Επίσημη Εφημερίδα

L 216

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

59ο έτος
Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

11 Αυγούστου 2016

Περιεχόμενα

II

Μη νομοθετικές πράξεις
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
★

Απόφαση (EE) 2016/1363 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος
της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για
βραχεία διαμονή ...............................................................................................................

1

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή
από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ..............................................................................

3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1364 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2016, για καθορισμό των
κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
★

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1365 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2016, για την
τροποποίηση της απόφασης 98/536/ΕΚ όσον αφορά τον πίνακα των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5053] (1) ..................................................................... 12

★

Απόφαση (ΕΕ) 2016/1366 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2016, που επιβεβαιώνει τη
συμμετοχή της Εσθονίας σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο
στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό ............................................................................... 23

★

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1367 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2016, για ορισμένα
μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Πολωνία [κοινοποιηθείσα υπό
τον αριθμό C(2016) 5278] (1) ............................................................................................... 26

(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Διορθωτικά
★

Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2016/1177 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με
την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του
τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 195 της 20.7.2016) ........................................................... 29

11.8.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 216/1

II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2016/1363 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιουνίου 2016
για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α), σε
συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) μετέφερε την αναφορά στη
Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ από το παράρτημα I στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του
Συμβουλίου (2).

(2)

Η εν λόγω αναφορά στη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ συνοδεύεται από υποσημείωση στην οποία επισημαίνεται ότι
«η απαλλαγή από την απαίτηση θεώρησης εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος συμφωνίας περί απαλλαγής
από τη θεώρηση, που θα συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

(3)

Στις 9 Οκτωβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτούσε την Επιτροπή να ξεκινήσει
διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
(«η συμφωνία»).

(4)

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ξεκίνησαν στις 17 Δεκεμβρίου 2014 και περατώθηκαν επιτυχώς με τη μονογραφή
της, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, στις 11 Δεκεμβρίου 2015 από τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ και στις
13 Ιανουαρίου 2016 από την Ένωση.

(5)

Η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί και οι επισυναπτόμενες στη συμφωνία δηλώσεις να εγκριθούν εξ ονόματος της
Ένωσης. Η συμφωνία θα πρέπει να εφαρμοστεί προσωρινά από την επομένη της υπογραφής της μέχρι να ολοκληρωθούν
οι αναγκαίες διαδικασίες για τη σύναψή της.

(6)

Η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει το
Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (3)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο
δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την
υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 67).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1).
(3) Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).
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Η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει η
Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (1)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη
θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων
Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή εγκρίνεται, με την επιφύλαξη της
σύναψης της συμφωνίας.
Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Οι δηλώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση εγκρίνονται εξ ονόματος της Ένωσης.
Άρθρο 3
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν) τη
συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης.
Άρθρο 4
Η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της (2) μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες
διαδικασίες σύναψής της.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
A.G. KOENDERS

(1) Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις
διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).
(2) Η ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από
την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ένωση» ή «η ΕΕ», και
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΣΑΛ, στο εξής καλούμενη «οι Νήσοι Μάρσαλ»,

καλούμενες εφεξής από κοινού τα «συμβαλλόμενα μέρη»,
ΜΕ ΣΚΟΠΟ την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και επιθυμώντας να διευκολύνουν

τη μετάβαση εξασφαλίζοντας στους πολίτες τους είσοδο χωρίς θεώρηση και βραχεία διαμονή,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου

2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι
υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των
τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (1), με τη μεταφορά, μεταξύ άλλων, 19 τρίτων
χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Μάρσαλ, στον κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από
την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή στα κράτη μέλη,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 509/2014 αναφέρει ότι για τις 19 αυτές χώρες η απαλλαγή

από την υποχρέωση θεώρησης εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος συμφωνίας περί απαλλαγής από την υποχρέωση
θεώρησης, που θα συναφθεί με την Ένωση,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διασφαλίσουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών της ΕΕ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι τα πρόσωπα που ταξιδεύουν με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας κατά τη βραχεία

