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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1128 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Αυγούστου 2018
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1354/2011 σχετικά με το άνοιγμα ετήσιων
ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για αιγοπρόβατα και αιγοπρόβειο κρέας
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), και ιδίως το
άρθρο 187 στοιχεία α) και β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1354/2011 της Επιτροπής (2) προβλέπει το άνοιγμα ετήσιων ενωσιακών
δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αιγοπρόβατα και αιγοπρόβειο κρέας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων
καταγωγής Ισλανδίας.

(2)

Το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1354/2011 προβλέπει ότι η διαχείριση των δασμολογικών
ποσοστώσεων που ανοίγονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (3).

(3)

Στις 23 Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ισλανδία υπέγραψαν συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών
(εφεξής «η συμφωνία») σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα. Η
υπογραφή της συμφωνίας εξ ονόματος της Ένωσης εγκρίθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2016/2087 του Συμβουλίου (4) και
η σύναψή της με την απόφαση (ΕΕ) 2017/1913 του Συμβουλίου (5).

(4)

Σύμφωνα με το παράρτημα V της συμφωνίας, η Ένωση τροποποίησε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1354/2011
με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/562 (6). Με την τροποποίηση αυξήθηκαν οι ποσότητες των ήδη υφισταμένων
ποσοστώσεων δασμολογικής ατέλειας για την Ισλανδία για το αιγοπρόβειο κρέας που υπάγεται στις κλάσεις 0204 και
0210 και, επιπλέον, ανοίχτηκε ετήσια ενωσιακή ποσόστωση δασμολογικής ατέλειας για το μεταποιημένο πρόβειο κρέας
που υπάγεται στη διάκριση 1602 90.

(5)

Οι ποσότητες των ποσοστώσεων αιγοπρόβειου κρέατος, η διαχείριση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1354/2011, εκφράζονται σε ισοδύναμο βάρους σφαγίου, ενώ η συμφωνία προβλέπει ότι οι
ποσότητες εκφράζονται σε τόνους προϊόντων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διαχείριση των ενωσιακών

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1354/2011 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το άνοιγμα ετήσιων ενωσιακών
δασμολογικών ποσοστώσεων για αιγοπρόβατα και αιγοπρόβειο κρέας (ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 36).
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).
(4) Απόφαση (EE) 2016/2087 του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών
εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 324 της 30.11.2016, σ. 1).
(5) Απόφαση (ΕΕ) 2017/1913 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2017, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα
(ΕΕ L 274 της 24.10.2017, σ. 57).
6
( ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/562 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1354/2011 της Επιτροπής σχετικά με το άνοιγμα ετήσιων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για αιγοπρόβατα και αιγοπρόβειο κρέας
(ΕΕ L 94 της 12.4.2018, σ. 4).
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δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στη συμφωνία σε χωριστό κανονισμό που πρόκειται να εκδοθεί
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση της ποσόστωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Συνεπώς, οι εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις θα πρέπει να
απαλειφθούν ταυτόχρονα από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1354/2011 βάσει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013.
(6)

Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1354/2011.

(7)

Ο νέος κανονισμός για το άνοιγμα των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για το αιγοπρόβειο κρέας και το
μεταποιημένο πρόβειο κρέας καταγωγής Ισλανδίας που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 θα
αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Συνεπώς, οι αντίστοιχες τροποποιήσεις του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1354/2011 θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή
οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1354/2011 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το στοιχείο ε) απαλείφεται.
2) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Günther OETTINGER

Μέλος της Επιτροπής

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ [σε τόνους (t) ισοδύναμου βάρους σφαγίου] ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ

EL

Αύξων αριθμός κατά σειρά προτεραιότητας
Κωδικοί ΣΟ

0204

Μηδέν

Μηδέν

10

Μηδέν

Ζώντα ζώα
(συντελεστής = 0,47)

Κρέας αμνών χωρίς
κόκαλα (1)
(συντελεστής = 1,67)

Πρόβειο κρέας χωρίς
κόκαλα (2)
(συντελεστής = 1,81)

Κρέας με κόκαλα και
σφάγια
(συντελεστής = 1,00)

Καταγωγή

Ετήσια ποσότητα σε
τόνους ισοδύναμου
βάρους σφαγίου

—

09,2101

09,2102

09,2011

Αργεντινή

23 000

—

09,2105

09,2106

09,2012

Αυστραλία

19 186

—

09,2109

09,2110

09,2013

Νέα Ζηλανδία

228 254

—

09,2111

09,2112

09,2014

Ουρουγουάη

5 800

—

09,2115

09,2116

09,1922

Χιλή (3)

8 000

—

09,2121

09,2122

09,0781

Νορβηγία

300

—

09,2125

09,2126

09,0693

Γροιλανδία

100

—

09,2129

09,2130

09,0690

Φερόες Νήσοι

20

—

09,2131

09,2132

09,0227

Τουρκία

200

—

09,2171

09,2175

09,2015

Λοιπές χώρες (4)

200

—

09,2178

09,2179

09,2016

Erga omnes (5)

200

09,2181

—

—

09,2019

Erga omnes (5)

92

Και κρέας εριφίου.
Και αίγειο κρέας πλην εριφίου.
Η δασμολογική ποσόστωση για τη Χιλή αυξάνεται κατά 200 τόνους ανά έτος.
Ως “Λοιπές χώρες” νοούνται όλα τα μέλη του ΠΟΕ, εκτός από την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ουρουγουάη, τη Χιλή, τη Γροιλανδία και την Ισλανδία.
Η μνεία “Erga omnes” αναφέρεται σε όλες τις χώρες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα.»

L 205/3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ειδικός δασμός
EUR/100 kg

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

Δασμός κατ' αξίαν
(%)
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1129 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2018
σχετικά με την έγκριση της acetamiprid (ακεταμιπρίδης) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση
σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου
2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 (2) της Επιτροπής θεσπίζει κατάλογο των υπαρχουσών
δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν για πιθανή έγκρισή τους για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα. Στον
κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται η ουσία acetamiprid.

(2)

Η ουσία acetamiprid έχει αξιολογηθεί για χρήση σε προϊόντα του τύπου προϊόντων 18, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και
προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων, όπως ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012.

(3)

Το Βέλγιο ορίστηκε κράτος μέλος εισηγητής και η αρμόδια αρχή του αξιολόγησης υπέβαλε την έκθεση αξιολόγησης,
μαζί με τις συστάσεις της, στις 27 Ιουλίου 2015.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014, η γνώμη του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2017 από την επιτροπή βιοκτόνων,
αφού λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης (3).

(5)

Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, τα βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 τα οποία περιέχουν την ουσία acetamiprid
αναμένεται να ικανοποιούν τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένες προδιαγραφές και ορισμένοι όροι σχετικά με τη χρήση τους.

(6)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία acetamiprid για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18, με την
επιφύλαξη της συμμόρφωσης με ορισμένες προδιαγραφές και όρους.

(7)

Η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ουσία acetamiprid πληροί
τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί άκρως ανθεκτική (αΑ) και τοξική (Τ) ουσία, σύμφωνα με το παράρτημα XIII του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Η ουσία acetamiprid,
επομένως, πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012 και θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ως υποψήφια για υποκατάσταση.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η έγκριση δραστικής ουσίας που
θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση πρέπει να ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 7 έτη.

(9)

Δεδομένου ότι η ουσία acetamiprid πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί άκρως ανθεκτική (αΑ) σύμφωνα με το
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα κατεργασμένα αντικείμενα που έχουν υποστεί κατεργασία με
ακεταμιπρίδη ή περιλαμβάνουν την ουσία αυτή θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση όταν διατίθενται στην
αγορά.

(10)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων
απαιτήσεων.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

(1) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.
(2) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη
συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).
(3) Γνώμη της επιτροπής βιοκτόνων (BPC) σχετικά με την αίτηση για την έγκριση της δραστικής ουσίας acetamiprid, τύπος προϊόντων: 18,
ECHA/BPC/185/2017, που εγκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2017.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 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 κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της
Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
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L 205/5

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η ουσία acetamiprid εγκρίνεται ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18, με την επιφύλαξη των
προδιαγραφών και όρων που καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
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, 13 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

L 205/6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC:
(E)-N1-[(6-χλωρο-3-πυριδυλο)
μεθυλο]-N2-κυανο-N1-μεθυ
λακεταμίδιο
Αριθ. ΕΚ: Ουδείς
Αριθ. CAS: 135410-20-7

Ελάχιστος βαθμός
καθαρότητας της
δραστικής ουσίας (1)

99,0 % κατά βάρος

Ημερομηνία
έγκρισης

Ημερομηνία λήξης
της έγκρισης

Τύπος
προϊόντος

1η Φεβρουα
ρίου 2020

31 Ιανουα
ρίου 2027

18

Ειδικοί όροι

Η ουσία acetamiprid θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση
ουσία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

EL

Acetamiprid
(ακεταμιπρίδη)

Ονομασία IUPAC
Αριθμοί ταυτοποίησης

Οι άδειες για τα βιοκτόνα υπόκεινται στους ακόλουθους
όρους:

2) Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί
για τις χρήσεις που αξιολογήθηκαν, κατά την αξιολόγηση
του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή:
a) στους επαγγελματίες χρήστες·
b) σε βρέφη και νήπια μετά από δευτερογενή έκθεση, όταν
το προϊόν χρησιμοποιείται για ψεκασμό από επαγγελμα
τίες·
c) στα επιφανειακά ύδατα, στα ιζήματα, στο έδαφος, στα
υπόγεια ύδατα για προϊόντα που εφαρμόζονται με ψε
κασμό ή επικάλυψη σε στάβλους·

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1) Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προ
σοχή στα επίπεδα έκθεσης, στους κινδύνους και στη δρα
στικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτο
νται από αιτήσεις χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν
στο πλαίσιο της εκτίμησης των κινδύνων της δραστικής
ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

d) στα επιφανειακά ύδατα, στα ιζήματα, στο έδαφος, στα
υπόγεια ύδατα για προϊόντα που εφαρμόζονται με ψε
κασμό σε εξωτερικούς χώρους.

14.8.2018

3) Για τα προϊόντα που ενδεχομένως συνεπάγονται την παρου
σία καταλοίπων στα τρόφιμα ή στις ζωοτροφές, εξακριβώ
νεται κατά πόσον είναι αναγκαίο να καθοριστούν νέα
ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) ή να τροποποιηθούν
τα υφιστάμενα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), και
λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα μετριασμού του κινδύνου,
ώστε να αποκλείεται η υπέρβαση των ισχυόντων ΑΟΚ.

Ονομασία IUPAC
Αριθμοί ταυτοποίησης

Ελάχιστος βαθμός
καθαρότητας της
δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία
έγκρισης

Ημερομηνία λήξης
της έγκρισης

Τύπος
προϊόντος

Ειδικοί όροι

14.8.2018

Κοινή ονομασία

Η διάθεση στην αγορά κατεργασμένων αντικειμένων υπόκειται
στον ακόλουθο όρο:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της αξιολογηθείσας δραστικής ουσίας Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής
καθαρότητας, αν έχει αποδειχθεί ότι είναι τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ου
σιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτι
κής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).

