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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 335/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Απριλίου 2013
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(3)

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ
της περιόδου προγραμματισμού που ακολουθεί την περίοδο
προγραμματισμού 2007-2013 προορίζονται, στο μέτρο του
δυνατού, για την εφαρμογή αυτής της νέας στρατηγικής
αγροτικής ανάπτυξης. Η επικάλυψη της εφαρμογής των προ
γραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των σχετικών νομικών
διατάξεων που αφορούν την περίοδο προγραμματισμού
2007-2013 και εκείνων της επόμενης περιόδου προγραμμα
τισμού, είναι αναπόφευκτη για κάποιο χρονικό διάστημα.
Συνεπώς, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που θεσπί
ζονται στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 20072013 εφαρμόζονται υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να μην
απορροφούν δυσανάλογα μεγάλο μέρος των οικονομικών
πόρων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού.

(4)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη
δεν προβαίνουν σε νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιού
χους όσον αφορά τα πολυετή μέτρα που μπορεί να εκτείνο
νται στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού και τα οποία,
ως αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής για την αγροτική ανά
πτυξη, είναι πιθανόν να διακοπούν ή να τροποποιηθούν
ουσιαστικά.

(5)

Το άρθρο 27 παράγραφος 12 και το άρθρο 32α του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 περιορίζουν τη διάρκεια των
τρεχουσών γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων, των δεσμεύ
σεων καλής διαβίωσης των ζώων ή των δασοπεριβαλλοντικών
δεσμεύσεων στο τέλος της περιόδου πριμοδότησης την
οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης για το 2013. Για να εξα
σφαλιστεί ότι τυχόν καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής
και έγκρισης των νέων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης
δεν θα έχουν αρνητική επίπτωση στη συνέχεια της εφαρμο
γής της πολιτικής, η δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω
δεσμεύσεων θα πρέπει να παραταθεί έως το τέλος της περιό
δου πριμοδότησης την οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης για
το 2014.

(6)

Προς το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013,
θα πρέπει να μειωθεί ο διαδικαστικός φόρτος για τα κράτη
μέλη που επιφέρουν αλλαγές στα προγράμματα αγροτικής
ανάπτυξης, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει το
ενδεδειγμένο επίπεδο αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερες

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβου
λίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ
ξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 91,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής (2)
θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

(2)

Στις 12 Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (3). Η
εν λόγω πρόταση εισάγει νέα στρατηγική για την αγροτική
ανάπτυξη με βάση τις επιλογές πολιτικής που σκιαγραφού
νται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών,
με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμε
τώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη δια
τροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» (4) και την
ευρεία συζήτηση που ακολούθησε. Όταν εγκριθεί, η πρό
ταση θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική αγρο
τικής ανάπτυξης, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο σειράς
μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 και περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτι
κής ανάπτυξης των κρατών μελών.

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

ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.
ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 15.
COM(2011) 627 τελικό/3 της 12.10.2011.
COM(2010) 672 τελικό, 18.11.2010.
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δυνατότητες για έγκαιρη μεταφορά, και μέσω διαδικασίας
κοινοποίησης, ποσών από ορισμένα μέτρα, στα οποία τα
ποσά εκείνα δεν είναι πλέον αναγκαία, σε άλλα μέτρα. Συνε
πώς, θα πρέπει να αυξηθεί το όριο ευελιξίας μεταξύ αξόνων
για τις μεταφορές.
Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εφαρμογής
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και η ομαλή μετάβαση
από τη μια περίοδο προγραμματισμού στην επόμενη περίοδο
προγραμματισμού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκρινιστεί
ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εκ των προτέρων
αξιολογήσεις των νέων προγραμμάτων και το κόστος προ
παρασκευής για την ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυ
ξης για την περίοδο προγραμματισμού που έπεται της περιό
δου προγραμματισμού 2007-2013 αποτελούν μέρος των
δραστηριοτήτων προπαρασκευής που χρηματοδοτούνται
μέσω της τεχνικής βοήθειας. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι
δυνατή η χρηματοδότηση άλλων προπαρασκευαστικών δρα
στηριοτήτων εφόσον συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότη
τες των τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και
είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί η συνέχεια και η
ομαλή μετάβαση από τη μια περίοδο προγραμματισμού
στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

(7)

