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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/837 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2018
σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των
εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματο
λογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει
στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό
την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που
αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί
σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί
να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη
συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να
αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
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Άρθρο 3
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, 31 Μαΐου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Stephen QUEST

Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη
(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Προϊόν αποτελούμενο από τα ακόλουθα συστατικά
(% κατά βάρος):

2106 90 98

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανό
νες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ
2106, 2106 90 και 2106 90 98.

— νερό

41,6

— ζάχαρη

18,1

— γλυκερίνη

15,1

— κιτρικό οξύ

13,9

— μαλτοδεξτρίνη

4,1

— ασκορβικό οξύ

3,0

— γλυκοζίτες στεβιόλης

1,8

— φυσικά αρώματα

1,1

— μικρές ποσότητες βιταμινών B6, B12 και φολικού
οξέος (B9).
Το προϊόν είναι ένα μη αλκοολούχο, αρωματισμένο
και έγχρωμο υγρό το οποίο χρησιμοποιείται ως
συμπλήρωμα διατροφής μετά από αραίωση. Δεν
είναι απευθείας πόσιμο.
Το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την
υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και
την παροχή ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα. Η ημε
ρήσια δόση του προϊόντος είναι δύο χιλιοστόλιτρα,
ποσότητα που πρέπει να διαλυθεί πριν από την
κατανάλωση. Η εν λόγω ημερήσια δόση περιλαμβά
νει 40 mg βιταμίνης C, 1 mg βιταμίνης B6, 200 μg
φολικού οξέος και 2 μg βιταμίνης B12.
Το προϊόν παρουσιάζεται σε πλαστική σταγονομε
τρική φιάλη των 60 ml για τη λιανική πώληση.

Η κατάταξη του προϊόντος στο κεφάλαιο 30 ως
φαρμάκου αποκλείεται, επειδή δεν αναφέρονται οι
καθορισμένες ασθένειες, αδιαθεσίες ή τα συμπτώ
ματά τους για τα οποία γίνεται χρήση του προϊό
ντος. Ως εκ τούτου, το προϊόν δεν πληροί τις προϋ
ποθέσεις της συμπληρωματικής σημείωσης 1 του
κεφαλαίου 30 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).
Η κατάταξή του ως ποτού στο κεφάλαιο 22
αποκλείεται, επειδή το προϊόν δεν είναι απευθείας
πόσιμο (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις
της συνδυασμένης ονοματολογίας για το κεφά
λαιο 22, γενικές παρατηρήσεις, δεύτερο εδάφιο,
δεύτερη πρόταση).
Το προϊόν περιέχει ένα γλυκαντικό, διάφορες βιταμί
νες και μεγάλη ποσότητα γλυκερίνης. Ως εκ τούτου,
έχει πιο πολύπλοκη σύνθεση απ' ό,τι ένα απλό
σιρόπι από ζάχαρη που υπάγεται στις διακρίσεις
2106 90 30 έως 2106 90 59 [βλέπε επίσης τις
επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου
συστήματος για την κλάση 2106, σημείο (12)].
Η συγκεκριμένη χρήση για την οποία προορίζεται
υποδεικνύεται επίσης από τη συσκευασία και την
επισήμανσή του ως συμπληρώματος διατροφής για
τη λιανική πώληση. Από τα αντικειμενικά χαρακτη
ριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος, και ιδίως
από τη σύνθεσή του, καθώς και τη μορφή της
παρουσίασής του, προκύπτει σαφώς ότι το προϊόν
προορίζεται για εξειδικευμένη χρήση, για την υπο
στήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος, αντί για
μια πιο γενική χρήση, όπως συμβαίνει με τα σιρόπια
από ζάχαρη.
Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στον
κωδικό ΣΟ 2106 90 98 ως «άλλο παρασκεύασμα
διατροφής».
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/838 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαΐου 2018
σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των
εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματο
λογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει
στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό
την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που
αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί
σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί
να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη
Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2
Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να
αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Stephen QUEST

Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη
(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Προϊόν που συνίσταται σε αναλώσιμη επένδυση,
που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ουροδοχείο
για παιδιά, αποτελούμενο από σακούλα από πλαστι
κές ύλες στον πυθμένα της οποίας είναι στερεωμένο
πολυστρωματικό απορροφητικό επίθεμα από χαρτί
και υπεραπορροφητικό πολυμερές πολυακρυλικού
σε μορφή κόκκων.