EL

Το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη θέση σε κυκλοφορία,
στην αγορά, του κατεργασμένου αντικειμένου που έχει υποστεί
κατεργασία με acetamiprid ή περιέχει acetamiprid διασφαλί
ζει ότι η ετικέτα του εν λόγω κατεργασμένου αντικειμένου
παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 πα
ράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012.

L 205/7

L 205/8

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1130 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2018
σχετικά με την έγκριση της ουσίας cypermethrin (κυπερμεθρίνης) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για
χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 (2) θεσπίζει κατάλογο των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που
πρέπει να αξιολογούνται για πιθανή έγκρισή τους για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται
η ουσία cypermethrin.

(2)

Η ουσία cypermethrin έχει αξιολογηθεί για χρήση σε προϊόντα του τύπου προϊόντων 18, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα
και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012.

(3)

Το Βέλγιο ορίστηκε ως κράτος μέλος-εισηγητής και η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε την έκθεση αξιολόγησης,
μαζί με τις συστάσεις της, στις 15 Απριλίου 2015.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014, η γνώμη του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκε στις 5 Μαΐου 2017 από την επιτροπή βιοκτόνων, αφού
ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης (3).

(5)

Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, τα βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 τα οποία περιέχουν την ουσία cypermethrin
μπορεί να αναμένεται ότι ικανοποιούν τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένες προδιαγραφές και ορισμένοι όροι σχετικά με τη χρήση
τους.

(6)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία cypermethrin για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18, με την
επιφύλαξη της συμμόρφωσης με ορισμένες προδιαγραφές και όρους.

(7)

Επιπλέον, η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας της ουσίας cypermethrin να προκαλεί ενδοκρινικές
διαταραχές διαπιστώθηκε σε μελέτη ελέγχου που εκπονήθηκε κατά την κατάρτιση, από την Επιτροπή, εκτίμησης
επιπτώσεων σχετικά με τις διάφορες επιλογές καθορισμού κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών
διαταρακτών (4). Αξιολόγηση των δυνητικών ιδιοτήτων διατάραξης της φυσιολογικής ενδοκρινικής λειτουργίας της
ουσίας cypermethrin θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (5), και τα σχετικά συμπεράσματα αναμένονται πριν από το τέλος του 2018. Ανάλογα με το
αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη για επανεξέταση της έγκρισης της ουσίας
cypermethrin ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012.

(8)

Θα πρέπει να προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων
απαιτήσεων.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

(1) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.
(2) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη
συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 294 της 10.10.2014, σ. 1).
(3) Γνώμη της επιτροπής βιοκτόνων (BPC), σχετικά με την αίτηση για την έγκριση της δραστικής ουσίας κυπερμεθρίνης, τύπος προϊόντων: PT 18,
ECHA/BPC/153/2017, που εκδόθηκε στις 5 Μαΐου 2017
(4) COM (2016) 350 final.
5
( ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της
24.11.2009, σ. 1).
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L 205/9

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η ουσία cypermethrin εγκρίνεται ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18, με την επιφύλαξη των
ειδικών προδιαγραφών και όρων που καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
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, 13 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

L 205/10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ελάχιστος βαθμός
καθαρότητας της δραστικής
ουσίας (1)

Ονομασία IUPAC:

≥ 92 % w/w

Κυπερμεθρίνη cis:trans 40:60 (1RS)cis, trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβο
ξυλικό (RS)-α-κυανο-3 φαινοξυβεν
ζύλιο

Λόγος ισομερών:
cis:trans 40:60

Αριθ. EC: 257-842-9

Ημερομηνία
λήξης της
έγκρισης

1η Ιου
νίου 2020

31η Μαΐου
2030

Τύπος
προϊόντων

18

Ειδικοί όροι

Οι εγκρίσεις για τα βιοκτόνα προϊόντα υπόκεινται στους
ακόλουθους όρους:
1) Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και
στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι
οποίες καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας,
αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης των κιν
δύνων της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.
2) Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί
για τις χρήσεις που αξιολογήθηκαν, κατά την αξιολόγηση
του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
α) στους επαγγελματίες χρήστες·
β) στη δευτερογενή έκθεση των βρεφών και νηπίων
γ) στα επιφανειακά ύδατα:
i) για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικών χώρν· και
ii) για εφαρμογές στα εξωτερικά τοιχώματα και στην
περίμετρο σε αστικές περιοχές·
δ) στο έδαφος:
i)

για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων·

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθ. CAS: 52315-07-8

Ημερομηνία
έγκρισης

EL

Cypermethrin
(Κυπερμεθρίνη)

Ονομασία IUPAC
Αριθμοί ταυτοποίησης

ii) για εφαρμογές σε εξωτερικό τοίχωμα σε αστικές
και αγροτικές περιοχές· και
iii) για περιμετρικές εφαρμογές σε αγροτικές περιοχές·
ε) ίζημα για:
i) επιφανειακή εφαρμογή, χημικό φραγμό και
επισκευή ρωγμών και σχισμών σε εσωτερικούς
χώρους· και
ii) εφαρμογές σε εξωτερικά τοιχώματα και περίμετρο
σε αστικές περιοχές·
14.8.2018

στ) για τα υπόγεια ύδατα σε εφαρμογές σε εξωτερικά
τοιχώματα και περίμετρο σε αστικές περιοχές.

Ονομασία IUPAC
Αριθμοί ταυτοποίησης

Ελάχιστος βαθμός
καθαρότητας της δραστικής
ουσίας (1)

Ημερομηνία
έγκρισης

Ημερομηνία
λήξης της
έγκρισης

Τύπος
προϊόντων

Ειδικοί όροι

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της αξιολογηθείσας δραστικής ουσίας. Η δραστική ουσία στο προϊόν που τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή
διαφορετικής καθαρότητας, αν έχει αποδειχθεί ότι είναι τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών
ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 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 προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).

EL

3) Για τα προϊόντα που ενδέχεται να αφήσουν κατάλοιπα σε
τρόφιμα ή ζωοτροφές, θα πρέπει να ελέγχεται η ανάγκη
καθορισμού νέων ή η τροποποίηση των υφιστάμενων ανώ
τατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (2) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και
να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του
κινδύνου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνονται τα
ισχύοντα ΑΟΚ.

14.8.2018

Κοινή ονομασία

L 205/11

L 205/12

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

14.8.2018

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1131 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2018
σχετικά με την έγκριση της ουσίας penflufen (πενφλουφαίνη) ως δραστικής ουσίας για χρήση σε
βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβε, στις 7 Ιουλίου 2015, αίτηση για την έγκριση της
δραστικής ουσίας penflufen (πενφλουφαίνη) για χρήση σε βιοκτόνα προϊόντα του τύπου προϊόντων 8, συντηρητικά
ξύλου, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(2)

Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε την έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις συστάσεις της,
στις 28 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων διατυπώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2017 από την επιτροπή
βιοκτόνων, αφού ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης (2).

(4)

Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, τα βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8 τα οποία περιέχουν την ουσία penflufen μπορεί
να αναμένεται ότι ικανοποιούν τα κριτήρια του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένες προδιαγραφές και ορισμένοι όροι σχετικά με τη χρήση
τους.

(5)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία penflufen για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8, με την επιφύλαξη
της συμμόρφωσης με ορισμένες προδιαγραφές και όρους.

(6)

Δεδομένου ότι η γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δραστική
ουσία penflufen πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί άκρως ανθεκτική (vP), σύμφωνα με το παράρτημα XIII του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), επεξεργασμένα αντικείμενα
που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία με penflufen ή την εμπεριέχουν θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση όταν
διατίθενται στην αγορά.

(7)

Θα πρέπει να προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν τα αναγκαία προπαρασκευαστικά μέτρα για την ικανοποίηση των νέων
απαιτήσεων.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η ουσία penflufen εγκρίνεται ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8, με την επιφύλαξη των ειδικών
προδιαγραφών και όρων που καθορίζονται στο παράρτημα.
(1) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.
(2) Επιτροπή βιοκτόνων (BPC) σχετικά με την αίτηση για την έγκριση της δραστικής ουσίας πενφλουφαίνη, τύπος προϊόντων: 8,
ECHA/BPC/184/2017, που εγκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2017.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 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 κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της
Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

14.8.2018
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Άρθρο 2
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, 13 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

L 205/14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC:
5-φθορο-1,3-διμεθυλο-N-{2[(2RS)-4-μεθυλοπενταν-2υλο]φαινυλο}-1H-πυραζολο4-καρβοξαμίδιο
Αριθ. EC: μη διαθέσιμος
Αριθ. CAS: 494793-67-8

Ελάχιστος βαθμός
καθαρότητας της δραστικής
ουσίας (1)

980g/kg (αναλογία 1:1
(R:S) αναλογία
εναντιομερών)

Ημερομηνία
έγκρισης

Ημερομηνία
λήξης της
έγκρισης

1η Φεβρουα
ρίου 2019

31 Ιανουαρίου
2029

Τύπος
προϊόντων

8

Ειδικοί όροι

Οι εγκρίσεις για τα βιοκτόνα προϊόντα υπόκεινται στους ακόλουθους
όρους:

EL

Penflufen
(πενφλουφαίνη)

Ονομασία IUPAC
Αριθμοί ταυτοποίησης

1) Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος αποδίδεται ιδιαίτερη προ
σοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελε
σματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις οι οποίες καλύπτονται
από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο
πλαίσιο της εκτίμησης των κινδύνων της δραστικής ουσίας σε
ενωσιακό επίπεδο.

α) στους βιομηχανικούς και τους επαγγελματίες χρήστες·
β) στο έδαφος και στα επιφανειακά ύδατα για ξυλεία που πρόκει
ται να εκτεθεί σε συχνές μεταβολές καιρικών συνθηκών.
3) Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί για το
έδαφος, οι ετικέτες και, εφόσον παρέχονται, τα δελτία δεδομένων
ασφαλείας των προϊόντων για τα οποία χορηγείται άδεια θα υπο
δεικνύουν για τη βιομηχανική εφαρμογή να εκτελείται σε περί
κλειστους χώρους ή σε στεγανές σκληρές επιφάνειες με προστα
τευτικό τοιχείο, η αποθήκευση της πρόσφατα κατεργασμένης με
το προϊόν ξυλείας, μετά την κατεργασία, να γίνεται κάτω από
υπόστεγο και/ή σε στεγανές σκληρές επιφάνειες, ώστε να αποτρέ
πονται οι άμεσες απώλειες στο έδαφος ή στα ύδατα, καθώς και τη
συλλογή, για επαναχρησιμοποίηση ή τελική διάθεση, των ενδεχό
μενων απωλειών κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2) Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί για τις
χρήσεις που αξιολογήθηκαν, κατά την αξιολόγηση του προϊόντος
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

Η διάθεση στην αγορά κατεργασμένων αντικειμένων υπόκειται στον
ακόλουθο όρο:
Το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη διάθεση στην αγορά του κα
τεργασμένου αντικειμένου που έχει υποστεί κατεργασία με την ουσία
penflufen ή την εμπεριέχει διασφαλίζει ότι η ετικέτα του κατεργα
σμένου αντικειμένου παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 58 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012.
14.8.2018

(1) Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της αξιολογηθείσας δραστικής ουσίας. Η δραστική ουσία στο προϊόν που τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή
διαφορετικής καθαρότητας, αν έχει αποδειχθεί ότι είναι τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.

