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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Απριλίου 2013
περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας λευκού μάρλιν στον Ατλαντικό ωκεανό από σκάφη που φέρουν
σημαία Πορτογαλίας
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. 40/2013 του Συμβουλίου, της
21ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό, για το
2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων οι οποίες υφίστανται
στα ύδατα ΕΕ και οι οποίες παρέχονται σε σκάφη ΕΕ σε
ορισμένα ύδατα εκτός ΕΕ για ορισμένα αποθέματα ιχθύων
ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο
διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών (2), καθορίζει ποσο
στώσεις για το 2013.
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 2013.
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 σχετικά
με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2013 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, 5 Απριλίου 2013.

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 23 της 25.1.2013, σ. 54.
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Αριθ.

02/TQ40

Κράτος μέλος

Πορτογαλία

Απόθεμα

WHM/ATLANT (Tetrapturus albidus)

Είδος

Λευκό μάρλιν

Ζώνη

Ατλαντικός ωκεανός

Ημερομηνία

19.3.2013

12.4.2013
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 334/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2013
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, 11 Απριλίου 2013.
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

MA
TN
TR
ZZ

71,0
95,9
140,2
102,4

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

158,2
116,3
136,0
136,8

0709 93 10

MA
TR
ZZ

91,2
112,4
101,8

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

50,2
72,2
79,1
63,1
66,5
66,2

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

87,5
99,1
93,3

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

96,1
92,7
118,0
78,8
33,9
148,7
248,3
102,7
114,9

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

121,1
151,2
99,8
204,5
182,0
122,2
146,8

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».

12.4.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Απριλίου 2013
για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ όσον αφορά την αναγνώριση
ορισμένων περιφερειών της Ισπανίας ως επισήμως απαλλαγμένων από τη βρουκέλλωση (B. melitensis)
και για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ της απόφασης 2003/467/ΕΚ όσον αφορά την
κήρυξη ορισμένων περιφερειών της Ισπανίας ως επισήμως απαλλαγμένων από τη βρουκέλλωση και
ορισμένων περιφερειών της Ιταλίας και της Πολωνίας ως επισήμως απαλλαγμένων από την ενζωοτική
λεύκωση των βοοειδών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 1951]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/177/ΕΕ)
τητα της Καστίλης-Λεόν (Castilla y Leon), η Αυτόνομη Κοι
νότητα της Γαλικίας (Galicia) και η Αυτόνομη Κοινότητα της
Χώρας των Βάσκων (Pais Vasco).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου
στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροει
δών (1), και ιδίως το παράρτημα A κεφάλαιο II σημείο 7 και το
παράρτημα Δ κεφάλαιο I στοιχείο Ε,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης
Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου
που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (2), και ιδίως το
παράρτημα A κεφάλαιο 1 τμήμα II,

(4)

Έπειτα από αξιολόγηση των εγγράφων που υπέβαλε η Ισπα
νία, η Αυτόνομη Κοινότητα των Αστουρίων (Asturias), η
Αυτόνομη Κοινότητα της Κανταβρίας (Cantabria), η Αυτό
νομη Κοινότητα της Καστίλης-Λεόν (Castilla y Leon), η
Αυτόνομη Κοινότητα της Γαλικίας (Galicia) και η Αυτόνομη
Κοινότητα της Χώρας των Βάσκων (Pais Vasco) θα πρέπει να
αναγνωριστούν ως επισήμως απαλλαγμένες από τη βρουκέλ
λωση (B. melitensis).

(5)

Ως εκ τούτου, η καταχώριση στο παράρτημα II της απόφα
σης 93/52/ΕΟΚ όσον αφορά την Ισπανία θα πρέπει να τρο
ποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ εφαρμόζεται στον τομέα του ενδοε
νωσιακού εμπορίου βοοειδών και χοιροειδών. Καθορίζει τους
όρους υπό τους οποίους ένα κράτος μέλος ή περιφέρεια
αυτού μπορούν να κηρυχθούν επισήμως απαλλαγμένα από
τη φυματίωση, τη βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση
των βοοειδών, όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών.

