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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Οκτωβρίου 2013
για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και την προσωρινή
εφαρμογή του πρωτοκόλλου στη συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου,
ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2014/172/ΕΕ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 217 σε συνδυασμό με το άρθρο
218 παράγραφος 5 και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο
εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την πράξη προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της
Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε
την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Μαυροβού
νιο, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της
καθώς και της Δημοκρατίας της Κροατίας, με σκοπό τη
σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρα
τών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυρο
βουνίου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση
της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση («το
πρωτόκολλο»).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της, η υπογραφή του πρωτοκόλλου στη συμφωνία Σταθερο
ποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβου
νίου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημο
κρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη
της σύναψης του εν λόγω πρωτοκόλλου.
Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφα
ση.
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα)
πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδια για την υπογραφή του πρωτοκόλ
λου, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της.
Άρθρο 3
Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση, σύμφωνα με το
άρθρο 12 αυτού, από την 1η Ιουλίου 2013, εν αναμονή της
ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη σύναψή του.

(2)

Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με
τη μονογραφή του πρωτοκόλλου στις 16 Μαΐου 2013.

(3)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της
Ένωσης και των κρατών μελών της, με την επιφύλαξη της
σύναψής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής
της.

(4)

Η σύναψη του πρωτοκόλλου υπόκειται σε χωριστή διαδικα
σία όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2013.

(5)

Ενόψει της προσχώρησης της Κροατίας στην Ένωση, την 1η
Ιουλίου 2013, το πρωτόκολλο θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε
προσωρινή βάση από την ημερομηνία αυτή,

Άρθρο 4

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. LINKEVIČIUS
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
στη συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών
τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση
της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
H ΙΡΛΑΝΔΙΑ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ,
Η ΜΑΛΤΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
H ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,
Συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,
εφεξής «τα κράτη μέλη», και
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
εφεξής «η Ευρωπαϊκή Ένωση»,
αφενός, και
ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
αφετέρου,
Έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας (εφεξής «η Κροατία») στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιουλίου
2013,
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
(1)

Η συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και
της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, (εφεξής «η ΣΣΣ») υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 15 Οκτωβρίου
2007 και ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου 2010.

(2)

Η Συνθήκη για την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «η Συνθήκη Προσχώρησης») υπεγράφη
στις 9 Δεκεμβρίου 2011, στις Βρυξέλλες.

(3)

Η Κροατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της Κροατίας, η προσχώρηση της Κροατίας στη ΣΣΣ
συμφωνήθηκε με τη σύναψη πρωτοκόλλου στη ΣΣΣ.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3 της ΣΣΣ, διεξήχθησαν διαβουλεύσεις για να διασφαλισθεί ότι λαμβάνονται
υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου που ορίζονται στην εν λόγω συμφωνία,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΤΜΗΜΑ I

Άρθρο 4

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Παραχωρήσεις του Μαυροβουνίου για τα μεταποιημένα
γεωργικά προϊόντα

Άρθρο 1
Η Κροατία είναι μέρος της ΣΣΣ, και υιοθετεί και λαμβάνει υπόψη,
αντίστοιχα, κατά τον ίδιο τρόπο με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρω
παϊκής Ένωσης, το κείμενο της ΣΣΣ, καθώς και το κείμενο των
κοινών δηλώσεων και των μονομερών δηλώσεων, που προσαρτώνται
στην Τελική Πράξη που υπεγράφη την ίδια ημερομηνία.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ
ΣΣΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ II
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 2
Παραχωρήσεις του Μαυροβουνίου για τα γεωργικά προϊόντα
1.

ΤΜΗΜΑ III
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 5
Το παράρτημα IV του πρωτοκόλλου 3 της ΣΣΣ αντικαθίσταται από
το κείμενο του παραρτήματος IV του παρόντος πρωτοκόλλου.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ IV

Άρθρο 6

Στο άρθρο 27 της ΣΣΣ, παρεμβάλλεται νέα παράγραφος:

ΠΟΕ

«3.
Από την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου της παρούσας
συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρα
τίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαυροβούνιο
εφαρμόζει τους δασμούς που επιβάλλονται επί των εισαγωγών
ορισμένων γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένω
σης, εντός των αναφερομένων ποσοτήτων, που απαριθμούνται
στο παράρτημα III στοιχείο δ).».

Το Μαυροβούνιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβάλει
αξιώσεις, απαιτήσεις ή αιτήματα ούτε να τροποποιεί ή να ανακαλεί
παραχωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα XXIV.6 και XXVIII της συμ
φωνίας GATT του 1994 σχετικά με την παρούσα διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.
Το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος πρωτοκόλλου
προστίθεται ως παράρτημα III δ) της ΣΣΣ.
Άρθρο 3
Προϊόντα αλιείας
1.

Το κείμενο του παραρτήματος III του παρόντος πρωτοκόλλου προ
στίθεται ως παράρτημα ΙΙα του πρωτοκόλλου 1 της ΣΣΣ.

Στο άρθρο 30 της ΣΣΣ, παρεμβάλλεται νέα παράγραφος:
«3.
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου
της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση
της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαυ
ροβούνιο καταργεί όλους τους δασμούς και τα μέτρα ισοδυνά
μου αποτελέσματος που επιβάλλονται στους ιχθείς και τα προϊ
όντα αλιείας, καταγωγής Κοινότητας, εξαιρουμένων των προϊ
όντων που απαριθμούνται στο παράρτημα IVα. Τα προϊόντα
που απαριθμούνται στο παράρτημα V υπόκεινται στις διατάξεις
που καθορίζονται σε αυτό.».

2.
Το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος πρωτοκόλλου
προστίθεται ως παράρτημα Vα της ΣΣΣ.

Άρθρο 7
Πιστοποιητικό καταγωγής και διοικητική συνεργασία
1.
Πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται δεόντως από το
Μαυροβούνιο ή την Κροατία στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφω
νιών ή αυτόνομων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται μεταξύ τους γίνο
νται αποδεκτά στις αντίστοιχες χώρες, υπό τον όρο ότι:
α) η απόκτηση αυτής της καταγωγής παρέχει προτιμησιακή δασμο
λογική μεταχείριση βάσει προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων
που περιέχονται στη ΣΣΣ·
β) το πιστοποιητικό καταγωγής και τα έγγραφα μεταφοράς έχουν
εκδοθεί το αργότερο την προηγουμένη της ημερομηνίας προ
σχώρησης·
γ) το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται στις τελωνειακές
αρχές εντός τετραμήνου από την ημερομηνία προσχώρησης.

L 93/4

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην περίπτωση εμπορευμάτων που διασαφίστηκαν για να εισαχ
θούν είτε στο Μαυροβούνιο είτε στην Κροατία, πριν από την ημε
ρομηνία προσχώρησης, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών ή
αυτόνομων καθεστώτων που εφαρμόζονταν μεταξύ του Μαυροβου
νίου και της Κροατίας τη δεδομένη στιγμή, το πιστοποιητικό κατα
γωγής που εκδίδεται αναδρομικά στο πλαίσιο των εν λόγω συμφω
νιών ή καθεστώτων μπορεί να γίνεται επίσης αποδεκτό, υπό την
προϋπόθεση ότι προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές εντός τεσσά
ρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης.
2.
Το Μαυροβούνιο και η Κροατία εξουσιοδοτούνται να φυλάσ
σουν τις άδειες με τις οποίες παρέχεται η ιδιότητα των «εγκεκριμέ
νων εξαγωγέων» στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών ή αυτόνο
μων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι:
α) τέτοια διάταξη προβλέπεται επίσης στη συμφωνία που είχε συνα
φθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας
μεταξύ του Μαυροβουνίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
β) οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς εφαρμόζουν τους κανόνες καταγωγής
που ισχύουν στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας.
Οι άδειες αυτές αντικαθίστανται από νέες άδειες που εκδίδονται
βάσει των όρων της ΣΣΣ, το αργότερο ένα έτος από την ημερομη
νία προσχώρησης της Κροατίας,
3.
Οι αιτήσεις για μεταγενέστερο έλεγχο του πιστοποιητικού
καταγωγής που εκδόθηκε στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφω
νιών ή των αυτόνομων καθεστώτων που αναφέρονται στις παραγρά
φους 1 και 2, γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες τελωνειακές
αρχές του Μαυροβουνίου ή της Κροατίας για χρονικό διάστημα
τριών ετών από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού καταγωγής
και είναι δυνατόν να υποβάλλονται από τις εν λόγω αρχές επί
χρονικό διάστημα τριών ετών μετά την αποδοχή του πιστοποιητικού
καταγωγής που προσκομίστηκε στις αρχές αυτές προς στήριξη της
διασάφησης εισαγωγής.
Άρθρο 8
Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση
1.
Οι διατάξεις της ΣΣΣ είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε
εμπορεύματα που εξάγονται είτε από το Μαυροβούνιο προς την
Κροατία είτε από την Κροατία προς το Μαυροβούνιο, τα οποία
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 3 της ΣΣΣ και
τα οποία, την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας, βρίσκονταν
είτε καθ’ οδόν είτε υπό προσωρινή αποθήκευση, σε αποθήκη τελω
νειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στο Μαυροβούνιο ή
στην Κροατία.
2.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να παρέχεται προτιμη
σιακή μεταχείριση υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελω
νειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, εντός τεσσάρων μηνών από την
ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας, πιστοποιητικό καταγωγής
που εκδόθηκε αναδρομικά από τις τελωνειακές αρχές της χώρας
εξαγωγής.
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Άρθρο 9
Ποσοστώσεις το 2013
Για το έτος 2013, οι όγκοι των νέων δασμολογικών ποσοστώσεων
και οι αυξήσεις των όγκων των υφιστάμενων δασμολογικών ποσο
στώσεων υπολογίζονται κατ’ αναλογία των βασικών όγκων, με βάση
την περίοδο πριν από την 1η Ιουλίου 2013.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ V

Άρθρο 10
Το παρόν πρωτόκολλο και τα παραρτήματά του αποτελούν αναπό
σπαστο μέρος της ΣΣΣ.
Άρθρο 11
1.
Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα κράτη μέλη της, καθώς και από το Μαυροβούνιο, σύμφωνα
με τις οικείες διαδικασίες τους.
2.
Τα μέρη κοινοποιούν εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των αντί
στοιχων διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα
έγγραφα έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβου
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 12
1.
Το παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του
πρώτου μήνα μετά την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου έγκρι
σης.
2.
Εάν, έως την 1η Ιουλίου 2013, δεν έχουν κατατεθεί όλα τα
έγγραφα έγκρισης του παρόντος πρωτοκόλλου, το παρόν πρωτό
κολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιουλίου 2013.
Άρθρο 13
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική,
βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλαν
δική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη,
ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακι
κή, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και στην επίσημη
γλώσσα που χρησιμοποιείται στο Μαυροβούνιο, και όλα τα κείμενα
είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 14
Το κείμενο της ΣΣΣ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και
των πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
καθώς και η Τελική Πράξη και οι δηλώσεις που είναι προσαρτημέ
νες σ’ αυτή, συντάσσονται στην κροατική γλώσσα και τα κείμενα
αυτά είναι εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα κείμενα. Το Συμβού
λιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εγκρίνει τα κείμενα αυτά.
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Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.
V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαοκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.
Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.
Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.
Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.
V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.
V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.
Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.
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За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
Za države članice

За Черна гора
Por Montenegro
Za Černou Horu
For Montenegro
Für Montenegro
Montenegro nimel
Για το Μαυροβουνίου
For Montenegro
Pour le Monténégro
Za Crnu Goru
Per il Montenegro
Melnkalnes vārdā –
Juodkalnijos vardu
Montenegró részéről
Għall-Montenegro
Voor Montenegro
W imieniu Czarnogóry
Pelo Montenegro
Pentru Muntenegru
Za Čiernu Horu
Za Črno goro
Montenegron puolesta
För Montenegro
Za Crnu Goru

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Za Evropsku uniju
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III δ)
Δασμολογικές παραχωρήσεις του Μαυροβουνίου για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης
(που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3)
(Όπως υποδεικνύεται, οι τελωνειακοί δασμοί (κατ’ αξίαν και/ή ειδικοί δασμοί) θα εφαρμόζονται στα προϊόντα που απαριθμούνται
στο παρόν παράρτημα, στις ποσότητες που αναφέρονται για κάθε προϊόν, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος
πρωτοκόλλου)

Κωδικός ΣΟ
2013

Περιγραφή

Ετήσια ποσότητα
(σε τόνους)

Συντελεστής δασμολογικής
ποσόστωσης
(% ΜΕΚ)

0207 11 90
0207 12 90
0207 13 10
0207 13 30
0207 13 60
0207 13 99
0207 14 10
0207 14 30
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 99

Πουλερικά

500

20 %

0406 10 20
0406 10 80
0406 30 31
0406 40 50
0406 90 78
0406 90 88
0406 90 99

Τυριά

65

30 %

1602 20 90
1602 32 11
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 41 10
1602 49 15
1602 49 30
1602 50 31
1602 50 95

Παρασκευάσματα με βάση το κρέας

130

30 %»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα
Δασμολογικές παραχωρήσεις του Μαυροβουνίου για προϊόντα αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο
άρθρο 30 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας
Οι εισαγωγές στο Μαυροβούνιο των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, υπόκεινται στις κατωτέρω ποσοστώσεις:
Κωδικός ΣΟ
2013

Ετήσια ποσότητα
(σε τόνους)

Περιγραφή

Συντελεστής δασμολογικής
ποσόστωσης

1604 13 11
1604 13 19
1604 13 90

Σαρδέλες, παρασκευασμένες και
διατηρημένες

200

0 % (ατελώς)

1604 14 11
1604 14 16
1604 14 18

Παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνων και
παλαμίδων. Φιλέτα τόνου γνωστά ως
“κόντρα φιλέτα”

75

0 % (ατελώς)

1604 15 11
1604 15 19

Παρασκευάσματα και κονσέρβες
σκουμπριών

30

0 % (duty-free)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
(Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 25 της ΣΣΣ)
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1
Δασμολογικές ποσοστώσεις που εφαρμόζονται σε εμπορεύματα,καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την εισαγωγή
τους στο Μαυροβούνιο
Κωδικός ΣΟ
2013

Περιγραφή

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά
ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
ούτε αρωματισμένα.

2201 10

Μεταλλικό και αεριούχο νερό

Ex 2201 90

Ετήσιες ποσότητες
(σε λίτρα)

Συντελεστής δασμολογικής
ποσόστωσης

240 000

0%

Άλλα

2201 90 00 10

Κανονικό φυσικό νερό σε συσκευασία

430 000

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα,
και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους
χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009

810 000
0 %»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Η δήλωση τιμολογίου, της οποίας το κείμενο παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις.
Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις.

Βουλγαρικό κείμενο
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно
е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).

Ισπανικό κείμενο
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Τσεχικό κείμενο
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají
tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Δανικό κείμενο
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Γερμανικό κείμενο
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Εσθονικό κείμενο
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Ελληνικό κείμενο
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Αγγλικό κείμενο
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Γαλλικό κείμενο
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Κροατικό κείμενο
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
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Ιταλικό κείμενο
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Λετονικό κείμενο
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Λιθουανικό κείμενο
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenuro
dyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Ουγγρικό κείμενο
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés
hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Μαλτέζικο κείμενο
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Ολλανδικό κείμενο
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Πολωνικό κείμενο
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Πορτογαλικό κείμενο
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)),
declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Ρουμανικό κείμενο
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Σλοβακικό κείμενο
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Σλοβενικό κείμενο
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Φινλανδικό κείμενο
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
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Σουηδικό κείμενο
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Κείμενο του Μαυροβουνίου
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je
drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.
......................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Τόπος και ημερομηνία)
......................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Υπογραφή του εξαγωγέα καθώς και ευκρινής αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος τη δήλωση.)

___________
(1) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται σε
αυτή τη θέση. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, οι λέξεις που περιέχονται στις αγκύλες παραλείπονται ή
ο προβλεπόμενος χώρος παραμένει κενός.
2
( ) Αναγράφεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά, εν όλω ή εν μέρει, προϊόντα , καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας,
ο εξαγωγέας τα προσδιορίζει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο «CM».
(3) Τα στoιχεία αυτά είναι δυνατό να παραλείπoνται αν η πληρoφoρία αυτή περιέχεται στo ίδιo τo έγγραφo.
4
( ) Στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας δεν υποχρεούται να υπογράψει, η απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται και την απαλλαγή
από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του υπογράφοντος.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 315/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Μαρτίου 2014
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 όσον αφορά ορισμένα όρια αλιευμάτων
αυτές σχετικά με τους διακανονισμούς 2014, ο κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 43/2014 καθόρισε προσωρινές αλιευτικές δυνα
τότητες για ορισμένα αποθέματα του είδους προσφυγάκι.
Στις 12 Μαρτίου 2014 οι διαβουλεύσεις αυτές τελείωσαν,
περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων για το προσφυγάκι.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

(4)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρ
τημα IA του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014.

(5)

Τα όρια αλιευμάτων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 43/2014 ισχύουν αντίστοιχα από την 1η Ιανουαρίου
2014. Συνεπώς, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον
αφορά τα όρια αλιευμάτων πρέπει να ισχύουν από την εν
λόγω ημερομηνία. Αυτή η αναδρομική ισχύς δεν θίγει την
αρχή της ασφάλειας δικαίου και την αρχή προστασίας της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθώς οι σχετικές αλιευτικές
δυνατότητες ορίστηκαν σε μηδενικό επίπεδο βάσει του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014. Επειδή η τροποποίηση των εν
λόγω ορίου αλιευμάτων επηρεάζει τις οικονομικές δραστη
ριότητες και τον προγραμματισμό της αλιευτικής περιόδου
των ενωσιακών σκαφών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα όρια αλιευμάτων για το αμμόχελο στα ενωσιακά ύδατα
στις ζώνες ICES IIa, IIIa και IV ορίστηκαν σε μηδενικό
επίπεδο στο παράρτημα IA του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
43/2014 του Συμβουλίου (1), εν αναμονή γνωμοδότησης
του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας
(ICES).

(2)

Η γνωμοδότηση της ICES σχετικά με το εν λόγω απόθεμα
γνωστοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 και είναι πλέον
δυνατόν να οριστούν TAC για το αμμόχελο στην εν λόγω
περιοχή, κατανεμημένα σε επτά περιοχές διαχείρισης ώστε να
αποφευχθεί η κατά τόπους εξάντληση των αποθεμάτων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(3)

Οι αλιευτικές δυνατότητες των ενωσιακών σκαφών στα
ύδατα Νορβηγίας και Φερόων Νήσων και των σκαφών Νορ
βηγίας και Φερόων Νήσων στα ενωσιακά ύδατα, και οι όροι
πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους στα εκατέρωθεν ύδα
τα, αποφασίζονται κάθε χρόνο μετά από διαβουλεύσεις για
τα αλιευτικά δικαιώματα σύμφωνα με τις διμερείς αλιευτικές
συμφωνίες με τη Νορβηγία (2) και τις Φερόες Νήσους (3),
αντιστοίχως. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου
2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, για ορισμένα αποθέματα
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα
ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά
ύδατα (ΕΕ L 24 της 28.1.2014, σ. 1).
(2) Συμφωνία αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και
του Βασιλείου της Νορβηγίας (ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 48).
(3) Συμφωνία για την αλιεία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τος, αφενός, και της κυβερνήσεως της Δανίας και της τοπικής κυβερνή
σεως των νήσων Φερόε, αφετέρου (ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 12).

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014
Το παράρτημα IA του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 τροποποι
είται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

28.3.2014

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, 24 Μαρτίου 2014.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
A.. TSAFTARIS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτημα IA του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) η καταχώριση που αφορά το αμμόχελο στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES IIa, IIIa και IV αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Είδος:

Ενωσιακά ύδατα των IIa, IIIa και IV (1)

Ζώνη:

Αμμόχελο
Ammodytes spp.

Δανία

195 471 (2)

Ηνωμένο Βασίλειο

4 273 (2)

Γερμανία

298 (2)

Σουηδία

7 177 (2)

Ένωση

207 219

TAC

207 219

Αναλυτικό TAC
Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 847/96.
Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 847/96.

______________
(1) Πλην υδάτων εντός έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του ΗΒ στα νησιά Shetland, Fair Isle και Foula.
(2) Το 98 % τουλάχιστον των εκφορτωμένων αλιευμάτων που καταλογίζονται στην ποσόστωση αυτή πρέπει να αποτελείται από αμμόχελο. Τα
παρεμπίπτοντα αλιεύματα χωματίδας, σκουμπριού και νταουκιού Ατλαντικού καταλογίζονται στο εναπομένον 2 % της ποσόστωσης (OT1/
*2A3A4).

Ειδικός όρος:
εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες περιοχές διαχείρισης αμμόχελου, όπως ορίζονται στο παράρτημα
ΙΙΔ, μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:
Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των περιοχών διαχείρισης αμμόχελου
1

2

3

4

5

6

7

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

53 769

4 717

132 062

4 717

0

206

0

Ηνωμένο
Βασίλειο

1 175

103

2 887

103

0

5

0

Γερμανία

82

7

202

7

0

0

0

Σουηδία

1 974

173

4 849

173

0

8

0

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0»

Δανία

Ένωση

Σύνολο
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β) η καταχώριση για το είδος προσφυγάκι στα νορβηγικά ύδατα των ζωνών II και IV αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Είδος:

Προσφυγάκι
Micromesistius poutassou

Ζώνη:

Δανία

0

Ηνωμένο Βασίλειο

0

Ένωση

0
Αναλυτικό TAC

1 200 000»

TAC

Νορβηγικά ύδατα II και IV
(WHB/24-N.)

γ) η καταχώριση για το είδος προσφυγάκι στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId,
VIIIe, XII and XIV αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Είδος:

Προσφυγάκι
Micromesistius poutassou

Ζώνη:

Δανία

28 325 (1)

Γερμανία

11 013 (1)

Ισπανία

24 013 (1) (2)

Γαλλία

19 712 (1)

Ιρλανδία

21 934 (1)

Κάτω Χώρες

34 539 (1)

Πορτογαλία

2 231 (1) (2)

Σουηδία

7 007 (1)

Ηνωμένο Βασίλειο

36 751 (1)

Ένωση

185 525 (1) (3)

Νορβηγία

100 000

Φερόες Νήσοι

15 000
1 200 000

TAC

ενωσιακά και διεθνή ύδατα των ζωνών I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII και XIV
(WHB/1X14)

Αναλυτικό TAC

______________
(1) Ειδικός όρος: εκ του οποίου μέχρι το κατωτέρω ποσοσστό δύναται να αλιευθεί στη νορβηγική οικονομική ζώνη ή στην αλιευτική ζώνη περί
το Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %
(2) Μεταφορές από την ποσόστωση αυτή μπορούν να γίνουν στις ζώνες VIIIc, IX και X· ενωσιακά ύδατα της ζώνης CECAF 34.1.1. Όμως, οι
μεταφορές αυτές ανακοινώνονται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.
(3) Ειδικός όρος,: εκ του οποίου μέχρι την κατωτέρω ποσότητα δύναται να αλιευθεί στα ύδατα των Φερόων Νήσων (WHB/*05-F.): 25 000.».

δ) η καταχώριση για το είδος προσφυγάκι στις ζώνες VIIIc, IX και X· ενωσιακά ύδατα της ζώνης CECAF 34.1.1 αντικαθίσταται
από τα ακόλουθα:
«Είδος:

Προσφυγάκι
Micromesistius poutassou

Ισπανία
Πορτογαλία
Ένωση
TAC

Ζώνη:

VIIIc, IX και X· Ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1
(WHB/8C3411)

24 658
6 165
30 823 (1)
1 200 000

Αναλυτικό TAC

______________
(1) Ειδικός όρος: εκ του οποίου μέχρι το κατωτέρω ποσοστό μπορεί να αλιευθεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Νορβηγίας ή στην
αλιευτική ζώνη περί το Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %.».

L 93/15

EL

L 93/16

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ε) η καταχώριση για το είδος προσφυγάκι στα ενωσιακά ύδατα της ζώνης II, IVa, V, VI βορείως του 56° 30′ N και VII δυτικώς
του 12° W αντικαθίσταται ως εξής:
«Είδος:

Ζώνη:

Προσφυγάκι
Micromesistius poutassou

Νορβηγία
Φερόες Νήσοι
TAC

Ενωσιακά ύδατα της ζώνης II, IVa, V, VI βορείως του
56° 30′ N και VII δυτικά του 12° W
(WHB/24A567)

0 (1 ) (2 )
25 000 (3) (4)
1 200 000

Αναλυτικό TAC

______________
(1) Καταλογίζεται στα αλιευτικά όρια της Νορβηγίας που ορίστηκαν με τη συμφωνία των παρακτίων κρατών.
(2) Ειδικός όρος: το αλίευμα στην IV δεν μπορεί να υπερβεί το εξής (WHB/*04A-C): 0.
Το όριο αλιευμάτων αυτό στη ζώνη IV είναι το εξής ποσοστό της ποσόστωσης πρόσβασης της Νορβηγίας: 0 %.
(3) Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων των Φερόων Νήσων.
(4) Ειδικοί όροι: μπορούν να αλιευθούν και στη ζώνη VIb (WHB/*06B-C). Το αλίευμα στην IVa δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 250 τόνους
(WHB/*04A-C).».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 316/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2014
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

προστασία του ανταγωνισμού και να παράσχει επαρκή ασφά
λεια δικαίου στις επιχειρήσεις. Η επιδίωξη των προαναφερό
μενων στόχων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη απλού
στευσης της διοικητικής εποπτείας και του νομοθετικού
πλαισίου στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 2ας Μαρτίου 1965, περί εφαρμογής του άρθρου 85 παράγρα
φος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων
πρακτικών (1), και ιδίως το άρθρο 1,

(4)

Οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας αφορούν την παραχώ
ρηση αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων τεχνολογίας. Οι
συμφωνίες αυτές βελτιώνουν εν γένει την οικονομική απο
δοτικότητα και προάγουν τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι
μειώνουν το ενδεχόμενο αλληλεπικάλυψης των δραστηριο
τήτων έρευνας και ανάπτυξης, αυξάνουν τα κίνητρα για τη
διεξαγωγή αρχικής έρευνας και ανάπτυξης, προωθούν την
επαυξητική καινοτομία, διευκολύνουν τη διάδοση των τεχνο
λογιών και δημιουργούν ανταγωνισμό στις αγορές προϊ
όντων.

(5)

Η πιθανότητα τα εν λόγω αποτελέσματα βελτίωσης της απο
δοτικότητας και προαγωγής του ανταγωνισμού να υπεραντι
σταθμίζουν κάθε αντιανταγωνιστικό αποτέλεσμα λόγω των
περιορισμών που περιέχουν οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνο
λογίας εξαρτάται από τον βαθμό της ισχύος των σχετικών
επιχειρήσεων στην αγορά και, συνεπώς, από τον βαθμό στον
οποίο οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από
επιχειρήσεις που κατέχουν υποκατάστατες τεχνολογίες ή επι
χειρήσεις που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα.

(6)

Μετά από δημοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισμού,

Μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων
και δεσποζουσών θέσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός αριθ. 19/65/ΕΟΚ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή
να εφαρμόζει το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης,
με την έκδοση κανονισμού, σε ορισμένες κατηγορίες συμφω
νιών μεταφοράς τεχνολογίας και αντίστοιχων εναρμονισμέ
νων πρακτικών στις οποίες μετέχουν δύο μόνον επιχειρήσεις
και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου
101 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(2)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, η Επι
τροπή εξέδωσε, ιδίως, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 772/2004
της Επιτροπής (2). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 772/2004 καθο
ρίζει ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολο
γίας που η Επιτροπή θεώρησε ότι πληρούν κατά κανόνα τις
προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθή
κης. Με βάση τη συνολικά θετική πείρα από την εφαρμογή
του εν λόγω κανονισμού, η ισχύς του οποίου λήγει στις
30 Απριλίου 2014, και λαμβανομένης υπόψη της περαιτέρω
πείρας που αποκτήθηκε μετά την έκδοσή του, κρίνεται σκό
πιμο να εκδοθεί νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγο
ρία.