14.8.2018

EL
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1132 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2018
για την έγκριση της τροποποίησης της ονομασίας και των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης του νέου
τροφίμου συνθετική ζεαξανθίνη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2017/2470 της Επιτροπής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον
ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της
Επιτροπής (2), ο οποίος θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο εκτελεστικής πράξης για την
έγκριση της διάθεσης νέων τροφίμων στην αγορά της Ένωσης και την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Η φυσική ζεαξανθίνη είναι συστατικό της συνήθους διατροφής του ανθρώπου, που απαντάται σε πολλά φρούτα και
πράσινα λαχανικά, καθώς και στον κρόκο του αβγού. Επί του παρόντος χρησιμοποιείται επίσης σε συμπληρώματα
διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(5)

Με την εκτελεστική απόφαση 2013/49/ΕΕ της Επιτροπής (4) επιτρέπεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), η διάθεση στην αγορά συνθετικής ζεαξανθίνης ως νέου
συστατικού τροφίμων σε συμπληρώματα διατροφής με μέγιστο επίπεδο πρόσληψης έως 2 mg ημερησίως. Η ονομασία
της συνθετικής ζεαξανθίνης που εγκρίνεται με την εκτελεστική απόφαση 2013/49/ΕΕ, η οποία θα αναγράφεται στην
επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν την ουσία αυτή, είναι «συνθετική ζεαξανθίνη».

(6)

Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 η εταιρεία DSM Nutritional Products Europe («ο αιτών») υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα
για έγκριση της τροποποίησης της ονομασίας και των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης της συνθετικής ζεαξανθίνης κατά
την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Με την αίτηση ζητείται η διαγραφή του
όρου «συνθετική» από την ονομασία του νέου τροφίμου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Ένωσης και από την
επισήμανση των τροφίμων που το περιέχουν.

(7)

Ο αιτών θεωρεί ότι η αλλαγή της ονομασίας και των απαιτήσεων επισήμανσης της ζεαξανθίνης είναι αναγκαία
προκειμένου να αντισταθμιστεί κάθε δυνητική αρνητική οικονομική επίπτωση που ενδέχεται να έχει η χρήση του όρου
«συνθετική» στην επισήμανση των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν συνθετική ζεαξανθίνη, λόγω της αρνητικής
χροιάς του όρου «συνθετική». Ο αιτών ισχυρίζεται επίσης ότι οι επιχειρηματίες που διαθέτουν στην αγορά
συμπληρώματα διατροφής τα οποία περιέχουν εγκεκριμένα συνθετικά νέα τρόφιμα που δεν φέρουν τον όρο «συνθετικό»
στην επισήμανσή τους δεν υφίστανται, κατά πάσα πιθανότητα, τις εν λόγω δυνητικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις.

(1) ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της
30.12.2017, σ. 72).
3
( ) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51).
(4) Εκτελεστική απόφαση 2013/49/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά συνθετικής
ζεαξανθίνης ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 21 της 24.1.2013, σ. 32).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων
(ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).
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(8)

Υπάρχουν ορισμένες συνθετικές ουσίες που επί του παρόντος είναι εγκεκριμένες και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό
κατάλογο νέων τροφίμων, για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες ουσίες φυσικής προέλευσης, και στα συμπληρώματα
διατροφής χρησιμοποιούνται και οι δύο μορφές. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συνθετικές ουσίες δεν χαρακτηρίζονται ως
συνθετικές στον ενωσιακό κατάλογο και δεν φέρουν τη σχετική επισήμανση. Η αλλαγή στην ονομασία και στην
επισήμανση της συνθετικής ζεαξανθίνης θα εξασφαλίσει ότι υπάρχει συνέπεια μεταξύ της ονομασίας και της επισήμανσης
των εν λόγω συνθετικών ουσιών.

(9)

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις προτεινόμενες χρήσεις και στα επίπεδα χρήσης της ζεαξανθίνης, όταν χρησιμοποιείται ως
συστατικό συμπληρωμάτων διατροφής, οι δε παράμετροι ασφάλειας που υποστήριξαν την έγκριση της συνθετικής
ζεαξανθίνης με την εκτελεστική απόφαση 2013/49/ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν και, ως εκ τούτου, η αλλαγή αυτή δεν
δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια. Λαμβανομένων υπόψη αυτών των θεμιτών παραγόντων, οι προτει
νόμενες τροποποιήσεις είναι σύμφωνες με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(10)

Η εφαρμογή της νέας απαίτησης επισήμανσης σύμφωνα με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό ενδέχεται να συνεπάγεται
αλλαγές για τους επιχειρηματίες οι οποίοι επί του παρόντος διαθέτουν συνθετική ζεαξανθίνη στην αγορά. Ως εκ τούτου,
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος.

(11)

Η οδηγία 2002/46/ΕΚ ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής. Θα πρέπει να εγκριθεί η
τροποποίηση της ονομασίας και της ειδικής απαίτησης επισήμανσης για τη ζεαξανθίνη με την επιφύλαξη των διατάξεων
της εν λόγω οδηγίας.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Η καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ)
2015/2283 όσον αφορά την ουσία ζεαξανθίνη τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
2.
Η καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο περιλαμβάνει προϋποθέσεις χρήσης και
τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
3.

Η άδεια που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2002/46/ΕΚ.
Άρθρο 2

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 3
Τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν συνθετική ζεαξανθίνη και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ)
2015/2283, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως
τις 3 Σεπτεμβρίου 2019 και μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.
Άρθρο 4
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, 13 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

Στον πίνακα 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 η καταχώριση για τη «ζεαξανθίνη» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2 mg/ημέρα
2002/46/ΕΚ

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων
στα οποία περιέχεται είναι “ζεαξανθίνη”.»

EL

«Ζεαξανθίνη

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1133 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2018
για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά των αποξηραμένων υπέργειων τμημάτων του φυτού Hoodia
parviflora ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της
Επιτροπής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον
ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της
Επιτροπής (2), ο οποίος θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση και τη
διάθεση ενός νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης και για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Στις 21 Οκτωβρίου 2014 η εταιρεία Desert Labs, Ltd. («η αιτούσα») υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια αρχή της Ιρλανδίας
για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης των αποξηραμένων υπέργειων τμημάτων του φυτού Hoodia parviflora ως νέου
τροφίμου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Με την αίτηση ζητείται να χρησιμοποιούνται τα αποξηραμένα υπέργεια τμήματα
του φυτού Hoodia parviflora σε τρόφιμα, όπως ροφήματα, μπισκότα, ζαχαρώδη παρασκευάσματα, αλμυρά πρόχειρα
τρόφιμα, σούπες και ζωμούς, τσάι, καφέ και νερό. Επίσης, προορίζονται για χρήση σε συμπληρώματα διατροφής.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, κάθε αίτηση για τη διάθεση ενός νέου
τροφίμου στην αγορά εντός της Ένωσης, η οποία υποβάλλεται σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και για την οποία δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018,
θεωρείται αίτηση που υποβλήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

(6)

Η αίτηση για τη διάθεση των αποξηραμένων υπέργειων τμημάτων του φυτού Hoodia parviflora ως νέου τροφίμου στην
αγορά της Ένωσης υποβλήθηκε σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

(7)

Στις 24 Αυγούστου 2015 η αρμόδια αρχή της Ιρλανδίας εξέδωσε την αρχική της έκθεση αξιολόγησης. Στην εν λόγω
έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα αποξηραμένα υπέργεια τμήματα του φυτού Hoodia parviflora πληρούν τα
κριτήρια για νέα τρόφιμα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(8)

Στις 28 Αυγούστου 2015 η Επιτροπή διαβίβασε την αρχική έκθεση αξιολόγησης στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Εντός της
περιόδου των 60 ημερών που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97
ορισμένα κράτη μέλη προέβαλαν αιτιολογημένες αντιρρήσεις που αφορούσαν ανεπαρκή χαρακτηρισμό του νέου
τροφίμου, περιορισμένη αξιολόγηση της αλλεργιογονικότητας, ανεπαρκή στοιχεία για τον αποκλεισμό κινδύνου για
παιδιά άνω των 12 ετών, ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές, τη σταθερότητα, την αξιολόγηση της
πρόσληψης και τα τοξικολογικά δεδομένα.

(1) ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της
30.12.2017, σ. 72).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων
(ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).
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(9)

Λόγω των αντιρρήσεων που εξέφρασαν ορισμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή ζήτησε στις 25 Ιανουαρίου 2016 από την
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να εκδώσει γνώμη και συγκεκριμένα να διενεργήσει πρόσθετη
αξιολόγηση των αποξηραμένων υπέργειων τμημάτων του φυτού Hoodia parviflora ως νέου τροφίμου, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(10)

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 η Αρχή εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με την ασφάλεια των αποξηραμένων υπέργειων
τμημάτων του φυτού Hoodia parviflora ως νέου τροφίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 (1). Η εν λόγω
γνώμη, αν και εκπονήθηκε και εκδόθηκε από την Αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97, ευθυγραμμίζεται
με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(11)

Στη γνώμη της, η Αρχή δεν διαπίστωσε την ασφάλεια των αποξηραμένων υπέργειων τμημάτων του φυτού Hoodia
parviflora στα τρόφιμα για τις χρήσεις και τα επίπεδα χρήσης που πρότεινε η αιτούσα, διότι η πρόσληψη θα υπερέβαινε
το επίπεδο που θεωρείται ασφαλές (0,134 mg/kg σωματικού βάρους). Ωστόσο, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
τα αποξηραμένα υπέργεια τμήματα του φυτού Hoodia parviflora είναι ασφαλή για τους ενήλικες, όταν προστεθούν σε
συμπληρώματα διατροφής σε μέγιστη ημερήσια δόση 9,4 mg που αντιστοιχεί στο ασφαλές επίπεδο πρόσληψης για
ενήλικα με σωματικό βάρος 70 kg.

(12)

Η εν λόγω γνώμη παρέχει επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι τα αποξηραμένα υπέργεια τμήματα του φυτού Hoodia
parviflora στις προτεινόμενες χρήσεις και επίπεδα χρήσης, όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε συμπληρώματα
διατροφής, πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(13)

Στις 24 Ιανουαρίου 2018 η αιτούσα ζήτησε από την Επιτροπή να προστατευτούν τα δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
για δύο μελέτες που υποβλήθηκαν ως τεκμηρίωση της αίτησης, συγκεκριμένα τις εκθέσεις σχετικά με τη μελέτη
τοξικότητας από το στόμα διάρκειας 14 ημερών όσον αφορά τα αποξηραμένα υπέργεια τμήματα του φυτού Hoodia
parviflora (2) και τη μελέτη τοξικότητας από το στόμα διάρκειας 90 ημερών (3), οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την
ανάλυση της δόσης αναφοράς και για τον προσδιορισμό του ασφαλούς επιπέδου πρόσληψης για τον άνθρωπο.