διαμονή τους δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και, συνεπώς, για την κατηγορία αυτή εξακολουθούν να ισχύουν οι
σχετικοί κανόνες του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου των κρατών μελών και του εθνικού δικαίου των Νήσων Μάρσαλ όσον
αφορά την υποχρέωση ή την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και την πρόσβαση στην απασχόληση,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και το πρωτόκολλο σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιβεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ένωσης και για τους πολίτες των
Νήσων Μάρσαλ όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις
90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:
α) ως «κράτος μέλος» νοείται κάθε κράτος μέλος της Ένωσης, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία·
β) ως «πολίτης της Ένωσης» νοείται υπήκοος κράτους μέλους όπως ορίζεται στο στοιχείο α)·
γ) ως «πολίτης των Νήσων Μάρσαλ» νοείται κάθε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια των Νήσων Μάρσαλ,
δ) ως «χώρος Σένγκεν» νοείται ο χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα που περιλαμβάνει τα εδάφη των κρατών μελών όπως ορίζονται
στο στοιχείο α) τα οποία εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.
(1) ΕΕΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 67.
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Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1.
Οι πολίτες της Ένωσης που κατέχουν έγκυρα κοινά, διπλωματικά, υπηρεσιακά, επίσημα ή ειδικά διαβατήρια που έχουν
εκδοθεί από κράτος μέλος μπορούν να εισέλθουν και να παραμείνουν στο έδαφος των Νήσων Μάρσαλ χωρίς θεώρηση για την
περίοδο διαμονής που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Οι πολίτες των Νήσων Μάρσαλ που κατέχουν έγκυρα κοινά, διπλωματικά, υπηρεσιακά, επίσημα ή ειδικά διαβατήρια που έχουν
εκδοθεί από τις Νήσους Μάρσαλ μπορούν να εισέλθουν και να παραμείνουν στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς θεώρηση για
την περίοδο διαμονής που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
2.
Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για πρόσωπα που ταξιδεύουν με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης
δραστηριότητας.
Γι' αυτή την κατηγορία προσώπων, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει μεμονωμένα αν θα επιβάλει υποχρέωση θεώρησης
στους πολίτες των Νήσων Μάρσαλ ή αν θα την ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου (1).
Γι' αυτήν την κατηγορία προσώπων, οι Νήσοι Μάρσαλ μπορεί να αποφασίσουν σχετικά με την υποχρέωση ή την απαλλαγή από
την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες κάθε κράτους μέλους μεμονωμένα σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία.
3.
Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης που προβλέπει η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
νόμων των συμβαλλόμενων μερών που αφορούν τους όρους εισόδου και βραχείας διαμονής. Τα κράτη μέλη και οι Νήσοι
Μάρσαλ διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο και τη βραχεία διαμονή στο έδαφός τους αν δεν πληρούνται ένας ή
περισσότεροι από τους όρους αυτούς.
4.
Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη
διέλευση των συνόρων των συμβαλλόμενων μερών.
5.
Θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο των κρατών
μελών και το εθνικό δίκαιο των Νήσων Μάρσαλ.
Άρθρο 4
Διάρκεια διαμονής
1.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μείνουν στο έδαφος των Νήσων Μάρσαλ για χρονική περίοδο που δεν
υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.
2.
Οι πολίτες των Νήσων Μάρσαλ μπορούν να μείνουν στο έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το
κεκτημένο του Σένγκεν για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η εν
λόγω χρονική περίοδος υπολογίζεται ανεξάρτητα από τυχόν διαμονή σε κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το
κεκτημένο του Σένγκεν.
Οι πολίτες των Νήσων Μάρσαλ μπορούν να μείνουν για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε
περιόδου 180 ημερών στο έδαφος κάθε κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν,
ανεξάρτητα από την περίοδο διαμονής που υπολογίζεται για το έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το
κεκτημένο του Σένγκεν.
3.
Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των Νήσων Μάρσαλ και των κρατών μελών να επεκτείνουν την
περίοδο διαμονής πέραν των 90 ημερών σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο.
Άρθρο 5
Εδαφική εφαρμογή
1.
Όσον αφορά τη Γαλλική Δημοκρατία, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στο ευρωπαϊκό έδαφος
της Γαλλικής Δημοκρατίας.
2.
Όσον αφορά το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στο ευρωπαϊκό
έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1).
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Άρθρο 6
Μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων (εφεξής η «επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από
εκπροσώπους της Ένωσης και εκπροσώπους των Νήσων Μάρσαλ. Η Ένωση εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.

Η επιτροπή έχει, μεταξύ άλλων, τα εξής καθήκοντα:

α) να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·
β) να προτείνει τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα συμφωνία·
γ) να διευθετεί τις διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·
3.

Η επιτροπή συνεδριάζει όταν κρίνεται αναγκαίο, μετά από αίτηση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 7
Σχέση της παρούσας συμφωνίας με τις ισχύουσες διμερείς απαλλαγές από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των
κρατών μελών και των Νήσων Μάρσαλ
Η παρούσα συμφωνία υπερισχύει κάθε διμερούς συμφωνίας ή ρύθμισης που έχει συναφθεί μεταξύ επιμέρους κρατών μελών και
των Νήσων Μάρσαλ, στο μέτρο που καλύπτουν θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές
διαδικασίες τους και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας της τελευταίας εκ των
δύο κοινοποιήσεων με τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την επόμενη της υπογραφής της.
2.
Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν καταγγελθεί σύμφωνα με την
παράγραφο 5.
3.
Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι τροποποιήσεις
αρχίζουν να ισχύουν μετά την αμοιβαία κοινοποίηση των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών
διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτόν.
4.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την παρούσα συμφωνία, ιδίως για λόγους δημόσιας
τάξης, προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή προστασίας της δημόσιας υγείας, λαθρομετανάστευσης ή εκ νέου θέσπισης της
υποχρέωσης θεώρησης από ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η απόφαση αναστολής κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο
μέρος το αργότερο 2 μήνες πριν από την προγραμματιζόμενη έναρξη ισχύος της. Το συμβαλλόμενο μέρος που ανέστειλε την
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μόλις εκλείψουν οι λόγοι της αναστολής
και προβαίνει σε άρση της αναστολής.
5.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο μέρος. Η
παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει 90 ημέρες μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης.
6.
Οι Νήσοι Μάρσαλ μπορούν να αναστείλουν ή να καταγγείλουν την παρούσα συμφωνία μόνον όσον αφορά όλα τα κράτη
μέλη.
7.