3924 90 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους Γενικούς Κανό
νες 1, 3 στοιχείο β) και 6 για την ερμηνεία της Συν
δυασμένης Ονοματολογίας καθώς και από το κεί
μενο των κωδικών ΣΟ 3924 και 3924 90 00.

Όταν οι εν λόγω κόκκοι υπεραπορροφητικού
πολυακρυλικού έρχονται σε επαφή με τα ούρα
μετατρέπονται σε γέλη.

Η κατάταξη στην κλάση 4818 αποκλείεται, επειδή
ο ουσιώδης χαρακτήρας του προϊόντος δεν προσδί
δεται από τα συστατικά μέρη του χαρτιού, αλλά
από το υπεραπορροφητικό πολυμερές πολυακρυλι
κού.
Η κατάταξη στην κλάση 9619 αποκλείεται, επειδή
το προϊόν δεν είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να ται
ριάζει στο ανθρώπινο σώμα [βλέπε επίσης τις Επεξη
γηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστή
ματος (ΕΣΕΣ) για την κλάση 9619].
Το προϊόν είναι συνδυασμός από πλαστικές και
άλλες ύλες. Ένα προϊόν που συνδυάζει πλαστικές
και άλλες ύλες κατατάσσεται στο κεφάλαιο 39, υπό
τον όρο ότι διατηρεί τον ουσιώδη χαρακτήρα των
τεχνουργημάτων από πλαστικές ύλες (βλέπε επίσης
τις ΕΣΕΣ, Γενικές παρατηρήσεις του Κεφαλαίου 39).
Ο ουσιώδης χαρακτήρας του προϊόντος προσδίδεται
από το υπεραπορροφητικό πολυμερές· το χαρτί
θεωρείται ότι επιτελεί αποκλειστικά λειτουργία
φορέα ή συσκευασίας.
Το προϊόν πρέπει συνεπώς να καταταγεί στον
κωδικό ΣΟ 3924 90 00 ως άλλο είδος οικιακής
οικονομίας και είδος υγιεινής ή καλλωπισμού, από
πλαστικές ύλες.

7.6.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/839 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Ιουνίου 2018
για τον διορισμό δύο τακτικών και έξι αναπληρωματικών μελών, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της
Δανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 305,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της δανικής κυβέρνησης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις
(ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020. Στις
30 Νοεμβρίου 2015, με την απόφαση (ΕΕ) 2015/2237 (4) του Συμβουλίου, ο κ. Peter KOFOD POULSEN αντικατα
στάθηκε από τον κ. Niels Erik SØNDERGAARD ως αναπληρωματικό μέλος.

(2)

Δύο θέσεις τακτικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών έμειναν κενές λόγω της λήξης της θητείας του κ. Henrik
Ringbæk MADSEN και του κ. Marc Perera CHRISTENSEN.

(3)

Πέντε θέσεις αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών έμειναν κενές λόγω της λήξης της θητείας του
κ. Henrik BRADE JOHANSEN, του κ. Martin HULGAARD, του κ. Niels Erik SØNDERGAARD, της κας Jane STRANGE
NIELSEN και του κ. Henrik QVIST.

(4)

Μία θέση αναπληρωματικού μέλους έμεινε κενή μετά τον διορισμό του κ. Per NØRHAVE ως τακτικού μέλους της
Επιτροπής των Περιφερειών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2020:
α) ως τακτικά μέλη:
— ο κ. Arne LÆGAARD, Regional Councillor in Central Denmark Region,
— ο κ. Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted,
β) ως αναπληρωματικά μέλη:
— η κα Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,
— ο κ. Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,
— ο κ. Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,
— ο κ. Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,
— η κα Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,
— ο κ. Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.
(1) Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 42).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31 της 7.2.2015, σ. 25).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών
για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159 της 25.6.2015, σ. 70).
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2015/2237 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2015, για τον διορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους από τη Δανία στην
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕ L 317 της 3.12.2015, σ. 35).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 4 Ιουνίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
T. TSACHEVA
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουνίου 2018
για την κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης ουσιών για παρακολούθηση σε επίπεδο Ένωσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/495 της Επιτροπής
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 3362]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008,
σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και
τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και
86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως
το άρθρο 8β παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 8β παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ προβλέπει την κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης των ουσιών
για τις οποίες πρέπει να συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό την υποστήριξη της
μελλοντικής διαδικασίας ιεράρχησης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Ο πρώτος κατάλογος αυτού του είδους επρόκειτο να περιλαμβάνει
ένδειξη των υλικών φορέων παρακολούθησης και των πιθανών μεθόδων ανάλυσης που δεν συνεπάγονται υπερβολικό
κόστος για κάθε ουσία.