(14)

Στις 18 Φεβρουαρίου 2018 η Αρχή, κατά την εκπόνηση της γνώμης της για τα αποξηραμένα υπέργεια τμήματα του
φυτού Hoodia parviflora ως νέο τρόφιμο, κατέληξε στο συμπέρασμα (4) ότι τα στοιχεία της έκθεσης σχετικά με τη μελέτη
τοξικότητας από το στόμα διάρκειας 90 ημερών αποτέλεσαν τη βάση για την ανάλυση της δόσης αναφοράς και για τον
προσδιορισμό του ασφαλούς επιπέδου πρόσληψης για τον άνθρωπο. Συνεπώς, θεωρείται ότι τα συμπεράσματα για την
ασφάλεια των αποξηραμένων υπέργειων τμημάτων του φυτού Hoodia parviflora δεν θα μπορούσαν να είχαν εξαχθεί αν
δεν υπήρχαν τα στοιχεία από την έκθεση της εν λόγω μελέτης.

(15)

Αφού παρέλαβε τη γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή ζήτησε από την αιτούσα να διευκρινίσει περαιτέρω τους λόγους για
τους οποίους ζητά προστασία των δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας της μελέτης, καθώς και τους λόγους για τους
οποίους ισχυρίζεται ότι έχει αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς στην εν λόγω μελέτη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(16)

Η αιτούσα δήλωσε επίσης ότι, τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, κατείχε βιομηχανικά και αποκλειστικά δικαιώματα
αναφοράς στη μελέτη βάσει της εθνικής νομοθεσίας και ότι, συνεπώς, τρίτα μέρη δεν μπορούσαν να έχουν νόμιμα
πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν την εν λόγω μελέτη. Η Επιτροπή αξιολόγησε όλες τις πληροφορίες που παρείχε η
αιτούσα και θεώρησε ότι η αιτούσα τεκμηρίωσε επαρκώς ότι ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις του άρθρου 26
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(17)

Κατά συνέπεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η μελέτη τοξικότητας
από το στόμα διάρκειας 90 ημερών που περιλαμβανόταν στον φάκελο της αιτούσας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
από την Αρχή προς όφελος μεταγενέστερου αιτούντος για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, η διάθεση νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης που επιτρέπεται με τον
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιοριστεί στην αιτούσα για περίοδο πέντε ετών.

(18)

Ωστόσο, το γεγονός ότι η άδεια αυτού του νέου τροφίμου και η αναφορά στη μελέτη που περιέχεται στον φάκελο της
αιτούσας επιτρέπονται μόνο για την αποκλειστική χρήση της αιτούσας δεν σημαίνει ότι άλλοι αιτούντες δεν μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για τη διάθεση στην αγορά του ίδιου νέου τροφίμου, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους
βασίζεται σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν νόμιμα για την τεκμηρίωση της αίτησης με βάση τον παρόντα κανονισμό.

(19)

Η οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ορίζει τις απαιτήσεις για τα
συμπληρώματα διατροφής. Η χρήση των αποξηραμένων υπέργειων μερών του φυτού Hoodia parviflora θα πρέπει να
επιτραπεί με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας.

(20)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

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

EFSA Journal 2017· 15(10):5002.
Desert Labs, 2012a, αδημοσίευτη μελέτη.
Desert Labs, 2012b, αδημοσίευτη μελέτη.
Επιστημονική ομάδα της EFSA για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες, πρακτικά της 83ης ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε
στις 7-8 Φεβρουαρίου 2018 και για τα οποία υπήρξε συμφωνία στις 18 Φεβρουαρίου 2018. (https://www.efsa.europa.
eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf)
(5) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα αποξηραμένα υπέργεια τμήματα του φυτού Hoodia parviflora, όπως καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού, περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων που έχει θεσπιστεί με τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470.
2.

Για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού μόνο η αιτούσα:

Εταιρεία: Desert Labs, Ltd.
Διεύθυνση: Kibbutz Yotvata, 88820, Ισραήλ·
επιτρέπεται να διαθέτει στην αγορά της Ένωσης το νέο τρόφιμο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτός αν μεταγενέστερος
αιτών λάβει άδεια για το ίδιο νέο τρόφιμο χωρίς αναφορά στα προστατευόμενα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 2 του
παρόντος κανονισμού ή σε συμφωνία με την Desert Labs, Ltd.
3.
Η καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης
και τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
4.

Η άδεια που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2002/46/ΕΚ.
Άρθρο 2

Η μελέτη που περιέχεται στον φάκελο της αίτησης, βάσει της οποίας αξιολογήθηκε από την Αρχή το νέο τρόφιμο που
αναφέρεται στο άρθρο 1, για την οποία η αιτούσα ισχυρίζεται ότι πληροί τους όρους του άρθρου 26 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, δεν χρησιμοποιείται προς όφελος μεταγενέστερου αιτούντος για περίοδο πέντε ετών από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού χωρίς τη συμφωνία της Desert Labs, Ltd.
Άρθρο 3
Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 4
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, 13 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται ως εξής:
1) Στον πίνακα 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα) προστίθεται η ακόλουθη τελευταία στήλη:

EL

«Προστασία δεδομένων»

2) Η ακόλουθη καταχώριση προστίθεται στον πίνακα 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα) κατ' αλφαβητική σειρά:
Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Συμπληρώματα διατροφής, όπως 9,4 mg/ημέρα
ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ
για ενήλικες

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις
επισήμανσης

Η ονομασία του νέου τροφίμου
στην επισήμανση των τροφίμων στα
οποία περιέχεται είναι «αποξηραμένα
υπέργεια τμήματα του φυτού Hoo
dia parviflora»

Άλλες
απαιτήσεις

Προστασία δεδομένων

Η άδεια εδόθη στις 3 Σεπτεμβρίου 2018. Η παρούσα
καταχώριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιο
μηχανικής ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανο
νισμού (ΕΕ) 2015/2283.
Αιτούσα: Desert Labs, Ltd. Kibbutz Yotvata, 88820
Ισραήλ.
Κατά την περίοδο προστασίας των δεδομένων, το νέο
τρόφιμο «Αποξηραμένα υπέργεια τμήματα του φυτού
Hoodia parviflora» επιτρέπεται να διατίθεται στην
αγορά της Ένωσης μόνο από την Desert Labs, Ltd.,
εκτός αν μεταγενέστερος αιτών αποκτήσει την άδεια
για το νέο τρόφιμο χωρίς να αναφέρεται στα επιστη
μονικά στοιχεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή στα επι
στημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με
το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 ή με
τη σύμφωνη γνώμη της Desert Labs, Ltd.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Αποξηραμένα υπέργεια
τμήματα του φυτού
Hoodia parviflora

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο
τρόφιμο

Καταληκτική ημερομηνία της προστασίας δεδομένων:
3 Σεπτεμβρίου 2023.»

3) Η ακόλουθη καταχώριση προστίθεται στον πίνακα 2 (Προδιαγραφές) κατ' αλφαβητική σειρά:
Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Περιγραφή/ορισμός:
Ολόκληρα τα αποξηραμένα υπέργεια τμήματα του φυτού Hoodia parviflora N.E.Br., (οικογένεια των Αποκυνίδων)

L 205/21

«Αποξηραμένα υπέργεια
τμήματα του φυτού
Hoodia parviflora

Προδιαγραφή

Προδιαγραφή

Χαρακτηριστικά/Σύνθεση

P57: 5–50 mg/kg
L: 1 000-6 000 mg/kg
O: 500-5 000 mg/kg
Σύνολο: 1 500–11 000 mg/kg
Βαρέα μέταλλα:
Αρσενικό: < 1,00 mg/kg
Υδράργυρος: < 0,1 mg/kg
Κάδμιο: < 0,1 mg/kg
Μόλυβδος: < 0,5 mg/kg

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χουντιγοζίτες
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Φυτικό υλικό: Υπέργεια τμήματα φυτών ηλικίας τουλάχιστον 3 ετών
Όψη: Λεπτόκοκκη ανοιχτή πράσινη έως καστανή σκόνη
Διαλυτότητα (στο νερό): > 25 mg/mL
Υγρασία: < 5,5 %
Aw: < 0,3
pH: < 5,0
Πρωτεΐνες: < 4,5 g/100 g
Λιπαρά: < 3 g/100 g
Υδατάνθρακες (συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών ινών): < 80 g/100 g
Διατροφικές ίνες: < 55 g/100 g
Ολικά σάκχαρα: < 10,5 g/100 g
Τέφρα: < 20 %
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Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Μικροβιολογικά κριτήρια:
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Αριθμός αερόβιων μικροοργανισμών: < 105 CFU/g
Escherichia coli: < 10 CFU/g
Staphylococcus aureus: < 50 CFU/g
Συνολικά κολοβακτηρίδια: < 10 CFU/g
Ευρωτομύκητες: ≤ 100 CFU/g
Ζυμομύκητες: ≤ 100 CFU/g
Είδη Salmonella: αρνητικό/25 g
Listeria monocytogenes: αρνητικό/25 g
CFU: Colony Forming Units (μονάδες σχηματισμού αποικιών)»
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1134 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2018
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σε συμβάσεις που ανατίθενται για ορισμένες δραστηριότητες σχετικές με τη λιανική
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Τσεχική Δημοκρατία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 4194]
(Το κείμενο στην τσεχική 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 (ΣΛΕΕ),
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των
ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία,
Αφού ζήτησε τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής δημόσιων συμβάσεων,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
1. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ

(1)

Στις 2 Νοεμβρίου 2016 η Τσεχική Δημοκρατία (στο εξής «η αιτούσα χώρα») υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα δυνάμει του
άρθρου 35 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ (στο εξής «το αίτημα»).

(2)

Το αίτημα αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες που περιγράφονται σ' αυτό:
(α) λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους πελάτες με «αυτόματη συνεχή μέτρηση» Α ή «χειροκίνητη συνεχή
μέτρηση» Β, οι οποίοι λαμβάνουν εξατομικευμένες προσφορές από προμηθευτές (στο εξής «λιανική πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους πελάτες»)·
(β) λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρούς εμπορικούς και οικιακούς πελάτες με «μη συνεχή μέτρηση» C, οι
οποίοι λαμβάνουν τυποποιημένες προσφορές από προμηθευτές (στο εξής «λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε
μικρούς πελάτες»)·
(γ) λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες με i) αυτόματη συνεχή μέτρηση είτε από μακριά (Α) είτε σε
βάση μηνιαίας ανάγνωσης (Β) και ετήσια κατανάλωση τουλάχιστον 4,2 GWh, ή με ii) μη διακοπτόμενη μέτρηση
μηνιαίας ανάγνωσης και ετήσια κατανάλωση μεταξύ 0,63 και 4,2 GWh, οι οποίοι λαμβάνουν γενικά εξατομι
κευμένες προσφορές από προμηθευτές (στο εξής «λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες»)·
(δ) λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μικρούς εμπορικούς και οικιακούς πελάτες με μη διακοπτόμενη μέτρηση και μη
μηνιαία ανάγνωση, οι οποίοι έχουν ετήσια κατανάλωση μικρότερη από 0,63 GWh και, γενικά, λαμβάνουν
τυποποιημένες προσφορές από προμηθευτές (στο εξής «λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μικρούς πελάτες»).