(3)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ανταποκριθεί σε δύο
απαιτήσεις, και συγκεκριμένα να διασφαλίσει αποτελεσματική

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει μόνο συμφωνίες
μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδό
χου. Θα πρέπει να καλύπτει τέτοιου είδους συμφωνίες ακόμη
και όταν αυτές περιλαμβάνουν όρους που αφορούν περισ
σότερα από ένα επίπεδα εμπορίου, για παράδειγμα όταν
απαιτούν από τον δικαιοδόχο να δημιουργήσει συγκεκριμένο
σύστημα διανομής και προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις τις
οποίες ο δικαιοδόχος οφείλει ή δύναται να επιβάλει στους
μεταπωλητές των προϊόντων που παράγονται βάσει της
άδειας εκμετάλλευσης. Ωστόσο, οι εν λόγω όροι και υπο
χρεώσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού που
ισχύουν για τις συμφωνίες προμήθειας και διανομής που
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επι
τροπής (3). Οι συμφωνίες προμήθειας και διανομής που
συνάπτονται μεταξύ του δικαιοδόχου και αγοραστών δικών
του προϊόντων της σύμβασης δεν πρέπει να απαλλάσσονται
με τον παρόντα κανονισμό.

(1) ΕΕ 36 της 6.3.1965, σ. 533/65.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 772/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου
2004, για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης
σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας (ΕΕ L 123
της 27.4.2004, σ. 11).

(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου
2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες
κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 102 της
23.4.2010, σ. 1).
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Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις συμ
φωνίες στις οποίες ο δικαιοπάροχος επιτρέπει στον δικαιο
δόχο και/ή σε έναν ή περισσότερους υπεργολάβους του να
εκμεταλλευθεί(-ούν) τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολο
γίας, ενδεχομένως μετά από περαιτέρω δραστηριότητες έρευ
νας και ανάπτυξης από τον δικαιοδόχο και/ή τον (τους)
υπεργολάβο(-ους) του, με σκοπό την παραγωγή αγαθών ή
υπηρεσιών. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε άδειες εκμετάλ
λευσης στο πλαίσιο συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης οι
οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1217/2010 της Επιτροπής (1) ούτε σε άδειες εκμετάλλευσης
στο πλαίσιο συμφωνιών εξειδίκευσης που καλύπτονται από
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1218/2010 της Επιτροπής (2).
Επιπλέον, δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις συμφωνίες που
αποσκοπούν στην απλή αναπαραγωγή και διανομή προϊ
όντων λογισμικού που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα, δεδομένου ότι οι συμφωνίες του είδους αυτού
δεν αφορούν την παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης τεχνο
λογίας για παραγωγή, αλλά προσιδιάζουν περισσότερο σε
συμφωνίες διανομής. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται ούτε στις
συμφωνίες που αποβλέπουν στη δημιουργία κοινοπραξιών
εκμετάλλευσης τεχνολογιών, δηλαδή στις συμφωνίες για
την από κοινού εκμετάλλευση τεχνολογιών με σκοπό την
παραχώρησή τους σε τρίτους με άδεια εκμετάλλευσης,
ούτε στις συμφωνίες βάσει των οποίων οι τεχνολογίες που
αποτελούν αντικείμενο κοινοπραξίας παραχωρούνται με
άδεια εκμετάλλευσης σε τρίτους.

(8)

Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της
Συνθήκης μέσω κανονισμού, δεν είναι απαραίτητο να προσ
διοριστεί ποιες συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας ενδέχεται
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παρά
γραφος 1 της Συνθήκης. Κατά την εξατομικευμένη αξιολό
γηση συμφωνιών βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, και
ιδίως η διάρθρωση και η δυναμική των σχετικών αγορών
τεχνολογιών και προϊόντων.

(9)

Το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία που θεσπί
ζεται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζεται
στις συμφωνίες εκείνες οι οποίες θεωρείται, με επαρκή βαθμό
βεβαιότητας, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 101
παράγραφος 3 της Συνθήκης. Προκειμένου να επιτευχθούν
τα οφέλη και οι στόχοι της μεταφοράς τεχνολογίας, ο παρών
κανονισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο τη μεταφορά
της τεχνολογίας αυτής καθεαυτής, αλλά και άλλες διατάξεις
που περιέχονται σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας εφό
σον, και στον βαθμό που, οι διατάξεις αυτές συνδέονται
άμεσα με την παραγωγή ή την πώληση των προϊόντων που
αφορά η σύμβαση.

(10)

Όσον αφορά τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ
ανταγωνιστών, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οδηγούν κατά
κανόνα σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής και
εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο μερίδιο από τα
οφέλη που προκύπτουν, εφόσον το συνολικό μερίδιο που

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1217/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου
2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες
συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης (ΕΕ L 335 της 18.12.2010, σ. 36).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1218/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου
2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες
συμφωνιών εξειδίκευσης (ΕΕ L 335 της 18.12.2010, σ. 43).
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διαθέτουν στην οικεία αγορά τα μέρη των συμφωνιών δεν
υπερβαίνει το 20 % και εφόσον οι συμφωνίες δεν περιλαμ
βάνουν ορισμένους τύπους πολύ σοβαρών αντιανταγωνιστι
κών περιορισμών.
(11)

Όσον αφορά τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ
μη ανταγωνιστών, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οδηγούν
κατά κανόνα σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής
και εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο μερίδιο από τα
οφέλη που προκύπτουν, εφόσον το ατομικό μερίδιο που
διαθέτει στην οικεία αγορά καθένα από τα μέρη των συμ
φωνιών δεν υπερβαίνει το 30 % και εφόσον οι συμφωνίες
δεν περιλαμβάνουν ορισμένους τύπους πολύ σοβαρών αντια
νταγωνιστικών περιορισμών.

(12)

Εάν υπάρχει υπέρβαση του εφαρμοστέου ορίου για το μερί
διο αγοράς σε μία ή περισσότερες αγορές προϊόντων ή
τεχνολογιών, η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν θα πρέπει
εφαρμόζεται στη συμφωνία όσον αφορά τις αντίστοιχες σχε
τικές αγορές.

(13)

Όταν το μερίδιο αγοράς υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγρα
φος 1 της Συνθήκης. Για παράδειγμα, οι αποκλειστικές συμ
φωνίες αδειών εκμετάλλευσης μεταξύ μη ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων συχνά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 101 παράγραφος 1. Όταν το μερίδιο αγοράς
υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί
ότι οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 δεν πλη
ρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής. Ούτε, όμως, μπορεί να
θεωρηθεί ότι παρέχουν εν γένει αντικειμενικά πλεονεκτήματα
τέτοιας φύσης και έκτασης, ώστε να αντισταθμίζονται οι
αρνητικές επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό.

(14)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τις συμ
φωνίες μεταφοράς τεχνολογίας που περιλαμβάνουν περιορι
σμούς οι οποίοι δεν είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της
παραγωγής ή της διανομής. Ειδικότερα, οι συμφωνίες μετα
φοράς τεχνολογίας οι οποίες περιλαμβάνουν ορισμένους
πολύ σοβαρούς αντιανταγωνιστικούς περιορισμούς, όπως ο
καθορισμός των τιμών που χρεώνονται σε τρίτους, θα πρέπει
να εξαιρούνται από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά
κατηγορία που παρέχει ο παρών κανονισμός, ανεξαρτήτως
των μεριδίων αγοράς των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Σε
περίπτωση που περιλαμβάνονται τέτοιοι περιορισμοί ιδιαίτε
ρης σοβαρότητας, η συμφωνία πρέπει να εξαιρείται στο
σύνολό της από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατη
γορία.

(15)

Προκειμένου να προστατευθούν τα κίνητρα για καινοτομία,
καθώς και η ορθή εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, ορισμένοι περιορισμοί πρέπει να εξαιρούνται
από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία. Ειδικό
τερα, θα πρέπει να αποκλείονται ορισμένες υποχρεώσεις επα
νεκχώρησης και οι ρήτρες μη αμφισβήτησης. Σε περίπτωση
που μια συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης περι
λαμβάνει έναν τέτοιο περιορισμό, μόνον ο εν λόγω περιορι
σμός πρέπει να εξαιρείται από το ευεργέτημα της απαλλαγής
κατά κατηγορία.
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(17)

(18)
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i) διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

Τα όρια ως προς το μερίδιο αγοράς και η μη απαλλαγή των
συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας που περιλαμβάνουν τους
μεγάλης σοβαρότητας αντιανταγωνιστικούς περιορισμούς και
τους εξαιρούμενους περιορισμούς που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό κατά κανόνα θα εξασφαλίζουν ότι οι
συμφωνίες στις οποίες εφαρμόζεται η απαλλαγή κατά κατη
γορία δεν επιτρέπουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να
καταργήσουν τον ανταγωνισμό ως προς σημαντικό μέρος
των οικείων προϊόντων.

ii) υποδείγματα χρησιμότητας,
iii) δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων,
iv) τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών,

Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτημα του παρό
ντος κανονισμού, δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου (1) εφό
σον, σε συγκεκριμένη περίπτωση, διαπιστώσει ότι μια συμ
φωνία στην οποία εφαρμόζεται η απαλλαγή που προβλέπεται
στον παρόντα κανονισμό παράγει, παρά ταύτα, αποτελέ
σματα ασυμβίβαστα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της
Συνθήκης. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδίως όταν μειώνονται τα
κίνητρα για καινοτομία ή όταν παρεμποδίζεται η πρόσβαση
σε αγορές.
Η αρχή ανταγωνισμού ενός κράτους μέλους δύναται να
ανακαλέσει το ευεργέτημα της εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ως προς το σύνολο της
επικράτειας του οικείου κράτους μέλους ή τμήμα αυτής,
όταν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια συμφωνία στην
οποία εφαρμόζεται η απαλλαγή που προβλέπει ο παρών
κανονισμός παράγει, παρά ταύτα, αποτελέσματα ασυμβίβα
στα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης στην
επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ή σε τμήμα αυτής,
και εφόσον η εν λόγω γεωγραφική περιοχή συγκεντρώνει
όλα τα χαρακτηριστικά μιας αυτοτελούς γεωγραφικής αγο
ράς.
Για την ενίσχυση της εποπτείας των παράλληλων δικτύων
συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας που έχουν παρόμοια
περιοριστικά αποτελέσματα και καλύπτουν πάνω από το
50 % δεδομένης αγοράς, η Επιτροπή δύναται, μέσω κανονι
σμού, να κηρύξει τον παρόντα κανονισμό ανεφάρμοστο στις
συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας που περιέχουν συγκεκρι
μένους περιορισμούς ως προς τη σχετική αγορά, αποκαθι
στώντας με τον τρόπο αυτό την πλήρη εφαρμογή του
άρθρου 101 της Συνθήκης στις εν λόγω συμφωνίες,

v) συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φαρμα
κευτικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα για τα οποία μπορούν
να λαμβάνονται συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστα
σίας,
vi) πιστοποιητικά βελτιωτών φυτών, και
vii) δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογισμικού·
γ)

ii) η εκχώρηση δικαιωμάτων τεχνολογίας μεταξύ δύο επιχειρή
σεων με σκοπό την παραγωγή των προϊόντων τα οποία
αφορά η σύμβαση, όταν μέρος του κινδύνου που συνδέεται
με την εκμετάλλευση της τεχνολογίας εξακολουθεί να
βαρύνει τον εκχωρητή·
δ)

ως «αμοιβαία συμφωνία» νοείται συμφωνία μεταφοράς τεχνο
λογίας, όταν δύο επιχειρήσεις παραχωρούν η μια στην άλλη,
στην ίδια ή σε χωριστές συμβάσεις, άδεια εκμετάλλευσης
δικαιωμάτων τεχνολογίας, και εφόσον οι εν λόγω άδειες αφο
ρούν ανταγωνιστικές τεχνολογίες ή μπορούν να χρησιμοποι
ηθούν για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων·

ε)

ως «μη αμοιβαία συμφωνία» νοείται συμφωνία μεταφοράς
τεχνολογίας, όταν μια επιχείρηση παραχωρεί σε άλλη επιχεί
ρηση άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων τεχνολογίας, ή όταν
δύο επιχειρήσεις παραχωρούν αμοιβαία μια τέτοια άδεια, αλλά
οι εν λόγω άδειες εκμετάλλευσης δεν αφορούν ανταγωνιστικές
τεχνολογίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων·

Άρθρο 1
Ορισμοί

α)

ως «συμφωνία» νοείται συμφωνία, απόφαση ένωσης επιχειρή
σεων ή εναρμονισμένη πρακτική·

β)

ως «δικαιώματα τεχνολογίας» νοούνται η τεχνογνωσία και τα
ακόλουθα δικαιώματα, ή ο συνδυασμός αυτών, συμπεριλαμβα
νομένων των αιτήσεων χορήγησης ή των αιτήσεων καταχώρη
σης για τα εν λόγω δικαιώματα:

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται
στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

ως «συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας» νοείται:
i) μια συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης δικαιω
μάτων τεχνολογίας που συνάπτεται μεταξύ δύο επιχειρή
σεων με σκοπό την παραγωγή των προϊόντων τα οποία
αφορά η σύμβαση από τον δικαιοδόχο και/ή τον/τους υπερ
γολάβο/υπεργολάβους του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

1.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακό
λουθοι ορισμοί:
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στ) ως «προϊόν» νοείται ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, περιλαμβανο
μένων τόσο των ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών όσο και
των τελικών αγαθών και υπηρεσιών·
ζ)

ως «προϊόντα της σύμβασης» ή «προϊόντα τα οποία αφορά η
σύμβαση» νοούνται τα προϊόντα που παράγονται, άμεσα ή
έμμεσα, βάσει των παραχωρούμενων δικαιωμάτων τεχνολογίας·

η)

τα «δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» περιλαμβάνουν τα
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και ιδίως τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα πνευμα
τικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα·
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ως «τεχνογνωσία» νοείται ένα σύνολο πληροφοριών πρακτικής
φύσεως, που έχουν προκύψει εμπειρικά και από δοκιμές, το
οποίο είναι:
i) απόρρητο, δηλαδή δεν είναι ευρύτερα γνωστό ή εύκολα
προσβάσιμο,
ii) ουσιώδες, δηλαδή περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες
είναι σημαντικές και χρήσιμες για την παραγωγή των προϊ
όντων της σύμβασης, και
iii) προσδιορισμένο, δηλαδή περιγράφεται κατά τρόπο αρκού
ντως διεξοδικό ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν
πληροί τα κριτήρια του απόρρητου και του ουσιώδους·

ι)

ως «σχετική αγορά προϊόντων» νοείται η αγορά για τα προϊόντα
που αφορά η σύμβαση και τα υποκατάστατά τους, δηλαδή όλα
τα προϊόντα που θεωρούνται από τους αγοραστές ως εναλλά
ξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των
χαρακτηριστικών των προϊόντων, των τιμών τους και της χρή
σης για την οποία προορίζονται·

ια) ως «σχετική αγορά τεχνολογιών» νοείται η αγορά για τα παρα
χωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας και τα υποκατάστατά τους,
δηλαδή όλα τα δικαιώματα τεχνολογίας που θεωρούνται από
τον δικαιοδόχο ως εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν
μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών των δικαιωμάτων
τεχνολογίας, των πληρωτέων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για
τα εν λόγω δικαιώματα και της χρήσης για την οποία προο
ρίζονται·
ιβ) ως «σχετική γεωγραφική αγορά» νοείται η περιοχή στην οποία
δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις όσον
αφορά την προσφορά και τη ζήτηση προϊόντων ή την παρα
χώρηση αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων τεχνολογίας, στην
οποία οι όροι ανταγωνισμού είναι αρκούντως ομοιογενείς, και
η οποία μπορεί να διακρίνεται από γειτονικές γεωγραφικές
περιοχές, λόγω του ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού σε αυτές
διαφέρουν αισθητά·
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ή οι οποίες, ελλείψει της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολο
γίας, ανταποκρινόμενες σε ελαφρά, αλλά μόνιμη, αύξηση
των σχετικών τιμών, θα ήταν πιθανό, σε ρεαλιστική και
όχι απλώς υποθετική βάση, να προβούν, σε σύντομο χρο
νικό διάστημα, στις απαραίτητες επιπρόσθετες επενδύσεις ή
άλλες απαραίτητες δαπάνες μεταστροφής, ώστε να εισέλ
θουν στη (στις) σχετική(-ές) αγορά(-ές) (δυνητικοί ανταγω
νιστές στη σχετική αγορά)·
ιε) ως «σύστημα επιλεκτικής διανομής» νοείται ένα σύστημα δια
νομής στο πλαίσιο του οποίου ο δικαιοπάροχος αναλαμβάνει
να παραχωρήσει, άμεσα ή έμμεσα, άδεια για την παραγωγή των
προϊόντων της σύμβασης μόνο σε δικαιοδόχους που επιλέγο
νται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και εφόσον οι δικαιοδόχοι
αυτοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην πωλούν τα προϊόντα
της σύμβασης σε μη εγκεκριμένους διανομείς, στο συγκεκρι
μένο έδαφος εντός του οποίου ο δικαιοπάροχος εφαρμόζει το
σύστημα αυτό·
ιστ) ως «αποκλειστική άδεια» νοείται η άδεια βάσει της οποίας ο
ίδιος ο δικαιοπάροχος δεν επιτρέπεται να παράγει χρησιμοποι
ώντας τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας και δεν επι
τρέπεται να χορηγήσει άδεια για την εκμετάλλευση των παρα
χωρούμενων δικαιωμάτων τεχνολογίας σε τρίτους, γενικά ή για
μια συγκεκριμένη χρήση ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή·
ιζ) ως «αποκλειστική περιοχή εκμετάλλευσης» νοείται μια δεδο
μένη περιοχή εντός της οποίας μία μόνο επιχείρηση επιτρέπεται
να παράγει τα προϊόντα της σύμβασης, εφόσον όμως είναι παρ’
όλα αυτά δυνατόν να επιτραπεί σε άλλο δικαιοδόχο να παράγει
τα προϊόντα της σύμβασης εντός της εν λόγω περιοχής μόνο
για έναν συγκεκριμένο πελάτη, όταν η δεύτερη αυτή άδεια
χορηγήθηκε με σκοπό να δημιουργηθεί εναλλακτική πηγή εφο
διασμού για τον εν λόγω πελάτη·
ιη) ως «αποκλειστική κατηγορία πελατών» νοείται κατηγορία πελα
τών προς την οποία μόνο ένα συμβαλλόμενο μέρος της συμ
φωνίας μεταφοράς τεχνολογίας επιτρέπεται να πωλεί ενεργη
τικά τα προϊόντα της σύμβασης που έχουν παραχθεί με την
παραχωρούμενη τεχνολογία.

ιγ) ως «σχετική αγορά» νοείται ο συνδυασμός της σχετικής αγοράς
προϊόντων ή τεχνολογιών με τη σχετική γεωγραφική αγορά·

2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι όροι «επιχεί
ρηση», «δικαιοπάροχος» και «δικαιοδόχος» καλύπτουν τις αντίστοι
χες συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ιδ) ως «ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που
ανταγωνίζονται στη σχετική αγορά, και συγκεκριμένα:

Ως «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» νοούνται:

i) οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις στη σχετική αγορά όπου
παραχωρούνται οι άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων
τεχνολογίας, δηλαδή επιχειρήσεις που παραχωρούν άδειες
εκμετάλλευσης για ανταγωνιστικά δικαιώματα τεχνολογίας
(πραγματικοί ανταγωνιστές στη σχετική αγορά),
ii) οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις στη σχετική αγορά στην
οποία πωλούνται τα προϊόντα της σύμβασης, δηλαδή επι
χειρήσεις οι οποίες, ελλείψει της συμφωνίας μεταφοράς
τεχνολογίας, θα δραστηριοποιούνταν αμφότερες στη (στις)
σχετική(-ές) αγορά(-ές) όπου πωλούνται τα προϊόντα της
σύμβασης (πραγματικοί ανταγωνιστές στη σχετική αγορά)

α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα μέρη της συμφωνίας
μεταφοράς τεχνολογίας, άμεσα ή έμμεσα:
i) διαθέτει πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου, ή
ii) έχει την εξουσία να διορίζει πάνω από το ήμισυ των μελών
του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή
των οργάνων που εκπροσωπούν κατά νόμο την επιχείρηση, ή
iii) έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχεί
ρησης·
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β) οι επιχειρήσεις που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε μία από τις
επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία μεταφοράς τεχνολο
γίας, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοι
χείο α)·
γ) οι επιχειρήσεις στις οποίες μια επιχείρηση που αναφέρεται στο
στοιχείο β) κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξου
σίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·
δ) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα μέρη της συμφωνίας
μεταφοράς τεχνολογίας κατέχει, μαζί με μία ή περισσότερες
από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ),
ή στις οποίες δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες αυτές
επιχειρήσεις, κατέχουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες
που παρατίθενται στο στοιχείο α)·
ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες κατέχουν από κοινού τα δικαιώματα
ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α):
i) τα μέρη της συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας ή οι αντί
στοιχες συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα
στοιχεία α) έως δ), ή
ii) ένα ή περισσότερα από τα μέρη της συμφωνίας μεταφοράς
τεχνολογίας ή μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες επι
χειρήσεις τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), και
ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.
Άρθρο 2
Απαλλαγή
1.
Δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης και
με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, το
άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται στις
συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας.
2.
Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζε
ται στο μέτρο που οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας περιλαμ
βάνουν περιορισμούς του ανταγωνισμού που εμπίπτουν στο πεδίο
του άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Η απαλλαγή ισχύει
εφόσον τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας δεν έχουν
λήξει, δεν έχουν αποσβεσθεί ή δεν έχουν κηρυχθεί άκυρα ή, στην
περίπτωση τεχνογνωσίας, στο μέτρο που η τεχνογνωσία παραμένει
απόρρητη. Ωστόσο, στην περίπτωση που η τεχνογνωσία καθίσταται
γνωστή δημοσίως ως αποτέλεσμα ενεργειών του δικαιοδόχου, η
απαλλαγή ισχύει για τη διάρκεια της συμφωνίας.
3.
Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζε
ται επίσης στις διατάξεις των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας
που σχετίζονται με την αγορά προϊόντων από τον δικαιοδόχο ή που
αφορούν τη χορήγηση άδειας ή την εκχώρηση άλλων δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας στον δικαιοδόχο, εφόσον,
και στον βαθμό που, οι διατάξεις αυτές συνδέονται άμεσα με την
παραγωγή ή την πώληση των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμβα
ση.
Άρθρο 3
Όρια μεριδίου αγοράς
1.
Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία είναι αντα
γωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο
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2 ισχύει υπό τον όρο ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των
μερών δεν υπερβαίνει το 20 % στη σχετική αγορά ή αγορές.
2.
Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία δεν είναι
ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή που προβλέπεται στο
άρθρο 2 εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι το μερίδιο αγοράς καθενός
από τα μέρη δεν υπερβαίνει το 30 % στη σχετική αγορά ή αγορές.
Άρθρο 4
Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας
1.
Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία είναι αντα
γωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή του άρθρου 2 δεν εφαρμό
ζεται σε συμφωνίες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε
συνδυασμό με άλλους παράγοντες τους οποίους ελέγχουν τα μέρη,
έχουν ως αντικείμενο οτιδήποτε από τα εξής:
α) τον περιορισμό της ικανότητας των μερών να καθορίζουν τις
τιμές τους κατά την πώληση προϊόντων προς τρίτους·
β) τον περιορισμό της παραγωγής, εκτός από περιορισμούς που
αφορούν την παραγωγή προϊόντων της σύμβασης, οι οποίοι
επιβάλλονται στον δικαιοδόχο στο πλαίσιο μη αμοιβαίας συμ
φωνίας ή επιβάλλονται μόνο σε έναν από τους δικαιοδόχους στο
πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας·
γ) τον καταμερισμό αγορών ή πελατών, εκτός από:
i) την υποχρέωση του δικαιοπάροχου και/ή του δικαιοδόχου,
σε περίπτωση μη αμοιβαίας συμφωνίας, να μην χρησιμοποιεί
τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας για παραγωγι
κούς σκοπούς στην αποκλειστική περιοχή εκμετάλλευσης
που προορίζεται για το άλλο μέρος και/ή να μην πωλεί,
ενεργητικά και/ή παθητικά, στην αποκλειστική περιοχή εκμε
τάλλευσης ή στην αποκλειστική κατηγορία πελατών του
άλλου μέρους,
ii) τον περιορισμό, σε περίπτωση μη αμοιβαίας συμφωνίας,
ενεργητικών πωλήσεων από τον δικαιοδόχο σε αποκλειστική
περιοχή εκμετάλλευσης ή σε αποκλειστική κατηγορία πελα
τών που έχουν παραχωρηθεί από τον δικαιοπάροχο σε άλλο
δικαιοδόχο, υπό τον όρο ότι ο τελευταίος δεν αποτελούσε
επιχείρηση που ανταγωνιζόταν τον δικαιοπάροχο κατά τον
χρόνο σύναψης της δικής του συμφωνίας παραχώρησης
άδειας εκμετάλλευσης,
iii) την υποχρέωση να παράγει ο δικαιοδόχος τα προϊόντα τα
οποία αφορά η σύμβαση αποκλειστικά για δική του χρήση,
υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιοδόχος δεν υφίσταται περιο
ρισμούς όσον αφορά τις ενεργητικές ή παθητικές πωλήσεις
των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμβαση ως ανταλλακτι
κών για τα δικά του προϊόντα,
iv) την υποχρέωση του δικαιοδόχου, σε περίπτωση μη αμοιβαίας
συμφωνίας, να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύμ
βαση μόνον για συγκεκριμένο πελάτη, εφόσον η άδεια παρα
χωρήθηκε με σκοπό να δημιουργηθεί μια εναλλακτική πηγή
εφοδιασμού για τον εν λόγω πελάτη·
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δ) τον περιορισμό της ικανότητας του δικαιοδόχου να εκμεταλ
λεύεται τα δικά του δικαιώματα τεχνολογίας ή τον περιορισμό
της ικανότητας οποιουδήποτε μέρους της συμφωνίας να διεξάγει
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εάν ένας τέτοιος
περιορισμός είναι απαραίτητος για την αποτροπή της κοινολό
γησης της παραχωρούμενης τεχνογνωσίας σε τρίτους.
2.
Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία δεν είναι
ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή του άρθρου 2 δεν εφαρ
μόζεται σε συμφωνίες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή σε
συνδυασμό με άλλους παράγοντες τους οποίους ελέγχουν τα μέρη,
έχουν ως αντικείμενο οτιδήποτε από τα εξής:
α) τον περιορισμό της ικανότητας ενός μέρους να καθορίζει τις
τιμές του κατά την πώληση προϊόντων προς τρίτους, χωρίς να
θίγεται η δυνατότητά του να επιβάλλει μέγιστη τιμή πώλησης ή
να συνιστά μια τιμή πώλησης, υπό τον όρο ότι η τιμή αυτή δεν
ισοδυναμεί με προκαθορισμένη ή ελάχιστη τιμή πώλησης συνε
πεία πιέσεων που ασκούνται ή κινήτρων που προσφέρονται από
οποιοδήποτε από τα μέρη της συμφωνίας·
β) τον περιορισμό ως προς την περιοχή εκμετάλλευσης στην οποία,
ή τους πελάτες στους οποίους, ο δικαιοδόχος δύναται να πραγ
ματοποιεί παθητικές πωλήσεις των αγαθών τα οποία αφορά η
σύμβαση εκτός από:
i) τον περιορισμό των παθητικών πωλήσεων σε αποκλειστική
περιοχή εκμετάλλευσης ή προς μια αποκλειστική κατηγορία
πελατών που προορίζεται για τον δικαιοπάροχο,
ii) την υποχρέωση να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η
σύμβαση αποκλειστικά για δική του χρήση, υπό την προϋ
πόθεση ότι ο δικαιοδόχος δεν περιορίζεται όσον αφορά την
ενεργητική ή παθητική πώληση των προϊόντων τα οποία
αφορά η σύμβαση ως ανταλλακτικών για τα δικά του προϊ
όντα,
iii) την υποχρέωση να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η
σύμβαση μόνον για συγκεκριμένο πελάτη, οσάκις η άδεια
έχει χορηγηθεί με σκοπό να δημιουργηθεί μια εναλλακτική
πηγή εφοδιασμού για τον εν λόγω πελάτη,
iv) τον περιορισμό των πωλήσεων προς τελικούς χρήστες από
έναν δικαιοδόχο δραστηριοποιούμενο στο επίπεδο χονδρικού
εμπορίου,
v) τον περιορισμό των πωλήσεων προς μη εξουσιοδοτημένους
διανομείς από τα μέλη ενός επιλεκτικού συστήματος διανο
μής·
γ) τον περιορισμό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων προς
τελικούς χρήστες από δικαιοδόχο ο οποίος είναι μέλος ενός
επιλεκτικού συστήματος διανομής και δραστηριοποιείται σε επί
πεδο λιανικού εμπορίου, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα επιβο
λής απαγόρευσης σε ένα μέλος του συστήματος να ασκεί τις
δραστηριότητες σε μη εγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης.
3.
Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν σε μια συμφωνία δεν είναι
ανταγωνιζόμενες κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας αλλά
καθίστανται αργότερα, ισχύει η παράγραφος 2 και όχι η παράγρα
φος 1 καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας, εκτός εάν η συμφωνία
υποστεί ουσιαστική τροποποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Η
έννοια της ουσιαστικής τροποποίησης περιλαμβάνει τη σύναψη
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νέας συμφωνίας μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των μερών όσον
αφορά ανταγωνιστικά δικαιώματα τεχνολογίας.
Άρθρο 5
Αποκλειόμενοι περιορισμοί
1.
Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται
όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις που περιέχονται σε συμ
φωνίες μεταφοράς τεχνολογίας:
α) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υποχρέωση του δικαιοδόχου να
χορηγήσει αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης ή να εκχωρήσει
δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει, στον δικαιοπάροχο ή σε τρίτο
υποδεικνυόμενο από τον δικαιοπάροχο για δικές του είτε βελ
τιώσεις στην παραχωρούμενη τεχνολογία είτε νέες εφαρμογές
της παραχωρούμενης τεχνολογίας·
β) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση υποχρέωση που επιβάλλεται σε ένα
μέρος να μην προσβάλει την εγκυρότητα δικαιωμάτων διανοητι
κής ιδιοκτησίας που το έτερο μέρος κατέχει στην Ένωση, χωρίς
να θίγεται η δυνατότητα, στην περίπτωση της αποκλειστικής
άδειας εκμετάλλευσης, να προβλεφθεί η καταγγελία της συμφω
νίας μεταφοράς τεχνολογίας σε περίπτωση που ο δικαιοδόχος
προσβάλει την εγκυρότητα οποιουδήποτε από τα παραχωρού
μενα δικαιώματα τεχνολογίας.
2.
Όταν οι επιχειρήσεις που μετέχουν στη συμφωνία δεν είναι
ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή του άρθρου 2 δεν ισχύει
για καμία άμεση ή έμμεση υποχρέωση η οποία περιορίζει την ικα
νότητα του δικαιοδόχου να εκμεταλλεύεται τα δικά του δικαιώματα
τεχνολογίας ή την ικανότητα οποιουδήποτε μέρους της συμφωνίας
να διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εάν ο
τελευταίος αυτός περιορισμός είναι απαραίτητος για να αποτραπεί
η κοινολόγηση της παραχωρούμενης τεχνογνωσίας σε τρίτους.
Άρθρο 6
Ανάκληση σε μεμονωμένες περιπτώσεις
1.
Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτημα του παρό
ντος κανονισμού, δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, εφόσον, σε συγκεκριμένη περίπτωση,
διαπιστώσει ότι μια συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας στην οποία
εφαρμόζεται η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρό
ντος κανονισμού παράγει, παρά ταύτα, αποτελέσματα ασυμβίβαστα
με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης, και ιδίως στις
περιπτώσεις που:
α) περιορίζεται η πρόσβαση τεχνολογιών τρίτων στην αγορά, π.χ.
εξαιτίας του σωρευτικού αποτελέσματος παράλληλων δικτύων
παρόμοιων περιοριστικών συμφωνιών που απαγορεύουν στους
δικαιοδόχους να χρησιμοποιούν τεχνολογίες τρίτων·
β) περιορίζεται η πρόσβαση δυνητικών δικαιοδόχων στην αγορά,
π.χ. εξαιτίας του σωρευτικού αποτελέσματος παράλληλων
δικτύων παρόμοιων περιοριστικών συμφωνιών που απαγορεύουν
στους δικαιοπάροχους να παραχωρούν άδειες εκμετάλλευσης σε
άλλους δικαιοδόχους ή επειδή ο μόνος κάτοχος της τεχνολο
γίας, ο οποίος παραχωρεί άδεια εκμετάλλευσης των συναφών
δικαιωμάτων τεχνολογίας, συνάπτει συμφωνία αποκλειστικής
εκμετάλλευσης με έναν δικαιοδόχο ο οποίος δραστηριοποιείται
ήδη στην αγορά προϊόντος με βάση υποκαταστάσιμα δικαιώματα
τεχνολογίας.