Η Ένωση μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία μόνον όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη της.

Έγινε σε δύο αντίτυπα, στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική,
λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική,
τσεχική και φινλανδική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

L 216/6

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.
Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.
Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.
Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.
Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.
V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.
V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.
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За Европейския съюз
Рог 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 Sąjungos 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
За Република Маршалови острови
Por la República de las Islas Marshall
Za Republiku Marshallovy ostrovy
For Republikken Marshalløerne
Für die Republik Marshallinseln
Marshalli Saarte Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ
For the Republic of the Marshall Islands
Pour la République des Îles Marshall
Za Republiku Maršalove Otoke
Per la Repubblica delle Isole Marshall
Māršala salu vārdā –
Maršalo Salų Respublikos vardu
A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall
Voor de Republiek der Marshalleilanden
W imieniu Republiki Wysp Marshalla
Pela República das Ilhas Marshall
Pentru Republica Insulelor Marshall
Za Republiku Marshallových ostrovov
Za Republiko Marshallovi otoki
Marshallinsaarten tasavallan puolesta
För Republiken Marshallöarna
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη σημειώνουν τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, της
Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, ιδίως δυνάμει των συμφωνιών της 18ης Μαΐου 1999 και της 26ης Οκτωβρίου
2004 σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών με τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του
Σένγκεν.
Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι ευκταίο οι αρχές της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, αφενός, και
των Νήσων Μάρσαλ, αφετέρου, να συνάψουν, αμελλητί, διμερείς συμφωνίες σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση
θεώρησης για βραχεία διαμονή με όρους παρόμοιους με εκείνους της παρούσας συμφωνίας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Επιθυμώντας να διασφαλίσουν κοινή ερμηνεία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, για τον σκοπό της παρούσας συμφωνίας,
η κατηγορία προσώπων που ασκούν αμειβόμενη δραστηριότητα καλύπτει πρόσωπα που εισέρχονται με σκοπό την άσκηση
επικερδούς απασχόλησης/αμειβόμενης δραστηριότητας στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ως απασχολούμενοι ή ως
πάροχοι υπηρεσιών.
Η κατηγορία αυτή δεν θα πρέπει να καλύπτει:
— επιχειρηματίες, δηλαδή πρόσωπα που ταξιδεύουν για επιχειρηματικούς σκοπούς (και δεν απασχολούνται επαγγελματικά στη
χώρα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους),
— αθλητές ή καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε δραστηριότητα σε βάση ad-hoc,
— δημοσιογράφους απεσταλμένους από μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας διαμονής τους και
— ασκούμενους ενδοϋπηρεσιακά αποσπασμένους.
Η εφαρμογή της παρούσας δήλωσης παρακολουθείται από τη μεικτή επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του
άρθρου 6 της παρούσας συμφωνίας· η επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις όταν το κρίνει αναγκαίο, με βάση την πείρα
των συμβαλλόμενων μερών.
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 180 ΗΜΕΡΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η μέγιστη χρονική περίοδος των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας συμφωνίας, αντιστοιχεί είτε σε επίσκεψη διαρκείας είτε σε περισσότερες
διαδοχικές επισκέψεις, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει συνολικά τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.
Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή κυλιόμενης περιόδου αναφοράς 180 ημερών, με αναδρομή στο παρελθόν και υπολογισμό
κάθε ημέρας διαμονής που καλύπτεται από την τελευταία περίοδο 180 ημερών, προκειμένου να εξακριβωθεί αν εξακολουθεί να
πληρούται η απαίτηση των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι η απουσία
για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα 90 ημερών επιτρέπει νέα διαμονή έως 90 ημέρες.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες των Νήσων Μάρσαλ, τα
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διασφαλίσουν την πλήρη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τις
συνέπειες της συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και σχετικά με συναφή θέματα, όπως οι προϋποθέσεις
εισόδου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 2016
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων
οπωροκηπευτικών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (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
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ'
αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI
μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του
εκτελεστικού 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, 10 Αυγούστου 2016.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.

11.8.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 216/11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ευρώ/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών ( )

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

163,3

ZZ

163,3

0707 00 05
0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30 10, 0809 30 90

1

TR

116,3

ZZ

116,3

TR

136,4

ZZ

136,4

AR

177,4

CL

151,6

MA

101,7

TR

157,0

UY

164,1

ZA

166,8

ZZ

153,1

EG

223,7

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,8

AR

117,0

BR

102,1

CL

107,9

CN

62,4

NZ

146,9

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

100,8

ZZ

111,5

AR

220,2

CL

151,0

TR

151,5

ZA

123,3

ZZ

161,5

TR

137,4

ZZ

137,4

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρ
μογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερι
κού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012,
σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Αυγούστου 2016
για την τροποποίηση της απόφασης 98/536/ΕΚ όσον αφορά τον πίνακα των εθνικών εργαστηρίων
αναφοράς
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5053]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες
ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και καταργήσεως των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και
86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 96/23/ΕΚ θεσπίζει μέτρα ελέγχου των ουσιών και των ομάδων καταλοίπων που αναφέρονται στο παράρτημα I
της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/23/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον ένα εθνικό
εργαστήριο αναφοράς που θα είναι αρμόδιο για ορισμένα καθήκοντα που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Το ίδιο
άρθρο προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει πίνακα των οριζόμενων εργαστηρίων.