(7)

Τα παραρτήματα της απόφασης 2003/467/ΕΚ της Επιτρο
πής, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος
επίσημης απαλλαγής από τη φυματίωση, τη βρουκέλωση και
την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σε ορισμένα κράτη
μέλη και περιφέρειες κρατών μελών όσον αφορά τις αγέλες
βοοειδών (4) απαριθμούν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες
αυτών που κηρύσσονται επισήμως απαλλαγμένα από τη
φυματίωση, τη βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση
των βοοειδών.

(8)

Η Ισπανία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην
οδηγία 64/432/ΕΟΚ, ώστε να αναγνωριστούν ως επισήμως
απαλλαγμένες από τη βρουκέλωση η Αυτόνομη Κοινότητα
των Βαλεαρίδων Νήσων, η Αυτόνομη Κοινότητα της Χώρας
των Βάσκων (Pais Vasco), η Αυτόνομη Κοινότητα της Μούρ
θια (Murcia) και η Αυτόνομη Κοινότητα της Λα Ριόχα (La
Rioja).

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ καθορίζει τους όρους υγείας των
ζώων που διέπουν το εμπόριο αιγοπροβάτων στην Ένωση.
Καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη ή
περιφέρειές τους αναγνωρίζονται ως επισήμως απαλλαγμένα
από τη βρουκέλλωση.

(2)

Στην απόφαση 93/52/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμ
βρίου 1992, που διαπιστώνει την τήρηση εκ μέρους ορι
σμένων κρατών μελών ή περιφερειών των όρων σχετικά με τη
βρουκέλλωση (B. melitensis) και που τους αναγνωρίζει το
καθεστώς κράτους μέλους ή περιφέρειας επισήμως απαλλαγ
μένης από την ασθένεια αυτή (3) παρατίθενται, στο παράρ
τημα II της απόφασης, οι περιφέρειες των κρατών μελών που
αναγνωρίζεται ότι είναι επισήμως απαλλαγμένες από τη
βρουκέλλωση (B. melitensis) σύμφωνα με την οδηγία
91/68/ΕΟΚ.

(3)

Η Ισπανία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην
οδηγία 91/68/ΕΟΚ, ώστε να αναγνωριστούν ως επισήμως
απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση (B. melitensis) η Αυτό
νομη Κοινότητα των Αστουρίων (Asturias), η Αυτόνομη
Κοινότητα της Κανταβρίας (Cantabria), η Αυτόνομη Κοινό

(1) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.
(2) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19.
(3) ΕΕ L 13 της 21.1.1993, σ. 14.

(4) ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 74.
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Έπειτα από αξιολόγηση των εγγράφων που υπέβαλε η Ισπα
νία, η Αυτόνομη Κοινότητα των Βαλεαρίδων Νήσων, η Αυτό
νομη Κοινότητα της Χώρας των Βάσκων (Pais Vasco), η
Αυτόνομη Κοινότητα της Μούρθια (Murcia) και η Αυτόνομη
Κοινότητα της Λα Ριόχα (La Rioja) θα πρέπει να κηρυχθούν
επισήμως απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση.
Η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία απο
δεικνύεται η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην οδη
γία 64/432/ΕΟΚ, ώστε να αναγνωριστεί η επαρχία του Μπε
νεβέντο (Benevento) ως επίσημα απαλλαγμένη από την
ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.
Έπειτα από αξιολόγηση των εγγράφων που υπέβαλε η Ιταλία,
η επαρχία του Μπενεβέντο (Benevento) θα πρέπει να κηρυ
χθεί επισήμως απαλλαγμένη περιφέρεια από την ενζωοτική
λεύκωση των βοοειδών.
Η Πολωνία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην
οδηγία 64/432/ΕΟΚ, ώστε να αναγνωριστούν ως επισήμως
απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών 24
διοικητικές περιφέρειες (powiaty) εντός των ανώτερων διοι
κητικών μονάδων (βοεβοδάτα) pomorskie και wielkopol
skie.
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(14)

Επομένως, τα παραρτήματα II και ΙΙΙ της απόφασης
2003/467/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(15)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα
με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Τα παραρτήματα II και III της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροποποι
ούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2013.

Έπειτα από αξιολόγηση των εγγράφων που υπέβαλε η Πολω
νία, οι εν λόγω περιφέρειες θα πρέπει να κηρυχθούν επισή
μως απαλλαγμένες περιφέρειες της Πολωνίας από την ενζωο
τική λεύκωση των βοοειδών.