28.3.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.
Όταν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια συμφωνία μεταφοράς
τεχνολογίας ως προς την οποία ισχύει η απαλλαγή του άρθρου 2
του παρόντος κανονισμού παράγει αποτελέσματα ασυμβίβαστα με
το άρθρο 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης στην επικράτεια ενός
κράτους μέλους, ή σε τμήμα αυτής, που συγκεντρώνει όλα τα
χαρακτηριστικά μιας αυτοτελούς γεωγραφικής αγοράς, η αρχή
ανταγωνισμού του εν λόγω κράτους μέλους δύναται να ανακαλέσει
το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού, δυνάμει του άρθρου 29
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, στη συγκεκρι
μένη γεωγραφική περιοχή, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες
που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7
Μη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού
1.
Δυνάμει του άρθρου 1α του κανονισμού αριθ. 19/65/ΕΟΚ,
και όταν τα παράλληλα δίκτυα παρόμοιων συμφωνιών μεταφοράς
τεχνολογίας καλύπτουν πάνω από το 50 % μιας σχετικής αγοράς, η
Επιτροπή δύναται, μέσω κανονισμού, να κηρύξει τον παρόντα κανο
νισμό ανεφάρμοστο σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας που
περιέχουν συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τη σχετική αγορά.
2.
Κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν
εφαρμόζεται πριν παρέλθουν έξι μήνες από την έκδοσή του.
Άρθρο 8
Εφαρμογή των ορίων ως προς τα μερίδια αγοράς
Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ανώτατων ορίων μεριδίου
αγοράς που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφαρμόζονται οι ακόλου
θοι κανόνες:
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δ) το μερίδιο αγοράς ενός δικαιοπαρόχου σε μια σχετική αγορά για
τα παραχωρούμενα δικαιώματα τεχνολογίας υπολογίζεται βάσει
της παρουσίας των παραχωρούμενων δικαιωμάτων τεχνολογίας
στην (στις) σχετική(-ές) αγορά(-ές) (δηλαδή στην αγορά ή τις
αγορές προϊόντων και στην ή τις γεωγραφικές αγορές) όπου
πωλούνται τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύμβαση, δηλαδή
με βάση τα στοιχεία τα σχετικά με τις πωλήσεις των προϊόντων
τα οποία αφορά η σύμβαση, τα οποία παράγονται από τον
δικαιοπάροχο και τους δικαιοδόχους του από κοινού·
ε) εάν το μερίδιο αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγρα
φος 1 ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν υπερβαίνει αρχικά το
20 % ή το 30 %, αντίστοιχα, αλλά αυξάνεται αργότερα πάνω
από τα όρια αυτά, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2
εξακολουθεί να ισχύει για διάστημα δύο συναπτών ημερολογια
κών ετών μετά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε για πρώτη
φορά η υπέρβαση του ορίου του 20 % ή του 30 %.
Άρθρο 9
Σχέση με άλλους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ρυθμίσεις παραχώρησης
αδειών εκμετάλλευσης οι οποίες περιέχονται σε συμφωνίες έρευνας
και ανάπτυξης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1217/2010 ή σε συμφωνίες εξειδίκευσης οι οποίες εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1218/2010.
Άρθρο 10
Μεταβατική περίοδος

α) το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία για την
αξία των πωλήσεων στην αγορά· εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για
την αξία των πωλήσεων στην αγορά, για να καθοριστεί το μερί
διο αγοράς της οικείας επιχείρησης, μπορούν να χρησιμοποι
ηθούν εκτιμήσεις που βασίζονται σε άλλες αξιόπιστες πληροφο
ρίες σχετικά με την αγορά, συμπεριλαμβανομένου του όγκου
των πωλήσεων στην αγορά αυτή·

Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της
Συνθήκης δεν εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2014 έως τις
30 Απριλίου 2015 στις συμφωνίες οι οποίες ισχύουν ήδη στις
30 Απριλίου 2014 και οι οποίες δεν πληρούν μεν τους όρους
απαλλαγής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αλλά οι
οποίες, στις 30 Απριλίου 2014, πληρούσαν τους όρους απαλλαγής
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 772/2004.

β) το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται με βάση στοιχεία που αναφέρο
νται στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

Άρθρο 11

γ) το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) κατανέμεται
ισομερώς σε κάθε επιχείρηση που έχει τα δικαιώματα ή τις
εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο στοιχείο α)·

Περίοδος ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2014.
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού λήγει στις 30 Απριλίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2014.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Joaquín ALMUNIA

Αντιπρόεδρος
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 317/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Μαρτίου 2014
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1Β, το φωσφορικό τριξυλύλιο και το 4-tert-βουτυλοβεν
ζοϊκό οξύ έχουν ταξινομηθεί ως ουσία τοξική για την ανα
παραγωγή κατηγορίας 1Β.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και
τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και
για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάρ
γηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδη
γίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής
91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και
ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 2,

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 944/2013 καθορίζει νέα εναρμονι
σμένη ταξινόμηση για τις ακόλουθες ουσίες: [η πίσσα, η
λιθανθρακόπισσα, υψηλής θερμοκρασίας] έχουν ταξινομηθεί
ως καρκινογόνες κατηγορίας 1A· το αρσενικούχο γάλλιο
έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Β· [η πίσσα,
η λιθανθρακόπισσα, υψηλής θερμοκρασίας] έχουν ταξινομη
θεί ως μεταλλαξιογόνες κατηγορίας 1B· [η πίσσα, η λιθαν
θρακόπισσα, υψηλής θερμοκρασίας], η ουσία epoxiconazole
(ISO), το νιτροβενζόλιο, το φθαλικό διεξύλιο, η Ν-αιθυλο-2πυρρολιδόνη, το δεκαπενταφθοροοκτανοϊκό αμμώνιο, το
υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ και το 10-αιθυλο-4,4-διοκτυλ-7οξο-8-οξα-3,5-διθεια-4-κασσιτεραδεκατετρανικό 2-αιθυλεξύ
λιο έχουν ταξινομηθεί ως ουσίες τοξικές για την αναπαρα
γωγή κατηγορίας 1Β.

(5)

Επειδή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορεί να εφαρμόσουν τις
εναρμονισμένες ταξινομήσεις που καθορίζονται στο μέρος 3
του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 νωρίτερα, θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρ
μόσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού νωρίτερα σε
εθελοντική βάση.

(6)

Συνεπώς, τα προσαρτήματα 1 έως 6 του παραρτήματος XVII
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 πρέπει να τροποποι
ηθούν αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
απαγορεύει, στις καταχωρίσεις 28 έως 30, την πώληση στο
ευρύ κοινό ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες,
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ)
κατηγορίας 1Α ή 1Β ή μειγμάτων που περιέχουν αυτές τις
ουσίες σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα προκαθορισμένα
όρια. Οι εν λόγω ουσίες απαριθμούνται στα προσαρτήματα
1 έως 6 του παραρτήματος XVII.
O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (2) τροποποιήθηκε με τους
κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 618/2012 (3) και (ΕΕ)
αριθ. 944/2013 (4), για τους σκοπούς της προσαρμογής του
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, προκειμένου να επι
καιροποιηθούν ή να ενταχθούν διάφορες νέες εναρμονισμέ
νες ταξινομήσεις των ουσιών ΚΜΤ.
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 618/2012 καθορίζει νέα εναρμονι
σμένη ταξινόμηση για τις ακόλουθες ουσίες: το φωσφίδιο
του ινδίου έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο κατηγορίας

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και
1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 618/2012 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου
2012, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και
των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επι
στημονική πρόοδο (ΕΕ L 179 της 11.7.2012, σ. 3).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 944/2013 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου
2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και
των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επι
στημονική πρόοδο (ΕΕ L 261 της 3.10.2013, σ. 5).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τρο
ποποιείται σύμφωνα με τα παραρτήματα I, ΙΙ και III του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται από την 1η
Απριλίου 2014.
Το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται από την
1η Ιανουαρίου 2015.
Το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται από την
1η Απριλίου 2016.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο προσάρτημα 2 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων που προ
βλέπονται σε αυτόν:
«φωσφίδιο του ινδίου

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7»

2. Στο προσάρτημα 6 προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων που
προβλέπονται σε αυτόν:
«φωσφορικό τριξυλύλιο

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

4-tert-βουτυλοβενζοϊκό οξύ

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο προσάρτημα 2 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων που προ
βλέπονται σε αυτόν:
«αρσενικούχο γάλλιο

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0»

2. Στο προσάρτημα 6 προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων που
προβλέπονται σε αυτόν:
«epoxiconazole (ISO)·

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

νιτροβενζόλιο

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

φθαλικό διεξύλιο

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

N-αιθυλο-πυρρολιδόνη-2· 1-αιθυλοπυρρολιδιν-2όνη

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

δεκαπενταφθοροοκτανοϊκό αμμώνιο

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

10-αιθυλο-4,4-διοκτυλ-7-οξο-8-οξα-3,5-διθεια-4κασσιτεραδεκατετρανικό 2-αιθυλεξύλιο

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1»

(2RS,3RS)-3-(2-χλωροφαινυλο)-2-(4-φθοροφαινυ
λο)-[1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ]οξιράνιο·
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο προσάρτημα 1 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων που προ
βλέπονται σε αυτόν:
«Πίσσα, λιθανθρακόπισσα, υψηλής θερμοκρασίας·

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2»

266-028-2

65996-93-2»

[Το υπόλειμμα της απόσταξης λιθανθρακόπισσας
υψηλής θερμοκρασίας. Μαύρο στερεό υλικό με
σημείο μαλακώματος από 30 °C έως 180 °C περί
που (86 °F έως 356 °F). Αποτελείται πρωτίστως
από ένα πολύπλοκο μείγμα αρωματικών υδρογο
νανθράκων με τρεις ή και περισσότερους συμπυ
κνωμένους δακτύλιους.]

2. Στο προσάρτημα 2 διαγράφεται η ακόλουθη εγγραφή:
«Πίσσα, λιθανθρακόπισσα, υψηλής θερμοκρασίας·

648-055-00-5

[Το υπόλειμμα της απόσταξης λιθανθρακόπισσας
υψηλής θερμοκρασίας. Μαύρο στερεό υλικό με
σημείο μαλακώματος από 30 °C έως 180 °C περί
που (86 °F έως 356 °F). Αποτελείται πρωτίστως
από ένα πολύπλοκο μείγμα αρωματικών υδρογο
νανθράκων με τρεις ή και περισσότερους συμπυ
κνωμένους δακτύλιους.]

3. Στο προσάρτημα 4 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων που προ
βλέπονται σε αυτόν:
«Πίσσα, λιθανθρακόπισσα, υψηλής θερμοκρασίας·

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2»

[Το υπόλειμμα της απόσταξης λιθανθρακόπισσας
υψηλής θερμοκρασίας. Μαύρο στερεό υλικό με
σημείο μαλακώματος από 30 °C έως 180 °C περί
που (86 °F έως 356 °F). Αποτελείται πρωτίστως
από ένα πολύπλοκο μείγμα αρωματικών υδρογο
νανθράκων με τρεις ή και περισσότερους συμπυ
κνωμένους δακτύλιους.]

4. Στο προσάρτημα 6 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων που προ
βλέπονται σε αυτόν:
«Πίσσα, λιθανθρακόπισσα, υψηλής θερμοκρασίας·
[Το υπόλειμμα της απόσταξης λιθανθρακόπισσας
υψηλής θερμοκρασίας. Μαύρο στερεό υλικό με
σημείο μαλακώματος από 30 °C έως 180 °C περί
που (86 °F έως 356 °F). Αποτελείται πρωτίστως
από ένα πολύπλοκο μείγμα αρωματικών υδρογο
νανθράκων με τρεις ή και περισσότερους συμπυ
κνωμένους δακτύλιους.]

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 318/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Μαρτίου 2014
για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες fenarimol,
metaflumizone και teflubenzuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα
οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστη
καν στην Επιτροπή.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο
εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις
αξιολόγησης, εξέτασε ιδίως τους κινδύνους για τον κατανα
λωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε αιτιολο
γημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ (2). Η
Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και
στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(7)

Στις αιτιολογημένες της γνώμες η Αρχή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τη χρήση της ουσίας fenari
mol σε ροδάκινα, σταφύλια, φράουλες, μπανάνες, ντομάτες
και καρπούζια και τη χρήση της ουσίας metaflumizone σε
πεπόνια, καρπούζια, αρωματικά φυτά και σαλατικά (εκτός
από τα μαρούλια), τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν είναι
επαρκή ώστε να καθοριστούν νέα ΑΟΚ. Όσον αφορά τη
χρήση της ουσίας metaflumizone σε σκαρόλες, η Αρχή
δεν συνιστά τη θέσπιση του προτεινόμενου ΑΟΚ, δεδομένου
ότι ο κίνδυνος για τους καταναλωτές δεν μπορεί να αποκλει
στεί. Τα ισχύοντα ΑΟΚ θα πρέπει να παραμείνουν αμετά
βλητα.

(8)

Όσον αφορά τη χρήση της ουσίας metaflumizone σε μπρό
κολα και μαρούλια, η Αρχή συνιστά τη θέσπιση χαμηλότε
ρων ΑΟΚ από εκείνα που προτείνονται από τον αιτούντα.

(9)

Όσον αφορά τη χρήση της ουσίας teflubenzuron σε καλ
λιέργειες σολανοειδών και κολοκυνθοειδή (με βρώσιμο
φλοιό), η Αρχή διαπίστωσε ανησυχίες για τη χρόνια λήψη
από τους καταναλωτές Ωστόσο, τα μήλα συμβάλλουν περισ
σότερο στη συνολική έκθεση στην ουσία. Η Αρχή συνιστά να
μειώνονται τα ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί για τα μήλα όταν
αυξάνονται τα ΑΟΚ για τις εν λόγω καλλιέργειες. Δεδομένου
ότι τα εν λόγω ΑΟΚ έχουν καθοριστεί για να ικανοποιηθεί
αίτημα ανοχής κατά την εισαγωγή με βάση εγκεκριμένες
χρήσεις στη Βραζιλία, έχει υπάρξει επαφή με τον αιτούντα
ώστε να αποφευχθούν οι φραγμοί στο εμπόριο. Ο αιτών
πρότεινε εφεδρικά ΑΟΚ της τάξης των 0,5 mg/kg, που

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου
2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή
πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευ
σης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμ
βουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και
το άρθρο 49 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για την ουσία fenarimol έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια
καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II και στο μέρος B του
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για
τις ουσίες metaflumizone και teflubenzuron έχουν καθορι
στεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Στο πλαίσιο διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης φυτο
προστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία
metaflumizone σε κολοκυνθοειδή (με βρώσιμο φλοιό),
πεπόνια, καρπούζια, μπρόκολα, κουνουπίδια, κινέζικα λάχα
να, μαρούλια και άλλα σαλατικά, αρωματικά φυτά, φασόλια
(με λοβό), μπιζέλια (με λοβό), αγκινάρες και βαμβακόσπορο
υποβλήθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για την τροποποίηση
των υφιστάμενων AOK.

(3)

Όσον αφορά την ουσία teflubenzuron, υποβλήθηκε σχετική
αίτηση για καλλιέργειες που ανήκουν στην ομάδα των σολα
νοειδών και των κολοκυνθοειδών (με βρώσιμο φλοιό).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 υποβλήθηκε αίτηση για την
ουσία fenarimol σε μήλα, κεράσια, ροδάκινα, σταφύλια,
φράουλες, μπανάνες, ντομάτες, αγγούρια, πεπόνια, κολοκύ
θες και καρπούζια. Ο αιτών ισχυρίζεται ότι η εγκεκριμένη
χρήση της ουσίας fenarimol στις καλλιέργειες αυτές σε
διάφορες τρίτες χώρες έχει ως αποτέλεσμα κατάλοιπα που
υπερβαίνουν τα ΑΟΚ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
396/2005 και ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν υψη
λότερα ΑΟΚ για την αποφυγή φραγμών στο εμπόριο όσον
αφορά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων.

(1) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2) Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: http://www.
efsa.europa.eu
Αιτιολογημένη γνώμη της EFSA σχετικά με την τροποποίηση των ισχυό
ντων ΑΟΚ για την ουσία fenarimol σε διάφορες καλλιέργειες. ΕFSA
Journal 2011· 9(9):2350 [32 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.
Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων
ΑΟΚ για την ουσία metaflumizone σε διάφορα είδη. ΕFSA Journal
2013· 11(7):3316 [50 σ.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.
Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων
ΑΟΚ για την ουσία teflubenzuron σε διάφορα καρποφόρα λαχανικά.
ΕFSA Journal 2012· 10(3):2633 [27 σ.]. doi:10.2903/j.
efsa.2012.2633.
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προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν
παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και
για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

είναι επαρκή για να καλύψουν τις χρήσεις που έχουν εγκρι
θεί στη Βραζιλία. Δεδομένου ότι τηρείται υψηλό επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών, είναι σκόπιμο να καθοριστεί
το εν λόγω ΑΟΚ στα 0,5 mg/kg.
(10)

(11)

Όσον αφορά όλες τις άλλες αιτήσεις, η Αρχή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με
τα στοιχεία και ότι οι τροποποιήσεις των ΑΟΚ που ζητού
νταν από τους αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την
ασφάλεια των καταναλωτών, με βάση την εκτίμηση της έκθε
σης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων κατα
ναλωτών. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοι
χεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η
έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής στις εν λόγω ουσίες
μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπο
ρεί να περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ούτε η βραχυχρόνια
έκθεση μέσω ακραίας κατανάλωσης των σχετικών καλλιερ
γειών και προϊόντων έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης
της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ΑDI) ή της δόσης
αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD).
Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβα
νομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παρα
γόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν
τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(12)

Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητήθηκε η
γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ
και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

(13)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει, συνεπώς, να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Για να καταστεί δυνατή η συνήθης εμπορία, μεταποίηση και
κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός πρέπει να
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(15)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ πρέ
πει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επι
τρέψει στα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες και τις επιχειρήσεις
τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες
απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των
ΑΟΚ.

(16)

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
Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού.
Άρθρο 2
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροπο
ποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να εφαρμό
ζεται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από 17 Οκτω
βρίου 2014.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από 17 Οκτωβρίου 2014.

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

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

EL

L 93/30

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.3.2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:
1) Στο παράρτημα II, οι στήλες για την ουσία fenarimol αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ (a)

Fenarimol

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

(1)

(2)

(3)

0100000
0110000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ
i) Εσπεριδοειδή

0110010

Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo (Citrus paradisi
x Citrus reticulata, εκτός από mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια)

0110020

Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια)

0110030

Λεμόνια (Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Πράσινα λεμόνια

0110050

Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια· tangor (Citrus
reticulata x sinensis))

0110990

Άλλα

0120000

ii) Ακρόδρυα

0120010

Αμύγδαλα

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

0120040

Κάστανα

0120050

Καρύδες

0120060

Φουντούκια (Filbert (C. avellana pontica))

0120070

Μακαντάμια

0120080

Καρύδια πεκάν

0120090

Κουκουνάρια

0120100

Φιστίκια

0120110

Κοινά καρύδια

0120990

Άλλα

0130000

iii) Μηλοειδή

0,02 (*)

0,02 (*)

0,1

0130010

Μήλα (Αγριόμηλα (Malus sylvestris))

0130020

Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia))

0130030

Κυδώνια

0130040

Μούσμουλα

(**)

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

(**)

0130990

Άλλα

0140000
0140010

iv) Πυρηνόκαρπα
Βερίκοκα

0,5
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(3)

0140020

Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)

1,5

0140030

Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)

0,5

0140040

Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα (Ziziphus ziziphus))

0,02 (*)

0140990

Άλλα

0,02 (*)

0150000
0151000

v) Μούρα και μικροί καρποί
α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

0,3

0152000

β) Φράουλες

0153000

γ) Καρποί βάτου

0153010

Βατόμουρα

0,02 (*)

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus fruticosus x idaeus (tayberries),
Rubus ursinus × idaeus (boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries) και άλλα υβρίδια Rubus)

0,02 (*)

0153030

Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x Rubus
idaeus))

0,1

0153990

Άλλα

0154000

0,3

0,02 (*)

δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα

0154010

Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries))

0,02 (*)

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea (cowberries))

0,02 (*)

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

1

0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλλων)

1

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

(**)

0154060

Βατόμουρα (Κούμαρα (Arbutus spp.))

(**)

0154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (Actinidia arguta (kiwiberry))

(**)

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoides, κράταιγος
(Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων)

(**)

0154990

Άλλα

0160000
0161000

0,02 (*)

vi) Διάφοροι καρποί
α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό

0,02 (*)

0161010

Χουρμάδες

0161020

Σύκα

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

0161040

Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161050

Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)

(**)

0161060

Λωτός

(**)

0161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) (Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense, Eugenia jambos, κεράσι
της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora))

(**)

L 93/32

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1)

0161990
0162000

(2)

28.3.2014

(3)

Άλλα
β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0,02 (*)

0162010

Ακτινίδια

0162020

Λίτσι (Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, Garcinia mangostana, λάνσιο το
οικιακό, Salacca zalacca)

0162030

Καρποί της πασιφλόρας

0162040

Φραγκόσυκα

(**)

0162050

Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης

(**)

0162060

Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) (Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa
edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota))

(**)

0162990

Άλλα

0163000

γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

0163010

Αβοκάντο

0163020

Μπανάνες (Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα)

0163030

Μάνγκο

0,02 (*)

0163040

Παπάγια

0,02 (*)

0163050

Ρόδι

0,02 (*)

0163060

Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας
Annonaceae)

(**)

0163070

Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus undatus))

(**)

0163080

Ανανάς

0163090

Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος))

(**)

0163100

Δούριο το ζιβεθινό

(**)

0163110

Ανόνα η ακανθώδης

(**)

0163990

Άλλα

0200000
0210000

0,2

0,02 (*)

0,02 (*)

2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0211000

α) Πατάτες

0212000

β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0212010

Μανιόκα (κάσσαβα) (Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta var. antiquorum), tannia (Xanthosoma
sagittifolium))

0212020

Γλυκοπατάτες

0212030

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) (Pachyrhizus erosus spp. (yam bean, Mexican yam bean))

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

0212990

Άλλα

0213000

0,02 (*)

γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

0213010

Κοκκινογούλι

0213020

Καρότα

0,02 (*)

(**)
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0213030

Ραπανοσέλινο

0213040

Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana
lutea))

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόρριζος (Κρον/κινεζικές αγκινάρες)

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

0213070

Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη
(Cyperus esculentus))

0213090

Λαγόχορτα (Τραγοπώγων ο πρασόφυλλος) (Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scoly
mus hispanicus) βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα (Arctium lappa))

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

0213110

Γογγύλια

0213990

Άλλα

0220000

ii) Βολβώδη λαχανικά

0220010

Σκόρδο

0220020

Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)

0220030

Ασκαλώνια

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμφερείς ποικιλίες)

0220990

Άλλα

0230000
0231000

α) Σολανώδη
Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, Physalis spp., goji berries και wolfberry (Lycium barbarum και Lycium chinense),
ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων)

0231020

Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι))

0231030

Μελιτζάνες (Pepino (Solanum muricatum), λευκή μελιτζάνα (antroewa, S. macrocarpon))

0231040

Μπάμιες

0231990

Άλλα
β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0232010

Αγγούρια

0232020

Αγγουράκια

0232030

Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki (Lagenaria sice
raria), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές), teroi (Luffa acutangula))

0232990

Άλλα

0233000

(3)

0,02 (*)

iii) Καρποφόρα λαχανικά

0231010

0232000
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0,02 (*)

0,2

γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0233010

Πεπόνια (Kiwano (Cucumis metuliferus))

0,2

0233020

Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo, marrow (όψιμη ποικιλία))

0,2

0233030

Καρπούζια

0,05

0233990

Άλλα

0,05

0234000

δ) Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια)

0,02 (*)
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0239000
0240000
0241000

(2)

ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά
iv) Κράμβες

Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris var. alboglabra και B. rapa var. cymosa)

0241020

Κουνουπίδι

0241990

Άλλα

Λαχανάκια Βρυξελλών

0242020

Λάχανα (Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B.
oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο)

0242990

Άλλα

Κινέζικα λάχανα (Ινδική ή κινεζική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή
tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis))

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο,
ποικιλία Brassica oleracea L., var. Αcephala υποποικ. viridis)

0243990

Άλλα

0250000
0251000

δ) Γογγυλοκράμβες
v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)

0251020

Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι
κοινό (L. sativa longifolia))

0251030

Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο "sugar loaf",
(C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), ταραξάκο/άγρια ραδίκια)

0251040

Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)

0251050

Γαιοκάρδαμο

0251060

Ρόκα (Άγρια ρόκα (Diplotaxis spp.))