(3)

Ο πίνακας των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για την ανίχνευση καταλοίπων περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο
παράρτημα της απόφασης 98/536/ΕΚ της Επιτροπής (2).

(4)

Αρκετά κράτη μέλη πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι άλλαξαν οι ομάδες καταλοίπων που ελέγχονται από ορισμένα
εργαστήρια τα οποία περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο παράρτημα της απόφασης 98/536/ΕΚ. Συνεπώς, για
λόγους σαφήνειας και συνοχής της νομοθεσίας της Ένωσης, είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθεί ο πίνακας των εθνικών
εργαστηρίων αναφοράς που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

(5)

Επομένως, η απόφαση 98/536/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα της απόφασης 98/536/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
(1) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.
(2) Απόφαση 98/536/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 1998, για την κατάρτιση του πίνακα των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για την
έρευνα καταλοίπων (ΕΕ L 251 της 11.9.1998, σ. 39).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2016.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Εργαστήρια αναφοράς

Ομάδες καταλοίπων

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e,
B2f και B3e
ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER
Groupe (Département Santé)
Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)
Brusselsesteenweg 370
9090 MELLE
CER (Département Santé)
Rue du Point du Jour 8
6900 MARLOIE

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/ Insti B2c, B3a (οργανοχλωριούχα φυτοφάρμακα), B3b
tut scientifique de la Santé Publique
Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14
1050 Brussel/Bruxelles

Centre of Analytical Research and Technology B3a (μη παρόμοια με διοξίνες PCB)
(CART), Université de Liège
Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)
4000 Liège

Centre of Analytical Research and Technology B3a (διοξίνες και παρόμοια με διοξίνες PCB)
(CART), Université de Liège
Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)
4000 Liège
Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de
Voedselketen — FLVVT/Laboratoire fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne alimentaire — FLVVT
Leuvensesteenweg 17
3080 Tervuren

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en B3c, B3d
Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recherc
hes Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)
Leuvensesteenweg 17
3080 Tervuren

Βουλγαρία

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c,
B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f
експертиза и екология
ул. ‘Искърско шосе’ 5
1528 София
(Central Laboratory of Veterinary Control and Eco
logy, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

11.8.2016

EL

Κράτος μέλος

Τσεχική
Δημοκρατία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εργαστήρια αναφοράς

L 216/15
Ομάδες καταλοίπων

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d
veterinárních léčiv
Ústav pro státní kontrolu veterinárních bioprepa
rátů a léčiv Brno
Hudcova 56 A
CZ-621 00 Brno

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů B3a, B3b, B3f
a PCB
Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
CZ-165 03 Praha

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky
Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř
Kroměříž
Hulínská 2286
CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další B1, B2 (με εξαίρεση την ομάδα B2d), B3d, B3e
přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční)
látky a rezidua veterinárních léčiv
Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93
CZ-586 05 Jihlava

Δανία

National Food Institute
DTU Food
Mørkhøj Bygade 19
DK-2860 Søborg

Χημικές μέθοδοι για τις ομάδες A1, A2, A3, A4,
A5, A6, B3

Danish Veterinary and Food Administration
Division of Residues
Søndervang 4
DK-4100 Ringsted

Χημικές μέθοδοι για τις ομάδες B1, B2a, B2b,
B2c, B2d, B2e, B2f

Γερμανία

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit Όλες οι ομάδες
telsicherheit
Postfach 110260
10832 Berlin

Εσθονία

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e, B2f, B3c, B3e
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Ιρλανδία

Ελλάδα

Εργαστήρια αναφοράς
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Ομάδες καταλοίπων

Terviseameti Tartu labor
Põllu 1A
Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus
Teaduse 4/6
Saku
Harjumaa 75501

B3d

State Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (νιτροϊμιδαζόλια και χλωροπρο
μαζίνη), B2b (μόνο νιτροϊμιδαζόλια), B2d, B2e,
B2f (κορτικοστεροειδή), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co Kildare

A2, A5, A6 (με εξαίρεση τη χλωροπρομαζίνη, τα
νιτροφουράνια και τα νιτροϊμιδαζόλια), B1, B2f
(μόνο carbadox), B3c (με εξαίρεση τα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας)

Teagasc Food Research Centre, Teagasc
Ashtown
Dublin 15

A6 (νιτροφουράνια), B2a (ανθελμινθικά εξαιρου
μένης της εμαμεκτίνης), B2b (κοκκιδιοστα
τικά), B2c

Marine Institute
Rinville,
Oranmore
Galway

B2a (εμαμεκτίνη), B2f (τεφλουβενζουρόνη & δι
φλουβενζουρόνη), B3c (μόνο προϊόντα υδατοκαλ
λιέργειας), B3e (μόνο οι χρωστικές ουσίες πράσινο
του μαλαχίτη, πράσινο του λευκομαλαχίτη, στίλ
βον πράσινο, κρυσταλλικό ιώδες, λευκοκρυσταλ
λικό ιώδες και μπλε βικτώρια).