Όταν τα κράτη μέλη έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τους πόρους
τους της περιόδου 2007-2013 για το συγκεκριμένο πρό
γραμμα και/ή μέτρο, δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν νέες
νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους στο πλαίσιο του εν
λόγω προγράμματος και/ή μέτρου. Επιπλέον, θα πρέπει να
προβλεφθούν σαφείς καταληκτικές ημερομηνίες για την ανά
ληψη νομικών δεσμεύσεων προς δικαιούχους στο πλαίσιο
της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 και της επόμε
νης περιόδου προγραμματισμού.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 θα πρέπει επομένως να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, το ποσοστό «1 %» αντικαθί
σταται από το ποσοστό «3 %».
2) Στο άρθρο 14 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:
«5.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν αναλαμβάνονται
νέες νομικές δεσμεύσεις προς τους δικαιούχους.».
3) Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν αναλαμβάνονται
νέες νομικές δεσμεύσεις προς τους δικαιούχους.».
4) Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 27 παράγραφος 12, το «2013»
αντικαθίσταται από το «2014».
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5) Στο άρθρο 31 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:
«5.
Δεν αναλαμβάνονται νέες νομικές δεσμεύσεις προς
δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων κατά τις οποίες τα μέτρα αυτά υλοποιούνται από
ομάδες τοπικής δράσης σύμφωνα με το άρθρο 63 στοιχείο α)
του εν λόγω κανονισμού, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013.».
6) Στο άρθρο 32, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:
«Δεν αναλαμβάνονται νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1698/2005, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά
τις οποίες τα μέτρα αυτά υλοποιούνται από ομάδες τοπικής
δράσης σύμφωνα με το άρθρο 63 στοιχείο α) του εν λόγω
κανονισμού, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013.».
7) Στο άρθρο 32α, το έτος «2013» αντικαθίσταται από το έτος
«2014».
8) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 41α:
«Άρθρο 41α
1.
Για την εφαρμογή του άρθρου 66 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι δραστηριότητες προπα
ρασκευής της συνδρομής των προγραμμάτων για την περίοδο
προγραμματισμού που έπεται της περιόδου προγραμματισμού
2007-2013 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) δαπάνες που αφορούν την εκ των προτέρων αξιολόγηση των
προγραμμάτων·
β) κόστος προπαρασκευής για την ανάπτυξη στρατηγικών τοπι
κής ανάπτυξης·
γ) τις δαπάνες που συνδέονται με τις λοιπές προπαρασκευαστι
κές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι:
i) άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες των τρεχόντων
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και
ii) αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνέχεια όσον αφορά την
εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και η
ομαλή μετάβαση από τη μια περίοδο προγραμματισμού
στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού.
2.
Η εφαρμογή της παραγράφου 1 υπόκειται στη συμπερί
ληψη σχετικής διάταξης στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυ
ξης.».
9) Στο κεφάλαιο III τμήμα 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
41β:
«Άρθρο 41β
1.
Εφόσον το ποσό που έχει χορηγηθεί στο πρόγραμμα και/ή
στο μέτρο έχει εξαντληθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την
καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας που προβλέπεται στο
άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005, τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν νέες νομικές
δεσμεύσεις προς δικαιούχους.
2.
Τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις
προς δικαιούχους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 από την ημερομηνία από την οποία ξεκινούν να
αναλαμβάνουν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους σύμφωνα
με το νομικό πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 20142020.
Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο είτε
σε επίπεδο προγράμματος είτε σε επίπεδο μέτρου.
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3.
Όσον αφορά το LEADER, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν την παράγραφο 2 στο επίπεδο της
ομάδας τοπικής δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.
4.
Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην προπαρασκευαστική στήριξη και στην παροχή τεχνικής βοήθειας
του LEADER.».
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, 12 Απριλίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 336/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Απριλίου 2013
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 όσον αφορά διοικητικές διευθετήσεις με τρίτες
χώρες για τα πιστοποιητικά αλιευμάτων που αφορούν προϊόντα θαλάσσιας αλιείας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(2)

Η ονομασία της οικείας αρχής της Νέας Ζηλανδίας που
εμφαίνεται στα πιστοποιητικά αλιείας που έχουν επικυρωθεί
από την εν λόγω χώρα θα αλλάξει από την 1η Μαρτίου
2013.

(3)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα το παράρ
τημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009.

(4)

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 (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγρα
φος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 4
και το άρθρο 52,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι διοικητικές διευθετήσεις με τρίτες χώρες για τα πιστοποι
ητικά αλιευμάτων για προϊόντα αλιείας περιέχονται στο
παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της
Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση λεπτο
μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού
συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παρά
νομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (2). Οι εν λόγω διευ
θετήσεις περιλαμβάνουν δείγματα των πιστοποιητικών αλιευ
μάτων που έχουν επικυρωθεί από τις αρμόδιες αρχές των
οικείων τρίτων χωρών.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 τροπο
ποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 5.
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Στο τμήμα 3 (Νέα Ζηλανδία) του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009, το προσάρτημα 1 αντικαθίσταται
από τα ακόλουθα:
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 337/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης 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, 12 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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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

59,7
99,9
127,0
95,5

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

158,2
116,3
136,2
136,9

0709 93 10

MA
TR
ZZ

91,2
116,6
103,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

50,3
62,5
68,5
72,8
61,4
63,1

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

84,7
99,1
91,9

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

101,4
85,7
110,7
76,0
31,8
151,6
184,2
98,4
105,0

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

119,4
136,8
99,8
204,5
182,0
115,5
143,0

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».

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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