Για την Επιτροπή
Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Στο παράρτημα II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ, η καταχώριση για την Ισπανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στην Ισπανία:
— Αυτόνομη Κοινότητα των Asturias (Αστουρίων),
— Αυτόνομη Κοινότητα των Βαλεαρίδων Νήσων,
— Αυτόνομη Κοινότητα των Καναρίων Νήσων: Επαρχίες Santa Cruz de Tenerife και Las Palmas,
— Αυτόνομη Κοινότητα της Cantabria (Κανταβρίας),
— Αυτόνομη Κοινότητα της Castilla y Leon (Καστίλης-Λεόν),
— Αυτόνομη Κοινότητα της Galicia (Γαλικίας),
— Αυτόνομη Κοινότητα της Pais Vasco (Χώρας των Βάσκων).»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τα παραρτήματα II και III της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:
1. Στο παράρτημα II κεφάλαιο 2, η καταχώριση για την Ισπανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στην Ισπανία:
— Αυτόνομη Κοινότητα των Καναρίων Νήσων: Επαρχίες Santa Cruz de Tenerife και Las Palmas,
— Αυτόνομη Κοινότητα των Βαλεαρίδων Νήσων,
— Αυτόνομη Κοινότητα της Pais Vasco (Χώρας των Βάσκων),
— Αυτόνομη Κοινότητα της Murcia (Μούρθια),
— Αυτόνομη Κοινότητα της La Rioja (Λα Ριόχα).»
2. Στο παράρτημα III κεφάλαιο 2:
α) η καταχώριση για την Ιταλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στην Ιταλία:
— Περιφέρεια Abruzzo (Αμπρούτσο): Επαρχία Pescara,
— Επαρχία Bolzano,
— Περιφέρεια Campania (Καμπανίας): Επαρχίες Napoli, Benevento,
— Περιφέρεια Emilia-Romagna (Εμίλια Ρομάνια),
— Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia (Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια),
— Περιφέρεια Lazio (Λάτσιο): Επαρχίες Frosinone, Rieti, Viterbo,
— Περιφέρεια Liguria (Λιγυρίας): Επαρχίες Imperia, Savona,
— Περιφέρεια Lombardia (Λομβαρδίας),
— Περιφέρεια Marche (Μάρκε),
— Περιφέρεια Molise (Μολίζε),
— Περιφέρεια Piemonte (Πεδεμοντίου),
— Περιφέρεια Puglia (Απουλίας): Επαρχία Brindisi,
— Περιφέρεια Sardegna (Σαρδηνίας),
— Περιφέρεια Σικελίας: Επαρχίες Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani,
— Περιφέρεια Toscana (Τοσκάνης),
— Επαρχία Trento,
— Περιφέρεια Umbria (Ούμπριας),
— Περιφέρεια Valle d’Aosta (Κοιλάδας Αόστης),
— Περιφέρεια Βένετο.»
β) η καταχώριση για την Πολωνία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στην Πολωνία:
— Βοεβοδάτο dolnośląskie
Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia
Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki,
milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki,
wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki,
złotoryjski.

— Βοεβοδάτο lubelskie
Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, kras
nostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski,
parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamoj
ski, Zamość.
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— Βοεβοδάτο lubuskie
Powiaty:

gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, nowosolski,
słubicki, strzelecko–drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielo
nogórski, żagański, żarski, wschowski.

— Βοεβοδάτο kujawsko-pomorskie
Powiaty:

aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński,
grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, mogileński, nakielski, radziejow
ski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, tucholski, wąbrzeski, Włocławek,
włocławski, żniński.

— Βοεβοδάτο łódzkie
Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoc
zyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki,
radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wie
luński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

— Βοεβοδάτο małopolskie
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanow
ski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski,
olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

— Βοεβοδάτο mazowieckie
Powiaty:

białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki,
legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki,
Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski,
przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, soch
aczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski,
wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski.