Pesticide Control Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co Kildare

B3a (οργανοχλωριούχα φυτοφάρμακα & 7 PCB),
B3b, B3f

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών
Τέρμα Ομονοίας
621 10 Σέρρες

A1, A3, A4, A6 (δαψόνη), B2f (carbadox, ola
quindox), B3a

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
A2, A5, A6, (χλωροπρομαζίνη, νιτροϊμιδαζόλια),
Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντι B1 (με εξαίρεση το μέλι), B2a, B2b, B2d, B2e,
B3b, B3c, B3d, B3e
κών Ρυπαντών
Νεαπόλεως 25
153 10, Αγ. Παρασκευή
Αθήνα
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Ομάδες καταλοίπων

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης
Πέλαγος Αρκαδίας
22100 Τρίπολη

A6 (χλωραμφενικόλη και νιτροφουράνια), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
Μ. Μπότσαρη 66
73100 Χανιά

B1 στο μέλι

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Espa
ñola de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri
ción)
Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1
28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (χλωραμφενικόλη, νιτρο
φουράνια και δαψόνη), B1, B2f (κορτικοστε
ροειδή, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d,
B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio A2, A6 (νιτροϊμιδαζόλια και χλωροπρομαζίνη),
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (με εξαίρεση τα
κορτικοστεροειδή, carbadox και olaquindox), B3f
Camino del Jau s/n
18320 Santa Fe (Granada)

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio B3c, B3f
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
Calle Aguaron 13.
Carretera de La Coruña, km 10,700
28023 Madrid

Γαλλία

LABERCA — ONIRIS
Atlanpôle — Site de la Chantrerie — BP 50707
44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (γλυκοκορτικοειδή),
B3a (PCB), B3f

ANSES — Laboratoire de Fougères
La Haute Marche — Javené
BP 90203
35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (με εξαίρεση τα
γλυκοκορτικοειδή), B3e

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de B2c, B3a (με εξαίρεση τα PCB), B3b, B3c
Maisons-Alfort
23, avenue du Général de Gaulle
94706 Maisons-Alfort Cedex

SCL 35- Service commun des laboratoires de Ren B3d
nes
26 r Antoine Joly
35000 RENNES
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Ομάδες καταλοίπων

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Όλες οι ομάδες
10000 Zagreb, Republika Hrvatska

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (με εξαί
Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicu ρεση τις διοξίνες και τα PCB), B3b, B3c, B3d,
B3e, B2f
rezza Alimentare
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo B3a (PCB, διοξίνες και παρόμοια με διοξίνες PCB)
e del Molise “G. Caporale”
Via Campo Boario
64100 TERAMO

Κύπρος

Γενικό Χημείο του Κράτους
Υπουργείο Υγείας
Οδός Κίμωνος 44,
1451, Λευκωσία, Κύπρος

Όλες οι ομάδες (με εξαίρεση τις ζωοτροφές)

Αναλυτικά Εργαστήρια,
Όλες οι ομάδες (μόνο οι ζωοτροφές)
Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi Όλες οι ομάδες (με εξαίρεση την υδατοκαλλιέρ
nātniskais institūts “BIOR”
γεια B3e)
Lejupes iela 3
LV-1076 Rīga

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos verti Όλες οι ομάδες
nimo institutas
J.Kairiūkščio 10,
LT — 08409 Vilnius

Association momentanée ILVO-CER
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c,
ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f
Groupe (Département Santé)
ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)
Brusselsesteenweg 370
9090 MELLE
CER (Département Santé)
Rue du Point du Jour 8
6900 MARLOIE
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Laboratoire National de Santé
Rue Louis Rech, 1
L-3555 DUDELANGE

Ουγγαρία

L 216/19
Ομάδες καταλοίπων

B3c

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e, B2f, B3a (διοξίνες και PCB μόνο), B3c, B3d,
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Labora B3e, B3f
tórium
Mester u. 81.
Hungary
H-1095
Budapest 94
POB 1740
H-1465

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
B2c, B3a (με εξαίρεση τις διοξίνες και τα PCB),
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazga B3b
tóság
Budaörsi út 141-145
Hungary
H-1118
Budapest

Μάλτα

Κάτω Χώρες

Αυστρία

Όλες οι ομάδες
Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.
Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja
Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Ti
bdil fil-Klima
Albertown, Marsa MRS1123
Malta

Wageningen UR
RIKILT Institute of food safety
Akkermaalsbos 2
Wageningen 6708WB

Όλες οι ομάδες

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e, B2f (κορτικοειδή, carbadox και olaquindox)
rungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmittelsicherheit Wien
Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Konta
minanten (THKS)
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh B2c, B2f (amitraz), B3a (με εξαίρεση τις διοξίνες
rungssicherheit GmbH
και τα PCB), B3b, B3f (νεονικοτινοειδή)
Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck
Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik
(PLMA)
Technikerstraße 70
6020 Innsbruck
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Umweltbundesamt GmbH
Spittelauer Lände 5
1090 Wien

11.8.2016
Ομάδες καταλοίπων

B3a (διοξίνες και PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh B3c
rungssicherheit GmbH
Geschäftsfeld Ernährungssicherheit
Institut für Tierernährung und Futtermittel
Wieningerstraße 8
4020 Linz

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh B3d
rungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmittelsicherheit Linz
Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)
Wieningerstraße 8
4020 Linz

Πολωνία

Πορτογαλία

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien
Henneberggasse 3
1030 Wien

B3e

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

Όλες οι ομάδες

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veteri Όλες οι ομάδες (με εξαίρεση τις διοξίνες B3a, την
υδατοκαλλιέργεια B3c και τις μυκοτοξίνες B3d
nária, I.P. (INIAV)
στο γάλα)
Quinta do Marquês, Av. da Republica
2780-157 Oeiras