0251070

Κόκκινο σινάπι

0251080

Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό
σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους
Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης )

0251990

Άλλα

(**)

(**)

β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0252010

Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (amaranthus pak-khom, tampara), φύλλα tajer (Xanthosoma sagit
tifolium) bitterblad/bitawiri (cestrum latifolium))

0252020

Ανδράκλα (Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex
spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola soda))

0252030

Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)

0252990

Άλλα

0253000

0,02 (*)

α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

0251010

0252000

0,02 (*)

γ) Φυλλώδεις κράμβες

0243010

0244000

0,02 (*)

β) Κεφαλωτές κράμβες

0242010

0243000

(3)

α) Ανθοκράμβες

0241010

0242000

28.3.2014

γ) Αμπελόφυλλα (Malabar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (Acacia pennata))

(**)

(**)
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(2)

0254000

δ) Νεροκάρδαμο (Πρωινή χαρά (Ipomea aquatica), water clover (Marsilea crenata), water mimosa (Neptunia oleracea))

0255000

ε) Ραδίκι Witloof (αντίβ)

0256000

στ) Αρωματικά φυτά

L 93/35

(3)

0256010

Φραγκομαϊντανός

0256020

Σχοινόπρασο

0256030

Φύλλα σέλινου (Φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis
odorata L. και άλλα φύλλα της οικογένειας Apiacea, stink weed (Eryngium foetidum))

0256040

Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού)

0256050

Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.), φύλλα της οικογένειας Borago
officinalis)

(**)

0256060

Δενδρολίβανο

(**)

0256070

Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)

(**)

0256080

Βασιλικός (Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα, τούλσι (Ocimum tenuiflorum), γλυκός βασιλικός
(Ocimum basilicum), ταϊλανδέζικος βασιλικός (O. basilicum var. thyrsiflora), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη
μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry))

(**)

0256090

Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο)

(**)

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν (Ύσσωπος)

(**)

0256990

Άλλα

0260000

vi) Ψυχανθή (νωπά)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό) (Πράσινα φασολάκια (φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό,
κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis), φασόλια, γκουάρ (Cyamopsis tetragonoloba), σπόροι σόγιας
(Glycine max))

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima,
μαυρομάτικα φασόλια)

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό) (Γλυκομπίζελα (Pisum sativum))

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)

0260050

Φακές

0260990

Άλλα

0270000

vii) Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

0,02 (*)

0,02 (*)

0270010

Σπαράγγια

0270020

Άγριες αγκινάρες (Μίσχοι Borago officinalis)

0270030

Σέλινο

0270040

Μάραθο

0270050

Αγκινάρες (Άνθος μπανάνας)

0270060

Πράσα

0270070

Ραβέντι

0270080

Φύτρα μπαμπού

(**)

0270090

Καρδιές φοινίκων

(**)

0270990

Άλλα

0280000

viii) Μανιτάρια

0,02 (*)
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(1)

(2)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes),
μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη))

0280020

Άγρια μανιτάρια (Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus
edulis))

0280990

Άλλα

28.3.2014

(3)

0290000

ix) Φύκια

(**)

0300000

3. ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,02 (*)

0300010

Φασόλια (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια
και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata)

0300020

Φακές

0300030

Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus))

0300040

Λουπίνια

0300990

Άλλα

0400000
0401000

4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,02 (*)

i) Ελαιούχοι σπόροι

0401010

Λιναρόσπορος

0401020

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)

0401030

Σπόροι παπαρούνας

0401040

Σπόροι σουσαμιού

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

0401060

Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)

0401070

Σπόρος σόγιας

0401080

Σπόροι σιναπιού

0401090

Βαμβακόσπορος

0401100

Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι της οικογένειας Cucurbitaceae)

0401110

Κάρθαμο

(**)

0401120

Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό (Έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Echium plantagineum), Corn Gromwell
(Buglossoides arvensis))

(**)

0401130

Ψευδολινάρι

(**)

0401140

Κανναβόσπορος

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

0401990

Άλλα

0402000

(**)

ii) Ελαιούχοι καρποί

0402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

(**)

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

(**)

0402040

Καπόκ

(**)

0402990

Άλλα

0500000

5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,02 (*)

28.3.2014
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(1)

(2)

0500010

Κριθάρι

0500020

Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα)

0500030

Καλαμπόκι

0500040

Κεχρί (Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή/teff, κεχρί/finger millet (Eleusine coracana), πεννίζετο το
γαλυκό/pearl millet (Pennisetum glaucum))

0500050

Βρόμη

0500060

Ρύζι (Ινδικό/Άγριο ρύζι (Zizania aquatica))

0500070

Σίκαλη

0500080

Σόργο

0500090

Σίτος (Όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ)

0500990

Άλλα (Καναρόσποροι (Phalaris canariensis))

0600000

6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ
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(3)

0,05 (*)

0610000

i) Τσάι

0620000

ii) Κόκκοι καφέ

(**)

0630000

iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)

(**)

0631000

α) Άνθη

(**)

0631010

Άνθη χαμομηλιού

(**)

0631020

Άνθη ιβίσκου

(**)

0631030

Ροδοπέταλα

(**)

0631040

Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra))

(**)

0631050

Τίλιο

(**)

0631990

Άλλα

(**)

0632000

β) Φύλλα

(**)

0632010

Φύλλα φράουλας

(**)

0632020

Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)

(**)

0632030

Ματέ

(**)

0632990

Άλλα

(**)

0633000

γ) Ρίζες

(**)

0633010

Ρίζα βαλεριάνας

(**)

0633020

Ρίζα τζινσενγκ

(**)

0633990

Άλλα

(**)

0639000

δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων

(**)

0640000

iv) Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)

(**)

0650000

v) Χαρούπια

(**)

0700000

7. ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι)

5

0800000

8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

(**)
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(1)

0810000

(2)

i) Σπόροι

28.3.2014

(3)

(**)

0810010

Γλυκάνισο

(**)

0810020

Μαυροκούκκι

(**)

0810030

Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale)

(**)

0810040

Σπόροι κορίανδρου

(**)

0810050

Σπόροι κύμινου

(**)

0810060

Άνηθος

(**)

0810070

Σπόροι μάραθου

(**)

0810080

Μοσχοσίταρο

(**)

0810090

Μοσχοκάρυδο

(**)

0810990

Άλλα

(**)

0820000

ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

(**)

0820010

Μπαχάρι

(**)

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

(**)

0820030

Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο)

(**)

0820040

Καρδάμωμο

(**)

0820050

Καρποί αρκεύθου

(**)

0820060

Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)

(**)

0820070

Καρποί βανίλιας

(**)

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

(**)

0820990

Άλλα

(**)

0830000

iii) Φλοιός

(**)

0830010

Κανέλα (Κασσία)

(**)

0830990

Άλλα

(**)

0840000

iv) Ρίζες ή ριζώματα

(**)

0840010

Γλυκόριζα

(**)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

(**)

0840030

Κουρκουμάς

(**)

0840040

Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο)

(**)

0840990

Άλλα

(**)

0850000

v) Οφθαλμοί ανθέων

(**)

0850010

Γαρύφαλλα

(**)

0850020

Κάπαρη

(**)

0850990

Άλλα

(**)

0860000

vi) Στίγμα ανθέων

(**)
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28.3.2014

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1)

(2)

L 93/39

(3)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

(**)

0860990

Άλλα

(**)

0870000

vii) Επίσπερμο

(**)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

(**)

0870990

Άλλα

(**)

0900000

9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

(**)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

(**)

0900020

Ζαχαροκάλαμα

(**)

0900030

Κιχώριο ρίζες

(**)

0900990

Άλλα

(**)

1000000
1010000

10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ
i) Ιστός

1011000

α) Χοίροι

1011010

Μυς

1011020

Λιπώδης ιστός

1011030

Ήπαρ

1011040

Νεφροί

1011050

Βρώσιμα εντόσθια

1011990

Άλλα

1012000

β) Βοοειδή

1012010

Μυς

1012020

Λιπώδης ιστός

1012030

Ήπαρ

1012040

Νεφροί

1012050

Βρώσιμα εντόσθια

1012990

Άλλα

1013000

γ) Πρόβατα

1013010

Μυς

1013020

Λιπώδης ιστός

1013030

Ήπαρ

1013040

Νεφροί

1013050

Βρώσιμα εντόσθια

1013990

Άλλα

1014000

δ) Αίγες

1014010

Μυς

0,02 (*)
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(2)

1014020

Λιπώδης ιστός

1014030

Ήπαρ

1014040

Νεφροί

1014050

Βρώσιμα εντόσθια

1014990

Άλλα

1015000

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι

28.3.2014

(3)

(**)

1015010

Μυς

(**)

1015020

Λιπώδης ιστός

(**)

1015030

Ήπαρ

(**)

1015040

Νεφροί

(**)

1015050

Βρώσιμα εντόσθια

(**)

1015990

Άλλα

(**)

1016000

στ) Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέρια

1016010

Μυς

1016020

Λιπώδης ιστός

1016030

Ήπαρ

1016040

Νεφροί

1016050

Βρώσιμα εντόσθια

1016990

Άλλα

1017000

ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια)

(**)

1017010

Μυς

(**)

1017020

Λιπώδης ιστός

(**)

1017030

Ήπαρ

(**)

1017040

Νεφροί

(**)

1017050

Βρώσιμα εντόσθια

(**)

1017990

Άλλα

(**)

1020000

ii) Γάλα

1020010

Βοοειδή

1020020

Πρόβατα

1020030

Αίγες

1020040

Άλογα

1020990

Άλλα

1030000

iii) Αυγά πτηνών

1030010

Κοτόπουλα

1030020

Πάπιες

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

28.3.2014
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(2)

(3)

1030030

Χήνες

(**)

1030040

Ορτύκια

(**)

1030990

Άλλα

(**)

1040000

iv) Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey))

(**)

1050000

v) Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)

(**)

1060000

vi) Σαλιγκάρια

(**)

1070000

vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα)

(**)

(a) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.
(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού
(**) Συνδυασμός φυτοφαρμάκου κωδικού για τον οποίο ισχύει ΑΟΚ όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Β.»

2) Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:
α) Στο μέρος Α οι στήλες για τις ουσίες metaflumizone και teflubenzuron αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ (a)

Metaflumizone (άθροισμα E- και
Z- ισομερών)

Teflubenzuron

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000
0110000

1. ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ
i) Εσπεριδοειδή

0110010

Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tan
gelo (Citrus paradisi x Citrus reticulata, εκτός από mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και
άλλα υβρίδια)

0110020

Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια)

0110030

Λεμόνια (Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Πράσινα λεμόνια

0110050

Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια·
tangor (Citrus reticulata x sinensis))

0110990

Άλλα

0120000

ii) Ακρόδρυα

0120010

Αμύγδαλα

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

0120040

Κάστανα

0120050

Καρύδες

0120060

Φουντούκια (Filbert (C. avellana pontica))

0,05 (*)
0,05 (*)

0,05 (*)
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(1)

(2)

0120070

Μακαντάμια

0120080

Καρύδια πεκάν

0120090

Κουκουνάρια

0120100

Φιστίκια

0120110

Κοινά καρύδια

0120990

Άλλα

0130000

iii) Μηλοειδή

0130010

Μήλα (Αγριόμηλα (Malus sylvestris))

0130020

Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia))

0130030

Κυδώνια

0130040

Μούσμουλα

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

0130990

Άλλα

0140000

iv) Πυρηνόκαρπα

0140010

Βερίκοκα

0140020

Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)

0140030

Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)

0140040

Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα, τζίτζιφα
(Ziziphus ziziphus))

0140990

Άλλα

0150000
0151000

28.3.2014

(3)

(4)

0,5

1

v) Μούρα και μικροί καρποί
α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

1

0152000

β) Φράουλες

0,2

0153000

γ) Καρποί βάτου

0,2

0153010

Βατόμουρα

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus fruticosus x
idaeus (tayberries), Rubus ursinus × idaeus (boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries)
και άλλα υβρίδια Rubus)

0153030

Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus
arcticus x Rubus idaeus))

0153990

Άλλα

0154000

δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα

0154010

Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries))

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea (cowberries))

0,2

28.3.2014
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(1)

(2)

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλλων)

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

0154060

Βατόμουρα (Κούμαρα (Arbutus spp.))

0154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (Actinidia arguta (kiwiberry))

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoi
des, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων)

0154990

Άλλα

0160000
0161000
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(3)

(4)

vi) Διάφοροι καρποί
α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό

0161010

Χουρμάδες

0161020

Σύκα

0,05 (*)

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

0,05 (*)

0161040

Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,05 (*)

0161050

Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)

0,05 (*)

0161060

Λωτός

0,05 (*)

0161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) (Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense,
Eugenia jambos, κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ
(Eugenia uniflora))

0,05 (*)

0161990

Άλλα

0,05 (*)

0162000

β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0162010

Ακτινίδια

0162020

Λίτσι (Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το λονγκάν, Garcinia mangostana,
λάνσιο το οικιακό, Salacca zalacca)

0162030

Καρποί της πασιφλόρας

0162040

Φραγκόσυκα

0162050

Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης

0162060

Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) (Black sapote (Diospyros digyna), white
sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mam
mey sapote (Pouteria sapota))

0162990

Άλλα

0163000

γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

0163010

Αβοκάντο

0163020

Μπανάνες (Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνεςμήλα)

0163030

Μάνγκο

0163040

Παπάγια

0163050

Ρόδι

2

0,05 (*)

0,05 (*)
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(1)

(2)

0163060

Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους
της οικογένειας Annonaceae)

0163070

Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus undatus))

0163080

Ανανάς

0163090

Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος))

0163100

Δούριο το ζιβεθινό

0163110

Ανόνα η ακανθώδης

0163990

Άλλα

0200000
0210000

28.3.2014

(3)

(4)

2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0211000

α) Πατάτες

0212000

β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,05 (*)
0,1

0212010

Μανιόκα (κάσσαβα) (Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta var. antiquorum), tannia
(Xanthosoma sagittifolium))

0212020

Γλυκοπατάτες

0212030

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκορέας) (Pachyrhizus erosus spp. (yam bean, Mexican yam bean))

0,05 (*)

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

0,05 (*)

0212990

Άλλα

0,05 (*)

0213000

0,1

γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

0213010

Κοκκινογούλι

0213020

Καρότα

0213030

Ραπανοσέλινο

0213040

Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) (Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες
γεντιανής (Gentiana lutea))

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόρριζος (Κρον/κινεζικές αγκινάρες)

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

0213070

Ρίζα μαϊντανού (Πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες,
κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus))

0213090

Λαγόχορτα (Τραγοπώγων ο πρασόφυλλος) (Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό
λαγόχορτο (Scolymus hispanicus) βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα (Arctium lappa))

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

0213110

Γογγύλια

0213990

Άλλα

0220000

0,05 (*)

ii) Βολβώδη λαχανικά

0220010

Σκόρδο

0220020

Κρεμμύδια (Άλλα βολβώδη κρεμμύδια, μικρά άσπρα κρεμμύδια για τουρσί)

0220030

Ασκαλώνια

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)
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(1)

(2)

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) και βολβίνα (σκορδόχορτο) (Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και παρεμ
φερείς ποικιλίες)

0220990

Άλλα

0230000
0231000
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(3)

iii) Καρποφόρα λαχανικά
α) Σολανώδη

1,5
0,6

0231010

Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, Physalis spp., goji berries και wolfberry (Lycium barbarum και
Lycium chinense), ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων)

0231020

Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι))

0231030

Μελιτζάνες (Pepino (Solanum muricatum), λευκή μελιτζάνα (antroewa, S. macrocarpon))

0231040

Μπάμιες

0,05 (*)

0231990

Άλλα

0,05 (*)

0232000

(4)

β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

1
0,6

0,4

0232010

Αγγούρια

0,5

0232020

Αγγουράκια

1,5

0232030

Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow), νεροκολόκυθο lauki
(Lagenaria siceraria), chayote, πικρό πεπόνι (sopropo), φιδοκολοκύθι (τριχανθές το οφιοειδές),
teroi (Luffa acutangula))

0,5

0232990

Άλλα

0,5

0233000

γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,05 (*)

0233010

Πεπόνια (Kiwano (Cucumis metuliferus))

0,2

0233020

Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo, marrow
(όψιμη ποικιλία))

0,05 (*)

0233030

Καρπούζια

0,05 (*)

0233990

Άλλα

0,05 (*)

0234000

δ) Γλυκό καλαμπόκι (Μικρά καλαμποκάκια)

0,05 (*)

0,2

0239000

ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,05 (*)

0,05 (*)

0240000
0241000

iv) Κράμβες
α) Ανθοκράμβες

0241010

Μπρόκολα (Ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris var. alboglabra και B. rapa var. cymosa)

0241020

Κουνουπίδι

0241990

Άλλα

0242000

0,5

3
1,5
0,05 (*)

β) Κεφαλωτές κράμβες

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

1

0242020

Λάχανα (Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο,
λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο)

1

0242990

Άλλα

0243000
0243010

0,05 (*)

γ) Φυλλώδεις κράμβες
Κινέζικα λάχανα (Ινδική ή κινεζική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο
πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B.
rapa L. ssp. pekinensis))

7
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(2)

28.3.2014

(3)

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτο
γαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., var. Αcephala υποποικ. viridis)

0,05 (*)

0243990

Άλλα

0,05 (*)

0244000
0250000
0251000

δ) Γογγυλοκράμβες

0,05 (*)

v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά
α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

0,05 (*)

0251010

Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)

10

0251020

Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα
iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia))

5

0251030

Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό,
κιχώριο "sugar loaf", (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), ταραξάκο/άγρια ραδίκια)

0,05 (*)

0251040

Κάρδαμο (Φύτρες φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής)

10

0251050

Γαιοκάρδαμο

10

0251060

Ρόκα (Άγρια ρόκα (Diplotaxis spp.))

10

0251070

Κόκκινο σινάπι

10

0251080

Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των
ρεβών (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες
καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού
φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης )

10

0251990

Άλλα

10

0252000

(4)

β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0252010

Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπανάκι (amaranthus pak-khom, tampara), φύλλα tajer
(Xanthosoma sagittifolium) bitterblad/bitawiri (cestrum latifolium))

0252020

Ανδράκλα (Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα,
λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola soda))

0252030

Φύλλα τεύτλου (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)

0252990

Άλλα

0,05 (*)

0,05 (*)

0253000

γ) Αμπελόφυλλα (Malabar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (Acacia pen
nata))

0,05 (*)

0,05 (*)

0254000

δ) Νεροκάρδαμο (Πρωινή χαρά (Ipomea aquatica), water clover (Marsilea crenata), water mimosa
(Neptunia oleracea))

0,05 (*)

0,05 (*)

0255000

ε) Ραδίκι Witloof (αντίβ)

0,05 (*)

0,05 (*)

0256000

στ) Αρωματικά φυτά

0,05 (*)

2

0256010

Φραγκομαϊντανός

0256020

Σχοινόπρασο

0256030

Φύλλα σέλινου (Φύλλα μάραθου, κορίανδρου, άνηθου, κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγε
λική, Myrrhis odorata L. και άλλα φύλλα της οικογένειας Apiacea, stink weed (Eryngium foeti
dum))

0256040

Μαϊντανός (Φύλλα ρίζας μαϊντανού)

0256050

Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.), φύλλα της
οικογένειας Borago officinalis)

0256060

Δενδρολίβανο

0256070

Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)
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(1)

(2)

0256080

Βασιλικός (Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα, τούλσι (Ocimum tenuiflorum),
γλυκός βασιλικός (Ocimum basilicum), ταϊλανδέζικος βασιλικός (O. basilicum var. thyrsiflora),
βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας,
φύλλα κάρι (curry))

0256090

Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο)

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν (Ύσσωπος)

0256990

Άλλα

0260000
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vi) Ψυχανθή (νωπά)

0,05 (*)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό) (Πράσινα φασολάκια (φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια
για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis), φασόλια, γκουάρ (Cyamop
sis tetragonoloba), σπόροι σόγιας (Glycine max))

0,9

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean),
φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια)

0,05 (*)

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό) (Γλυκομπίζελα (Pisum sativum))

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)

0,05 (*)

0260050

Φακές

0,05 (*)

0260990

Άλλα

0,05 (*)

0270000

(4)

1,5

vii) Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

0270010

Σπαράγγια

0,05 (*)

0,05 (*)

0270020

Άγριες αγκινάρες (Μίσχοι Borago officinalis)

0,05 (*)

0,05 (*)

0270030

Σέλινο

0,05 (*)

0,5

0270040

Μάραθο

0,05 (*)

0,05 (*)

0270050

Αγκινάρες (Άνθος μπανάνας)

0,9

0,05 (*)

0270060

Πράσα

0,05 (*)

0,05 (*)

0270070

Ραβέντι

0,05 (*)

0,05 (*)

0270080

Φύτρα μπαμπού

0,05 (*)

0,05 (*)

0270090

Καρδιές φοινίκων

0,05 (*)

0,05 (*)

0270990

Άλλα

0,05 (*)

0,05 (*)

0280000

viii) Μανιτάρια

0,05 (*)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Le
ntinus edodes), μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη))

0,05 (*)

0280020

Άγρια μανιτάρια (Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομα
νίταρο (Boletus edulis))

0,2

0280990

Άλλα

0,05 (*)

0290000

ix) Φύκια

0,05 (*)

0,05 (*)

0300000

3. ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,05 (*)

0,05 (*)

0300010

Φασόλια (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima,
μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata)

0300020

Φακές

0300030

Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus))

0300040

Λουπίνια

EL
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0300990
0400000
0401000

(2)

28.3.2014

(3)

Άλλα
4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,05 (*)

i) Ελαιούχοι σπόροι

0401010

Λιναρόσπορος

0,05 (*)

0401020

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)

0,05 (*)

0401030

Σπόροι παπαρούνας

0,05 (*)

0401040

Σπόροι σουσαμιού

0,05 (*)

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

0,05 (*)

0401060

Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)

0,05 (*)

0401070

Σπόρος σόγιας

0,05 (*)

0401080

Σπόροι σιναπιού

0,05 (*)

0401090

Βαμβακόσπορος

0,07

0401100

Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι της οικογένειας Cucurbitaceae)

0,05 (*)

0401110

Κάρθαμο

0,05 (*)

0401120

Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό (Έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Echium plantagineum), Corn
Gromwell (Buglossoides arvensis))

0,05 (*)

0401130

Ψευδολινάρι

0,05 (*)

0401140

Κανναβόσπορος

0,05 (*)

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

0,05 (*)

0401990

Άλλα

0,05 (*)

0402000

(4)

ii) Ελαιούχοι καρποί

0402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

0402040

Καπόκ

0402990

Άλλα

0500000

5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0500010

Κριθάρι

0500020

Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα)

0500030

Καλαμπόκι

0500040

Κεχρί (Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή/teff, κεχρί/finger millet (Eleusine coracana),
πεννίζετο το γαλυκό/pearl millet (Pennisetum glaucum))

0500050

Βρόμη

0500060

Ρύζι (Ινδικό/Άγριο ρύζι (Zizania aquatica))

0500070

Σίκαλη

0,05 (*)

0,05 (*)
0,1
0,05 (*)
0,1
0,05 (*)
0,1
0,05 (*)
0,1
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(1)

(2)

0500080

Σόργο

0500090

Σίτος (Όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ)

0500990

Άλλα (Καναρόσποροι (Phalaris canariensis))

0600000

6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ
i) Τσάι

0620000

ii) Κόκκοι καφέ

0630000

iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)

Άνθη χαμομηλιού

0631020

Άνθη ιβίσκου

0631030

Ροδοπέταλα

0631040

Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra))

0631050

Τίλιο

0631990

Άλλα

0632000

β) Φύλλα

0632010

Φύλλα φράουλας

0632020

Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)

0632030

Ματέ

0632990

Άλλα

0633000

γ) Ρίζες

0633010

Ρίζα βαλεριάνας

0633020

Ρίζα τζινσενγκ

0633990

Άλλα

0,1
0,05 (*)
0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων

0640000

iv) Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)

0650000

v) Χαρούπια

0700000

7. ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι)

0800000

8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

0810000

(4)

α) Άνθη

0631010

0639000

(3)

0,05 (*)

0610000

0631000
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i) Σπόροι

0810010

Γλυκάνισο

0810020

Μαυροκούκκι

0810030

Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale)

0810040

Σπόροι κορίανδρου
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(1)

(2)

0810050

Σπόροι κύμινου

0810060

Άνηθος

0810070

Σπόροι μάραθου

0810080

Μοσχοσίταρο

0810090

Μοσχοκάρυδο

0810990

Άλλα

0820000

ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

0820010

Μπαχάρι

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

0820030

Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο)

0820040

Καρδάμωμο

0820050

Καρποί αρκεύθου

0820060

Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)

0820070

Καρποί βανίλιας

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

0820990

Άλλα

0830000

iii) Φλοιός

0830010

Κανέλα (Κασσία)

0830990

Άλλα

0840000

28.3.2014

(3)

(4)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

iv) Ρίζες ή ριζώματα

0840010

Γλυκόριζα

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Κουρκουμάς

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο)

(+)

(+)

0840990

Άλλα

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

v) Οφθαλμοί ανθέων

0850010

Γαρύφαλλα

0850020

Κάπαρη

0850990

Άλλα

0860000

vi) Στίγμα ανθέων

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

0860990

Άλλα

0870000

vii) Επίσπερμο
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(1)

(2)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

0870990

Άλλα

0900000

9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

0900020

Ζαχαροκάλαμα

0900030

Κιχώριο ρίζες

0900990

Άλλα

1000000
1010000
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(3)

(4)

0,05 (*)

0,05 (*)

10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

0,05 (*)

i) Ιστός

1011000

α) Χοίροι

1011010

Μυς

1011020

Λιπώδης ιστός

1011030

Ήπαρ

1011040

Νεφροί

1011050

Βρώσιμα εντόσθια

1011990

Άλλα

1012000

β) Βοοειδή

1012010

Μυς

1012020

Λιπώδης ιστός

1012030

Ήπαρ

1012040

Νεφροί

1012050

Βρώσιμα εντόσθια

1012990

Άλλα

1013000

γ) Πρόβατα

1013010

Μυς

1013020

Λιπώδης ιστός

1013030

Ήπαρ

1013040

Νεφροί

1013050

Βρώσιμα εντόσθια

1013990

Άλλα

1014000

δ) Αίγες

1014010

Μυς

1014020

Λιπώδης ιστός

0,02

0,02

0,02

0,02
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(1)

(2)

1014030

Ήπαρ

1014040

Νεφροί

1014050

Βρώσιμα εντόσθια

1014990

Άλλα

1015000

ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι

1015010

Μυς

1015020

Λιπώδης ιστός

1015030

Ήπαρ

1015040

Νεφροί

1015050

Βρώσιμα εντόσθια

1015990

Άλλα

1016000

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.3.2014

(3)

0,02

στ) Πουλερικά –κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες–στρουθοκάμηλοι, περιστέ
ρια

1016010

Μυς

0,02

1016020

Λιπώδης ιστός

0,1

1016030

Ήπαρ

0,02

1016040

Νεφροί

0,02

1016050

Βρώσιμα εντόσθια

0,02

1016990

Άλλα

0,02

1017000

ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια)

1017010

Μυς

1017020

Λιπώδης ιστός

1017030

Ήπαρ

1017040

Νεφροί

1017050

Βρώσιμα εντόσθια

1017990

Άλλα

1020000

ii) Γάλα

1020010

Βοοειδή

1020020

Πρόβατα

1020030

Αίγες

1020040

Άλογα

1020990

Άλλα

1030000

iii) Αυγά πτηνών

1030010

Κοτόπουλα

0,02

0,02

0,02

(4)

EL

28.3.2014

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1)

(2)

1030020

Πάπιες

1030030

Χήνες

1030040

Ορτύκια

1030990

Άλλα
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(3)

1040000

iv) Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey))

1050000

v) Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)

0,02

1060000

vi) Σαλιγκάρια

0,02

1070000

vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα)

0,02

(4)

0,05 (*)

(a) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.
(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού
Metaflumizone (άθροισμα E- και Z- ισομερών)
(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπου για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) στην ομάδα αρωματικών υλών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο που έχει οριστεί για το χρένο
(Κοχλιάριο το αρμοράκιο) στην κατηγορία των λαχανικών, στην ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα όρια
λόγω της επεξεργασίας (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αιρθ. 396/2005.
0840040

Χρένο

Tef lubenzuron
(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπου για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) στην ομάδα αρωματικών υλών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο που έχει οριστεί για το χρένο (Κοχλιάριο το
αρμοράκιο) στην κατηγορία των λαχανικών, στην ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα όρια λόγω της
επεξεργασίας (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αιρθ. 396/2005.
0840040

Χρένο»

β) Στο μέρος B, η στήλη για τη δραστική ουσία fenarimol αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ (a)

Fenarimol

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

(1)

(2)

(3)

0130040

Μούσμουλα

0,1

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

0,1

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

0,02 (*)

0154060

Βατόμουρα (Κούμαρα (Arbutus spp.))