(2)

Το άρθρο 8β της οδηγίας 2008/105/ΕΚ καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους και τις λεπτομέρειες για την παρακο
λούθηση των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης και για την υποβολή εκθέσεων με τα
αποτελέσματα της παρακολούθησης από τα κράτη μέλη.

(3)

Οι ουσίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο επιτήρησης πρέπει να επιλέγονται μεταξύ εκείνων για τις
οποίες τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο σε επίπεδο Ένωσης για το
υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού, για τις οποίες, όμως, τα στοιχεία παρακολούθησης είναι ανεπαρκή για να εξαχθεί
συμπέρασμα ως προς τον πραγματικό κίνδυνο που ενέχουν. Οι ουσίες υψηλής τοξικότητας που χρησιμοποιούνται σε
πολλά κράτη μέλη και απορρίπτονται στο υδάτινο περιβάλλον, αλλά είτε δεν παρακολουθούνται είτε παρακολουθούνται
σπανίως, θα πρέπει να εξετάζονται ως υποψήφιες για συμπερίληψη στον κατάλογο επιτήρησης. Κατά την εν λόγω
διαδικασία επιλογής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του
άρθρου 8β παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους νεοεμφανιζόμενους
ρύπους.

(4)

Η παρακολούθηση των ουσιών του καταλόγου επιτήρησης θα πρέπει να παράγει υψηλής ποιότητας δεδομένα σχετικά με
τις συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών στο υδάτινο περιβάλλον, κατάλληλα για τον σκοπό της υποστήριξης, σε ξεχωριστή
διαδικασία επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, των εκτιμήσεων κινδύνου
οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ταυτοποίηση των ουσιών προτεραιότητας. Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης,
οι ουσίες που διαπιστώνεται ότι εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο θα πρέπει να εξετάζονται ως υποψήφιες για συμπερίληψη
στον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας. Στην περίπτωση αυτή θα καθορίζεται επίσης ένα πρότυπο ποιότητας
περιβάλλοντος στο οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνονται τα κράτη μέλη. Η πρόταση συμπερίληψης μιας ουσίας στον
κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας θα υπόκειται σε εκτίμηση επιπτώσεων.

(5)

Ο πρώτος κατάλογος επιτήρησης ουσιών καταρτίστηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/495 της Επιτροπής (3)
και περιείχε δέκα ουσίες ή ομάδες ουσιών, μαζί με ένδειξη του υλικού φορέα παρακολούθησης, πιθανές αναλυτικές
μεθόδους που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος και ανώτατα αποδεκτά όρια ανίχνευσης της μεθόδου.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 8β παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ, η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο
επιτήρησης κάθε δύο χρόνια. Κατά την επικαιροποίηση του καταλόγου επιτήρησης, η Επιτροπή αφαιρεί από αυτόν τυχόν
ουσίες για τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί εκτίμηση κινδύνου δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ χωρίς πρόσθετα στοιχεία παρακολούθησης.

(1) ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84.
(2) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/495 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2015, για τη δημιουργία καταλόγου επιτήρησης των ουσιών για την
παρακολούθηση σε επίπεδο Ένωσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 24.3.2015, σ. 40).

L 141/10

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7.6.2018

(7)

Το 2017 η Επιτροπή ανέλυσε τα δεδομένα που προέκυψαν από τον πρώτο χρόνο παρακολούθησης των ουσιών που
περιλαμβάνονται στον πρώτο κατάλογο επιτήρησης. Βάσει της εν λόγω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα υψηλής ποιότητας για τις ουσίες tri-allate (τρι-αλλάτη), oxadiazon
(οξαδιαζόνη), 2,6-δι-tert-βουτυλο-4-μεθυλοφαινόλη και diclofenac (δικλοφενάκη) και ότι, συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες
θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον κατάλογο επιτήρησης.