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6
1495-006 Algés

B3c (υδατοκαλλιέργεια)

ASAE — Laboratório de Físico — Química (LFQ)
B3a (διοξίνες), B3d μυκοτοξίνες στο γάλα
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar,
22, Edifício F — 1.o andar
1649-038 Lisboa

Ρουμανία

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health
Str. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2,
021201 Bucuresti

A1, A4, A6 (νιτροϊμιδαζόλια, νιτροφουράνια), B1
(αντιβιοτικά), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (ορ
γανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα και μη παρόμοια
με διοξίνες PCB), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,
300858 Timisoara

A2, A5, B2d
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Εργαστήρια αναφοράς
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Ομάδες καταλοίπων

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
Sos. Mangaliei nr. 78,
900111 Constanta

A3, A6 (χλωραμφενικόλη)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
Str. Piata Marasti nr.1,
400609 Cluj-Napoca

A6 (δαψόνη), B1 (σουλφοναμίδες)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate
Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,
032125 Bucuresti

B3a (διοξίνες)

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (με εξαίρεση τη χλωραμφε
νικόλη στα ούρα και το χλωροφόρμιο στα ούρα),
B1, B2a (αβερμεκτίνες), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c
(με εξαίρεση τον υδράργυρο στην υδατοκαλλιέρ
γεια), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano A2, A6 (χλωραμφενικόλη στα ούρα και χλωρο
φόρμιο στα ούρα), B2a (βενζιμιδαζόλια), B2c,
Prvomajska 1
B3a, B3b, B3c (υδράργυρος στην υδατοκαλλιέρ
2000 Maribor
γεια)

Σλοβακία

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veteri A1, A3, A4, A5, A6 (νιτροϊμιδαζόλια), B2c,
nárny a potravinový ústav Bratislava
B2e, B3a, B3b
Botanická 15
Bratislava 842 13

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veteri A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d
nárny a potravinový ústav Košice
Hlinkova 1B
Košice 040 01

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veteri A6 (χλωραμφενικόλη, νιτροφουράνια), B1, B2f,
B3e
nárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Jánoškova 1611/58
Dolný Kubín 026 01

Φινλανδία

Σουηδία

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

Όλες οι ομάδες

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Όλες οι ομάδες
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Ηνωμένο
Βασίλειο

Εργαστήρια αναφοράς

11.8.2016
Ομάδες καταλοίπων

Agri-Food & Biosciences Institute
Veterinary Science Division
Stoney Road
Stormont
Belfast BT4 3SD
Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (νιτροφουράνια με εξαί
ρεση στο μέλι, νιτροϊμιδαζόλια), B2b, (νικαρβα
ζίνη), B2f

Fera Science Ltd
(FERA)
Sand Hutton
York
YO41 1LZ

A6 (χλωραμφενικόλη, νιτροφουράνια στο μέλι,
δαψόνη). B1, B2a, B2b (ιονοφόρα)

LGC Ltd
Queens Road
Teddington
Middlesex TW11 OLY

A6 (χλωροπρομαζίνη), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b,
B3c, B3d, B3e»
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1366 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 2016
που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της Εσθονίας σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που
είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 328 παράγραφος 1 και το
άρθρο 331 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/405/ΕΕ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2010, για την έγκριση ενισχυμένης
συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση
ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (2),
Έχοντας υπόψη την κοινοποίηση που υπέβαλε η Εσθονία για την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε ενισχυμένη συνεργασία στον
τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 12 Ιουλίου 2010 το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Βελγίου, Βουλγαρίας,
Γερμανίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Λετονίας, Λουξεμβούργου, Ουγγαρίας, Μάλτας, Αυστρίας, Πορτογαλίας,
Ρουμανίας, και Σλοβενίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό.

(2)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης
συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό.

(3)

Στις 21 Νοεμβρίου 2012 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2012/714/ΕΕ που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της
Λιθουανίας σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό
χωρισμό (3).

(4)

Στις 27 Ιανουαρίου 2014 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2014/39/ΕΕ που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας
σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (4).

(5)

Η Εσθονία κοινοποίησε την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι
εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό, με επιστολή της 13ης Απριλίου 2016, η οποία πρωτοκολλήθηκε
από την Επιτροπή στις 18 Απριλίου 2016.

(6)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ούτε η απόφαση 2010/405/ΕΕ ούτε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 προσδιορίζουν
συγκεκριμένους όρους συμμετοχής σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο
διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό και ότι η συμμετοχή της Εσθονίας αναμένεται να ενισχύσει τα οφέλη αυτής της
ενισχυμένης συνεργασίας.

(7)

Η συμμετοχή της Εσθονίας σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και
τον δικαστικό χωρισμό θα πρέπει, συνεπώς, να επιβεβαιωθεί.

(8)

Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μεταβατικά μέτρα για την Εσθονία αναγκαία για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1259/2010.