0,02 (*)

0154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (Actinidia arguta (kiwiberry))

0,02 (*)

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Hippophae rhamnoides, κράταιγος
(Crataegus spp.), Amelanchier spp. και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων)

0,02 (*)

0161050

Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)

0,02 (*)

0161060

Λωτός

0,02 (*)

0161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) (Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense, Eugenia jambos,
κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora))

0,02 (*)

0162040

Φραγκόσυκα

0,02 (*)

0162050

Χρυσόφυλλο ο καϊνίτης

0,02 (*)
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0162060

Αμερικανικός λωτός/Διόσπυρος ο βιργινιάνιος (Κακί) (Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa
edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota))

0,02 (*)

0163060

Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλοι καρποί μεσαίου μεγέθους της οικογένειας
Annonaceae)

0,02 (*)

0163070

Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus undatus))

0,02 (*)

0163090

Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος))

0,02 (*)

0163100

Δούριο το ζιβεθινό

0,02 (*)

0163110

Ανόνα η ακανθώδης

0,02 (*)

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

0,02 (*)

0251050

Γαιοκάρδαμο

0,02 (*)

0251070

Κόκκινο σινάπι

0,02 (*)

0252020

Ανδράκλα (Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex
spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola soda))

0,02 (*)

0253000

γ) Αμπελόφυλλα (Malabar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, climbing wattle (Acacia pennata))

0,02 (*)

0256050

Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.), φύλλα της οικογένειας Borago
officinalis)

0,02 (*)

0256060

Δενδρολίβανο

0,02 (*)

0256070

Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)

0,02 (*)

0256080

Βασιλικός (Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα, τούλσι (Ocimum tenuiflorum), γλυκός βασιλικός
(Ocimum basilicum), ταϊλανδέζικος βασιλικός (O. basilicum var. thyrsiflora), βρώσιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη
μαργαρίτα και άλλα), υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry))

0,02 (*)

0256090

Φύλλα δάφνης (Λεμονόχορτο)

0,02 (*)

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν (Ύσσωπος)

0,02 (*)

0270080

Φύτρα μπαμπού

0,02 (*)

0270090

Καρδιές φοινίκων

0,02 (*)

0290000

ix) Φύκια

0,02 (*)

0401110

Κάρθαμο

0,02 (*)

0401120

Βούγλωσσο/Βόραγο το φαρμακευτικό (Έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Echium plantagineum), Corn Gromwell
(Buglossoides arvensis))

0,02 (*)

0401130

Ψευδολινάρι

0,02 (*)

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

0,02 (*)

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

0,02 (*)

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

0,02 (*)

0402040

Καπόκ

0,02 (*)

0620000

ii) Κόκκοι καφέ

0,05 (*)

0630000

iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)

0,05 (*)

0631000

α) Άνθη

0,05 (*)

0631010

Άνθη χαμομηλιού

0,05 (*)

0631020

Άνθη ιβίσκου

0,05 (*)
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0631030

Ροδοπέταλα

0,05 (*)

0631040

Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra))

0,05 (*)

0631050

Τίλιο

0,05 (*)

0631990

Άλλα

0,05 (*)

0632000

β) Φύλλα

0,05 (*)

0632010

Φύλλα φράουλας

0,05 (*)

0632020

Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)

0,05 (*)

0632030

Ματέ

0,05 (*)

0632990

Άλλα

0,05 (*)

0633000

γ) Ρίζες

0,05 (*)

0633010

Ρίζα βαλεριάνας

0,05 (*)

0633020

Ρίζα τζίνσενγκ

0,05 (*)

0633990

Άλλα

0,05 (*)

0639000

δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων

0,05 (*)

0640000

iv) Κόκκοι κακάο (που έχουν υποστεί ζύμωση ή αποξηραμένοι)

0,05 (*)

0650000

v) Χαρούπια

0,05 (*)

0800000
0810000

8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
i) Σπόροι

0,05 (*)

0810010

Γλυκάνισο

0,05 (*)

0810020

Μαυροκούκκι

0,05 (*)

0810030

Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale)

0,05 (*)

0810040

Σπόροι κορίανδρου

0,05 (*)

0810050

Σπόροι κύμινου

0,05 (*)

0810060

Άνηθος

0,05 (*)

0810070

Σπόροι μάραθου

0,05 (*)

0810080

Μοσχοσίταρο

0,05 (*)

0810090

Μοσχοκάρυδο

0,05 (*)

0810990

Άλλα

0,05 (*)

0820000

ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

0,05 (*)

0820010

Μπαχάρι

0,05 (*)

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

0,05 (*)

0820030

Αγριοκύμινο (Κάρο το κάρβο)

0,05 (*)

0820040

Καρδάμωμο

0,05 (*)
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0820050

Καρποί αρκεύθου

0,05 (*)

0820060

Πιπέρι, μαύρο, πράσινο και λευκό (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)

0,05 (*)

0820070

Καρποί βανίλιας

0,05 (*)

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

0,05 (*)

0820990

Άλλα

0,05 (*)

0830000

iii) Φλοιός

0,05 (*)

0830010

Κανέλα (Κασσία)

0,05 (*)

0830990

Άλλα

0,05 (*)

0840000

iv) Ρίζες ή ριζώματα

0840010

Γλυκόριζα

0,05 (*)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

0,05 (*)

0840030

Κουρκουμάς

0,05 (*)

0840040

Χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο)

0840990

Άλλα

0850000

v) Οφθαλμοί ανθέων

(+)
0,05 (*)
0,05 (*)

0850010

Γαρύφαλλα

0,05 (*)

0850020

Κάπαρη

0,05 (*)

0850990

Άλλα

0,05 (*)

0860000

vi) Στίγμα ανθέων

0,05 (*)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

0,05 (*)

0860990

Άλλα

0,05 (*)

0870000

vii) Επίσπερμο

0,05 (*)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

0,05 (*)

0870990

Άλλα

0,05 (*)

0900000

9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,02 (*)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

0,02 (*)

0900020

Ζαχαροκάλαμα

0,02 (*)

0900030

Κιχώριο ρίζες

0,02 (*)

0900990

Άλλα

0,02 (*)

1015000

ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι

0,02 (*)

1015010

Μυς

0,02 (*)

1015020

Λιπώδης ιστός

0,02 (*)

1015030

Ήπαρ

0,02 (*)
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1015040

Νεφροί

0,02 (*)

1015050

Βρώσιμα εντόσθια

0,02 (*)

1015990

Άλλα

0,02 (*)

1017000

ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγοί, καγκουρό, ελάφια)

0,02 (*)

1017010

Μυς

0,02 (*)

1017020

Λιπώδης ιστός

0,02 (*)

1017030

Ήπαρ

0,02 (*)

1017040

Νεφροί

0,02 (*)

1017050

Βρώσιμα εντόσθια

0,02 (*)

1017990

Άλλα

0,02 (*)

1030020

Πάπιες

0,02 (*)

1030030

Χήνες

0,02 (*)

1030040

Ορτύκια

0,02 (*)

1030990

Άλλα

0,02 (*)

1040000

iv) Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη, κερήθρες με μέλι (comb honey))

0,05 (*)

1050000

v) Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)

0,02 (*)

1060000

vi) Σαλιγκάρια

0,02 (*)

1070000

vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (Άγρια θηράματα)

0,02 (*)

(a) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.
(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού
Fenarimol
(+) Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπου για το χρένο (Κοχλιάριο το αρμοράκιο) στην ομάδα αρωματικών υλών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο που έχει οριστεί για το χρένο
(Κοχλιάριο το αρμοράκιο) στην κατηγορία των λαχανικών, στην ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040) λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα όρια
λόγω της επεξεργασίας (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αιρθ. 396/2005.
0840040

Χρένο»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 319/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Μαρτίου 2014
σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της
Αεροπορίας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2007
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(6)

Η γεωγραφική θέση των επιχειρήσεων στα εδάφη των κρατών
μελών δεν πρέπει να αποτελεί παράγοντα για την εισαγωγή
διακρίσεων. Συνεπώς, τα έξοδα ταξιδίου που σχετίζονται με
τα καθήκοντα πιστοποίησης, τα οποία εκτελούνται για λογα
ριασμό των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, πρέπει να αθροίζο
νται και να διαιρούνται διά του αριθμού των αιτούντων.

(7)

Ο παρών κανονισμός προβλέπει ότι ο Οργανισμός δύναται
να χρεώνει τέλη για εργασίες πιστοποίησης οι οποίες δεν
αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού
αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 216/2008.

(8)

Ο αιτών πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί προσφορά
για το εκτιμώμενο καταβλητέο ποσό για την εργασία πιστο
ποίησης ή την υπηρεσία. Τα κριτήρια που χρησιμεύουν ως
βάση καθορισμού του καταβλητέου ποσού πρέπει να είναι
σαφή, ομοιόμορφα και δημοσιοποιημένα. Εφόσον δεν είναι
εφικτό να προσδιορισθεί με ακρίβεια το ύψος εκ των προ
τέρων, ο Οργανισμός καθιερώνει διαφανείς αρχές για την
εκτίμηση του καταβλητέου ποσού για την εργασία πιστοποί
ησης ή την παροχή υπηρεσίας.

(9)

Πρέπει να καθορισθούν προθεσμίες για την καταβολή των
εισπρακτέων τελών και των δικαιωμάτων βάσει του παρόντος
κανονισμού.

(10)

Πρέπει να καθορισθούν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε
περιπτώσεις μη καταβολής, όπως παύση των σχετικών εφαρ
μοστικών διαδικασιών, ακύρωση των σχετικών εγκρίσεων,
άρνηση πιστοποίησης ή παροχής άλλης υπηρεσίας στον
ίδιο αιτούντα και ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών με τα
διαθέσιμα μέσα.

(11)

Ο κλάδος πρέπει να έχει καλή οικονομική ενημέρωση και να
είναι σε θέση να προβλέπει το κόστος των τελών και δικαιω
μάτων που απαιτείται να καταβάλει. Ταυτόχρονα, είναι ανα
γκαίο να εξασφαλισθεί ισοσκελισμός των συνολικών δαπανών
που αναλαμβάνει ο Οργανισμός για να φέρει σε πέρας τις
εργασίες πιστοποίησης και τις υπηρεσίες που παρέχει, με τα
συνολικά έσοδά του από τα τέλη και τα δικαιώματα που
εισπράττει. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού
κανονισμού-πλαισίου (3), το ύψος των τελών και των δικαιω
μάτων πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ώστε να αποφεύγε
ται το ενδεχόμενο ελλείμματος ή σημαντική συσσώρευση
πλεονάσματος. Συνεπώς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η
επανεξέταση του ύψους των τελών και των δικαιωμάτων, εάν
παρατηρείται συχνά σημαντικό έλλειμμα ή πλεόνασμα στα
οικονομικά αποτελέσματα και τις προβλέψεις του Οργανι
σμού.

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου
2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής
αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας
της Αεροπορίας (EASA), καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας
91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο
64 παράγραφος 1,
Μετά από διαβουλεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊ
κού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Τα έσοδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της
Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») προέρχονται από την
εισφορά της Ένωσης και κάθε άλλης ευρωπαϊκής τρίτης
χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος στις συμφωνίες που
αναφέρονται στο άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
216/2008, τα τέλη που καταβάλλουν όσοι ζητούν πιστοποι
ητικά και εγκρίσεις που εκδίδει, διατηρεί ή τροποποιεί ο
Οργανισμός και από τα δικαιώματα επί των δημοσιεύσεων,
της διαδικασίας προσφυγής, της κατάρτισης και κάθε άλλης
υπηρεσίας που εξασφαλίζει ο Οργανισμός.
Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2007 της Επιτροπής (2)
καθιερώθηκαν τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττει ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Εντού
τοις, τα τιμολόγια πρέπει να αναπροσαρμοστούν ώστε να
εξασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ των δαπανών του Οργανι
σμού για τις εργασίες πιστοποίησης και τις συναφείς παρε
χόμενες υπηρεσίες και των εσόδων για την κάλυψη των εν
λόγω δαπανών.

(3)

Τα τέλη και τα δικαιώματα που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό πρέπει να καθορίζονται με διαφανή, δίκαιο και
ομοιόμορφο τρόπο.

(4)

Τα τέλη που εισπράττει ο Οργανισμός δεν πρέπει να διακυ
βεύουν την ανταγωνιστικότητα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών
κλάδων. Εξάλλου, πρέπει να καθορισθούν με βάση τη δυνα
τότητα συνεισφοράς των μικρών επιχειρήσεων.

(5)

Η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας είναι μεν πρωταρχικής
σημασίας, αλλά ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει πλήρως
υπόψη την οικονομική απόδοση στην άσκηση των καθηκό
ντων του.

(1) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2007 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου
2007, για τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττει ο Ευρωπαϊκός Οργα
νισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΕ L 140 της 1.6.2007, σ. 3).

(3) Σχέδιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για τη
θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς
που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμ
βουλίου, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2014.
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Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να γνωμοδοτούν πριν από
οιαδήποτε τροποποίηση των τελών. Επίσης, ο Οργανισμός
πρέπει να πληροφορεί τακτικά τα ενδιαφερόμενα μέρη για
τον τρόπο και τη βάση υπολογισμού των τελών. Η εν λόγω
πληροφόρηση πρέπει να επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη
να διαμορφώνουν εικόνα για τις δαπάνες του Οργανισμού
και την παραγωγικότητά του.
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Άρθρο 1
Αντικείμενο

(13)

(14)

Οι τιμές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει
να βασίζονται στις προβλέψεις του φόρτου εργασίας και των
αντίστοιχων δαπανών του Οργανισμού. Η αναθεώρηση των
τιμών πρέπει να πραγματοποιείται με διαδικασία που επιτρέ
πει τροποποίηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση με βάση
την πείρα του Οργανισμού από την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού, τη συνεχή παρακολούθηση των πόρων και της
μεθόδου εργασίας και την αντίστοιχη βελτίωση της αποτελε
σματικότητας και τη συνεχή αξιολόγηση των χρηματοοικο
νομικών αναγκών. Εν προκειμένω, σημειώνεται ότι ο Οργανι
σμός υποχρεούται, το αργότερο τον Ιανουάριο του 2016, να
καλύψει, από τα έσοδα των τελών και των δικαιωμάτων, τις
εισφορές στα συνταξιοδοτικά συστήματα του προσωπικού
του τα οποία χρηματοδοτούνται από τα τέλη και τα δικαιώ
ματα του Οργανισμού. Τα τέλη και τα δικαιώματα θα χρει
ασθεί να αναπροσαρμοσθούν, ώστε να εκπληρωθεί η εν λόγω
δημοσιονομική απαίτηση.
Το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός στο
πεδίο της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και των
υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ATM/ANS) θα χρειασθεί να κατα
στεί επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τα τέλη που επιβάλ
λονται στους χρήστες αεροναυτιλιακών υπηρεσιών σύμφωνα
με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
391/2013 της Επιτροπής (1).

(15)

Για την άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων του Οργανι
σμού, είναι εύλογο να αποτελεί προαπαιτούμενο η πλήρης
καταβολή των τελών για να γίνει δεκτή η προσφυγή.

(16)

Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 πρέπει να αποτελέ
σουν τη βάση αξιολόγησης του πραγματικού φόρτου εργα
σίας που συνεπάγεται η πιστοποίηση προϊόντων τρίτων
χωρών. Καταρχήν, η διαδικασία που ακολουθεί ο Οργανι
σμός για την επικύρωση πιστοποιητικών που εκδίδονται από
τρίτη χώρα, με την οποία η Ένωση έχει σχετική συμφωνία,
περιγράφεται στις συμφωνίες αυτές και πρέπει να συνεπάγε
ται διαφορετικό φόρτο εργασίας σε σύγκριση με τη διαδι
κασία που απαιτείται για δραστηριότητες πιστοποίησης του
Οργανισμού.

(17)

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη βάσει
του άρθρου 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
216/2008.
Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2007 πρέπει να
καταργηθεί,

(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της Επιτροπής, της 3ης
Μαΐου 2013, για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αερο
ναυτιλιακών υπηρεσιών (ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 31).

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις εργασίες για τις οποίες χρεώνο
νται τέλη και δικαιώματα, το ύψος των τελών και δικαιωμάτων και
τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταβάλλονται.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:
α) «τέλη»: τα ποσά που εισπράττει ο Οργανισμός και καταβάλλο
νται από τους αιτούντες για εργασίες πιστοποίησης·
β «δικαιώματα»: τα ποσά που εισπράττει ο Οργανισμός και κατα
βάλλονται από τους αιτούντες για υπηρεσίες που παρέχει ο
Οργανισμός, εξαιρουμένης της πιστοποίησης ή, σε περίπτωση
προσφυγής, το ενάγον φυσικό ή νομικό πρόσωπο·
γ) «εργασίες πιστοποίησης»: όλες οι δραστηριότητες που διεξάγει
άμεσα ή έμμεσα ο Οργανισμός για την έκδοση, τη διατήρηση ή
την τροποποίηση πιστοποιητικών σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του·
δ) «υπηρεσία»: όλες οι δραστηριότητες που διεξάγει ο Οργανισμός
εξαιρουμένης της εργασίας πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης
της προμήθειας προϊόντων·
ε) «αιτών»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ζητεί τη
διενέργεια εργασίας πιστοποίησης ή την παροχή υπηρεσίας
από τον Οργανισμό.
Άρθρο 3
Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων
1.
Ο Οργανισμός ζητεί και εισπράττει τα τέλη και τα δικαιώματα
μόνον σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
2.
Τα κράτη μέλη δεν εισπράττουν τέλη για εργασίες πιστοποί
ησης, ακόμη και όταν διεξάγουν τις εν λόγω εργασίες για λογαρια
σμό του Οργανισμού. Ο Οργανισμός επιστρέφει τα τέλη στα κράτη
μέλη για τις εργασίες πιστοποίησης που πραγματοποιούν για λογα
ριασμό του.
3.
Τα τέλη και τα δικαιώματα εκδίδονται και καταβάλλονται σε
ευρώ.
4.
Τα ποσά που αναφέρονται στα μέρη I και ΙΙ του παραρτήμα
τος υπόκεινται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή σύμφωνα με
τη μέθοδο που περιγράφεται στο μέρος IV του παραρτήματος.
5.
Κατά παρέκκλιση από τα τέλη που αναφέρονται στο παράρ
τημα, τέλη για εργασίες πιστοποίησης που διεξάγονται βάσει διμε
ρούς συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας επιτρέπεται
να υπαχθούν σε ειδικές διατάξεις της αντίστοιχης διμερούς συμφω
νίας.
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Άρθρο 4
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d = οφειλόμενα έξοδα ταξιδίου·

Καταβολή τελών και δικαιωμάτων
1.
Ο Οργανισμός καθορίζει τους όρους καταβολής των τελών
και των δικαιωμάτων, με βάση τους οποίους περιγράφονται οι συν
θήκες υπό τις οποίες ο Οργανισμός χρεώνει τις εργασίες πιστοποί
ησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο Οργανισμός δημοσιεύει
τους όρους στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.
2.
Ο αιτών καταβάλλει πλήρως το οφειλόμενο ποσό, καθώς και
τυχόν τραπεζικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την καταβολή,
εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διαβίβα
σης του τιμολογίου στον αιτούντα.
3.
Εφόσον ο Οργανισμός δεν παραλάβει τιμολόγιο μετά τη λήξη
της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο Οργανισμός
δύναται να χρεώσει τόκο για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέ
ρησης.
4.
Το επιτόκιο είναι εκείνο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης, όπως δημοσιεύε
ται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σειρά C, το
οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μηνός λήξης της
προθεσμίας, προσαυξημένο κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες.
5.
Εφόσον ο Οργανισμός έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι η δημο
σιονομική επιφάνεια του αιτούντος είναι επισφαλής, δύναται να
απορρίψει την αίτησή του, εκτός εάν ο αιτών προσκομίσει τραπε
ζική εγγύηση ή εμπράγματη κατάθεση.
6.
Ο Οργανισμός δύναται να απορρίψει αίτηση, εφόσον ο αιτών
δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής για εργασίες πιστο
ποίησης ή για την παροχή υπηρεσιών από τον Οργανισμό, εκτός εάν
ο αιτών καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά για τις συγκεκριμένες εργα
σίες πιστοποίησης ή τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.
Άρθρο 5
Έξοδα ταξιδίου
1.
Όταν μια εργασία πιστοποίησης ή υπηρεσία, όπως αναφέρεται
στο μέρος I και μέρος II σημείο 1 του παραρτήματος, διεξάγεται,
πλήρως ή εν μέρει, εκτός του εδάφους των κρατών μελών, ο αιτών
καταβάλλει τα έξοδα ταξιδίου σύμφωνα με τον τύπο:

v = κόστος μεταφοράς·
a = επίσημοι κατ’ αποκοπή συντελεστές της Επιτροπής για «ημε
ρήσια αποζημίωση», η οποία καλύπτει το κατάλυμα, τα γεύ
ματα, τις τοπικές μετακινήσεις εντός του τόπου της αποστο
λής και τα γενικά έξοδα (1)·
h1 = χρόνος ταξιδίου (σε ώρες που απασχολήθηκαν οι εμπειρογνώ
μονες κατ’ αναλογία του σχετικού ταξιδίου), ο οποίος χρεώ
νεται με συντελεστή ανά ώρα, όπως ορίζει το μέρος II σημείο
1 του παραρτήματος·
h2 = χρόνος ταξιδίου (σε ώρες που απασχολήθηκαν οι εμπειρογνώ
μονες κατ’ αναλογία του σχετικού ταξιδίου), ο οποίος χρεώ
νεται με συντελεστή ανά ώρα, όπως ορίζει το μέρος II σημείο
2 του παραρτήματος·
e = μέσα έξοδα ταξιδίου εντός του εδάφους των κρατών μελών,
συμπεριλαμβανομένων των μέσων εξόδων ταξιδίου και του
μέσου χρόνου μετακίνησης εντός του εδάφους των κρατών
μελών, επί το οριζόμενο στο μέρος II σημείο 1 του παραρ
τήματος τέλος ανά ώρα. Υπόκεινται σε ετήσια επανεξέταση
και τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
Άρθρο 6
Οικονομική προσφορά
1.
Ο αιτών μπορεί να ζητήσει οικονομική εκτίμηση για τα ποσά
που πρέπει να καταβάλει.
2.
Εφόσον ο αιτών ζητήσει οικονομική εκτίμηση ή τροποποίησή
της, οι δραστηριότητες αναστέλλονται έως ότου ο Οργανισμός
διαβιβάσει την εκτίμηση και την αποδεχθεί ο αιτών.
3.
Η οικονομική εκτίμηση τροποποιείται από τον Οργανισμό εάν
η εργασία αποδειχθεί απλούστερη ή ταχύτερη από ό,τι είχε αρχικά
προβλεφθεί ή, αντίθετα, πιο σύνθετη και χρονοβόρα από ό,τι μπο
ρούσε να προβλέψει ευλόγως ο Οργανισμός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΤΕΛΗ

d = v + a + h1 - e

Άρθρο 7
Γενικές διατάξεις για την καταβολή των τελών

2.
Για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο μέρος II σημείο 2, ο
αιτών καταβάλλει, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τοποθεσίας στην
οποία διεξάγεται η υπηρεσία, τα έξοδα ταξιδίου σύμφωνα με τον
τύπο:
d = v + a + h2
3.
Για το σκοπό των μαθηματικών τύπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1.
Η εργασία πιστοποίησης υπόκειται στην εκ των προτέρων
καταβολή όλου του ποσού των οφειλόμενων τελών, εκτός εάν ο
Οργανισμός αποφασίσει διαφορετικά μετά από δέουσα εξέταση των
οικονομικών κινδύνων. Ο Οργανισμός μπορεί να τιμολογήσει τα
τέλη σε μία δόση μετά την παραλαβή της αίτησης ή στην αρχή
της ετήσιας περιόδου ή της περιόδου εποπτείας.
(1) Βλέπε «τρέχοντες κατ’ αποκοπή συντελεστές ημερήσιας αποζημίωσης»,
όπως έχουν κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα Europeaid της Επιτροπής
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_
diems/index_en.htm), τελευταία επικαιροποίηση 5 Ιουλίου 2013.