— Βοεβοδάτο opolskie
Powiaty:

brzeski,
głubczycki,
kędzierzyńsko-kozielski,
kluczborski,
namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

krapkowicki,

— Βοεβοδάτο podkarpackie
Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński,
Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Prze
myśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowo
wolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

— Βοεβοδάτο podlaskie
Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński,
łomżyński, Łomża, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki,
wysokomazowiecki, zambrowski.
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— Βοεβοδάτο pomorskie
Powiaty:

bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski,
kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, staro
gardzki, sztumski, tczewski, wejherowski.

— Βοεβοδάτο śląskie
Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński,
częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój,
Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski,
Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze,
zawierciański, Żory, żywiecki.

— Βοεβοδάτο świętokrzyskie
Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

— Βοεβοδάτο warmińsko-mazurskie
Powiaty:

bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski,
iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński,
ostródzki, Olsztyn, piski, szczycieński, węgorzewski.

— Βοεβοδάτο wielkopolskie
Powiaty:

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński,
kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, kościański, krotoszyński, leszc
zyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski,
pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki,
śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski.»
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης
Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και
για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88 της 4ης Απριλίου 2011)
Σε ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση τις αιτιολογικές σκέψεις (6) και (41), ο όρος «προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών»
αντικαθίσταται από τον όρο «δομικό προϊόν» και οι σχετικές φράσεις προσαρμόζονται, ενδεχομένως, γραμματικά αναλόγως.

Σε ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση τις αιτιολογικές σκέψεις (6), (10) και (41), ο όρος «δομική κατασκευή», όπου δεν αποτελεί
μέρος του όρου «μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών» ή του προαναφερθέντος όρου «προϊόν του τομέα των δομικών
κατασκευών», αντικαθίσταται από τον όρο «δομικό έργο» και οι σχετικές φράσεις προσαρμόζονται, ενδεχομένως, γραμματικά
αναλόγως.

Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «δήλωση απόδοσης» αντικαθίσταται από τον όρο «δήλωση επιδόσεων» και οι σχετικές φράσεις
προσαρμόζονται, ενδεχομένως, γραμματικά αναλόγως.

Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «κλάση απόδοσης» αντικαθίσταται από τον όρο «κατηγορία επιδόσεων» και οι σχετικές φράσεις
προσαρμόζονται, ενδεχομένως, γραμματικά αναλόγως.

Σε ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση τις αιτιολογικές σκέψεις (41) και (54), το άρθρο 2 σημείο 9 και το παράρτημα ΙΙΙ σημείο
9 πρώτο εδάφιο σημείο 2 δεύτερη περίοδος, ο όρος «απόδοση», όπου δεν αποτελεί μέρος του προαναφερθέντος όρου «δήλωση
απόδοσης» ή του προαναφερθέντος όρου «κλάση απόδοσης», αντικαθίσταται από τον όρο «επίδοση» και οι σχετικές φράσεις
προσαρμόζονται, ενδεχομένως, γραμματικά αναλόγως.

Σε ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση το άρθρο 2 σημείο 9, ο όρος «κλάση», όπου δεν αποτελεί μέρος του προαναφερθέντος
όρου «κλάση απόδοσης», αντικαθίσταται από τον όρο «κατηγορία» και οι σχετικές φράσεις προσαρμόζονται, ενδεχομένως,
γραμματικά αναλόγως.

Σε ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση το παράρτημα ΙΙ σημείο 1, ο όρος «ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης» αντικαθίσταται από
τον όρο «έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης» και οι σχετικές φράσεις προσαρμόζονται, ενδεχομένως, γραμματικά αναλόγως.

Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «προτεινόμενη χρήση» αντικαθίσταται από τον όρο «προοριζόμενη χρήση» και οι σχετικές
φράσεις προσαρμόζονται, ενδεχομένως, γραμματικά αναλόγως.

Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «επιτήρηση της αγοράς» αντικαθίσταται από τον όρο «εποπτεία της αγοράς» και οι σχετικές
φράσεις προσαρμόζονται, ενδεχομένως, γραμματικά αναλόγως.

Στη σελίδα 5, αιτιολογική σκέψη (6):
αντί:

«(6)

Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών
κατασκευών (3) αποσκοπούσε στην άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο των προϊόντων του τομέα των
δομικών κατασκευών προκειμένου να αυξηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.»

