟΧ,
Έχοντας υπόψη την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 4 του
μέρους 1.1 του κεφαλαίου I του παραρτήματος I της συμφωνίας
για τον ΕΟΧ (οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμ
βρίου 1997, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτη
νιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα
από τρίτες χώρες (1)), όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στη
συμφωνία για τον ΕΟΧ με τις τομεακές προσαρμογές που αναφέ
ρονται στο παράρτημα I της εν λόγω συμφωνίας, και ιδίως στο
άρθρο 6 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Σώματος αριθ. 326/12/COL που
εξουσιοδοτεί το αρμόδιο μέλος του Σώματος να θεσπίσει την από
φαση αυτή,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Στις 17 Ιουλίου 2012, η νορβηγική αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (στο εξής ΝΑΑΤ) ενημέρωσε την Αρχή σχετικά με αλλα
γές στον κατάλογο των νορβηγικών συνοριακών σταθμών ελέγχου
(ΣΣΕ) όσον αφορά το κέντρο ελέγχου Εllingsøy. Ο σταθμός ελέγ
χου Εllingsøy κατατάσσεται στους ΣΣΕ του λιμένα του Ålesund
(NO AES 1) και εμφανίζεται στο παράρτημα της απόφασης της
Αρχής αριθ. 92/12/COL, της 13ης Μαρτίου 2012, (2) με την
έγκριση για την εισαγωγή κατεψυγμένων, συσκευασμένων αλιευτι
κών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση [HC-TF(FR)(1)(2)(3)].
Στις 14 Ιουνίου 2012, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας, η ΝΑΑΤ
απέσυρε την έγκριση λειτουργίας ως κέντρου ελέγχου και, με επι
στολή της 17ης Ιουλίου 2012, ζήτησε από την Αρχή να διαγράψει
τον σταθμό ελέγχου Εllingsøy από τον κατάλογο των μεθοριακών
σταθμών ελέγχου στην Ισλανδία και τη Νορβηγία που είναι εγκε
κριμένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε ζωντανά ζώα
και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες.
Σύμφωνα με την οδηγία του 97/78/ΕΚ, η Αρχή καταρτίζει και
δημοσιεύει κατάλογο των εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγ
χου, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπλη
ρώνεται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στους εθνικούς
καταλόγους. Ο τρέχων κατάλογος των εγκεκριμένων συνοριακών
(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ L 141 της 31.5.2012, σ. 16, και συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ
αριθ. 29 της 31.5.2012, σ. 1.

σταθμών ελέγχου εγκρίθηκε από την Αρχή στις 13 Μαρτίου 2012
με την απόφαση αριθ. 92/12/COL.

Επομένως είναι υποχρέωση της Αρχής να τροποποιήσει τον κατά
λογο των συνοριακών σταθμών ελέγχου στην Ισλανδία και τη Νορ
βηγία και να δημοσιεύσει νέο κατάλογο που θα λαμβάνει υπόψη τη
διαγραφή του συνοριακού σταθμού ελέγχου Ellingsøy, που κατα
τάσσεται στους ΣΣΕ του λιμένα του Ålesund (NO AES 1), από τον
νορβηγικό κατάλογο ΣΣΕ.

Η Εποπτεύουσα Αρχή, με την απόφασή της αριθ. 326/12/COL,
παρέπεμψε το θέμα στην κτηνιατρική επιτροπή της ΕΖΕΣ που την
επικουρεί. Η εν λόγω επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προτεινόμενη
τροποποίηση του καταλόγου. Συνεπώς, τα μέτρα που προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη της
κτηνιατρικής επιτροπής της ΕΖΕΣ που επικουρεί την Εποπτεύουσα
Αρχή της ΕΖΕΣ, και το τελικό κείμενο των μέτρων παραμένει αμε
τάβλητο.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο σταθμός ελέγχου Εllingsøy που κατατάσσεται στους ΣΣΕ του
λιμένα του Ålesund (NO AES 1) διαγράφεται από τον κατάλογο
που περιέχεται στο σημείο 39 του μέρους 1.2 του κεφαλαίου Ι του
παραρτήματος Ι της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο, των μεθοριακών σταθμών ελέγχου στην Ισλανδία και τη
Νορβηγία που είναι εγκεκριμένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών
ελέγχων σε ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες.

Άρθρο 2
Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα
προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ισλανδία και τη
Νορβηγία διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στους
εγκεκριμένους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που απαριθμούνται
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Με την παρούσα καταργείται η απόφαση αριθ. 92/12/COL της
Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ της 13ης Μαρτίου 2012.

Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Σεπτεμβρίου 2012.
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Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.
Άρθρο 6
Το κείμενο της παρούσας απόφασης στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό.

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2012.
Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Xavier LEWIS

Μέλος του Σώματος

Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χώρα: Ισλανδία
1

2

3

4

5

Akureyri

IS AKU1

P

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

Húsavík

IS HUS 1

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Ísafjörður

IS ISA1

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

HC(2), NHC(2) O Страна: ОБЕДИНЕНО
КРАЛСТВО – Země:

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

HC(2), NHC(2) O Страна: ОБЕДИНЕНО
КРАЛСТВО – Země:

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3),
NHC-NT(2)(6)(16)

Þorlákshöfn

IS THH1

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

6

O (15)

Χώρα: Νορβηγία
2

3

Borg

NO BRG 1

P

HC, NHC

Båtsfjord

NO BJF 1

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Egersund

NO EGE 1

P

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

Florø EWOS

NO FRO 1

P

NHC-NT(6)(16)

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

1

Kirkenes

NO KKN 1

P

Kristiansund

NO KSU 1

P

Larvik

NO LAR 1

P

Måløy

NO MAY 1

P

4

5

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6),
NHC-NT(6)
HC(2)

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

NO OSL 1

P

HC, NHC

Όσλο

NO OSL 4

A

HC, NHC

Sortland

NO SLX 1

P

NO STS 3

R

E(7)

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Όσλο

Storskog

6

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)
HC, NHC

U,E,O

U,E,O
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2

3

NO TOS 1

P

Vadsø

NO VOS 1

P

Ålesund

NO AES 1

P

1
2
3

4
5

6

5-6

4
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5

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

6

HC-T(FR)(1)(2)(3)
Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2)(3),
NHC-NT(6)

= Επωνυμία
= Κωδικός TRACES
= Είδος
A
= Αερολιμένας
F
= Σιδηροδρ. μεταφορές
P
= Λιμένας
R
= Οδός
= Κέντρο ελέγχου
= Προϊόντα
HC = Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση
NHC = Άλλα προϊόντα
NT = Καμία απαίτηση όσον αφορά τη θερμοκρασία
T
= Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη
T(FR) = Κατεψυγμένα προϊόντα
T(CH) = Προϊόντα διατηρημένα με απλή ψύξη
= Ζώντα ζώα
U
= Οπληφόρα: βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, άγρια και οικόσιτα μόνοπλα
E
= Εγγεγραμμένα ιπποειδή όπως ορίζονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου
O
= Άλλα ζώα
= Ειδικές παρατηρήσεις
(1) = Έλεγχος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3
της Οδηγίας 97/78/ΕΚ
(2) = Μόνο συσκευασμένα προϊόντα
(3) = Μόνο αλιευτικά προϊόντα
(4) = Μόνο ζωικές πρωτεΐνες
(5) = Μόνο έριο, προβιές και δέρματα
(6) = Μόνο υγρές λιπαρές ουσίες, έλαια και ιχθυέλαια
(7) = Ισλανδικά πόνυ (μόνο από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο)
(8) = Μόνο ιπποειδή
(9) = Μόνο τροπικά ψάρια
(10) = Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζώντα ψάρια, ερπετά και πτηνά άλλα εκτός από στρουθιονίδες
(11) = Μόνο ζωοτροφές χύμα
(12) = Για τα (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο εκείνα που προορίζονται για ζωολογικό κήπο και για τα (O), μόνο νεοσσοί μιας
ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα ή άλλα ζώα που προορίζονται για ζωολογικό κήπο
(13) = Nagylak HU: Πρόκειται για συνοριακό σταθμό ελέγχου (για προϊόντα) και σημείο συνοριακής διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα
σύνορα Ουγγαρίας-Ρουμανίας, που υπόκειται στα μεταβατικά μέτρα για τα οποία έχει γίνει διαπραγμάτευση και τα οποία
ορίζονται στη συνθήκη προσχώρησης για τα προϊόντα και τα ζώντα ζώα. Βλέπε απόφαση 2003/630/ΕΚ της Επιτροπής
(14) = Ορίζονται για διαμετακόμιση διαμέσου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για αποστολές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης για
ανθρώπινη κατανάλωση που προέρχονται από τη Ρωσία ή προορίζονται για αυτή υπό τις ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται
στη σχετική κοινοτική νομοθεσία
(15) = Μόνο ζώα υδατοκαλλιέργειας
(16) = Μόνο ιχθυάλευρα.
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Τιμή συνδρομής 2012 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 310 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

840 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

100 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με τον
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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