28.3.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.
Τα τέλη που καταβάλλει ο αιτών για εργασία πιστοποίησης
συνίστανται σε:
α) εφάπαξ τέλος, όπως ορίζεται στο μέρος I του παραρτήματος ή
β) κυμαινόμενο τέλος.
3.
Το κυμαινόμενο τέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2
στοιχείο β) καθορίζεται με πολλαπλασιασμό του πραγματικού αριθ
μού ωρών εργασίας επί το ωρομίσθιο που καθορίζεται στο μέρος II
σημείο 1 του παραρτήματος.
4.
Από την έναρξη εφαρμογής μελλοντικών κανονισμών για τις
εργασίες πιστοποίησης που θα εκτελεί ο Οργανισμός σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ο
Οργανισμός δύναται να εισπράττει τέλη σύμφωνα με το μέρος II
σημείο 1 του παραρτήματος για εργασίες πιστοποίησης άλλες από
εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα, μέχρι να ενσωματωθούν
στον παρόντα κανονισμό αυτές οι ειδικές διατάξεις για τα αντί
στοιχα τέλη που εισπράττει ο Οργανισμός.
Άρθρο 8
Περίοδοι πληρωμής
1.
Τα τέλη που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 4 του μέρους
I του παραρτήματος εισπράττονται ανά αίτηση και ανά περίοδο 12
μηνών. Για την περίοδο μετά τους πρώτους 12 μήνες, τα τέλη είναι
το 1/365ο του αντίστοιχου ετήσιου τέλους ανά ημέρα.
2.
Τα τέλη που αναφέρονται στον πίνακα 5 του μέρους I του
παραρτήματος εισπράττονται ανά αίτηση.
3.
Τα τέλη που αναφέρονται στον πίνακα 6 του μέρους I του
παραρτήματος εισπράττονται ανά περίοδο 12 μηνών.
4.
Τα τέλη για τους οργανισμούς που αναφέρονται στους πίνα
κες 7 έως 11 του μέρους I του παραρτήματος εισπράττονται ως
εξής:
α) τα τέλη έγκρισης εισπράττονται ανά αίτηση·
β) τα τέλη εποπτείας εισπράττονται ανά περίοδο 12 μηνών·
γ) τυχόν αλλαγή του φορέα που επηρεάζει την έγκρισή του συνε
πάγεται νέο υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους εποπτείας από
τους επόμενους 12 μήνες.
Άρθρο 9
Καταγγελία της αίτησης
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3.
Όταν, εφόσον το ζητήσει ο αιτών, ο Οργανισμός αρχίζει και
πάλι εργασία πιστοποίησης που είχε διακόψει, ο Οργανισμός
εισπράττει νέο τέλος, ανεξάρτητα από τα τέλη που έχουν ήδη
καταβληθεί για την εργασία που είχε διακοπεί.
Άρθρο 10
Αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού
1.
Εάν τα οφειλόμενα τέλη δεν παραληφθούν έως τη λήξη της
προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ο Οργα
νισμός μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει το αντίστοιχο πιστο
ποιητικό αφού διαβουλευτεί με τον αιτούντα.
2.
Εάν ο Οργανισμός αναστείλει το πιστοποιητικό λόγω μη
καταβολής των ετήσιων τελών ή των τελών εποπτείας ή διότι ο
αιτών δεν συμμορφώθηκε με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, συνεχίζο
νται οι αντίστοιχες περίοδοι ισχύος των τελών και ο αιτών πληρώνει
για την περίοδο αναστολής.
3.
Εάν ο Οργανισμός ανακαλέσει πιστοποιητικό, το υπόλοιπο
οφειλόμενων τελών, τα οποία έχουν υπολογισθεί ανά ώρα για την
τρέχουσα δωδεκάμηνη περίοδο αλλά δεν υπερβαίνουν το εφαρμο
στέο κατ’ αποκοπήν τέλος, καταβάλλεται στο ακέραιο μαζί με άλλα
εκείνη τη στιγμή οφειλόμενα ποσά.
Άρθρο 11
Επιστροφή ή μεταβίβαση πιστοποιητικού
Εάν κάτοχος πιστοποιητικού επιστρέψει ή μεταβιβάσει πιστοποι
ητικό, το υπόλοιπο οφειλόμενων τελών, τα οποία έχουν υπολογισθεί
ανά ώρα για την τρέχουσα δωδεκάμηνη περίοδο αλλά δεν υπερβαί
νουν το εφαρμοστέο κατ’ αποκοπήν τέλος, καταβάλλεται στο ακέ
ραιο την ημερομηνία πραγματοποίησης της επιστροφής ή μεταβί
βασης μαζί με τα έξοδα ταξιδίου και άλλα εκείνη τη στιγμή οφει
λόμενα ποσά.
Άρθρο 12
Εξαιρετικές εργασίες πιστοποίησης
Στα εισπραττόμενα τέλη εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση αύξηση προκει
μένου να καλυφθεί το σύνολο των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο
Οργανισμός για να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερο αίτημα του αιτούντος,
εάν λόγω του αιτήματος αυτού πραγματοποιείται εξαιρετική εργα
σία πιστοποίησης ως εξής:

1.
Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί εάν τα οφειλόμενα τέλη για
εργασίες πιστοποίησης δεν έχουν παραληφθεί κατά τη λήξη της
προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και
αφού ο Οργανισμός έχει διαβουλευτεί με τον αιτούντα.

α) με την απασχόληση κατηγοριών του προσωπικού που κανονικά ο
Οργανισμός δεν θα απασχολούσε για την εργασία αυτή εάν
ακολουθούσε τις συνήθεις διαδικασίες του ή

2.
Το υπόλοιπο τυχόν οφειλόμενων τελών, τα οποία έχουν υπο
λογισθεί ανά ώρα για την τρέχουσα δωδεκάμηνη περίοδο αλλά δεν
υπερβαίνουν το εφαρμοστέο κατ’ αποκοπήν τέλος, καταβάλλεται
στο ακέραιο μόλις ο Οργανισμός σταματήσει να ασχολείται με
την εργασία πιστοποίησης, μαζί με τα έξοδα ταξιδίου και τυχόν
άλλα οφειλόμενα ποσά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

β) με την απασχόληση μελών του προσωπικού του ώστε η εργασία
να διεξαχθεί σε συντομότερο διάστημα σε σύγκριση με τις συνή
θεις διαδικασίες του Οργανισμού.

α) εάν ο Οργανισμός απορρίψει την αίτηση ή
β) ο Οργανισμός πρέπει να διακόψει εργασία πιστοποίησης διότι ο
αιτών:
i) δεν διαθέτει αρκετούς πόρους·
ii) δεν συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ή
iii) αποφασίζει να αποσύρει την αίτησή του ή να αναβάλει το
σχέδιό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 13
Δικαιώματα
1.
Το ύψος των δικαιωμάτων που εισπράττει ο Οργανισμός για
τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο μέρος II σημείο 1 του παραρ
τήματος ισούται με το πραγματικό κόστος της παρεχόμενης υπηρε
σίας. Προς το σκοπό αυτό, ο χρόνος που αναλώνει ο Οργανισμός
τιμολογείται με το δικαίωμα ανά ώρα που αναφέρεται στον εν λόγω
κατάλογο.
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2.
Το ύψος των δικαιωμάτων που εισπράττει ο Οργανισμός για
τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο μέρος II σημείο 1 του παραρ
τήματος ισούται με το πραγματικό κόστος της παρεχόμενης υπηρε
σίας. Προς το σκοπό αυτό, ο χρόνος που αναλώνει ο Οργανισμός
για την παροχή υπηρεσίας τιμολογείται με δικαίωμα ανά ώρα, όπως
καθορίζει το μέρος II σημείο 2 του παραρτήματος.
3.
Οι δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ενδεχομένως ο Οργα
νισμός για να παρέχει ειδικές υπηρεσίες που δεν είναι δυνατόν να
προσδιορισθούν κατάλληλα και χρεώνονται με τέλος ανά ώρα, χρε
ώνονται σύμφωνα με τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες.
Άρθρο 14
Χρόνος είσπραξης των δικαιωμάτων
Μετά από δέουσα εξέταση των οικονομικών κινδύνων, τα δικαιώ
ματα εισπράττονται πριν από την παροχή της υπηρεσίας, εκτός εάν
ο Οργανισμός αποφασίσει διαφορετικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άρθρο 15
Διαδικασία προσφυγής
1.
Για τη διαδικασία κατάθεσης προσφυγής σύμφωνα με το
άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 εισπράττονται
δικαιώματα. Τα ποσά των δικαιωμάτων υπολογίζονται σύμφωνα με
τη μέθοδο που ορίζεται στο μέρος III του παραρτήματος. Η προ
σφυγή γίνεται δεκτή μόνον όταν καταβληθεί δικαίωμα προσφυγής
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
2.
Νομικό πρόσωπο που καταθέτει προσφυγή υποβάλλει στον
Οργανισμό πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο
υπάλληλο, στο οποίο αναφέρεται ο κύκλος εργασιών του ενάγο
ντος. Το πιστοποιητικό υποβάλλεται μαζί με την προσφυγή.
3.
Τα δικαιώματα προσφυγής καταβάλλονται σύμφωνα με την
εφαρμοστέα διαδικασία του Οργανισμού εντός εξήντα ημερολογια
κών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής στον
Οργανισμό.
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β) ο Οργανισμός καταρτίζει αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων και
εξόδων.
2.
Στην αρχή κάθε οικονομικού έτους, γίνεται συνολική προσω
ρινή εκτίμηση των τελών και των δικαιωμάτων. Η εν λόγω εκτίμηση
πραγματοποιείται με βάση τα προηγούμενα οικονομικά αποτελέ
σματα του Οργανισμού, την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων
και των εξόδων του και το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών του.
3.
Εάν στο τέλος ενός οικονομικού έτους τα γενικά έσοδα από
τέλη, τα οποία συνιστούν έσοδο ειδικού προορισμού σύμφωνα με
το άρθρο 64 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,
υπερβαίνουν τα γενικά έξοδα των εργασιών πιστοποίησης, το πλε
όνασμα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των εργασιών πιστο
ποίησης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.
Άρθρο 17
Αξιολόγηση και αναθεώρηση
1.
Ο Οργανισμός παρέχει ετησίως στην Επιτροπή, το διοικητικό
συμβούλιο και τον συμβουλευτικό φορέα των ενδιαφερομένων
μερών που έχει συσταθεί με βάση το άρθρο 33 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 τα στοιχεία για τους συντε
λεστές που χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό του ύψους
των τελών. Τα στοιχεία συνίστανται κυρίως σε ανάλυση των εξόδων
του προηγουμένου έτους και των επομένων ετών.
2.
Το παράρτημα του παρόντος κανονισμού επανεξετάζεται κατά
περιόδους από τον Οργανισμό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι συνεκτι
μώνται δεόντως σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τις βασικές υπο
θέσεις πρόβλεψης των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού
στο ύψος των τελών ή των δικαιωμάτων που εισπράττει ο Οργανι
σμός.
Εφόσον είναι αναγκαίο, ο παρών κανονισμός επιτρέπεται να αναθε
ωρηθεί το αργότερο εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του.
Όταν είναι αναγκαίο, τροποποιείται με βάση ιδίως τα έσοδα του
Οργανισμού και τις αντίστοιχες δαπάνες του.

4.
Εάν η διαδικασία προσφυγής αποβεί υπέρ του ενάγοντος, ο
Οργανισμός επιστρέφει τα καταβληθέντα δικαιώματα προσφυγής.

3.
Ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τον συμβουλευτικό φορέα
των ενδιαφερομένων μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
πριν εκδώσει γνώμη για κάθε προτεινόμενη μεταβολή στα ποσά που
αναφέρονται στο παράρτημα. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, ο
Οργανισμός αιτιολογεί την προτεινόμενη αλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Γενικές διατάξεις

Κατάργηση

1.
Ο Οργανισμός διαχωρίζει τα έσοδα από τις δαπάνες που
προκύπτουν από τις εργασίες πιστοποίησης και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2007 καταργείται.
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις

Για τον διαχωρισμό των εσόδων από τις δαπάνες που προβλέπεται
στο πρώτο εδάφιο:

1.

α) τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός κατα
χωρίζονται σε διαφορετικό λογαριασμό και υπόκεινται σε χωρι
στή λογιστική διαδικασία·

α) τα τέλη για την υποβολή αίτησης που καθορίζονται στα μέρη I
και ΙΙ του παραρτήματος ισχύουν για κάθε αίτηση που έχει
υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού·

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται ως εξής:
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β) τα ετήσια τέλη και τα τέλη εποπτείας που αναφέρονται στους
πίνακες 1 έως 4 και 6 έως 12 του μέρους I του παραρτήματος
ισχύουν για όλες τις εν εξελίξει εργασίες πιστοποίησης από την
επόμενη ετήσια οφειλόμενη δόση μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού·

2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18, οι κανονισμοί της Επι
τροπής (ΕΚ) αριθ. 488/2005 (1) και (ΕΚ) αριθ. 593/2007 εξακο
λουθούν να εφαρμόζονται για τέλη και δικαιώματα που δεν εμπί
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με
το άρθρο 20.

γ) τα ωρομίσθια που καθορίζονται στο μέρος II του παραρτήματος
ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού για
όλες τις εν εξελίξει εργασίες που χρεώνονται σε ωριαία βάση·

Άρθρο 20

δ) η τιμαριθμική αναπροσαρμογή που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 4 πραγματοποιείται την 1η Ιανουαρίου κάθε
έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού,
αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2015.

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα
μετά 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, 27 Μαρτίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 488/2005 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου
2005, για τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττει ο Ευρωπαϊκός Οργα
νισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΕ L 81 της 30.3.2005, σ. 7)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Μέρος I: Εργασίες χρεωνόμενες με εφάπαξ τέλος
Μέρος II: Εργασίες χρεωνόμενες ανά ώρα
Μέρος III: Δικαιώματα για προσφυγές
Μέρος IV: Ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού
Μέρος V: Επεξηγηματική σημείωση
ΜΕΡΟΣ I
Εργασίες χρεωνόμενες με εφάπαξ τέλος
Πίνακας 1
Πιστοποιητικά τύπου και περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου
[αναφερόμενα στην ενότητα Α τμήμα Β και τμήμα ΙΕ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της
Επιτροπής] (1)
Εφάπαξ τέλος (σε ευρώ)

Αεροσκάφη σταθερών πτερύγων
Άνω των 150 000 kg

1 785 000

Άνω των 50 000 kg και έως 150 000 kg

1 530 000

Άνω των 22 000 kg και έως 50 000 kg

510 000

Άνω των 5 700 kg και έως 22 000 kg (συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσε
ων)

382 500

Άνω των 2 000 kg και έως 5 700 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

263 800

Έως 2 000 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

13 940

Πολύ ελαφρά αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα, ανεμόπτερα

6 970

Ελαφρά αθλητικά αεροπλάνα

5 230

Στροφειόπτερο
Μεγάλο

464 000

Μεσαίο

185 600

Μικρό

23 240

Πολύ ελαφρά στροφειόπτερα

23 240

Λοιπά
Αερόστατα

6 970

Αερόπλοια μεγάλα

38 630

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την
πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς
και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (ΕΕ L 224 της 21.8.2012, σ. 1).
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Εφάπαξ τέλος (σε ευρώ)

Αερόπλοια μεσαία

15 450

Αερόπλοια μικρά

7 730

Πρόωση
Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης άνω των 25 KN ή ισχύ απογείωσης άνω των 2 000 kW

395 000

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης έως 25 KN ή ισχύ απογείωσης έως 2 000 kW

263 300

Κινητήρες πλην των στροβιλοκινητήρων

34 860

Κινητήρες CS-22.H, CS-VLR App. B

17 430

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) άνω των 5 700 kg

11 910

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) έως 5 700 kg

3 400

Έλικας της κλάσης CS-22J

1 700

Εξαρτήματα και εξοπλισμός
Αξίας άνω των 20 000 ευρώ

8 780

Αξίας από 2 000 έως 20 000 ευρώ

5 020

Αξίας κάτω των 2 000 ευρώ

2 910

Εφεδρική μονάδα ισχύος (APU)

208 800

Πίνακας 2
Παράγωγα υπαγόμενα σε πιστοποιητικά τύπου ή περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου
Εφάπαξ τέλος (1) (σε ευρώ)

Αεροσκάφη σταθερών πτερύγων
Άνω των 150 000 kg

614 100

Άνω των 50 000 kg και έως 150 000 kg

368 500

Άνω των 22 000 kg και έως 50 000 kg

245 600

Άνω των 5 700 kg και έως 22 000 kg (συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσε
ων)

196 500

Άνω των 2 000 kg και έως 5 700 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

93 000
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Εφάπαξ τέλος (1) (σε ευρώ)

Έως 2 000 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

3 250

Πολύ ελαφρά αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα, ανεμόπτερα

2 790

Ελαφρά αθλητικά αεροπλάνα

2 090

Στροφειόπτερα
Μεγάλα

185 600

Μεσαία

116 000

Μικρά

11 600

Πολύ ελαφρά στροφειόπτερα

6 970

Λοιπά
Αερόστατα

2 790

Αερόπλοια μεγάλα

23 200

Αερόπλοια μεσαία

9 280

Αερόπλοια μικρά

4 640

Πρόωση
Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης άνω των 25 KN ή ισχύ απογείωσης άνω των 2 000 kW

80 800

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης έως 25 KN ή ισχύ απογείωσης έως 2 000 kW

69 600

Κινητήρες πλην των στροβιλοκινητήρων

11 620

Κινητήρες CS-22.H, CS-VLR App. B

5 810

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) άνω των 5 700 kg

2 910

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) έως 5 700 kg

890

Έλικας της κλάσης CS-22J

450

Εξαρτήματα και εξοπλισμός
Αξίας άνω των 20 000 ευρώ
Αξίας από 2 000 έως 20 000 ευρώ
Αξίας κάτω των 2 000 ευρώ
Εφεδρική μονάδα ισχύος (APU)

53 900

(1) Για παράγωγα που συνεπάγονται μείζονος σημασίας αλλαγή(-ές) του σχεδιασμού τύπου, όπως περιγράφεται στην ενότητα Α τμήμα Β του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, ισχύουν τα τέλη για τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τύπου ή τα περιορισμένα πιστοποι
ητικά τύπου που καθορίζονται στον πίνακα 1.
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Πίνακας 3
Συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου
[αναφερόμενα στην ενότητα Α τμήμα Ε του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012]
Εφάπαξ τέλος (1) (σε ευρώ)
Σύνθετο

Σύνηθες

Απλό

Άνω των 150 000 kg

60 200

12 850

3 660

Άνω των 50 000 kg και έως 150 000 kg

36 130

10 280

2 880

Άνω των 22 000 kg και έως 50 000 kg

24 090

7 710

2 620

Άνω των 5 700 kg και έως 22 000 kg (συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών
υψηλών επιδόσεων)

14 450

5 140

2 620

Άνω των 2 000 kg και έως 5 700 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών
επιδόσεων)

4 420

2 030

1 020

Έως 2 000 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

1 860

1 160

580

Πολύ ελαφρά αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα, ανεμόπτερα

290

290

290

Ελαφρά αθλητικά αεροπλάνα

220

220

220

Μεγάλα

46 400

6 960

2 320

Μεσαία

23 200

4 640

1 860

Μικρά

9 280

3 480

1 160

Πολύ ελαφρά στροφειόπτερα

1 050

460

290

990

460

290

Αερόπλοια μεγάλα

11 600

9 280

4 640

Αερόπλοια μεσαία

4 640

3 710

1 860

Αερόπλοια μικρά

2 320

1 860

930

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης άνω των 25 KN ή ισχύ απογείωσης άνω
των 2 000 kW

11 600

6 960

4 640

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης έως 25 KN ή ισχύ απογείωσης έως
2 000 kW

6 960

5 460

3 640

Αεροσκάφη σταθερών πτερύγων

Στροφειόπτερα

Λοιπά
Αερόστατα

Πρόωση
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Εφάπαξ τέλος (1) (σε ευρώ)
Σύνθετο

Σύνηθες

Απλό

Κινητήρες πλην των στροβιλοκινητήρων

3 250

1 450

730

Κινητήρες CS-22.H, CS-VLR App. B

1 630

730

350

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) άνω των 5 700 kg

2 320

1 160

580

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) έως 5 700 kg

1 740

870

440

870

440

220

6 960

4 640

2 320

Έλικας της κλάσης CS-22J
Εξαρτήματα και εξοπλισμός
Αξίας άνω των 20 000 ευρώ
Αξίας από 2 000 έως 20 000 ευρώ
Αξίας κάτω των 2 000 ευρώ
Εφεδρική μονάδα ισχύος (APU)

(1) Για συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου που συνεπάγονται ουσιαστικές αλλαγή(-ές), όπως περιγράφεται στην ενότητα Α τμήμα Β του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, ισχύουν τα τέλη για τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τύπου ή περιορισμένα πιστοποιητικά
τύπου που καθορίζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 4
Μείζονος σημασίας αλλαγές και επισκευές
[αναφερόμενες στην ενότητα Α τμήματα Δ και ΙΓ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012]
Εφάπαξ τέλος (1) (σε ευρώ)
Σύνθετο

Σύνηθες

Απλό

Άνω των 150 000 kg

50 800

9 330

3 330

Άνω των 50 000 kg και έως 150 000 kg

25 420

7 000

2 140

Άνω των 22 000 kg και έως 50 000 kg

20 340

4 670

1 670

Άνω των 5 700 kg και έως 22 000 kg (συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών
υψηλών επιδόσεων)

12 710

2 330

1 670

Άνω των 2 000 kg και έως 5 700 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών
επιδόσεων)

3 490

1 630

810

Έως 2 000 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

1 280

580

290

Πολύ ελαφρά αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα, ανεμόπτερα

290

290

290

Ελαφρά αθλητικά αεροπλάνα

220

220

220

Αεροσκάφη σταθερών πτερύγων
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Εφάπαξ τέλος (1) (σε ευρώ)
Σύνθετο

Σύνηθες

Απλό

Μεγάλα

34 800

6 960

2 320

Μεσαία

18 560

4 640

1 620

Μικρά

7 430

3 480

930

990

460

290

990

460

290

Αερόπλοια μεγάλα

9 280

6 960

4 640

Αερόπλοια μεσαία

3 710

2 780

1 860

Αερόπλοια μικρά

1 860

1 390

930

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης άνω των 25 KN ή ισχύ απογείωσης άνω
των 2 000 kW

6 410

2 360

1 420

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης έως 25 KN ή ισχύ απογείωσης έως
2 000 kW

3 480

1 180

710

Κινητήρες πλην των στροβιλοκινητήρων

1 510

700

350

700

350

290

1 250

290

290

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) έως 5 700 kg

940

290

290

Έλικας της κλάσης CS-22J

470

150

150

3 480

1 160

700

Στροφειόπτερα

Πολύ ελαφρά στροφειόπτερα
Λοιπά
Αερόστατα

Πρόωση

Κινητήρες CS-22.H, CS-VLR App. B
Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) άνω των 5 700 kg

Εξαρτήματα και εξοπλισμός
Αξίας άνω των 20 000 ευρώ
Αξίας από 2 000 έως 20 000 ευρώ
Αξίας κάτω των 2 000 ευρώ
Εφεδρική μονάδα ισχύος (APU)

(1) Για σημαντικές μείζονες αλλαγές που συνεπάγονται ουσιαστική(-ές) αλλαγή(-ές), όπως περιγράφεται στην ενότητα Α τμήμα Β του παραρτή
ματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, ισχύουν τα τέλη για τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τύπου ή τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου
που καθορίζονται στον πίνακα 1.
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Πίνακας 5
Ελάσσονος σημασίας αλλαγές και επισκευές
[αναφερόμενες στην ενότητα Α τμήματα Δ και ΙΓ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012]
Εφάπαξ τέλος (1) (σε ευρώ)

Αεροσκάφη σταθερών πτερύγων
Άνω των 150 000 kg

890

Άνω των 50 000 kg και έως 150 000 kg

890

Άνω των 22 000 kg και έως 50 000 kg

890

Άνω των 5 700 kg και έως 22 000 kg (συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσε
ων)

890

Άνω των 2 000 kg και έως 5 700 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

290

Έως 2 000 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

290

Πολύ ελαφρά αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα, ανεμόπτερα

290

Ελαφρά αθλητικά αεροπλάνα

220

Στροφειόπτερα
Μεγάλα

460

Μεσαία

460

Μικρά

460

Πολύ ελαφρά στροφειόπτερα

290

Λοιπά
Αερόστατα

290

Αερόπλοια μεγάλα

810

Αερόπλοια μεσαία

460

Αερόπλοια μικρά

460

Πρόωση
Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης άνω των 25 KN ή ισχύ απογείωσης άνω των 2 000 kW

600

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης έως 25 KN ή ισχύ απογείωσης έως 2 000 kW

600

Κινητήρες πλην των στροβιλοκινητήρων

290
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Εφάπαξ τέλος (1) (σε ευρώ)

Κινητήρες CS-22.H, CS-VLR App. B

290

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) άνω των 5 700 kg

290

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) έως 5 700 kg

290

Έλικας της κλάσης CS-22J

150

Εξαρτήματα και εξοπλισμός
Αξίας άνω των 20 000 ευρώ
Αξίας από 2 000 έως 20 000 ευρώ
Αξίας κάτω των 2 000 ευρώ
Εφεδρική μονάδα ισχύος (APU)

460

(1) Τα τέλη του παρόντος πίνακα δεν ισχύουν για ελάσσονος σημασίας αλλαγές και επισκευές που πραγματοποιούνται από φορείς σχεδιασμού
σύμφωνα με την παράγραφο 21A.263 στοιχείο γ) σημείο 2) του τμήματος I της ενότητας Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
748/2012.

Πίνακας 6
Ετήσια τέλη για κατόχους πιστοποιητικών τύπου και περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου του EASA και άλλων
πιστοποιητικών τύπου που θεωρούνται αποδεκτά βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008
[αναφερόμενα στην ενότητα Α τμήμα Β και τμήμα ΙΕ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012]
Εφάπαξ τέλος (1) (2) (3) (σε ευρώ)
Σχεδιασμός ΕΕ

Σχεδιασμός εκτός
ΕΕ

1 078 000

385 400

Άνω των 50 000 kg και έως 150 000 kg

852 900

252 600

Άνω των 22 000 kg και έως 50 000 kg

257 000

96 300

Άνω των 5 700 kg και έως 22 000 kg (συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών υψηλών
επιδόσεων)

42 010

14 270

Άνω των 2 000 kg και έως 5 700 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

4 650

1 630

Έως 2 000 kg (εξαιρουμένων των αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων)

2 320

780

Πολύ ελαφρά αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα, ανεμόπτερα

1 050

350

780

260

Αεροσκάφη σταθερών πτερύγων
Άνω των 150 000 kg

Ελαφρά αθλητικά αεροπλάνα
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Εφάπαξ τέλος (1) (2) (3) (σε ευρώ)
Σχεδιασμός ΕΕ

Σχεδιασμός εκτός
ΕΕ

Μεγάλα

105 600

33 780

Μεσαία

52 800

18 610

Μικρά

20 880

7 710

Πολύ ελαφρά στροφειόπτερα

3 490

1 160

Αερόστατα

1 050

350

Αερόπλοια μεγάλα

3 480

1 160

Αερόπλοια μεσαία

2 320

770

Αερόπλοια μικρά

1 860

620

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης άνω των 25 KN ή ισχύ απογείωσης άνω των
2 000 kW

107 100

31 870

Στροβιλοκινητήρες με ώση απογείωσης έως 25 KN ή ισχύ απογείωσης έως 2 000 kW

53 550

26 650

Κινητήρες πλην των στροβιλοκινητήρων

1 160

410

Κινητήρες CS-22.H, CS-VLR App. B

580

290

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) άνω των 5 700 kg

870

290

Έλικας για αεροσκάφη μέγιστου βάρους απογείωσης (MTOW) έως 5 700 kg

440

150

Έλικας της κλάσης CS-22J

220

70

Αξίας άνω των 20 000 ευρώ

4 500

1 500

Αξίας από 2 000 έως 20 000 ευρώ

2 250

750

Στροφειόπτερα

Λοιπά

Πρόωση

Εξαρτήματα και εξοπλισμός
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Εφάπαξ τέλος (1) (2) (3) (σε ευρώ)
Σχεδιασμός ΕΕ

Σχεδιασμός εκτός
ΕΕ

Αξίας κάτω των 2 000 ευρώ

1 130

540

Εφεδρική μονάδα ισχύος (APU)

85 000

26 000

(1) Για εκδόσεις αεροσκαφών εμπορευματικών μεταφορών με δικό τους πιστοποιητικό τύπου, εφαρμόζεται συντελεστής 0,85 επί του τέλους που
ισχύει για τα ισοδύναμα επιβατικά αεροσκάφη.
(2) Για τους κατόχους πολλαπλών πιστοποιητικών τύπου ή/και πολλαπλών περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου, εφαρμόζεται έκπτωση επί του
ετησίου τέλους για το δεύτερο και τα επόμενα πιστοποιητικά τύπου, ή περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου, της ιδίας κατηγορίας όπως
καθορίζεται από το MTOW ή την αξία των εξαρτημάτων και εξοπλισμού, όπως εμφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Έκπτωση επί του εφάπαξ τέλους

Προϊόν της ιδίας κατηγορίας

1η

0%

2η

10 %

3η

20 %

4η

30 %

5η

40 %

6η

50 %

7η

60 %

8η

70 %

9η

80 %

10η

90 %

11η και επόμενα προϊόντα

100 %

(3) Για αεροσκάφη των οποίων είναι νηολογημένες παγκοσμίως λιγότερες από 50 μονάδες, οι δραστηριότητες διαρκούς αξιοπλοΐας χρεώνονται σε
ωριαία βάση, με τέλος ανά ώρα που καθορίζεται στο μέρος II σημείο 1) του παραρτήματος Ι, μέχρι του ύψους του τέλους που ισχύει για την
αντίστοιχη κατηγορία όπως καθορίζεται από το MTOW ή την αξία των εξαρτημάτων και εξοπλισμού. Το ετήσιο εφάπαξ τέλος εφαρμόζεται
εκτός εάν ο κάτοχος πιστοποιητικού παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι νηολογημένα παγκοσμίως λιγότερα από 50 αεροσκάφη. Για
προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό που δεν συνιστούν αεροσκάφη, ο περιορισμός αφορά τον αριθμό αεροσκαφών στα οποία έχει τοπο
θετηθεί το σχετικό προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός.