(3)

Το αίτημα συνοδευόταν από επιστολή της Εθνικής Αρχής Ανταγωνισμού («ΕΑΑ») της Τσεχικής Δημοκρατίας με
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2016 και από συμπληρωματική επιστολή της Αρχής με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2017 (στο
εξής «γνώμη της ΕΕΑ»).

(1) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
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(4)

Στην επιστολή της 30ής Σεπτεμβρίου 2016, την οποία έστειλε η ΕΑΑ όταν της ζητήθηκε από το Τσεχικό υπουργείο
Βιομηχανίας και Εμπορίου να εκδώσει γνώμη σχετικά με το αίτημα εξαίρεσης της λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου στην Τσεχική Δημοκρατία από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η ΕΑΑ σημείωσε ότι
«δεν είχε αρκετό χρόνο για να διεξαγάγει έρευνα για τον εν λόγω τομέα στις συγκεκριμένες περιοχές, η οποία θα
επέτρεπε να χαρτογραφηθεί η κατάσταση στις εν λόγω αγορές και να απαντηθεί το αίτημα του υπουργείου. Η ΕΑΑ
διατύπωσε τελικά την ακόλουθη άποψη στην εν λόγω επιστολή: «μπορεί να θεωρηθεί ότι μια εξαίρεση για τις αγορές
πώλησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς χρήστες στην Τσεχική Δημοκρατία σύμφωνα με το
άρθρο 34 δεν θα είχε αρνητική συνέπεια για τον οικονομικό ανταγωνισμό στις εν λόγω αγορές. Αυτό το συμπέρασμα
του Γραφείου (1) βασίζεται στην τεκμηρίωση που παρείχε το υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου. Ως προς αυτό, το
Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να επαναξιολογήσει τη γνώμη του στην περίπτωση που μεσολαβήσουν τυχόν διαρθρωτικές
ή άλλες ουσιώδεις αλλαγές στις εν λόγω αγορές ή αν διορθωθούν δεδομένα που αποτελούν τη βάση των πληροφοριών
που δόθηκαν στο Γραφείο.»

(5)

Η συμπληρωματική επιστολή της ΕΑΑ της 14ης Ιουνίου 2017 βασίστηκε σε «άλλα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την
Τσεχική Δημοκρατία […] και σε στοιχεία που παρείχε ένας ανεξάρτητος φορέας εκμετάλλευσης (ΟΤΕ) καθώς και
ορισμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν στις σχετικές αγορές, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου ČEZ και της Pražská
plynárenská». Η συμπληρωματική επιστολή αναφερόταν ειδικότερα σε ορισμένες ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή
σχετικά με την αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρούς πελάτες, οι οποίες αφορούσαν τη μεγάλη
συγκέντρωση της αγοράς, τα χαμηλά ποσοστά αλλαγής παρόχου και την κάθετη ολοκλήρωση του ομίλου ČEZ. Η συ
μπληρωματική επιστολή κατέληγε στο ότι τίποτα δεν εμποδίζει όλες τις αγορές που καλύπτονται από το αίτημα της
εξαίρεσης να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

(6)

Το αίτημα συνοδευόταν από έκθεση συμβούλου (2) (στο εξής «η έκθεση CRA»).

(7)

Η Επιτροπή υπέβαλε στην αιτούσα χώρα αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες στις 31 Ιανουαρίου 2017, 24 Μαρτίου
2017, 27 Μαρτίου 2017, 21 Απριλίου 2017, 1 Ιουνίου 2017, 28 Ιουνίου 2017 και 21 Δεκεμβρίου 2017 στα οποία
η αιτούσα απάντησε στις 16 Φεβρουαρίου 2017, 28 Μαρτίου 2017, 31 Μαρτίου 2017, 3 Μαΐου 2017, 10 Μαΐου
2017, 9 Ιουνίου 2017, 1 Αυγούστου 2017 και 12 Απριλίου 2018. Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος της αιτούσας χώρας,
η Επιτροπή συνάντησε τους εκπροσώπους της αιτούσας χώρας στις 31 Ιανουαρίου 2017, 28 Φεβρουαρίου 2017,
29 Μαρτίου 2017, 30 Μαΐου 2017 και στις 9 Ιουνίου 2017. Η αιτούσα χώρα έδωσε συμπληρωματικές πληροφορίες
στις 27 Ιανουαρίου 2017.
2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(8)

Η οδηγία 2014/25/ΕΕ εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη
λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, εκτός αν οι δραστηριότητες αυτές εξαιρούνται δυνάμει του
άρθρου 34 της εν λόγω οδηγίας.

(9)

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/25/ΕΕ, οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση μίας εκ των δραστη
ριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν υπόκεινται στην οδηγία, εάν η δραστηριότητα, στο
κράτος μέλος όπου εκτελείται, εκτίθεται άμεσα στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι
περιορισμένη. Η άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό αξιολογείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, αφού ληφθούν υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικείου τομέα.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
3.1. ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

(10)

Θεωρείται ότι η πρόσβαση σε μια αγορά δεν είναι περιορισμένη, αν το κράτος μέλος έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο
και εφαρμόζει τις διατάξεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για την ελευθέρωση ενός συγκεκριμένου τομέα ή μέρους
του. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Όσον αφορά τον τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας, η σχετική νομοθεσία είναι η οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (3). Όσον αφορά τον τομέα του φυσικού αερίου, η σχετική νομοθεσία είναι η οδηγία 2009/73/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(11)

Η Τσεχική Δημοκρατία μετέφερε τις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία της με τον Νόμο
αριθ. 458/2000 Συλλογή σχετικά με τους όρους επιχειρηματικής δραστηριότητας και κρατικής διοίκησης στις αγορές
ενέργειας (στο εξής «Νόμος για την Ενέργεια») (5).

(1) Ο όρος «Γραφείο» ανταποκρίνεται εδώ στην ΕΑΑ.
(2) Έκθεση του «Charles River and Associates», της 9ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Οικονομική αξιολόγηση της έκτασης του ανταγωνισμού στις
τσεχικές αγορές λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου».
(3) Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55).
(4) Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).
(5) Διατίθεται στον ιστότοπο https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458 και http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=
458/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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(12)

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών της Τσεχικής
Δημοκρατίας (αριθ. διαδικασίας επί παραβάσει 2017/2152) σχετικά με την εσφαλμένη μεταφορά των οδηγιών
2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ στην τσεχική έννομη τάξη. Δεδομένου ότι το τεκμήριο της μη περιορισμένης πρόσβασης
στην αγορά που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ δεν θα πρέπει να
εφαρμόζεται σε θέματα που υπόκεινται στη διαδικασία επί παραβάσει, η Επιτροπή ζήτησε με ηλεκτρονικό μήνυμα της
21ης Δεκεμβρίου 2017, από την αιτούσα χώρα να παράσχει τις παρατηρήσεις της για το θέμα αυτό και να εξηγήσει αν
η πρόσβαση στην αγορά δεν είναι περιορισμένη εκ των πραγμάτων και εκ του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 34
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

(13)

Η αιτούσα χώρα, στην απάντησή της της 12ης Απριλίου 2018, εξήγησε ότι η πρόσβαση στην αγορά δεν είναι
περιορισμένη εκ των πραγμάτων και ότι τα βασικά επιχειρήματα είναι: χαμηλό κόστος εισόδου στην αγορά, ανυπαρξία
άλλων φραγμών για την είσοδο στην αγορά, ο μεγάλος αριθμός αδειών που χορηγήθηκαν για την εμπορία ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου (1) και ο μεγάλος αριθμός προμηθευτών λιανικής που δραστηριοποιούνται σήμερα στις
αγορές λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (2). Επιπλέον, η αιτούσα χώρα εξήγησε ότι ο τρόπος
με τον οποίο εμπεριέχονται στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αποτελούν αντικείμενο
της προειδοποιητικής επιστολής δεν είχε ως αποτέλεσμα τον εκ του νόμου περιορισμό της πρόσβασης στις αγορές
λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η αιτούσα χώρα προέβαλε επίσης, στο πλαίσιο αυτό, το
επιχείρημα ότι τα ειδικά ζητήματα που θίγονται στη διαδικασία επί παραβάσει, είτε δεν αφορούσαν την πρόσβαση στην
αγορά είτε την αφορούσαν μόνο δυνητικά.

(14)

Όσον αφορά το ερώτημα αν η πρόσβαση στην αγορά είναι εκ των πραγμάτων ελεύθερη, η Επιτροπή συμφωνεί με τα
επιχειρήματα της αιτούσας χώρας και, ιδίως, με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ενεργών προμηθευτών λιανικής σε εθνικό
επίπεδο στις αγορές λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής πώλησης φυσικού αερίου, γεγονός
που δείχνει ότι η πρόσβαση στην αγορά είναι, εκ των πραγμάτων, μη περιορισμένη,

(15)

Όσον αφορά το ερώτημα αν η πρόσβαση στην αγορά είναι εκ του νόμου μη περιορισμένη, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της
τις εξηγήσεις της αιτούσας χώρας για τον τρόπο με τον οποίο απαντήθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι ανησυχίες που
διατυπώνονται στην προειδοποιητική επιστολή. Η Επιτροπή ανέλυσε τις εξηγήσεις αυτές σε αντιπαραβολή με τις
απαιτήσεις της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, π.χ. για να αξιολογήσει αν οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και οι σχετικές με
αυτές ανησυχίες που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία επί παραβάσει θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τον εκ
του νόμου περιορισμό της πρόσβασης στην αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Αφού
επανεξέτασε τα επιχειρήματα της αιτούσας χώρας, η Επιτροπή συμφωνεί με το επιχείρημα που αποτελεί τη βάση όλων
των εξηγήσεων της αιτούσας χώρας, δηλαδή ότι τα ειδικά ζητήματα που εγείρονται στη διαδικασία επί παραβάσει δεν
αφορούν άμεσα την πρόσβαση στην αγορά. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη το επιχείρημα της αιτούσας χώρας ότι
είναι σκόπιμο να εξεταστεί το νομικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας στο σύνολό του, ιδίως όσον αφορά την
υποχρέωση να ερμηνεύονται οι σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας κατά τρόπο που να είναι σύμφωνος με τις
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Συνεπώς, ενώ οι ανησυχίες που εντοπίστηκαν στη διαδικασία επί παραβάσει
εξακολουθούν να υφίστανται, και υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή θεωρεί ότι, για τον
σκοπό της παρούσας απόφασης και τη διαδικασία δυνάμει της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η πρόσβαση στην αγορά δεν είναι
εκ του νόμου περιορισμένη στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας.