διάβαζε:

«(6)

Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών
κατασκευών (3) αποσκοπούσε στην άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο των δομικών προϊόντων
προκειμένου να αυξηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.».

Στη σελίδα 8, αιτιολογική σκέψη (31):
αντί:

«(31)

Τοποθετώντας τη σήμανση CE ή μεριμνώντας για την τοποθέτησή της…»

διάβαζε:

«(31)

Τοποθετώντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της…».
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Στη σελίδα 8, αιτιολογική σκέψη (41):
αντί:

«(41)

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής θα πρέπει να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τοποθετούν ή καθιστούν διαθέσιμα στην
αγορά μόνο προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισμού, οι οποίες έχουν σκοπό να εγγυώνται την απόδοση των προϊόντων του τομέα
δομικών κατασκευών και να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών. Ειδικότερα, οι εισαγω
γείς και οι διανομείς προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών θα πρέπει να γνωρίζουν τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά για τα οποία ισχύουν διατάξεις περί της ενωσιακής αγοράς, καθώς και τις ειδικές απαι
τήσεις που ισχύουν στα κράτη μέλη ως προς τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών, και θα πρέπει να
χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις στις εμπορικές τους συναλλαγές.»

διάβαζε:

«(41)

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής θα πρέπει να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά
μόνο δομικά προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι οποίες
έχουν σκοπό να εγγυώνται την επίδοση των δομικών προϊόντων και να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις
δομικών έργων. Ειδικότερα, οι εισαγωγείς και οι διανομείς δομικών προϊόντων θα πρέπει να γνωρίζουν τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία ισχύουν διατάξεις περί της ενωσιακής αγοράς, καθώς και τις ειδικές
απαιτήσεις που ισχύουν στα κράτη μέλη ως προς τις βασικές απαιτήσεις δομικών έργων, και θα πρέπει να
χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις στις εμπορικές τους συναλλαγές.».

Στη σελίδα 8, αιτιολογική σκέψη (42) πρώτη περίοδος:
αντί:

«(42)

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στους εθνικούς τεχνικούς κανόνες, έτσι ώστε οι
επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, να μπορούν να συγκεντρώνουν αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος στο οποίο προτίθενται να τοποθετούν ή να
καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά τα προϊόντα τους.»

διάβαζε:

«(42)

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στους εθνικούς τεχνικούς κανόνες, έτσι ώστε οι
επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, να μπορούν να συγκεντρώνουν αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος στο οποίο προτίθενται να διαθέτουν ή να καθιστούν
διαθέσιμα στην αγορά τα προϊόντα τους.».

Στη σελίδα 9, αιτιολογική σκέψη (47):
αντί:

«(47)

Η ευθύνη των κρατών μελών για την ασφάλεια, την υγεία και άλλα θέματα που καλύπτονται από τις
βασικές απαιτήσεις για τις εργασίες κατασκευών στην επικράτειά τους θα πρέπει να αναγνωριστεί με ρήτρα
διασφάλισης που θα προβλέπει κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.»

διάβαζε:

«(47)

Η ευθύνη των κρατών μελών για την ασφάλεια, την υγεία και άλλα θέματα που καλύπτονται από τις
βασικές απαιτήσεις δομικών έργων στην επικράτειά τους θα πρέπει να αναγνωριστεί με ρήτρα διασφάλισης
που θα προβλέπει κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.».

Στη σελίδα 10, αιτιολογική σκέψη (54):
αντί:

«…την αναθεώρηση τόσο των βασικών απαιτήσεων για τις εργασίες κατασκευών, όσο και των συστημάτων αξιολό
γησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης.»

διάβαζε:

«…την αναθεώρηση τόσο των βασικών απαιτήσεων δομικών έργων, όσο και των συστημάτων αξιολόγησης και
επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης.».

Στη σελίδα 10, αιτιολογική σκέψη (57):
αντί:

«(57)

Όποτε αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να καταρτίζονται ενιαίες ευρωπαϊκές μέθοδοι για την πιστοποίηση
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος I.»

διάβαζε:

«(57)

Όποτε αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να καταρτίζονται ενιαίες ευρωπαϊκές μέθοδοι για τη θέσπιση της
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος I.».