Πίνακας 7 A
Έγκριση φορέα σχεδιασμού
[αναφερόμενη στην ενότητα Α τμήμα I του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012]
(σε ευρώ)
Τέλος έγκρισης
DOA 1A

DOA 1B
DOA 2A

DOA 1C
DOA 2B
DOA 3A

DOA 2C
DOA 3B

DOA 3C

Προσωπικό
κάτω
των 10 ατόμων

13 600

10 700

8 000

5 400

4 180

10 έως 49

38 250

27 320

16 390

10 930
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Τέλος έγκρισης
DOA 1A

DOA 1B
DOA 2A

DOA 1C
DOA 2B
DOA 3A

DOA 2C
DOA 3B

50 έως 399

109 300

82 000

54 600

41 830

400 έως 999

218 600

163 900

136 600

115 000

1 000 έως 2 499

437 200

2 500 έως 5 000

655 700

Άνω των 5 000

DOA 3C

3 643 000
Τέλος εποπτείας

Προσωπικό
κάτω
των 10 ατόμων

6 800

5 350

4 000

2 700

10 έως 49

19 130

13 660

8 200

5 460

50 έως 399

54 600

40 980

27 320

21 860

400 έως 999

109 300

82 000

68 300

60 100

1 000 έως 2 499

218 600

2 500 έως 5 000

327 900

Άνω των 5 000

2 090

1 822 000

Πίνακας 7 B
Εναλλακτικές διαδικασίες έγκρισης φορέα σχεδιασμού
[αναφερόμενη στην ενότητα Α τμήμα I του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012]
(σε ευρώ)
Κατηγορία

Περιγραφή

Εναλλακτική διαδικασία έγκρισης φορέα σχεδιασμού

1A

Πιστοποίηση τύπου

7 500

1B

Πιστοποίηση τύπου — μόνο για τη διαρκή αξιοπλοΐα

3 000

2A

Συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου (STC) ή/και επι
σκευές μείζονος σημασίας

6 000

2B

STC ή/και μείζονες επισκευές – μόνο για διαρκή αξιο
πλοΐα

2 500

3A

ETSOA

6 000

3B

ETSOA — μόνο για διαρκή αξιοπλοΐα

3 000
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Πίνακας 8
Έγκριση φορέα παραγωγής
[αναφερόμενη στην ενότητα Α τμήμα Ζ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012]
(σε ευρώ)
Τέλος έγκρισης

Τέλος εποπτείας

Κύκλος εργασιών (1) κάτω του 1 εκατ. ευρώ

10 460

7 550

Από 1 000 000 έως 4 999 999

58 000

36 790

Από 5 000 000 έως 9 999 999

206 400

49 050

Από 10 000 000 έως 49 999 999

309 600

73 600

Από 50 000 000 έως 99 999 999

358 000

174 000

Από 100 000 000 έως 499 999 999

417 600

232 000

Από 500 000 000 έως 999 999 999

732 100

464 000

2 784 000

2 207 000

Άνω των 999 999 999

(1) Ο κύκλος εργασιών που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνος που αφορά τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.

Πίνακας 9
Έγκριση φορέα συντήρησης
[αναφερόμενη στο παράρτημα I τμήμα ΣΤ και στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής (1)]
(σε ευρώ)
Τέλος έγκρισης

(1)

Τέλος εποπτείας

(1)

Προσωπικό κάτω των 5 ατόμων

3 490

2 670

Από 5 έως 9

5 810

4 650

Από 10 έως 49

15 000

12 000

Από 50 έως 99

24 000

24 000

Από 100 έως 499

32 080

32 080

Από 500 έως 999

44 300

44 300

Άνω των 999

62 200

62 200

Τεχνική ικανότητα

Εφάπαξ τέλος με βάση την τεχνική ικανότη
τα (2)

Εφάπαξ τέλος με βάση την τεχνική ικανότη
τα (2)

Α 1

12 780

12 780

Α 2

2 910

2 910

Α 3

5 810

5 810

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυ
τικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω
καθήκοντα (ΕΕ L 315 της 28.11.2003, σ. 1).
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Τεχνική ικανότητα

Εφάπαξ τέλος με βάση την τεχνική ικανότη
τα (2)

Εφάπαξ τέλος με βάση την τεχνική ικανότη
τα (2)

Α 4

580

580

B 1

5 810

5 810

B 2

2 910

2 910

B 3

580

580

C

580

580

(1) Το καταβλητέο τέλος συνίσταται στο εφάπαξ τέλος με βάση τον αριθμό απασχολούμενων συν το (τα) εφάπαξ τέλος(-η) με βάση την τεχνική
ικανότητα.
(2) Για φορείς κατόχους πολλών ικανοτήτων A ή/και B, χρεώνεται μόνον το υψηλότερο τέλος. Για φορείς κατόχους μιας ή περισσότερων
ικανοτήτων C ή/και D, κάθε ικανότητα χρεώνεται με το τέλος για την ικανότητα «C».

Πίνακας 10
Έγκριση φορέα κατάρτισης στη συντήρηση
[αναφερόμενος στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003]
Τέλος έγκρισης (σε ευρώ)

Τέλος εποπτείας (σε ευρώ)

Προσωπικό κάτω των 5 ατόμων

3 490

2 670

Από 5 έως 9

9 880

7 670

Από 10 έως 49

21 260

19 660

Από 50 έως 99

41 310

32 730

Άνω των 99

54 400

50 000

Τέλος για τη δεύτερη και την επόμενη
πρόσθετη εγκατάσταση

3 330

2 500

Τέλος για το δεύτερο και το επόμενο
πρόσθετο κύκλο κατάρτισης

3 330

Τέλος έγκρισης κύκλου κατάρτισης

3 330

Πίνακας 11
Έγκριση φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας
[αναφερόμενος στο μέρος Μ τμήμα Ζ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003]
Εφάπαξ τέλος (1) (ευρώ)

Τέλος έγκρισης

50 000

Τέλος εποπτείας

50 000

Τεχνική ικανότητα

A1 = αεροπλάνα άνω των 5,7 ton

Εφάπαξ τέλος με βάση την τεχνική ικανότη
τα (2) (σε ευρώ) — Αρχική έγκριση

Εφάπαξ τέλος με βάση την τεχνική ικανότη
τα (2) (σε ευρώ) — Εποπτεία

12 500

12 500
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Εφάπαξ τέλος με βάση την τεχνική ικανότη
τα (2) (σε ευρώ) — Αρχική έγκριση

Εφάπαξ τέλος με βάση την τεχνική ικανότη
τα (2) (σε ευρώ) — Εποπτεία

A2 = αεροπλάνα κάτω των 5,7 ton

6 250

6 250

A3 = Ελικόπτερα

6 250

6 250

A4: όλα τα υπόλοιπα

6 250

6 250

Τεχνική ικανότητα

(1) Το καταβλητέο τέλος συνίσταται στο εφάπαξ τέλος συν το (τα) τέλος(-η) με βάση την τεχνική ικανότητα.
(2) Για φορείς κατόχους πολλών ικανοτήτων A, χρεώνεται μόνον το υψηλότερο τέλος.

Πίνακας 12
Αποδοχή εγκρίσεων ισοδύναμων προς τις εγκρίσεις του «μέρους 145» και του «μέρους 147» σύμφωνα με τις
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες
(σε ευρώ)

1 700

Νέες εγκρίσεις, ανά αίτηση και ανά περίοδο 12 πρώτων μηνών
Συνέχιση υπαρχουσών εγκρίσεων, ανά περίοδο 12 μηνών

850

ΜΕΡΟΣ II
Εργασίες πιστοποίησης ή υπηρεσίες χρεωνόμενες ανά ώρα
1. Τιμή ανά ώρα
Εφαρμοστέα τιμή ανά ώρα [ευρώ/h]

233 (*)

(*) Συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού εντός των κρατών μελών.

Χρέωση ανά ώρα ανάλογα με τη συγκεκριμένη εργασία (1):
Παραγωγή χωρίς έγκριση

Πραγματικός αριθμός ωρών

Εναλλακτικές μέθοδοι συμμόρφωσης στις οδηγίες αξιοπλοΐας

Πραγματικός αριθμός ωρών

Υποστήριξη επικύρωσης (αποδοχή της πιστοποίησης του
EASA από ξένες αρχές)

Πραγματικός αριθμός ωρών

Αποδοχή των εκθέσεων του Συμβουλίου Επισκόπησης της
Συντήρησης από τον EASA

Πραγματικός αριθμός ωρών

Μεταβίβαση πιστοποιητικών

Πραγματικός αριθμός ωρών

Πιστοποιητικό εγκεκριμένου εκπαιδευτικού φορέα

Πραγματικός αριθμός ωρών

Πιστοποιητικό αεροϊατρικού κέντρου

Πραγματικός αριθμός ωρών

Πιστοποιητικό παρόχου υπηρεσιών ATM-ANS

Πραγματικός αριθμός ωρών

Πιστοποιητικό εκπαιδευτικού φορέα στον έλεγχο της εναέ
ριας κυκλοφορίας

Πραγματικός αριθμός ωρών
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Επιχειρησιακά δεδομένα σχετικά με το πιστοποιητικό τύπου,
τις τροποποιήσεις του πιστοποιητικού τύπου και του συμπλη
ρωματικού πιστοποιητικού τύπου

Πραγματικός αριθμός ωρών

Αποδοχή των εκθέσεων του Συμβουλίου Επιχειρησιακής
Αξιολόγησης από τον EASA

Πραγματικός αριθμός ωρών

Πιστοποιητικό καταλληλότητας προσομοιωτικών συσκευών
πτητικής εκπαίδευσης

Πραγματικός αριθμός ωρών

Έγκριση συνθηκών πτήσης για την έκδοση αδείας πτήσης

3 ώρες

Διοικητική επανέκδοση εγγράφων

1 ώρα

Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας προς εξαγωγή (E-CoA) για αερο
σκάφη CS 25

6 ώρες

Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας προς εξαγωγή (E-CoA) για άλλα
αεροσκάφη

2 ώρες

(1) Πρόκειται για μη διεξοδικό κατάλογο εργασιών. Ο κατάλογος εργασιών στο παρόν μέρος υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Η μη
αναφορά εργασίας στο παρόν μέρος δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας δεν μπορεί να
την εκτελέσει.

2. Τιμή ανά ώρα για υπηρεσίες, πλην των αναφερομένων στο σημείο 1
221 (*)

Εφαρμοστέα τιμή ανά ώρα] [ευρώ/h]
(*) Εξαιρουμένων των εξόδων ταξιδίου.

ΜΕΡΟΣ III
Δικαιώματα για προσφυγές
Τα δικαιώματα για προσφυγή υπολογίζονται ως εξής: το πάγιο δικαίωμα πολλαπλασιαζόμενο επί τον συντελεστή που καθορίζεται
για την αντίστοιχη κατηγορία δικαιωμάτων για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή φορέα.
Πάγιο δικαίωμα

Κατηγορία δικαιωμάτων για φυσικά πρόσωπα

10 000 ευρώ

Συντελεστής

0,1

Κατηγορία χρέωσης δικαιωμάτων για νομικά πρόσωπα, ανάλογα με τον
κύκλο εργασιών του ενάγοντος, σε ευρώ

Συντελεστής

Κάτω των 100 001

0,25

Από 100 001 έως 1 200 000

0,5

Από 1 200 001 έως 2 500 000

0,75

Από 2 500 001 έως 5 000 000

1

Από 5 000 001 έως 50 000 000

2,5
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Συντελεστής

Από 50 000 001 έως 500 000 000

5

Από 500 000 001 έως 1 000 000 000

7,5

Άνω του 1 000 000 000

10

ΜΕΡΟΣ IV
Ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού
Χρησιμοποιούμενο ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού:

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή της Eurostat (Όλα τα
είδη) – ΕΕ των 27 (2005 = 100)
Ποσοστιαία μεταβολή/μέσος όρος 12 μηνών

Ποσοστό πληθωρισμού που λαμβάνεται υπόψη:

Ποσοστό πληθωρισμού τρεις μήνες πριν την εφαρμογή της τιμα
ριθμικής αναπροσαρμογής

ΜΕΡΟΣ V
Επεξηγηματική σημείωση
(1) Οι «προδιαγραφές πιστοποίησης» (CS) που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα είναι εκείνες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα
με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη έκδοση του
Οργανισμού σύμφωνα με την απόφαση 2003/8 του EASA, της 30ής Οκτωβρίου 2003, (www.easa.europa.eu).
(2) Το «μεγάλο στροφειόπτερο» αντιστοιχεί στην CS 29 και την CS 27 κατηγορίας Α· το «μικρό στροφειόπτερο» αντιστοιχεί
στην CS 27 με μέγιστο βάρος απογείωσης (MTOW) κάτω των 3 175 Kg και χωρητικότητας έως 4 θέσεων, συμπεριλαμ
βανομένου του χειριστή· το «μεσαίο στροφειόπτερο» αντιστοιχεί σε άλλη CS 27.
(3) Στους πίνακες 1, 2 και 6 του μέρους I, οι τιμές «μερών και εξοπλισμού» αντιστοιχούν στον αντίστοιχο τιμοκατάλογο του
κατασκευαστή.
(4) Το μέγιστο βάρος απογείωσης (MTOW) των αρχικών πιστοποιητικών τύπου και, στη συνέχεια, της πλειονότητας (άνω του
50 %) των σχετικών μοντέλων που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό τύπου καθορίζει την εφαρμοστέα κατηγορία
MTOW.
(5) Αεροσκάφη υψηλών επιδόσεων της κατηγορίας βάρους έως 5 700 kg [12 500 lbs] είναι τα αεροσκάφη μέγιστης οριακής
ταχύτητας πτητικής λειτουργίας (Mmo) υψηλότερης του 0,6 ή/και μέγιστου ύψους πτητικής λειτουργίας άνω των 25 000
ft. Χρεώνονται όπως ορίζεται στις κατηγορίες «άνω των 5 700 kg [12 500 lbs] έως 22 000 kg».
6) Ως «παράγωγο» νοείται τροποποιημένο πιστοποιητικό τύπου, όπως αυτό καθορίζεται και εφαρμόζεται από τον κάτοχο του
πιστοποιητικού.
7) Στους πίνακες 3 και 4 του μέρους I, οι χαρακτηρισμοί «απλό», «σύνηθες» και «σύνθετο» αντιστοιχούν στα εξής:

Συμπληρωματικό πιστο
ποιητικό τύπου του
EASA (STC)
Μείζονος
σημασίας
αλλαγή σχεδιασμού από
τον EASA
Μείζονος σημασίας επι
σκευές του EASA

Απλό

Σύνηθες

Σύνθετο

STC, μείζονος σημασίας αλλαγή στο
σχεδιασμό ή επισκευή που συνεπάγο
νται μόνον χρησιμοποιούμενες και
αποδεδειγμένες μεθόδους αιτιολόγη
σης, για τις οποίες πλήρες σύνολο
δεδομένων (περιγραφή, κατάλογος
ελέγχου της συμμόρφωσης και
έγγραφα συμμόρφωσης) είναι δυνατόν
να κοινοποιείται κατά την υποβολή της
αίτησης, και για τις οποίες ο αιτών έχει
αποδεδειγμένα πείρα που μπορεί να
εκτιμηθεί μόνον από τον διαχειριστή
πιστοποίησης του έργου, ή με την
περιορισμένη συμμετοχή ειδικού επί
του θέματος

Όλα τα άλλα STC,
μείζονος σημασίας
αλλαγές σχεδιασμού
ή επισκευές

Σημαντικό (*) STC ή μείζο
νος σημασίας αλλαγή σχε
διασμού
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Σύνηθες

Σύνθετο

Επικυρωμένο STC βάσει
διμερούς ρύθμισης

Βασικό (**)

Μη βασικό (**)

Μη βασικό STC (**) όταν η
πιστοποιούσα αρχή (**) έχει
ταξινομήσει την αλλαγή ως
«σημαντική» (*)

Επικυρωμένη
μείζονος
σημασίας αλλαγή σχε
διασμού βάσει διμερούς
ρύθμισης

Μείζονος σημασίας αλλαγές σχεδια
σμού επιπέδου 2 (**) όταν δεν γίνονται
αυτόματα δεκτές (***)

Επίπεδο 1 (**)

Μείζονος σημασίας αλλαγή
σχεδιασμού επιπέδου 1 (**)
όταν
η
πιστοποιούσα
αρχή (**) έχει ταξινομήσει
την αλλαγή ως «σημαντι
κή» (*)

Επισκευές κρίσιμου
δομικού
στοιχείου (**)

Α/Α

Επικυρωμένη σημασίας
επισκευή βάσει διμερούς
ρύθμισης

Α/Α
(αυτόματη αποδοχή)

(*) Ο χαρακτηρισμός «σημαντικό» ορίζεται στην παράγραφο 21A.101 (β) του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 [και
αντίστοιχα στην FAA 21.101 (b)].
(**) Για τους ορισμούς των εννοιών «βασική», «μη βασική», «επίπεδο 1», «επίπεδο 2», «κρίσιμο δομικό στοιχείο» και «πιστοποιούσα αρχή»,
βλέπε την ισχύουσα διμερή συμφωνία με βάση την οποία έγινε η επικύρωση.
(***) Τα κριτήρια αυτόματης αποδοχής του EASA για μείζονος σημασίας αλλαγές του επιπέδου 2 καθορίζονται στην ισχύουσα διμερή
συμφωνία, με βάση την οποία έγινε η επικύρωση.

(8) Στον πίνακα 7Α του μέρους I, οι φορείς σχεδιασμού χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας
για τον φορέα σχεδιασμού

DOA 1

Ομάδα Β

Ομάδα Α

Ιδιαίτερα σύνθετο/Μεγάλο

Σύνθετο/Μικρομεσαίο

Λιγότερο
μικρό

Απεριόριστο

Περιορισμένη

Περιορισμένη

(τεχνικά πεδία)

(μέγεθος αεροσκάφους)

Κάτοχοι πιστοποιητικών
τύπου
DOA 2

Ομάδα Γ

STC/αλλαγές/επισκευές

σύνθετο/Πολύ

DOA 3
Μικρές αλλαγές/επισκευές

(9) Στους πίνακες 7, 9 και 10 του μέρους I, ο αριθμός εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνος που σχετίζεται με
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.
(10) Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας, σχετικές τροποποιήσεις, επισκευές και τη
διαρκή αξιοπλοΐα τους, καταλογίζονται όπως ορίζεται στους πίνακες 1 έως 6.
(11) Αυτοτελείς αναθεωρήσεις ή/και τροποποιήσεις του εγχειριδίου πτήσης του αεροσκάφους χρεώνεται ως αλλαγή στο αντί
στοιχο προϊόν.
(12) Ο όρος «μικρά αερόπλοια» αφορά
— όλα τα αερόπλοια θερμού αέρα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους,
— τα αερόπλοια αερίου όγκου έως 2 000 m3·
τα «μεσαία αερόπλοια» αφορούν αερόπλοια αερίου όγκου από άνω των 2 000 m3 έως 15 000 m3·
τα «μεγάλα αερόπλοια» αφορούν αερόπλοια αερίου όγκου 15 000 m3.

28.3.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/81

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 320/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Μαρτίου 2014
για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
επίσης τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για τα έτη υποβολής
αιτήσεων 2014 και επόμενα. Με βάση το χρονοδιάγραμμα
αυξήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 121 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, το παράρτημα VIII του εν λόγω κανο
νισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλί
ου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορι
σμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποί
ηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006,
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 57α παράγραφος 7,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 57α παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, η Κροατία κοινοποίησε στις 31 Ιανουα
ρίου 2014 στην Επιτροπή τις εκτάσεις οι οποίες έχουν
αποναρκοθετηθεί και επανήλθαν σε χρήση για γεωργικές
δραστηριότητες το 2013. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων
ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποι
είται 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, 27 Μαρτίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποιείται ως εξής:
1. Στον πίνακα 2, στη στήλη για το έτος 2014, η καταχώριση για την Κροατία αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
(σε χιλιάδες EUR)
2014

«Κροατία

114 180»

2. Στον πίνακα 3, στη στήλη για το έτος 2014, η καταχώριση για την Κροατία αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
(σε χιλιάδες EUR)
2014

«Κροατία

114 180»
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 321/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Μαρτίου 2014
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, 27 Μαρτίου 2014.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

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

IL
MA
TN
TR
ZZ

219,4
57,7
74,1
94,4
111,4

0707 00 05

MA
TR
ZZ

44,0
139,3
91,7

0709 93 10

MA
TR
ZZ

32,5
78,9
55,7

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

45,2
68,0
56,0
47,3
58,4
60,4
55,9

0805 50 10

MA
TR
ZZ

35,6
85,5
60,6

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

89,5
114,7
95,3
117,4
23,6
170,5
68,9
97,1

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
ZA
ZZ

89,4
134,1
52,7
127,0
82,1
97,1

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».

EL
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 267/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, σχετικά με περιοριστικά
μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88 της 24ης Μαρτίου 2012)
Στη σελίδα 3, παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:
«(27α) Η εξουσία τροποποίησης των καταλόγων των παραρτημάτων VIII και IX του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασκείται
από το Συμβούλιο, ενόψει της ειδικής απειλής που συνιστά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για τη διεθνή ειρήνη και
ασφάλεια, και προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα με τη διαδικασία τροποποίησης και επανεξέτασης των
παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ.».

Διορθωτικό στον κανονισμό αριθ. 72 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) —
Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση προβολέων μοτοσυκλετών οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με λαμπτήρες
αλογόνων (λαμπτήρες HS 1 ) και εκπέμπουν ασύμμετρη δέσμη διασταύρωσης ή δέσμη πορείας
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 75 της 14ης Μαρτίου 2014)
Στη σελίδα 8, στο σημείο 8.1:
αντί:

«

»

διάβαζε: «y ≥ 0,138 + 0,58 x»
και
αντί:

«

»

διάβαζε: «y ≥ - x + 0,966».
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Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1081/2012 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2012, περί
διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών
αγαθών
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324 της 22ας Νοεμβρίου 2012)

Το κείμενο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1081/2012 έχει ως εξής:

«ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1081/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Νοεμβρίου 2012
περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή
πολιτιστικών αγαθών
(κωδικοποιημένο κείμενο)

προσωρινή εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών από αρμόδια πρό
σωπα ή οργανισμούς για να χρησιμοποιηθούν ή/και για να
εκτεθούν σε τρίτες χώρες.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

(5)

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διευ
κολύνσεων αυτών θα πρέπει να είναι σε θέση να το κάνουν
σε σχέση με τα δικά τους πολιτιστικά αγαθά, πρόσωπα και
οργανισμούς. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται θα
διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν κατά πόσον θα
χρησιμοποιούν ή όχι τις ανοικτές άδειες και να θεσπίζουν τις
προϋποθέσεις έκδοσής τους.

(6)

Η άδεια εξαγωγής θα πρέπει να συντάσσεται σε μια από τις
επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

(7)

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής που ανα
φέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβου
λίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την εξαγωγή πολιτι
στικών αγαθών (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής, της 30ής
Μαρτίου 1993, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξα
γωγή πολιτιστικών αγαθών (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημ
μένα (3) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για
λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του
εν λόγω κανονισμού.

Είναι απαραίτητες διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 116/2009, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη
δημιουργία συστήματος αδειών εξαγωγής εφαρμοζόμενου
σε ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών που περιλαμ
βάνονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ I
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 1
(3)

Προς διασφάλιση της ομοιομορφίας των αδειών εξαγωγής
που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό, είναι ανα
γκαίοι κανόνες που να διέπουν τη συμπλήρωση, την έκδοση
και τη χρήση του εν λόγω εντύπου. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο,
να καταρτιστεί υπόδειγμα του εντύπου.

1.
Προβλέπονται τρία είδη αδειών εξαγωγής πολιτιστικών αγα
θών που εκδίδονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009 και τον παρόντα κανονισμό:

α) η τυποποιημένη άδεια·
(4)

Για να αποφεύγονται οι μη αναγκαίες διοικητικές εργασίες,
είναι απαραίτητη η έννοια των ανοικτών αδειών για την

(1) ΕΕ L 39 της 10.2.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 77 της 31.3.1993, σ. 24.
(3) Βλέπε παράρτημα IV.

β) η ειδική ανοικτή άδεια·

γ) η γενική ανοικτή άδεια.
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2.
Η χρήση των αδειών εξαγωγής ουδόλως επηρεάζει τις υπο
χρεώσεις σχετικά με τις διατυπώσεις εξαγωγής και τα συναφή έντυ
πα.
3.
Το έντυπο της άδειας εξαγωγής χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως,
από την ή τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009.
Άρθρο 2
1.
Τυποποιημένη άδεια χρησιμοποιείται για κάθε εξαγωγή υπα
γόμενη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009.
Εντούτοις, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει
εάν επιθυμεί ή όχι να εκδώσει ειδικές ή γενικές ανοικτές άδειες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί της τυποποιημένης άδειας, εάν
πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που τις αφορούν, όπως καθο
ρίζονται στα άρθρα 10 και 13.
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Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η
άδεια μπορούν να ζητήσουν μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε
μια από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους. Στην
περίπτωση αυτή, τα έξοδα μετάφρασης βαρύνουν τον κάτοχο της
άδειας.

4.

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν:

α) την εκτύπωση του εντύπου, το οποίο φέρει το όνομα και τη
διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα αναγνώρισής του·

β) τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προς αποφυγή πλαστο
γράφησης του εντύπου. Τα χρησιμοποιούμενα για το σκοπό
αυτό μέσα ταυτοποίησης κοινοποιούνται στην Επιτροπή από
τα κράτη μέλη προκειμένου να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες
υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών.

2.
Η ειδική ανοικτή άδεια καλύπτει την πολλαπλή προσωρινή
εξαγωγή ορισμένου πολιτιστικού αγαθού από συγκεκριμένο πρό
σωπο ή οργανισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 10.

5.
Το έντυπο συμπληρώνεται κατά προτίμηση με μηχανική ή
ηλεκτρονική μέθοδο. Μπορεί όμως να συμπληρώνεται και, ευανά
γνωστα, με το χέρι. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συμπλη
ρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα.

3.
Η γενική ανοικτή άδεια καλύπτει οιανδήποτε προσωρινή εξα
γωγή οποιουδήποτε πολιτιστικού αγαθού από αυτά που αποτελούν
τμήμα της μόνιμης συλλογής ενός μουσείου ή άλλου ιδρύματος
όπως ορίζεται στο άρθρο 13.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, το έντυπο δεν
πρέπει να έχει σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές.

4.
Τα κράτη μέλη δύνανται να ανακαλούν οιανδήποτε ειδική ή
γενική άδεια οποτεδήποτε, εάν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
εκδόθηκε η άδεια δεν ισχύουν πλέον. Ενημερώνει αμέσως την Επι
τροπή σε περίπτωση που δεν επιστραφεί η εκδοθείσα άδεια και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράτυπα. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέ
σως τα λοιπά κράτη μέλη.
5.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν κάθε εύλογο μέτρο
που κρίνουν αναγκαίο στην εθνική τους επικράτεια για την παρα
κολούθηση της χρήσης των ανοικτών αδειών που έχουν εκδώσει.

ΤΜΗΜΑ II

Άρθρο 4
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για κάθε αποστολή
πολιτιστικών αγαθών εκδίδεται χωριστή άδεια εξαγωγής.

2.
Κατά την έννοια της παραγράφου 1, η αποστολή μπορεί να
αφορά είτε ένα μεμονωμένο είτε περισσότερα πολιτιστικά αγαθά.