(16)

Βάσει των προηγούμενων πορισμάτων, η Επιτροπή θεωρεί ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ικανοποιείται ο όρος της μη
περιορισμένης πρόσβασης στην αγορά, που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

3.2. ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

(17)

Η άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό θα πρέπει να αξιολογείται βάσει διαφόρων δεικτών, κανένας από τους οποίους δεν
είναι από μόνος του καθοριστικός. Σχετικά με τις αγορές τις οποίες αφορά η παρούσα απόφαση, το μερίδιο αγοράς των
κυριότερων παικτών σε μια δεδομένη αγορά αποτελεί ένα κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεδομένων των
χαρακτηριστικών των εν λόγω αγορών, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια.

(18)

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και άλλους τομείς του δικαίου της
Ένωσης. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της άμεσης έκθεσης
στον ανταγωνισμό βάσει του άρθρου 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ δεν είναι απαραιτήτως πανομοιότυπα με εκείνα που
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια εκτίμησης βάσει του άρθρου 101 ή 102 της ΣΛΕΕ ή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 139/2004 (3). Το συγκεκριμένο σημείο υποστηρίχθηκε επίσης σε πρόσφατη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (4).

(1) Χορηγήθηκαν 388 άδειες για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και 229 άδειες για την εμπορία φυσικού αερίου, (βλέπε απάντηση της αιτούσας
χώρας της 12ης Απριλίου 2018 στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, της 21ης Δεκεμβρίου 2017, σ. 1).
(2) Στον κλάδο της λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν 71 ενεργοί προμηθευτές και στον κλάδο της λιανικής πώλησης φυσικού
αερίου 68 ενεργοί προμηθευτές (βλέπε απάντηση της αιτούσας χώρας της 12ης Απριλίου 2018 στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, της
21ης Δεκεμβρίου 2017, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ο
«κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).
(4) Απόφαση της 27ης Απριλίου 2016, Österreichische Post AG κατά Επιτροπής, T-463/14, EU:T:2016:243, σκέψη 28.
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(19)

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να προσδιοριστεί κατά πόσον οι δραστηριότητες
τις οποίες αφορά το αίτημα είναι εκτεθειμένες σ' ένα επίπεδο ανταγωνισμού, σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι
περιορισμένη κατά την έννοια του άρθρου 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, γεγονός που θα διασφαλίζει ότι, ακόμη και
χωρίς τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται από τους λεπτομερείς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις που προβλέπονται στην
οδηγία 2014/25/ΕΕ, οι δημόσιες συμβάσεις για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων θα εκτελούνται με διαφάνεια
και χωρίς διακρίσεις, βάσει κριτηρίων που επιτρέπουν στους αγοραστές να εντοπίζουν τη συνολικά πλέον συμφέρουσα
λύση από οικονομική άποψη.

(20)

Σ' αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι, στις εν λόγω αγορές, δεν υπόκεινται όλοι οι παίκτες της
αγοράς στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Επομένως, οι εταιρείες οι οποίες δεν υπόκεινται στους κανόνες
αυτούς, όταν δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές, θα είχαν κανονικά τη δυνατότητα να ασκήσουν ανταγωνιστικές
πιέσεις στους παράγοντες της αγοράς που υπόκεινται στους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων (1).
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
(21)

Όπως η Επιτροπή διαπίστωσε στο παρελθόν (2), η λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει κάθε είδους
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή στους οικιακούς και μικρούς βιομηχανικούς και
εμπορικούς πελάτες, αφενός, (δηλαδή πελάτες που δεν υπόκεινται σε συνεχή μέτρηση και είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο
χαμηλής τάσης (3)) και τους μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες, αφετέρου, (δηλαδή πελάτες στους
οποίους η μέτρηση γίνεται ανά μισή ώρα και είναι συνήθως συνδεδεμένοι με δίκτυα υψηλής και μέσης τάσης (4)).

(22)

Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης, η τσεχική ΕΑΑ (5) εξέτασε επίσης αν υπάρχει κατακερματισμός της αγοράς
λιανικής ανά διάφορες κατηγορίες τελικών πελατών, αλλά τελικά άφησε το ζήτημα ανοιχτό.

(23)

Η αιτούσα χώρα διακρίνει τρεις κατηγορίες πελατών.
(α) Μεγάλοι εμπορικοί πελάτες, που το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι i) πελάτες με «αυτόματη συνεχή μέτρηση» –
ουσιαστικά πελάτες στους οποίους η μέτρηση γίνεται με βάση τον φόρτο και είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο
υψηλής και μεσαίας τάσης· και ii) πελάτες με «χειροκίνητη συνεχή μέτρηση» –ουσιαστικά πελάτες συνδεδεμένοι στο
δίκτυο χαμηλής τάσης (6). Οι μεγάλοι πελάτες λαμβάνουν γενικά εξατομικευμένες προσφορές από προμηθευτές ή
αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Το 2015 αντιπροσώπευαν
περίπου […] (7) της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεκριμένα κατ' όγκο […] TWh
από […] TWh (8).
(β) Μικροί εμπορικοί και οικιακοί πελάτες που το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η «μη συνεχής μέτρηση». Οι
πελάτες αυτοί λαμβάνουν τυποποιημένες προσφορές από τους προμηθευτές και είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον
προμηθευτή τους ηλεκτρικής ενέργειας από το 2006. Το 2015 αντιπροσώπευαν περίπου […] της συνολικής
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεκριμένα κατ' όγκο […] TWh από […] TWh (8).
(γ) Άλλοι πελάτες. Αυτή η τρίτη κατηγορία συνίσταται σε μεγάλους εμπορικούς πελάτες όπως φορείς εκμετάλλευσης
των τοπικών ζωνών διανομής (ΤΖΔ) (9), οι οποίοι είναι ταυτόχρονα παραγωγοί και έμποροι λιανικής της ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και βιομηχανικά πάρκα συνδεδεμένα στις ΤΖΔ. Αυτοί οι μεγάλοι πελάτες μπορούν να αγοράσουν
ηλεκτρική ενέργεια από άλλους προμηθευτές και όχι από τους φορείς εκμετάλλευσης των ΤΖΔ, συνεπώς εμπίπτουν
στην κατηγορία των μεγάλων πελατών όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Το 2015 αυτή η τρίτη κατηγορία αντιπρο
σώπευε περίπου […] % της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεκριμένα κατ' όγκο […] TWh από
[…] TWh.

(24)

Με βάση τους παράγοντες που εξετάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 21 έως 23 για να αξιολογηθεί κατά πόσον
πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και με την επιφύλαξη της εφαρμογής
άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης, οι σχετικές αγορές προϊόντος για την παρούσα απόφαση, όσον αφορά τη

(1) Σύμφωνα με την αιτούσα χώρα, στις αγορές που εμπίπτουν στο παρόν αίτημα, μόνον οι ČEZ Prodej και Pražská plynárenská («PP») είναι
αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και, συνεπώς, υπόκεινται στους κανόνες για τις
δημόσιες συμβάσεις.
(2) Υπόθεση COMP M.3440 — EDP/ENI/GDP, σκέψη 56.
(3) Βλέπε υπόθεση COMP/M.6225 Molaris/Commerz Real/RWE/Amprion, της 23ης Αυγούστου 2011· COMP/M.5467 RWE/Essent, της
23ης Ιουνίου 2009.
(4) Βλέπε υποθέσεις COMP/M.5512 Electrabel/E.ON, της 16ης Οκτωβρίου 2009· COMP/M.5496 Vattenfall/Nuon Energy, της
22ας Ιουνίου 2009.
(5) Απόφαση της τσεχικής ΕΑΑ αριθ. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě της 21ης Δεκεμβρίου 2015, BOHEMIA ENERGY entity
s.r.o./Europe Easy Energy a.s.· απόφαση της τσεχικής ΕΑΑ αριθ. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř της 7ης Ιουλίου 2016 στην
υπόθεση BOHEMIA ENERGY entity s. r. o./RIGHT POWER, a. s..
(6) Βλέπε έκθεση CRA σ. 17, τελευταία παράγραφο
(7) […] εμπιστευτικές πληροφορίες
(8) Βλέπε έκθεση CRA σ. 18, πίνακα 3.
(9) Η αιτούσα χώρα εξήγησε ότι οι ΤΖΔ ξεκίνησαν ως χώρος παραγωγής ενός συγκεκριμένου μεγάλου βιομηχανικού πελάτη που στη συνέχεια
μετέτρεψε τον χώρο παραγωγής σε βιομηχανικό πάρκο που περιλαμβάνει τις δικές του εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και τις εγκαταστάσεις
παραγωγής άλλων μεγάλων βιομηχανικών πελατών που φιλοξενούνται από τον βιομηχανικό πελάτη με τον αρχικό χώρο παραγωγής.
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λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην Τσεχική Δημοκρατία, είναι οι εξής: α) λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
σε μεγάλους πελάτες (μεγάλοι βιομηχανικοί και εμπορικοί καταναλωτές με συνεχή μέτρηση, συμπεριλαμβανομένων
αυτών της τρίτης κατηγορίας που αναφέρθηκαν στην αιτιολογική σκέψη 23 στοιχείο γ) και β) λιανική πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρούς πελάτες (οικιακοί και μικροί εμπορικοί πελάτες με μη συνεχή μέτρηση).
Λιανική πώληση φυσικού αερίου
(25)

Όσον αφορά τη λιανική πώληση φυσικού αερίου, η Επιτροπή κάνει διάκριση μεταξύ της πώλησης φυσικού αερίου σε
μικρούς πελάτες και την πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες, οι οποίοι διακρίνονται σε μεγάλους βιομηχα
νικούς πελάτες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1).

(26)

Στην απόφασή της M.4238 E.ON/PP (2) σχετικά με την τσεχική αγορά λιανικής πώλησης φυσικού αερίου, η Επιτροπή
άφησε ανοιχτό το ζήτημα του καθορισμού, καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν ήταν προβληματική ως προς τον
ανταγωνισμό αν εφαρμοζόταν οποιοσδήποτε άλλος ορισμός.

(27)

Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης (3), η τσεχική ΕΑΑ εξέτασε επίσης αν υπάρχει κατακερματισμός της αγοράς
λιανικής φυσικού αερίου ανά διάφορες κατηγορίες τελικών πελατών, αλλά τελικά άφησε το ζήτημα ανοιχτό.