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

ΕΕ L 189 της 22.7.2010, σ. 12.
ΕΕ L 343 της 29.12.2010, σ. 10.
ΕΕ L 323 της 22.11.2012, σ. 18.
ΕΕ L 23 της 28.1.2014, σ. 41.
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Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει στην Εσθονία από την επομένη της δημοσίευσης της
παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Συμμετοχή της Εσθονίας σε ενισχυμένη συνεργασία
1.
Επιβεβαιώνεται η συμμετοχή της Εσθονίας σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο
διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό η οποία έχει εγκριθεί με την απόφαση 2010/405/ΕΕ.
2.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 εφαρμόζεται στην Εσθονία σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Πληροφορίες που πρέπει να παράσχει η Εσθονία
Έως τις 11 Μαΐου 2017 η Εσθονία ανακοινώνει στην Επιτροπή τις εθνικές της διατάξεις, εάν υπάρχουν, σχετικά με:
α) τις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τις συμφωνίες με αντικείμενο την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με
το άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010· και
β) τη δυνατότητα προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1259/2010.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις για την Εσθονία
1.
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 εφαρμόζεται στην Εσθονία μόνο σε νομικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί και σε
συμφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 που έχουν συναφθεί από τις 11 Φεβρουαρίου
2018.
Ωστόσο, συμφωνίες επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου που έχουν συναφθεί πριν από τις 11 Φεβρουαρίου 2018 παράγουν
επίσης αποτελέσματα στην Εσθονία υπό την προϋπόθεση ότι συνάδουν με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1259/2010.
2.
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 εφαρμόζεται στην Εσθονία με την επιφύλαξη των συμφωνιών με αντικείμενο την
επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με το δίκαιο του συμμετέχοντος κράτους μέλους του
οποίου δικαστήριο έχει επιληφθεί πριν από τις 11 Φεβρουαρίου 2018.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 στην Εσθονία
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 αρχίζει να ισχύει στην Εσθονία από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 εφαρμόζεται στην Εσθονία από τις 11 Φεβρουαρίου 2018.
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1367 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 2016
για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Πολωνία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5278]
(Το κείμενο στην πολωνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς
ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και
ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πληθυσμών οικόσιτων χοίρων και αγριόχοιρων, η
οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την κερδοφορία της χοιροτροφίας και να διαταράξει το εμπόριο μέσα στην Ένωση
και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

(2)

Σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του παράγοντα της
νόσου σε άλλες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και σε αγριόχοιρους. Ως αποτέλεσμα, η νόσος μπορεί να εξαπλωθεί από
το ένα κράτος μέλος στο άλλο, καθώς και σε τρίτες χώρες, μέσω του εμπορίου ζώντων χοίρων ή των προϊόντων τους.

(3)

Η οδηγία 2002/60/EK του Συμβουλίου (3) θεσπίζει τα ελάχιστα μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης
των χοίρων που πρέπει να εφαρμοστούν μέσα στην Ένωση. Το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ ορίζει ότι, σε
περίπτωση εκδήλωσης εστιών της εν λόγω νόσου, πρέπει να καθορίζονται ζώνες προστασίας και ζώνες επιτήρησης, στις
οποίες θα εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Η Πολωνία ενημέρωσε την Επιτροπή για την επικαιροποιημένη κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των
χοίρων στην επικράτειά της και, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, δημιούργησε ζώνες προστασίας και
ζώνες επιτήρησης, στις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 της εν λόγω οδηγίας.

(5)

Για να προληφθεί τυχόν περιττή διαταραχή στο εμπόριο εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων
φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να οριστούν σε ενωσιακό επίπεδο οι ζώνες προστασίας και
επιτήρησης στην Πολωνία όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος.

(6)

Ως εκ τούτου, οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στην Πολωνία θα πρέπει να
καθοριστούν στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

(7)

Τα μέτρα θα πρέπει να περιορίζονται ως προς την εφαρμογή τους, έτσι ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την επιδημιο
λογική έρευνα και να καταστεί δυνατή η επανεξέταση των ληφθέντων μέτρων.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.
(3) Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη
των χοίρων (ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Πολωνία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας
2002/60/ΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που ορίζονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2016.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πολωνία

Ζώνη
προστασίας

Ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 1

Τα εξωτερικά όρια της παρούσας ζώνης προστασίας οριοθετούνται ως εξής:
α) από τα ανατολικά: από τα όρια βορείως του χωριού Sanie Dąb, το νότιο τμήμα της οδού από το χωριό
Sanie Dąb έως το χωριό Kołaki Koscielne, με το σημείο τομής με τον ποταμό Dąb, στη συνέχεια νοτιοα
νατολικά κατά μήκος του ποταμού Dąb, στη συνέχεια κατά μήκος των ορίων του δάσους έως τα δυτικά
όρια του χωριού Tybory — Οlszewo, στη συνέχεια κατά μήκος της οδού από το χωριό Τybory — Οls
zewo έως το χωριό Τybory — Κamianka, στη συνέχεια τα δυτικά όρια του χωριού Τybory — Κa
mianka έως την οδό από το χωριό Τybory-Κamianka έως το χωριό Jabłonka Kościelna, στη συνέχεια
νότια της υδάτινης οδού από τη λίμνη Κamianka έως τον ποταμό Jabłonka, στη συνέχεια στις εκβολές
της υδάτινης οδού έως τον ποταμό Jabłonka, στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή νότια της διασταύρωσης
της οδού αριθ. 66 με την οδό από το χωριό Jabłonka Kościelna έως το χωριό Miodusy — Litwa·
β) από τα νότια: οδός αριθ. 66 δυτικά της διασταύρωσης του ποταμού Jabłonka με την οδό αριθ. 66, στη
συνέχεια κατά μήκος του νοτίου ορίου του χωριού Faszcze έως τον ποταμό Jabłonka, στη συνέχεια δυ
τικά κατά μήκος του ποταμού Jabłonka έως τα όρια του χωριού Wdziękoń Pierwszy και του χωριού
Wdziękoń Drugi, στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή βόρεια της οδού αριθ. 66, στη συνέχεια δυτικά της
οδού αριθ. 66 έως τη διασταύρωση της υδάτινης οδού με την οδό αριθ. 66 στο επίπεδο του χωριού
Wdziękoń Pierwszy·
γ) από τα δυτικά: βόρεια κατά μήκος της υδάτινης οδού έως το όριο του δάσους, κατά μήκος του ανατολι
κού ορίου του βιότοπου Brabówka, στη συνέχεια το όριο του δάσους ανατολικά της οδού από το χωριό
Grabówka στο χωριό Wróble — Arciszewo·
δ) από τα βόρεια: σε ευθεία γραμμή ανατολικά του ποταμού Dąb νοτίως του χωριού Czarnowo Dąb, στη
συνέχεια ανατολικά σε ευθεία γραμμή έως το βόρειο όριο του χωριού Sanie Dąb, έως την οδό από το χω
ριό Sanie Dąb έως το χωριό Κołaki Κoscielne.