3.
Στην περίπτωση που μια αποστολή αποτελείται από πλείονα
πολιτιστικά αγαθά, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να ορίσουν
κατά πόσον απαιτείται η χορήγηση μιας ή περισσότερων αδειών
εξαγωγής για τη συγκεκριμένη αποστολή.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Άρθρο 3
1.
Οι τυποποιημένες άδειες εκδίδονται με το έντυπο, υπόδειγμα
του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα I. Το έντυπο τυπώνεται σε
λευκό χαρτί γραφής, χωρίς μηχανικούς πολτούς και έχει βάρος
τουλάχιστον 55 gr/m2.
2.

Οι διαστάσεις των εντύπων είναι 210 × 297 χιλιοστόμετρα.

3.
Τα έντυπα τυπώνονται ή καταρτίζονται ηλεκτρονικά και
συμπληρώνονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης,
την οποία ορίζουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους έκδοσης
της άδειας.

Άρθρο 5
Το έντυπο είναι τριπλότυπο και αποτελείται από:

α) ένα αντίτυπο που φέρει τον αριθμό 1 και αποτελεί την αίτηση·

β) ένα αντίτυπο που φέρει τον αριθμό 2 και προορίζεται για το
δικαιούχο·

γ) ένα αντίτυπο που φέρει τον αριθμό 3 και αποστέλλεται στην
αρμόδια αρχή έκδοσης των αδειών.

L 93/88

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.3.2014

Άρθρο 6

Άρθρο 8

1.
Ο αιτών συμπληρώνει τις θέσεις 1, 3, 6 έως 21, 24 και, κατά
περίπτωση, τη θέση 25 της αίτησης και των λοιπών αντιτύπων, με
εξαίρεση τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες επιτρέπεται η προε
κτύπωση.

1.
Το αρμόδιο τελωνείο για τη διεκπεραίωση της διασάφησης
εξαγωγής επιβεβαιώνει ότι τα αναγραφόμενα σ’ αυτήν ή, κατά περί
πτωση, στο δελτίο ΑΤΑ στοιχεία, αντιστοιχούν στα στοιχεία της
άδειας εξαγωγής, καθώς και το γεγονός ότι γίνεται αναφορά της
εν λόγω άδειας στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής ή στο
απόκομμα του δελτίου ΑΤΑ.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι είναι αναγκαίο να
συμπληρώνεται μόνον το έντυπο της αίτησης.

2.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

α) έγγραφα που παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το
ή τα πολιτιστικά αγαθά και το νομικό καθεστώς τους τη στιγμή
της αίτησης και, κατά περίπτωση, κάθε σχετικό δικαιολογητικό
έγγραφο (τιμολόγια, πραγματογνωμοσύνες κ.λπ.)·

β) μία ή, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση των
αρμόδιων αρχών, περισσότερες μαυρόασπρες ή έγχρωμες φωτο
γραφίες, που να είναι αυθεντικές και να απεικονίζουν το ή τα εν
λόγω πολιτιστικά αγαθά (ελάχιστο μέγεθος 8 × 12 cm).

Η απαίτηση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί, ανάλογα με την περί
πτωση και κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, από λεπτομερή
πίνακα των πολιτιστικών αγαθών.

3.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, ενόψει χορήγησης της άδειας
εξαγωγής, να απαιτήσουν τη φυσική παρουσίαση του ή των πολιτι
στικών αγαθών προς εξαγωγή.

4.
Τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρμογή των παραγράφων
2 και 3 βαρύνουν τον αιτούντα την άδεια εξαγωγής.

5.
Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εξαγωγής, το έντυπο δεό
ντως συμπληρωμένο υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές που έχουν
ορίσει τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009. Εφόσον οι εν λόγω αρχές
επιτρέψουν την εξαγωγή, κρατούν το αντίτυπο που φέρει τον
αριθμό 1 και επιστρέφουν τα άλλα αντίτυπα στον δικαιούχο της
άδειας εξαγωγής, ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Άρθρο 7
Μαζί με τη διασάφηση εξαγωγής κατατίθενται τα εξής:

Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ταυτοποίησης. Τα μέτρα αυτά μπο
ρούν να συνίστανται σε σφράγιση ή επίθεση της σφραγίδας του
τελωνείου. Το αντίτυπο της άδειας εξαγωγής που επιστρέφεται
στην αρχή έκδοσης των αδειών, προσαρτάται στο αντίγραφο 3
του ενιαίου διοικητικού εγγράφου.

2.
Αφού συμπληρώσει τη θέση 23 στα αντίτυπα 2 και 3, το
εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή της διασάφησης εξαγωγής
τελωνείο επιστρέφει στον διασαφιστή ή στον αντιπρόσωπό του το
αντίτυπο που προορίζεται για τον δικαιούχο.

3.
Το αντίτυπο της άδειας που επιστρέφεται στην αρχή έκδοσης
πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου από το
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Το τελωνείο αυτό θέτει τη σφραγίδα του στη θέση 26 του εν λόγω
αντιτύπου και το επιστρέφει στην αρχή έκδοσης των αδειών.

Άρθρο 9
1.
Η διάρκεια ισχύος των αδειών εξαγωγής δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

2.
Στην περίπτωση αίτησης για την έκδοση άδειας προσωρινής
εξαγωγής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν την προθεσμία
μέσα στην οποία το ή τα πολιτιστικά αγαθά πρέπει να επανεισαχ
θούν στο κράτος μέλος όπου εκδόθηκε η άδεια.

3.
Μετά τη λήξη της ισχύος της, ο κάτοχος άδειας εξαγωγής
που δεν χρησιμοποιήθηκε επιστρέφει αμέσως στην αρχή έκδοσης
των αδειών τα αντίτυπα που βρίσκονται στην κατοχή του.

ΤΜΗΜΑ III
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 10
α) το αντίτυπο που προορίζεται για τον δικαιούχο·

β) το αντίτυπο που προορίζεται να επιστραφεί στην αρχή έκδοσης
των αδειών.

1.
Ειδικές ανοικτές άδειες μπορούν να εκδίδονται για συγκεκρι
μένο πολιτιστικό αγαθό το οποίο πρόκειται να εξαχθεί προσωρινά
από την Ένωση σε τακτική βάση για χρήση ή/και έκθεσή του σε
τρίτη χώρα. Το πολιτιστικό αγαθό πρέπει να βρίσκεται στην κυριό
τητα ή στη νόμιμη κατοχή του συγκεκριμένου προσώπου ή οργανι
σμού που χρησιμοποιεί ή/και εκθέτει το εν λόγω αγαθό.

28.3.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.
Μια άδεια μπορεί να εκδοθεί μόνο με την προϋπόθεση ότι οι
αρχές έχουν πεισθεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή οργανισμός
παρέχει όλες τις εγγυήσεις που θεωρούνται απαραίτητες ώστε το
αγαθό να επιστραφεί σε καλή κατάσταση στην Ένωση και ότι το
αγαθό μπορεί να περιγραφεί ή να σημανθεί κατά τρόπο τέτοιο που
τη στιγμή της προσωρινής εξαγωγής να μην υπάρχει αμφιβολία ότι
το εξαγόμενο αγαθό είναι το περιγραφόμενο στην ειδική ανοικτή
άδεια.
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αδήποτε περίσταση προσωρινής εξαγωγής. Μπορεί να χρησιμοποι
ηθεί για να καλύψει σειρά διαφόρων συνδυασμών αγαθών είτε
διαδοχικά είτε ταυτόχρονα.

3.

Η άδεια δεν μπορεί να ισχύει για περίοδο άνω των πέντε ετών.

Άρθρο 14
3.

Η άδεια δεν μπορεί να ισχύει για περίοδο άνω των πέντε ετών.

Άρθρο 11
Η άδεια υποβάλλεται ως συνοδευτικό έγγραφο της έγγραφης δια
σάφησης εξαγωγής ή, σε άλλες περιπτώσεις, παραμένει διαθέσιμη να
προσκομισθεί μαζί με τα πολιτιστικά αγαθά για εξέταση, όταν αυτό
ζητηθεί.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η
άδεια μπορούν να ζητήσουν μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε
μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους. Στην
περίπτωση αυτή, τα έξοδα μετάφρασης βαρύνουν το δικαιούχο της
άδειας.

Άρθρο 12
1.
Το τελωνείο πού είναι εξουσιοδοτημένο να παραλάβει τη
διασάφηση εξαγωγής επιβεβαιώνει ότι τα προσκομιζόμενα αγαθά
είναι τα περιγραφόμενα στην άδεια εξαγωγής και ότι, εάν απαιτείται
έγγραφη δήλωση, στο τετραγωνίδιο 44 της διασάφησης εξαγωγής
υπάρχει αναφορά στην εν λόγω άδεια.

2.
Εάν απαιτείται έγγραφη δήλωση, τότε η άδεια πρέπει να επι
συνάπτεται στο αντίγραφο 3 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου και
να συνοδεύει το αγαθό στο τελωνείο στο σημείο εξόδου του από το
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Όταν το αντίγραφο 3 του ενιαίου
διοικητικού εγγράφου διατίθεται στον εξαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό
του, η άδεια διατίθεται επίσης σε αυτόν για μεταγενέστερη χρήση.

Η άδεια υποβάλλεται ως συνοδευτικό έγγραφο της διασάφησης
εξαγωγής.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η
άδεια, μπορούν να ζητήσουν μετάφρασή της στην επίσημη γλώσσα
ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους.
Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα μετάφρασης βαρύνουν το δικαιούχο
της άδειας.

Άρθρο 15
1.
Το τελωνείο που είναι εξουσιοδοτημένο να παραλάβει τη
διασάφηση εξαγωγής επιβεβαιώνει ότι η άδεια προσκομίζεται μαζί
με κατάλογο των αγαθών που θα εξαχθούν και τα οποία περιγρά
φονται επίσης στη διασάφηση εξαγωγής. Ο κατάλογος θα πρέπει να
περιλαμβάνεται σε έγγραφο που φέρει στην επικεφαλίδα την επω
νυμία του ιδρύματος και κάθε σελίδα θα πρέπει να είναι υπογε
γραμμένη από ένα πρόσωπο του ιδρύματος κατονομαζόμενο στην
άδεια. Κάθε σελίδα πρέπει επίσης να φέρει τη σφραγίδα του ιδρύ
ματος όπως αυτή έχει τεθεί στην άδεια. Στο τετραγωνίδιο 44 της
διασάφησης εξαγωγής θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην άδεια.

2.
Η άδεια επισυνάπτεται στο αντίγραφο 3 του ενιαίου διοικη
τικού εγγράφου και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή στο τελω
νείο, στο σημείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Όταν το αντίγραφο 3 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου τίθεται στη
διάθεση του εξαγωγέα ή του αντιπροσώπου του, η άδεια διατίθεται
επίσης σε αυτόν για μεταγενέστερη χρήση.

ΤΜΗΜΑ V
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 16
1.
Οι ειδικές ανοικτές άδειες εκδίδονται με έντυπο, υπόδειγμα
του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 13
1.
Οι γενικές ανοικτές άδειες μπορούν να χορηγούνται σε μου
σεία ή άλλα ιδρύματα για να καλύψουν την προσωρινή εξαγωγή
οιουδήποτε από τα αγαθά πού ανήκουν στη μόνιμη συλλογή τους,
το οποίο μπορεί να εξάγεται προσωρινά από την Ένωση σε τακτική
βάση, για έκθεσή του σε τρίτη χώρα.

2.
Οι γενικές ανοικτές άδειες εκδίδονται με έντυπο, υπόδειγμα
του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα III.

3.
Το έντυπο αδείας τυπώνεται ή καταρτίζεται ηλεκτρονικά σε
μια ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.
2.
Η άδεια μπορεί να εκδοθεί μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές είναι
πεπεισμένες ότι το ίδρυμα παρέχει όλες τις εγγυήσεις που κρίνονται
απαραίτητες ώστε το αγαθό να επιστραφεί σε καλή κατάσταση στην
Ένωση. Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύπτει οποι
ονδήποτε συνδυασμό αγαθών της μόνιμης συλλογής σε οποι

4.
Το έντυπο της άδειας έχει διαστάσεις 210 × 297 mm, με
μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή συν 8 mm ή μείον 5 mm ως προς
το μήκος.
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Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό χαρτί γραφής, χωρίς μηχανικούς
πολτούς και βάρους τουλάχιστον 55 g/m2. Φέρει έντυπη κυματο
ειδή διάταξη γαλάζιου χρώματος, η οποία καθιστά εμφανή κάθε
νόθευση με μηχανικά ή χημικά μέσα.
5.
Το δεύτερο αντίτυπο της άδειας, που δεν πρέπει να έχει
έντυπη κυματοειδή διάταξη προορίζεται μόνον για ίδια χρήση ή
το αρχείο του εξαγωγέα.
Το χρησιμοποιούμενο έντυπο αίτησης καθορίζεται από τα ενδιαφε
ρόμενα κράτη μέλη.

28.3.2014

Τα χρησιμοποιούμενα από τα κράτη μέλη για το σκοπό αυτό μέσα
ταυτοποίησης κοινοποιούνται στην Επιτροπή, προκειμένου να γνω
στοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών.
8.
Οι άδειες συμπληρώνονται με μηχανική ή ηλεκτρονική μέθο
δο. Σε εξαιρετικές περιστάσεις μπορούν να συμπληρωθούν με
μαύρο στυλό διαρκείας και με κεφαλαία γράμματα.
Οι άδειες δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες
μεταβολές.
ΤΜΗΜΑ VI

6.
Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να εκτυπώνουν τα ίδια
ή να αναθέτουν την εκτύπωση των εντύπων αδείας σε τυπογραφεία
που έχουν εγκρίνει. Στην τελευταία περίπτωση, κάθε έντυπο αδείας
φέρει μνεία της έγκρισης.
Κάθε έντυπο φέρει ένδειξη με το όνομα και τη διεύθυνση του
τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την ταυτοποίησή του. Φέρει
επίσης αύξοντα αριθμό, έντυπο ή αποτυπωμένο με σφραγίδα,
βάσει του οποίου μπορεί να ταυτοποιηθεί.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές
στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήματος V.
Άρθρο 18

7.
Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη λήψη όλων των απα
ραιτήτων μέτρων προς αποφυγή πλαστογράφησης των αδειών.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 9 Νοεμβρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγμα εντύπου τυποποιημένης άδειας εξαγωγής
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.

Γενικά θέματα

1.1. Η άδεια εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών απαιτείται για λόγους προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009.
Στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1081/2012 προβλέπεται το έντυπο βάσει του οποίου εκδίδεται η τυποποιημένη
άδεια εξαγωγής. Το έντυπο έχει σκοπό την εξασφάλιση ομοιόμορφου ελέγχου των εξαγωγών πολιτιστικών αγαθών στα
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
Προβλέπονται, εξάλλου, δύο άλλοι τύποι αδειών εξαγωγής, ήτοι:
— οι ειδικές ανοικτές άδειες που προορίζονται να εκδοθούν για συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό το οποίο πρόκειται να
εξαχθεί προσωρινά από την Ένωση σε τακτική βάση για χρήση ή έκθεση σε τρίτη χώρα,
— οι γενικές ανοικτές άδειες που προορίζονται να χορηγηθούν σε μουσεία ή άλλα ιδρύματα για να καλύψουν την
προσωρινή εξαγωγή οιουδήποτε αγαθού από αυτά πού ανήκουν στη μόνιμη συλλογή τους που πρόκειται να εξαχθεί
προσωρινά από την Ένωση σε τακτική βάση για έκθεση σε τρίτη χώρα.
1.2. Τα τρία αντίτυπα του εντύπου τυποποιημένης άδειας εξαγωγής συμπληρώνονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, κατά προτί
μηση με μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο. Εάν συμπληρωθεί με το χέρι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μελάνι και να συνταχθεί με
κεφαλαία γράμματα. Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές.
1.3. Κάθε θέση που δεν συμπληρώνεται διαγράφεται κατά τρόπο που να καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε προσθήκη.
Τα αντίτυπα αναγνωρίζονται βάσει του αύξοντα αριθμού τους και του προορισμού τους, που αναγράφονται στο περιθώριο
του αριστερού μέρους. Καταχωρίζονται στη δέσμη των εγγράφων με την ακόλουθη σειρά:
— αντίτυπο αριθ. 1: αίτηση που κρατά στα αρχεία της η αρχή έκδοσης της άδειας (προσδιορισμός της εν λόγω αρχής σε
κάθε κράτος μέλος)· σε περίπτωση συμπληρωματικών καταλόγων, πρέπει να χρησιμοποιούνται όσα αντίτυπα αριθ. 1
κρίνονται αναγκαία, ενώ οι αρμόδιες αρχές έκδοσης προσδιορίζουν εάν είναι σκόπιμο να εκδοθεί μία ή περισσότερες
άδειες εξαγωγής,
— αντίτυπο αριθ. 2: προσκομίζεται ως συνοδευτικό έγγραφο της διασάφησης εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής
και κρατείται από τον δικαιούχο, μετά την εναπόθεση της σφραγίδας του τελωνείου,
— αντίτυπο αριθ. 3: προσκομίζεται στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής και συνοδεύει στη συνέχεια την αποστολή έως το
τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης· μετά τη θεώρησή του, το τελωνείο εξόδου αποστέλλει πίσω το
αντίτυπο αριθ. 3 στην αρχή έκδοσης.
2.

Μνείες
Θέση 1:

Αιτών: ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία καθώς και πλήρης διεύθυνση της κατοικίας ή της εταιρικής έδρας.

Θέση 2:

Άδεια εξαγωγής: συμπληρώνεται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές.

Θέση 3:

Παραλήπτης: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς και αναφορά της τρίτης χώρας προς
την οποία το αγαθό εξάγεται οριστικά ή προσωρινά.

Θέση 4:

Να αναφερθεί αν η εξαγωγή είναι οριστική ή προσωρινή.

Θέση 5:

Αρχή έκδοσης: προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής και του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια.

Θέση 6:

Αντιπρόσωπος του αιτούντος: συμπληρώνεται μόνο εφόσον ο αιτών προσφεύγει σε εξουσιοδοτημένο αντιπρό
σωπο.

Θέση 7:

Κάτοχος του (των) αντικειμένου(-ων): ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.

Θέση 8:

Περιγραφή σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009. Κατηγορία(-ες) των πολιτιστικών
αγαθών: τα αγαθά αυτά κατατάσσονται σε κατηγορίες με αρίθμηση από το 1 έως το 15. Να υποδειχθεί μόνο ο
αριθμός της κατηγορίας στον οποίο αντιστοιχεί το κάθε αγαθό.

Θέση 9:

Περιγραφή του πολιτιστικού αγαθού ή των πολιτιστικών αγαθών: να διευκρινιστεί η ακριβής φύση του αγαθού
(για παράδειγμα ζωγραφική, γλυπτό, ανάγλυφο, αρνητική μήτρα ή θετικό αντίγραφο για τις ταινίες, έπιπλα και
αντικείμενα, μουσικά όργανα) και να γίνει αντικειμενική περιγραφή του αγαθού:
— για τα αντικείμενα της κατηγορίας 13: να διευκρινιστεί το είδος της συλλογής ή/και η γεωγραφική
προέλευση,
— για τις συλλογές και τα δείγματα που προέρχονται από συλλογές φυσικών επιστημών: να διευκρινιστεί η
επιστημονική ονομασία,
— για τις συλλογές αρχαιοτήτων στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός αντικειμένων: αρκεί μια γενική
περιγραφή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ή πιστοποιητικό του οργανισμού ή του επιστη
μονικού ή αρχαιολογικού ιδρύματος και κατάλογο των αντικειμένων.
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Εάν ο χώρος δεν επαρκεί για την περιγραφή του συνόλου των αντικειμένων, ο αιτών θα χρησιμοποιήσει τα
απαιτούμενα συμπληρωματικά φύλλα.
Θέση 10: Κωδικός ΣΟ: να αναφερθεί ενδεικτικά ο κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας.
Θέση 11: Αριθμός/ποσότητα: να διευκρινιστεί ο αριθμός των αγαθών, ιδίως όταν αυτά αποτελούν ένα σύνολο.
Για τις ταινίες, να αναφερθούν ο αριθμός των πηνίων, οι διαστάσεις, το μήκος.
Θέση 12: Αξία σε εθνικό νόμισμα: να αναφερθεί η αξία του αγαθού σε εθνικό νόμισμα.
Θέση 13: Σκοπός εξαγωγής του πολιτιστικού αγαθού ή των πολιτιστικών αγαθών/Λόγος για τον οποίο ζητείται η άδεια:
να προσδιοριστεί εάν το προς εξαγωγή αγαθό πωλήθηκε ή προορίζεται για ενδεχόμενη έκθεση, πραγματογνω
μοσύνη, επισκευή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, και εάν η επιστροφή του είναι υποχρεωτική.
Θέση 14: Τίτλος ή θέμα: ελλείψει ακριβούς τίτλου του έργου, να αναφερθεί το θέμα αυτού με συνοπτική περιγραφή του
αγαθού ή, στην περίπτωση των ταινιών, του θέματος που πραγματεύεται η ταινία.
Για τα επιστημονικά όργανα ή τα άλλα αντικείμενα, για τα οποία δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί περαιτέρω
περιγραφή, αρκεί να συμπληρωθεί η θέση 9.
Θέση 15: Διαστάσεις: πρόκειται για τις διαστάσεις (σε εκατοστόμετρα) του αγαθού ή των αγαθών και ενδεχομένως των
στηριγμάτων τους.
Για τα πολύπλοκα ή τα ειδικά σχήματα, να αναφερθούν οι διαστάσεις με αυτή τη σειρά: Υ × Π × Β (ύψος,
πλάτος, βάθος).
Θέση 16: Ημερομηνίες: ελλείψει ακριβούς χρονολόγησης, να αναφερθεί ο αιώνας, το τμήμα του αιώνα (πρώτο τέταρτο,
πρώτο ήμισυ) ή της χιλιετίας (κατηγορίες 1 έως 7).
Για τα αρχαιολογικά αντικείμενα για τα οποία προβλέπεται προσωρινό όριο (άνω των 50 ή 100 ετών ή μεταξύ
50 και 100 ετών) και για τα οποία δεν επαρκεί η μνεία του αιώνα, να διευκρινιστεί το έτος, έστω και κατά
προσέγγιση (π.χ. γύρω στο 1890, περί το 1950).
Για τις ταινίες, ελλείψει ακριβούς ημερομηνίας, να αναφερθεί η δεκαετία.
Σε περίπτωση συνόλων (αρχεία και βιβλιοθήκες), να αναφερθούν η αρχική και η τελευταία ημερομηνία.
Θέση 17: Άλλα χαρακτηριστικά: να αναφερθεί κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τις τυπικές πτυχές του αγαθού που
μπορεί να είναι χρήσιμη για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του, π.χ., ιστορικό, συνθήκες κατασκευής, πρώην
ιδιοκτήτες, κατάσταση συντήρησης και κατάσταση μετά την αποκατάσταση, βιβλιογραφία, επισήμανση ή ηλε
κτρονικός κωδικός.
Θέση 18: Επισυναπτόμενα έγγραφα/συγκεκριμένα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας: να επισημανθούν με σταυρό στα
σχετικά τετραγωνίδια.
Θέση 19: Δημιουργός, εποχή, εργαστήριο ή/και τεχνοτροπία: να αναφερθεί ο δημιουργός του έργου, εάν είναι γνωστός
και εάν υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτόν. Σε περίπτωση που πρόκειται για έργα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο
συνεργασίας ή για αντίγραφα, να αναφερθούν οι δημιουργοί ή ο δημιουργός του πρωτότυπου, εφόσον είναι
γνωστοί. Εάν πρόκειται για έργο ενός μόνο καλλιτέχνη, να αναφερθεί “πρόκειται για έργο του (της) …”.
Εάν ο δημιουργός δεν είναι γνωστός, να γίνει αναφορά στο εργαστήριο, στη σχολή ή στην τεχνοτροπία (π.χ.
εργαστήριο Velázquez, βενετική σχολή, εποχή Ming, στυλ Λουδοβίκου XV ή βικτωριανής εποχής).
Για τα έντυπα, να αναφερθεί το ονοματεπώνυμο του εκδότη, ο τόπος και το έτος έκδοσης.
Θέση 20: Υλικό και τεχνική: στο σημείο αυτό συνιστάται η μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια· να αναφερθούν τα χρησιμοποι
ηθέντα υλικά και να διευκρινιστεί η τεχνική που εφαρμόστηκε (π.χ. ελαιογραφίες, ξυλογραφίες, έργα με μολύβι
ή κάρβουνο, χύτευση σε κερί, φιλμ με νιτρικά άλατα κ.λπ.).
Θέση 21: (αντίτυπο 1): Αίτηση: συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον αιτούντα ή τον αντιπρόσωπό του, ο οποίος ανα
λαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών στην αίτηση και στα επισυνα
πτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα.
Θέση 22: Υπογραφή και σφραγίδα του οργανισμού έκδοσης: συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή, με μνεία του τόπου
και της ημερομηνίας και στα τρία αντίτυπα της άδειας.
Θέση 23: (αντίτυπα 2 και 3): Θεώρηση του τελωνείου εξαγωγής: συμπληρώνεται από το τελωνείο όπου πραγματοποι
ούνται οι πράξεις και προσκομίζεται η άδεια εξαγωγής.
“Τελωνείο εξαγωγής” είναι το τελωνείο όπου προσκομίζεται η διασάφηση εξαγωγής και όπου διεκπεραιώνονται
οι διατυπώσεις για την εξαγωγή.
Θέση 24: Φωτογραφία(-ες) του (των) πολιτιστικού(-ών) αγαθού(-ών): πρέπει να επικολληθεί έγχρωμη φωτογραφία (δια
στάσεων τουλάχιστον 9 × 12 cm). Για τη διευκόλυνση του προσδιορισμού των τρισδιάστατων αντικειμένων,
μπορεί να ζητηθούν φωτογραφίες διαφορετικών όψεων.
Η αρμόδια αρχή πρέπει να εγκρίνει τη φωτογραφία με την εναπόθεση της υπογραφής της και της σφραγίδας
του οργανισμού έκδοσης σε αυτήν.

L 93/99

L 93/100

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτήσουν ενδεχομένως και άλλες φωτογραφίες.
Θέση 25: Συμπληρωματικά φύλλα: να αναφερθεί ενδεχομένως ο αριθμός των χρησιμοποιηθέντων συμπληρωματικών φύλ
λων.
Θέση 26: (αντίτυπο 2 και 3): Τελωνείο εξόδου: συμπληρώνεται αποκλειστικά από το τελωνείο αυτό.
“Τελωνείο εξόδου” είναι το τελευταίο τελωνείο διέλευσης των αγαθών πριν αυτά εγκαταλείψουν το τελωνειακό
έδαφος της Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπόδειγμα εντύπου για ειδικές ανοικτές άδειες και αντίτυπα αυτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Υπόδειγμα εντύπου για γενικές ανοικτές άδειες και αντίτυπα αυτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής

(ΕΕ L 77 της 31.3.1993, σ. 24).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1526/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 201 της 17.7.1998, σ. 47).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 656/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 50).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτη πρόταση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 2 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη και τρίτη πρόταση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 4 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 3 παράγραφος 4 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 3 παράγραφος 4 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 3 παράγραφος 5 πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 3 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 5 τρίτη πρόταση

Άρθρο 3 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 5 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 5 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση

Άρθρο 5 στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη πρόταση

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 6 παράγραφος 2 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 6 παράγραφοι 3, 4 και 5

Άρθρο 6 παράγραφοι 3, 4 και 5

Άρθρο 7 εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 7 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρα 10 έως 15

Άρθρα 10 έως 15

Άρθρο 16 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 16 παράγραφοι 1, 2 και 3
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Παρών κανονισμός

Άρθρο 16 παράγραφος 4 πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 16 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 4 τρίτη και τέταρτη πρόταση

Άρθρο 16 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 16 παράγραφος 6 πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 16 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη πρόταση

Άρθρο 16 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 7 πρώτη πρόταση

Άρθρο 16 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 7 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 16 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 8 πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 16 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 8 τρίτη πρόταση

Άρθρο 16 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Παραρτήματα I, II και III

Παραρτήματα I, II και III

—

Παράρτημα IV

—

Παράρτημα V»
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