(28)

Η αιτούσα χώρα έκανε επίσης διάκριση μεταξύ της πώλησης φυσικού αερίου σε μεγάλους και μικρούς πελάτες. Οι
μεγάλοι πελάτες φυσικού αερίου (4) είναι εμπορικοί πελάτες με i) αυτόματη συνεχή μέτρηση από μακριά (Α) ή σε
μηνιαία βάση (Β) που έχουν ετήσια κατανάλωση τουλάχιστον 4,2 GWh ή ii) με μη διακοπτόμενη μέτρηση σε βάση
μηνιαίας ανάγνωσης και ετήσια κατανάλωση μεταξύ 0,63 και 4,2 GWh. Λαμβάνουν γενικά εξατομικευμένες προσφορές
από προμηθευτές. Οι μικροί πελάτες είναι εμπορικοί και οικιακοί πελάτες με μη διακοπτόμενη μέτρηση, άλλης μορφής
πλην της μηνιαίας ανάγνωσης, και ετήσια κατανάλωση μικρότερη από 0,63 GWh. Συνήθως λαμβάνουν τυποποιημένες
προσφορές. Κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύει περίπου το μισό της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

(29)

Με βάση τους παράγοντες που εξετάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 25 έως 28 για τους σκοπούς αξιολόγησης του
κατά πόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και με την επιφύλαξη της
εφαρμογής άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης, οι σχετικές αγορές προϊόντων είναι οι εξής: α) λιανική πώληση
φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες· β) λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μικρούς πελάτες·
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
(30)

H Επιτροπή είχε διαπιστώσει στο παρελθόν (5) ότι η λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους πελάτες ήταν
εθνικής εμβέλειας, ενώ πιο μικρές, περιφερειακές αγορές έχουν διαμορφωθεί για τη λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
σε μικρούς πελάτες. Στην απόφαση M. 4238 E.ON/PP (6) σχετικά με την τσεχική αγορά λιανικής, η έρευνα αγοράς
επιβεβαίωσε ότι η αγορά ήταν τουλάχιστον εθνική στην περίπτωση της αγοράς λιανική πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Ωστόσο, το ζήτημα του ακριβούς εύρους της γεωγραφικής αγοράς είχε μείνει ανοικτό. Η τσεχική ΕΑΑ διαπίστωσε ότι η
λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρούς πελάτες ήταν εθνικής εμβέλειας (7).

(31)

Σύμφωνα με την αιτούσα χώρα, υπάρχουν περίπου 65 ενεργοί προμηθευτές με πάνω από 100 σημεία διανομής που
μπορούν να εφοδιάσουν μεγάλους και μικρούς εμπορικούς πελάτες και νοικοκυριά σε εθνική βάση. Αυτό θα μπορούσε
να σημαίνει ότι η λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σε εθνικό επίπεδο.

(32)

Στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχουν τρεις περιοχές διανομής, ανάλογα με την ιδιοκτησία των εταιρειών διανομής (8).
Λόγω των μεγάλων μεριδίων αγοράς που έχουν οι τρεις περιφερειακοί διανομείς στις αντίστοιχες περιφέρειές τους, η
Τσεχική Δημοκρατία χαρακτηρίζεται από ισχυρή περιφερειακή συνιστώσα. Ο όμιλος ČEZ, μέσω της θυγατρικής ČEZ

(1) M. 4180 Gaz de France/Suez, σκέψη 63· M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2, σκέψη 193 κ.ε.· M. 3440 — EDP/ENI/GDP σκέψη 215 κ.ε.·
M.5740 — Gazprom/A2A/JOF, σκέψη 17 κ.ε.
(2) M.4238 E ON/PP, σκέψη 16.
(3) Απόφαση της τσεχικής ΕΑΑ αριθ. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě της 21ης Δεκεμβρίου 2015, BOHEMIA ENERGY entity s.
r.o./Europe Easy Energy a.s.· απόφαση της τσεχικής ΕΑΑ αριθ. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř της 7ης Ιουλίου 2016 in
BOHEMIA ENERGY entity s. r. o./RIGHT POWER, a. s..
(4) Αυτή η αγορά δεν περιλαμβάνει την πώληση φυσικού αερίου σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου, οι οποίοι συνήθως
αγοράζουν φυσικό αέριο απευθείας από τα χρηματιστήρια φυσικού αερίου και το φυσικό αέριο παραδίδεται με την αγορά χωρητικότητας αγωγών
φυσικού αερίου.
5
( ) M. 5496 — Vattenfall/Nuon Energy, σκέψη 15 κ.ε., M. 7778 — Vattenfall/Engie/GASAG, σκέψη 37.
(6) M.4238 E ON/PP, σκέψεις 19 και 20.
(7) Απόφαση συγκέντρωσης UOHS-S492/2011/KS της τσεχικής ΕΑΑ.
(8) Ο όμιλος ČEZ, ο πρώην κατεστημένος οργανισμός ηλεκτρικής ενέργειας, που εξακολουθεί να είναι ακόμα σήμερα κρατικός, είναι ιδιοκτήτης
πέντε δικτύων διανομής από τα οκτώ, στην εταιρεία E.ON ανήκουν δύο δίκτυα διανομής, ενώ η εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην
περιοχή της πρωτεύουσας είναι ιδιοκτησίας της Prazska energetica a.s. («PRE») –μιας εταιρείας που ανήκει στην EnBW και στον Δήμο της
Πράγας και ελέγχεται από την EnBW. Βλέπε έκθεση CRA, παράγραφο 2, σ. 1.
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Distribuce είναι ο μεγαλύτερος διανομέας αφού κατέχει πέντε από τα οκτώ δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που
αντιστοιχούν περίπου στο […] όλης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Τσεχική Δημοκρατία· συγκριτικά,
[…] της κατανάλωσης προέρχεται από την περιοχή διανομής της E.ON και μόνο το […] προέρχεται από την περιοχή
διανομής της PRE, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από την τοπική ΤΖΔ (1). Συνολικά περίπου το […] % όλων των σημείων
παράδοσης βρίσκονται στην περιοχή της ČEZ Distribuce. Δεν εξυπηρετούνται όλα από την ČEZ Prodej (τη θυγατρική
λιανικής πώλησης του ομίλου ČEZ)· ωστόσο, η ČEZ Prodej προμηθεύει τη μεγάλη πλειοψηφία ([…] %) των μικρών
εμπορικών και οικιακών πελατών στη δική της περιοχή διανομής (2).
(33)

Σε εθνικό επίπεδο, η ČEZ Prodej εξυπηρετεί […] εκατομμύρια σημεία παράδοσης, που αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς
[…] %, όσον αφορά τα σημεία παράδοσης.

(34)

Ένα άλλο στοιχείο που θα έδειχνε ότι υπάρχουν ανομοιογενείς συνθήκες του ανταγωνισμού στις τρεις περιοχές διανομής
θα ήταν το γεγονός ότι η PRE χρεώνει περίπου […] % περισσότερο για τη συνιστώσα της ενέργειας στο κανονικό
τιμολόγιο στη δική της περιοχή. Η αιτούσα χώρα δικαιολογεί αυτή τη διαφορά τιμής με την παρουσία της χαμηλού
κόστους θυγατρικής της PRE, της Yello Energy, εκτός της δικής της περιοχής, αλλά ισχυρίζεται ότι οι ČEZ Prodej και
E.ON χρεώνουν ακριβώς το ίδιο για τη συνιστώσα ενέργειας στο τιμολόγιο και στις τρεις περιοχές (3).

(35)

Για να εκτιμηθεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και με την
επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης· και με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές
εταιρείες λιανικής πώλησης που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, το γεωγραφικό πεδίο της λιανικής πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην Τσεχική Δημοκρατία μπορεί να θεωρηθεί εθνικό και για τους μεγάλους και για
τους μικρούς πελάτες. Αυτό δεν αποκλείει, ωστόσο, να υπάρχουν ισχυρά περιφερειακά χαρακτηριστικά.
Λιανική πώληση φυσικού αερίου

(36)

Η Επιτροπή καθόρισε στο παρελθόν τις αγορές λιανικής πώλησης φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των αγορών
για μικρούς πελάτες, ως εθνικής εμβέλειας (4).

(37)

Στην απόφασή της M.4238 E.ON/PP (5) σχετικά με την τσεχική αγορά λιανικής πώλησης, η Επιτροπή άφησε ανοιχτό το
ζήτημα του καθορισμού, καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν ήταν προβληματική ως προς τον ανταγωνισμό αν
εφαρμοζόταν οποιοσδήποτε άλλος ορισμός.

(38)

Από γεωγραφική άποψη, η τσεχική ΕΑΑ έχει θεωρήσει, σε προηγούμενη πρακτική της (6), ως εθνικής εμβέλειας τις
σχετικές αγορές προϊόντος στον τομέα της λιανικής πώλησης φυσικού αερίου.

(39)

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν σήμερα πολλοί ενεργοί προμηθευτές (7) στην τσεχική αγορά λιανικής
πώλησης φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την αιτούσα χώρα, οι προμηθευτές αυτοί μπορούν να εφοδιάζουν μεγάλους και
μικρούς πελάτες σε εθνική βάση.

(40)

Όπως και για την ηλεκτρική ενέργεια, στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχουν τρεις περιοχές διανομής φυσικού αερίου,
ανάλογα με την ιδιοκτησία των εταιρειών διανομής (8). Όσον αφορά τη λιανική πώληση φυσικού αερίου στα νοικοκυριά,
η Επιτροπή παρατηρεί ότι υπάρχει παρόμοια πρακτική με αυτή για την ηλεκτρική ενέργεια ως προς τα μερίδια αγοράς
των κατεστημένων διανομέων φυσικού αερίου ανά περιοχή διανομής. Το 2015 αυτά τα μερίδια αγοράς ανέρχονταν
περίπου στο […] % για τη RWE, στο […] % για την PP και στο […] % για την E.ON (9). Ωστόσο, τα μερίδια αγοράς
αυτών των εταιρειών δεν είναι τόσο συμπαγή σε εθνικό επίπεδο ως προς την πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους
πελάτες (10).