Στη σελίδα 10, άρθρο 1:
αντί:

«Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά…»

διάβαζε:

«Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διάθεση ή τη διαθεσιμότητα στην αγορά…».

Στη σελίδα 10, άρθρο 2 σημείο 9:
αντί:

«9. «τύπος προϊόντος»: το σύνολο αντιπροσωπευτικών επιπέδων απόδοσης ή κλάσεων…»

διάβαζε:

«9. «τύπος προϊόντος»: το σύνολο αντιπροσωπευτικών επιπέδων ή κατηγοριών επιδόσεων…».
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Στη σελίδα 13, άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε):
αντί:

«…όπου ο κατασκευαστής προτίθεται να διαθέσει το προϊόν στην αγορά·»

διάβαζε:

«…όπου ο κατασκευαστής προτίθεται να καταστήσει διαθέσιμο το προϊόν στην αγορά·».

Στη σελίδα 13, άρθρο 8 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο:
αντί:

«Θέτοντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, οι κατασκευαστές υποδηλώνουν ότι αναλαμβάνουν
την ευθύνη για τη συμμόρφωση του…»

διάβαζε:

«Τοποθετώντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, οι κατασκευαστές υποδηλώνουν ότι αναλαμβά
νουν την ευθύνη για τη συμφωνία του…».

Στη σελίδα 14, άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο:
αντί:

«…που έχουν τοποθετηθεί ή καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες…»

διάβαζε:

«…που έχουν διατεθεί ή καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες…».

Στη σελίδα 15, άρθρο 13 παράγραφος 3:
αντί:

«3.

Οι κατασκευαστές σημειώνουν…»

διάβαζε:

«3.

Οι εισαγωγείς σημειώνουν…».

Στη σελίδα 16, άρθρο 13 παράγραφος 6:
αντί:

«…που έχουν τοποθετηθεί ή καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες…»

διάβαζε:

«…που έχουν διατεθεί ή καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες…».

Στη σελίδα 17, άρθρο 17 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο δεύτερη περίοδος:
αντί:

«Εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης υποχρεούνται να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τα εναρμονισμένα πρότυπα
σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ.»

διάβαζε:

«Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης υποχρεούνται να μεταφέρουν τα εναρμονισμένα πρότυπα σύμφωνα με την
οδηγία 98/34/ΕΚ.».

Στη σελίδα 25, άρθρο 45 παράγραφος 4:
αντί:

«4.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα τα σχετικά με την
αξιολόγηση των προσόντων οποιουδήποτε υπεργολάβου ή της θυγατρικής…»

διάβαζε:

«4.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα τα σχετικά με την
αξιολόγηση των προσόντων οποιουδήποτε υπεργολήπτη ή της θυγατρικής…».

Στη σελίδα 27, άρθρο 52 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος:
αντί:

«Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το
μέγεθος της επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τη δομή της, την πολυπλοκότητα
της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από τα οικεία προϊόντα και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας
παραγωγής.»

διάβαζε:

«Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ασκούν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος της
επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της
τεχνολογίας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.».

Στη σελίδα 29, άρθρο 58 παράγραφος 1:
αντί:

«…όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, για να αποσύρει…»

διάβαζε:

«…όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, να αποσύρει…».

Στη σελίδα 29, άρθρο 58 παράγραφος 3 δεύτερη περίοδος:
αντί:

«Στην πληροφόρηση που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία
για την ταύτιση του…»

διάβαζε:

«Στην πληροφόρηση που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία
για την ταυτοποίηση του…».
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Στη σελίδα 31, άρθρο 63 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:
αντί:

«2.

Αν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο…»

διάβαζε:

«2.
Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε
το Συμβούλιο…».

Στη σελίδα 33, παράρτημα Ι σημείο 1 στοιχείο α):
αντί:

«α) κατάρρευση της όλης κατασκευής ή μέρους της·»

διάβαζε:

«α) κατάρρευση του όλου έργου ή μέρους του·».

Στη σελίδα 33, παράρτημα Ι σημείο 2 στοιχείο γ):
αντί:

«γ) η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικές κατασκευές να είναι περιορισμένη·»

διάβαζε:

«γ) η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά δομικά έργα να είναι περιορισμένη·».