(8)

Όπως αναφέρεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/495, θα ήταν σκόπιμο να παρακολουθείται η ουσία 4-μεθοξυ
κινναμωμικό-2-αιθυλεξύλιο σε ίζημα. Ωστόσο, τα περισσότερα δεδομένα παρακολούθησης που συγκεντρώθηκαν
αφορούν το νερό και η περιορισμένη ποσότητα των δεδομένων για το ίζημα δεν επαρκούν για να γίνει πειστική ανάλυση
για τον εν λόγω υλικό φορέα παρακολούθησης. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα παρακολούθησης που συγκεντρώ
θηκαν για την εν λόγω ουσία αντικατοπτρίζουν πλήρως τον κίνδυνο που ενέχει, η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω αν
τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να την παρακολουθήσουν στο ίζημα με τρόπο αξιόπιστο και συγκρίσιμο. Στο μεταξύ, η εν
λόγω ουσία θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο επιτήρησης.

(9)

Για το μακρολιδικό αντιβιοτικό αζιθρομυκίνη και για δύο από τα νεονικοτινοειδή, συγκεκριμένα την ιμιδακλοπρίδη
(imidacloprid) και τη θειαμεθοξάμη (thiamethoxam), χρειάζονται ακόμη πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης υψηλής
ποιότητας για την υποστήριξη στοχευμένης εκτίμησης βάσει κινδύνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες θα πρέπει να διατηρηθούν στον κατάλογο επιτήρησης. Τα
μακρολιδικά αντιβιοτικά και τα νεονικοτινοειδή συμπεριλήφθηκαν ως ομάδες στον πρώτο κατάλογο επιτήρησης, ώστε να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ουσίες με τον ίδιο τρόπο δράσης θα μπορούσαν να έχουν προσθετικά αποτελέσματα. Το
επιχείρημα αυτό δικαιολογεί επίσης τη διατήρηση των δύο ομάδων στον κατάλογο επιτήρησης, παρά το γεγονός ότι
υπάρχουν επαρκή δεδομένα παρακολούθησης υψηλής ποιότητας για ορισμένες από τις μεμονωμένες ουσίες των εν λόγω
ομάδων [τα μακρολιδικά αντιβιοτικά κλαριθρομυκίνη και ερυθρομυκίνη, και τα νεονικοτινοειδή ακεταμιπρίδη
(acetamiprid), κλοθειανιδίνη (clothianidin) και θειακλοπρίδη (thiacloprid)].

(10)

Κατά τη διάρκεια του 2017 η Επιτροπή συγκέντρωσε επίσης στοιχεία για μια σειρά άλλων ουσιών που θα μπορούσαν να
συμπεριληφθούν στον κατάλογο επιτήρησης. Έλαβε υπόψη τα διάφορα είδη σχετικών πληροφοριών που αναφέρονται
στο άρθρο 8β παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ και ζήτησε τη γνώμη εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και
ομάδων ενδιαφερομένων. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την τοξικότητα ή για τις οποίες η
ευαισθησία, η αξιοπιστία ή η συγκρισιμότητα των διαθέσιμων μεθόδων παρακολούθησης δεν είναι κατάλληλες, δεν θα
πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο επιτήρησης. Κατάλληλοι υποψήφιοι θεωρήθηκαν το εντομοκτόνο μεταφλου
μιζόνη και τα αντιβιοτικά αμοξυκιλλίνη και σιπροφλοξασίνη. Η συμπερίληψη της αμοξυκιλλίνης και της σιπροφλο
ξασίνης είναι συνεπής με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (1), που υποστηρίζει τη χρήση του
καταλόγου επιτήρησης για «τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την παρουσία και τη διασπορά των αντιμικροβιακών
στο περιβάλλον».

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 8β παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ, η Επιτροπή έχει προσδιορίσει πιθανές μεθόδους
ανάλυσης για τις προτεινόμενες ουσίες. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου θα πρέπει να είναι, για κάθε ουσία,
τουλάχιστον τόσο χαμηλό όσο η ειδική για την ουσία συγκέντρωση που προβλέπεται ότι δεν θα έχει επιδράσεις στον
σχετικό υλικό φορέα.

(12)

Κατά την επανεξέταση του πρώτου καταλόγου επιτήρησης, η Επιτροπή εντόπισε νέες οικοτοξικολογικές πληροφορίες για
τα μακρολιδικά αντιβιοτικά κλαριθρομυκίνη και αζιθρομυκίνη, για τη μεθειοκάρβη και για τα νεονικοτινοειδή
ιμιδακλοπρίδη, θειακλοπρίδη και θειαμεθοξάμη, οι οποίες οδήγησαν στην αναθεώρηση των συγκεντρώσεων για τις οποίες
δεν προβλέπονται επιδράσεις για τις εν λόγω ουσίες. Τα ανώτατα αποδεκτά όρια ανίχνευσης της μεθόδου που
προβλέπονται στον κατάλογο επιτήρησης για τις εν λόγω ουσίες και ομάδες ουσιών θα πρέπει να επικαιροποιηθούν
αντίστοιχα.