Ζώνη
επιτήρησης

Τα εξωτερικά όρια της παρούσας ζώνης επιτήρησης οριοθετούνται ως εξής:
α) από τα ανατολικά: σε ευθεία γραμμή από τα σύνορα των περιοχών Wysokomazowiecki και Ζambrow
ski, στο επίπεδο του χωριού Stare Νiziołki, έως το σημείο τομής με τον ποταμό Rokietnica μεταξύ των
χωριών Grodzkie Szczepanowięta και Nowe Grodzkie, στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή έως το χωριό
Wnory Wiechy, στη συνέχεια προς τα νότια κατά μήκος της οδού και προς τα ανατολικά κατά μήκος
των ορίων των χωριών Chojane Piecki, Kalinowo-Solki, Kalinowo Czosnowo, Buczyno Mikosy έως το
χωριό Βrzóski-Gromki, στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή νότια του ποταμού Brok, έως το ανατολικό όριο
του χωριού Βrzóski-Falki, στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή έως την οδό αριθ. 66, έως το βόρειο όριο του
χωριού Włosty-Olszanka, στη συνέχεια νότια μέσω της οδού αριθ. 66 έως τα όρια του δάσους·
β) από τα νότια: σε ευθεία γραμμή προς τα νοτιοδυτικά κατά μήκος των νοτίων ορίων του χωριού Dą
browa-Zabłotne, έως τα νότια όρια του χωριού Dąbrowa Wielka, στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή προς
τα δυτικά, νότια του χωριού Κrzeczkowo Μianowskie, έως τα όρια της περιοχής Podlaskie, στο επίπεδο
του χωριού Ζaręby-Choromany·
γ) από τα δυτικά: κατά μήκος των ορίων της περιοχής Podlaskie έως την οδό αριθ. 63, στη συνέχεια κατά
μήκος των ορίων της περιοχής Podlaskie και των δυτικών ορίων του χωριού Srebrny Borek έως την οδό
αριθ. 8, κατά μήκος των δυτικών ορίων του χωριού Ostrożne, στη συνέχεια προς τα βόρεια επί του δυτι
κού ορίου των χωριών Krajewo-Łętowo, Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, στη συνέχεια σε ευθεία
γραμμή κατά μήκος των δυτικών και των βορείων ορίων του χωριού Zbrzeżnica έως την οδό αριθ. 63,
στη συνέχεια προς τα βόρεια μέσω της οδού αριθ. 63 έως το γεωγραφικό πλάτος του χωριού Ρolki-Τe
klin·
δ) από τα βόρεια: σε ευθεία γραμμή ανατολικά των ορίων μεταξύ των περιοχών zambrowski και łomżyński,
συμπεριλαμβανομένου του χωριού Polki-Teklin έως το σημείο στο γεωγραφικό πλάτος του χωριού Κos
saki-Νadbielne, στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή νοτίως του χωριού Κossaki-Νadbielne και πάνω από το
χωριό Kałęczyn-Walochy, στη συνέχεια έως τη διασταύρωση της οδού αριθ. 679 με την οδό του χωριού
Rutki-Kossaki έως το χωριό Kalinówka-Basie, στη συνέχεια κατά μήκος του νοτίου ορίου του χωριού
Rutki-Kossaki έως τη διασταύρωση 11 Listopada με την οδό αριθ. S8, στη συνέχεια κατά μήκος της
γραμμής πάνω από το χωριό Górskie-Ponikły Stok και του ανατολικού ορίου του χωριού ModzeleGórki και Olszewo Przyborowo έως το όριο των περιοχών zambrowski και wysokomazowiecki στο
γεωγραφικό πλάτος του χωριού Stare Niziołki.
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2016/1177 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την
υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του τροποποιητικού
πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που
προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 195 της 20ής Ιουλίου 2016)
Η δημοσίευση της απόφασης (ΕΕ) 2016/1177 του Συμβουλίου πρέπει να θεωρηθεί άκυρη.
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