Στη σελίδα 35, παράρτημα ΙΙ σημείο 1:
αντί:

«1. Αίτηση για ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης
Όταν ένας κατασκευαστής υποβάλλει αίτημα για ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης σε οποιονδήποτε ΟΤΑ…»

διάβαζε:

«1. Αίτηση για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση
Όταν ένας κατασκευαστής υποβάλλει αίτημα για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση σε οποιονδήποτε ΟΤΑ…».

Στη σελίδα 38, παράρτημα ΙΙΙ σημείο 9 πρώτο εδάφιο σημείο 2 δεύτερη περίοδος:
αντί:

«Πρέπει να σημειώνονται τα γράμματα τα γράμματα «NPD» (μη καθορισμένη απόδοση), όταν δεν δηλώνεται από
δοση·»

διάβαζε:

«Πρέπει να σημειώνονται τα γράμματα «NPD» (μη καθορισμένη επίδοση), όταν δεν δηλώνεται επίδοση·».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 1:
αντί:

«1 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.»

διάβαζε:

«1 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 2:
αντί:

«2 ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.»

διάβαζε:

«2 ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 3:
αντί:

«3 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ).»

διάβαζε:

«3 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΡΟΪ
ΟΝΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ).».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 4:
αντί:

«4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ.
ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΙΤ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.»

διάβαζε:

«4 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ/ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ.».
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Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 7:
αντί:

«7 ΓΥΨΙΝΑ ΕΙΔΗ.»

διάβαζε:

«7 ΓΥΨΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 9:
αντί:

«9 ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.»

διάβαζε:

«9 ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 10:
αντί:

«10 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΥΡΟ
ΣΒΕΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ).»

διάβαζε:

«10 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗ
ΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ).».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 12:
αντί:

«12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ.»

διάβαζε:

«12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 14:
αντί:

«14 ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ.»

διάβαζε:

«14 ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 15:
αντί:

«15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΟΜΙΚΟΙ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.»

διάβαζε:

«15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 16:
αντί:

«16 ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ), ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΑ ΤΑΝΥΣΗΣ.»

διάβαζε:

«16 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ), ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 18:
αντί:

«18 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ.»

διάβαζε:

«18 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 19:
αντί:

«19 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ.»

διάβαζε:

«19 ΔΑΠΕΔΑ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 21:
αντί:

«21 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑ
ΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.»

διάβαζε:

«21 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩ
ΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.».
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Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 22:
αντί:

«22 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΩΝ.»

διάβαζε:

«22 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ.».

Στη σελίδα 39, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 25:
αντί:

«25 ΚΟΛΛΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.»

διάβαζε:

«25 ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ.».

Στη σελίδα 40, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 30:
αντί:

«30 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΥΣ.»

διάβαζε:

«30 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΔΟΜΗ
ΣΗΣ.».

Στη σελίδα 40, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 32:
αντί:

«32 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ.»

διάβαζε:

«32 ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ.».

Στη σελίδα 40, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 33:
αντί:

«33 ΜΕΣΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ.»

διάβαζε:

«33 ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ.».

Στη σελίδα 40, παράρτημα ΙV πίνακας 1 σημείο 34:
αντί:

«34 ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.»

διάβαζε:

«34 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.».

Στη σελίδα 40, παράρτημα ΙV πίνακας 2 σημείο 2 δεύτερη στήλη δεύτερο εδάφιο:
αντί:

«…(κατασκευαστές, σχεδιαστές, συμβαλλόμενοι, εγκαταστάτες).»

διάβαζε:

«…(κατασκευαστές, σχεδιαστές, εργολήπτες, εγκαταστάτες).».

Στη σελίδα 43, παράρτημα V σημείο 1.4 στοιχείο β):
αντί:

«β) το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών διενεργεί προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής
τύπου (βάσει δειγματοληψίας που διενήργησε), του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων τιμών ή της
περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος·»

διάβαζε:

«β) το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών διενεργεί προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής
τύπου (βάσει δειγματοληψίας που διενήργησε ο κατασκευαστής), του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων
τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος·».

L 103/15

Τιμή συνδρομής 2013 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 300 EUR ετησίως

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

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 420 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

910 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 δημοσιεύθηκε 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 «Σημείωση για 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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