(13)

Οι αναλυτικές μέθοδοι που αναφέρονται στον κατάλογο επιτήρησης δεν θεωρείται ότι συνεπάγονται υπερβολικό κόστος.
Εάν νέες πληροφορίες οδηγήσουν στο μέλλον σε μείωση της προβλεπόμενης συγκέντρωσης χωρίς επιδράσεις για
συγκεκριμένες ουσίες, το ανώτατο αποδεκτό όριο ανίχνευσης της μεθόδου ενδέχεται να πρέπει να μειωθεί όσο οι εν
λόγω ουσίες παραμένουν στον κατάλογο.

(14)

Για λόγους συγκρισιμότητας, όλες οι ουσίες θα πρέπει να παρακολουθούνται στα συνολικά δείγματα ύδατος.

(15)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/495 θα πρέπει να καταργηθεί.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ)
στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», COM(2017) 339 final.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος επιτήρησης των ουσιών για παρακολούθηση σε επίπεδο Ένωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 8β της οδηγίας
2008/105/ΕΚ, παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/495 καταργείται.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2018.
Για την Επιτροπή
Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος επιτήρησης ουσιών για παρακολούθηση σε επίπεδο Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8β
της οδηγίας 2008/105/ΕΚ

Ονομασία της ουσίας/ομάδας ουσιών

Ενδεικτική αναλυτική
μέθοδος (3) (4)

Ανώτατο αποδεκτό όριο
ανίχνευσης της
μεθόδου (ng/l)

Αριθμός CAS (1)

Αριθμός ΕΕ (2)

17α-αιθινυλοιστραδιόλη (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE μεγάλου όγκου LC-MS-MS

Οιστραδιόλη 17β (E2), οιστρόνη (E1)

50-28-2,

200-023-8

SPE - LC-MS-MS

0,4

SPE - LC-MS-MS

19

SPE - LC-MS-MS

2

0,035

53-16-7
Μακρολιδικά αντιβιοτικά (5)
Μεθειοκάρβη

2032-65-7

217-991-2

ή GC-MS
Νεονικοτινοειδή (6)

SPE - LC-MS-MS

8,3

Μεταφλουμιζόνη

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS ή
SPE – LC-MS-MS

65

Αμοξυκιλλίνη

26787-78-0

248-003-8

SPE - LC-MS-MS

78

Σιπροφλοξασίνη

85721-33-1

617-751-0

SPE - LC-MS-MS

89

(1) Chemical Abstracts Service
(2) Αριθμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης — μη διαθέσιμος για όλες τις ουσίες
(3) Για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων από διαφορετικά κράτη μέλη, όλες οι ουσίες παρακολουθούνται στα συνολικά
δείγματα ύδατος.
(4) Μέθοδοι εκχύλισης:
LLE — εκχύλιση υγρού-υγρού
SPE — εκχύλιση στερεάς φάσης
Αναλυτικές μέθοδοι:
GC-MS – Αεριοχρωματογραφία - φασματομετρία μάζας
LC-MS-MS: Υγροχρωματογραφία – (δίδυμη) φασματομετρία μάζας τριπλού τετραπόλου
(5) Ερυθρομυκίνη (αριθμός CAS 114-07-8, αριθμός ΕΕ 204-040-1), κλαριθρομυκίνη (αριθμό CAS 81103-11-9), αζιθρομυκίνη (αριθμός
CAS 83905-01-5, αριθμός ΕΕ 617-500-5)
(6) Ιμιδακλοπρίδη (αριθμός CAS 105827-78-9/138261-41-3, αριθμός ΕΕ 428-040-8), θειακλοπρίδη (αριθμός CAS 111988-49-9), θειαμε
θοξάμη (αριθμός CAS 153719-23-4, αριθμός ΕΕ 428-650-4), κλοθειανιδίνη (αριθμός CAS 210880-92-5, αριθμός ΕΕ 433-460-1), ακε
ταμιπρίδη (αριθμός CAS 135410-20-7/160430-64-8).

ISSN 1977-0669 (ηλεκτρονική έκδοση)
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★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★
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