(41)

Η συνιστώσα της ενέργειας στην τιμή του φυσικού αερίου δεν ρυθμίζεται κανονιστικά και διαμορφώνεται από τις τοπικές
εταιρείες διανομής στις τρεις περιοχές διανομής. Η ανάλυση της αιτούσας χώρας δείχνει ότι η τιμολόγηση της PP και
της RWE για τη συνιστώσα ενέργειας της συνολικής τιμής του φυσικού αερίου είναι η ίδια και στις τρεις περιοχές
διανομής, ενώ η E.ON έχει ίδιες τιμές στις περιοχές των PP και RWE και ελαφρώς χαμηλότερες (λιγότερο από […] %)
στη δική της περιοχή (11). Σε σχέση με αυτό, η αιτούσα χώρα ισχυρίζεται ότι η αγορά για τη λιανική πώληση φυσικού
αερίου είναι εθνικής εμβέλειας.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Βλέπε έκθεση CRA, πίνακα 1, σ. 6.
Βλέπε έκθεση CRA, πίνακα 8, σ. 23.
Βλέπε έκθεση CRA πίνακα 9, σ. 23-24.
M/3696 – E.ON/MOL (2005) σκέψεις 138 και 140.
M.4238 E.ON/PP, σκέψη 16.
Υπόθεση S830/2015/KS Bohemia Energy entity s.r.o. κατά Europe Easy Energy a.s· S713/2016/KS Bohemia Energy entity s.r.o/X Energie
s.r.o.
Η εθνική έκθεση του ERO 2016 αναφέρει ότι το 2016 υπήρχαν 98 ενεργοί έμποροι που πωλούσαν φυσικό αέριο σε πελάτες στην Τσεχική
Δημοκρατία. (https://www.eru.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2016/3e05aa8c-0a79-4c3c-9389-6d0c3c313e1e).
Βλέπε έκθεση CRA, παράγραφο 2, σ. 1.
Βλέπε έκθεση CRA, σ. 31, πίνακα 17.
Αυτό σημαίνει, […] % για τη RWE και […] % για τις PP και E.ON μαζί (βλέπε έκθεση CRA, σ. 22, πίνακα 7).Ωστόσο, σύμφωνα με πιο
πρόσφατα δεδομένα, το 2016 η RWE είχε […] %· η PP είχε […] % και η E.ON […] % της αγοράς για μεγάλους πελάτες (βλέπε απάντηση της
αιτούσας χώρας της 12ης Απριλίου 2018 στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες της 21ης Δεκεμβρίου 2017, σ. 16).
Βλέπε έκθεση CRA, πίνακα 18, σ. 33.
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Για να εκτιμηθεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και με την
επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης· και με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές
εταιρείες λιανικής πώλησης που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, η γεωγραφική αγορά της λιανικής πώλησης φυσικού
αερίου σε τελικούς καταναλωτές στην Τσεχική Δημοκρατία μπορεί να θεωρηθεί εθνικής εμβέλειας και για τους μεγάλους
και για τους μικρούς πελάτες. Αυτό δεν αποκλείει, ωστόσο, να υπάρχουν, όπως και για την πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας, ισχυρά περιφερειακά χαρακτηριστικά.
Ανάλυση της αγοράς

(43)

Η Επιτροπή έχει εκδώσει άλλες αποφάσεις (1) σχετικά με την εφαρμογή εξαιρέσεων από τους κανόνες για τις δημόσιες
συμβάσεις στη λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στις εν λόγω αποφάσεις, η Επιτροπή βάσισε
την αξιολόγησή της στα ακόλουθα κριτήρια: στον αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά γενικά, στο συνδυασμένο
μερίδιο αγοράς των μεγαλύτερων παικτών, στο ποσοστό αλλαγής παρόχου για τους τελικούς καταναλωτές, στη
ρευστότητα των αγορών χονδρικής πώλησης και στην κανονιστική ρύθμιση της τιμής.
Λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

(44)

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, προκειμένου ένας προμηθευτής να είναι μακροπρόθεσμα αξιόπιστος παίκτης που θα ασκεί
ανταγωνιστική πίεση σε επίπεδο λιανικής στην Τσεχική Δημοκρατία, είναι ανάγκη να έχει πρόσβαση σε ανταγωνιστικές
πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μέσω της δικής του ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας είτε μέσω πρόσβασης σε αγορές
χονδρικής υγρών καυσίμων για όλα τα αναγκαία προϊόντα χονδρικής στην Τσεχική Δημοκρατία ή στο εξωτερικό μέσω
εισαγωγών. Διαφορετικά, οι προμηθευτές λιανικής εξαρτώνται από τους καθετοποιημένους ανταγωνιστές τους για να
προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που σημαίνει ότι είναι υπό συνεχή απειλή συρρίκνωσης του περιθωρίου
κέρδους, γεγονός που με τη σειρά του περιορίζει σημαντικά την ανταγωνιστική πίεση που θα μπορούσαν να ασκούν σε
καθετοποιημένους προμηθευτές όπως η ČEZ.

(45)

Όταν αξιολογείται κατά πόσον η λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, είναι
συνεπώς επίσης αναγκαίο να εξεταστούν οι όροι του ανταγωνισμού στην αγορά προηγούμενου σταδίου για την
παραγωγή και τη χονδρική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η θέση των φορέων εκμετάλλευσης εντός της
αγοράς (2).
Αριθμός των παικτών στην αγορά, μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων παικτών

(46)

Τον Ιούνιο του 2017, 65 ενεργοί προμηθευτές προμήθευαν πάνω από 100 σημεία παράδοσης και στις τρεις περιοχές
διανομής του ομίλου ČEZ, E.ON και PRE. Η ČEZ Prodej είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής για τους μεγάλους και
τους μικρούς πελάτες, και ακολουθούν οι E.ON και PRE. Άλλοι ανταγωνιστές έχουν πολύ μικρότερα μερίδια αγοράς για
την πώληση σε τελικούς καταναλωτές.

(47)

Σε προηγούμενες αποφάσεις της (3), η Επιτροπή θεώρησε ότι, όσον αφορά την αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των τριών μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι ένας από τους δείκτες που έχουν
σημασία για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης της αγοράς και της γενικότερης κατάστασης του ανταγωνισμού.
Δεδομένου ότι δεν υπόκεινται όλοι οι παίκτες στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, η ανάλυση εστιάζεται κυρίως
στη θέση στην αγορά και στις πιέσεις του ανταγωνισμού στους επιμέρους παίκτες της αγοράς που υπόκεινται στους
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίοι είναι κατ' ουσία οι ČEZ Prodej και PP. Ωστόσο, όταν πρέπει να γίνει
κατανοητό το πλαίσιο αγοράς στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ČEZ Prodej και PP, περιλαμβάνονται στην ανάλυση και
άλλοι φορείς εκμετάλλευσης (βλέπε επίσης αιτιολογική σκέψη 20).Άλλα μέτρα συγκέντρωσης μπορούν επίσης να
θεωρηθούν συναφή.
Λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους πελάτες

(48)

Η ČEZ Prodej προμηθεύει το […] των μεγάλων πελατών, δηλαδή, σε όγκο περίπου το […] TWh από […] TWh (4). Τα
μερίδια αγοράς για τους μεγάλους πελάτες υπήρξαν αρκετά σταθερά την περίοδο 2012-2015 στο […] % (5), ωστόσο
μειώθηκαν στο […] % το 2016 (6). Η Επιτροπή σημειώνει ότι η μείωση αυτή συνέβη τον ίδιο χρόνο που ο όμιλος ČEZ
είχε μερικά ατυχήματα στους αντιδραστήρες του που επηρέασαν περίπου το […] της ικανότητας παραγωγής πυρηνικής

(1) Απόφαση 2007/141/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2007, η οποία ορίζει ότι το άρθρο 30 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών ισχύει για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο στην Αγγλία, τη
Σκωτία και την Ουαλία, ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 23 και εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1674 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016,
σχετικά με την εξαίρεση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στη Γερμανία από την εφαρμογή της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 253 της 17.9.2016, σ. 6.
(2) Η αγορά προηγούμενου σταδίου ως προς τη χονδρική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας δεν διερευνήθηκε στις προηγούμενες αποφάσεις δυνάμει του
άρθρου 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, καθώς η κατάσταση του ανταγωνισμού σ' αυτές τις αγορές προηγούμενου σταδίου δεν προκαλούσε
ανησυχίες στο επίπεδο του επόμενου σταδίου.
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1674, αιτιολογική σκέψη 37 και οι μνημονευθείσες σ' αυτήν αποφάσεις.
(4) Βλέπε έκθεση CRA, πίνακα 3, σ. 18 και πίνακα 6, σ. 21.
(5) Βλέπε αίτημα, σ. 32, πίνακα 3.
(6) Για τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες, αν συμπεριληφθούν οι φορείς εκμετάλλευσης της ΤΖΔ, το μερίδιο αγοράς της ČEZ Prodej αυξάνεται
από […]% σε […]% (βλέπε απάντηση της 1ης Αυγούστου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, της 28ης Ιουνίου 2017, πίνακα 2,
σ. 8).
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ενέργειας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση σε ανταγωνιστικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας είναι παράγονταςκλειδί για τον ανταγωνισμό στις αγορές λιανικής πώλησης. Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το μερίδιο αγοράς
[…] % της ČEZ Prodej θα ήταν μεγαλύτερο σε μία ή περισσότερες περιφέρειες, αν υπολογιζόταν βάσει περιφερειακής
και όχι εθνικής γεωγραφικής αγοράς για τους μεγάλους πελάτες. Ωστόσο, δεν προσκομίστηκαν, αν και ζητήθηκαν, τα
αριθμητικά στοιχεία για τα μερίδια τοπικής αγοράς των μεγάλων πελατών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ČEZ
Prodej.
(49)

Την περίοδο 2014-2016, τα μερίδια αγοράς για τους μεγάλους πελάτες ήταν μάλλον σταθερά και στην περίπτωση της
E.ON με ποσοστό περίπου […] %, αλλά και στην περίπτωση της PRE με […] % περίπου.

(50)

Σε εθνικό επίπεδο, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των τριών κυριότερων παικτών (ČEZ Prodej, E.ON και PRE) για
τους μεγάλους πελάτες είναι περίπου 60 % (1) (ο δείκτης HHI (2) υπολογίστηκε ότι είναι 1 847 (3) για την αγορά
αυτή). Όσον αφορά τους άλλους προμηθευτές των μεγάλων πελατών, οι Bohemia Energy, CENTROPOL, RWE, Veolia
Komodity, Lumius, EP Energy Trading, Slovenské elektrárne και Amper Market είναι όλοι κάτω από το […] %.
Λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρούς πελάτες

(51)

Σε εθνικό επίπεδο, η ČEZ Prodej προμηθεύει το […] % των μικρών πελατών (4) αν ληφθεί υπόψη ο όγκος της
παραδοθείσης ηλεκτρικής ενέργειας· ωστόσο, μεγαλύτερες ποσότητες καταναλώθηκαν στην περιοχή διανομής του ομίλου
ČEZ, συγκεκριμένα […] TWh από […] TWh καταναλώθηκαν από μικρούς πελάτες (5). Τα μερίδια αγοράς της ČEZ
Prodej για τέτοιους πελάτες ήταν μάλλον σταθερά την περίοδο 2012-2015 στο […] % (6). Ωστόσο, η Επιτροπή
παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΑΑ, τα μερίδια αγοράς της ČEZ Prodej μειώθηκαν τα τελευταία 6 χρόνια (7).

(52)

Σε τοπικό επίπεδο, τα μερίδια αγοράς των κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης για τους μικρούς πελάτες είναι μεγάλα:
την περίοδο 2014-2015, οι ČEZ Prodej και E.ON κατείχαν μερίδιο αγοράς […] % στις αντίστοιχες περιοχές τους
διανομής, ενώ η PRE είχε […] % μερίδιο αγοράς στην περιοχή της Πράγας. Ο καθένας από τους τρεις κυριότερους
προμηθευτές είχε αμελητέα παρουσία στην αγορά της περιοχής του άλλου ([…] %) (8). Αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν
ισχυρά περιφερειακά χαρακτηριστικά.

(53)

Την περίοδο 2014-2016, τα μερίδια αγοράς για τους μικρούς πελάτες ήταν μάλλον σταθερά στην περίπτωση της E.ON
με […] % περίπου και στην περίπτωση της PRE με […] % περίπου. Σε εθνικό επίπεδο, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς
των τριών κυριότερων παικτών στην αγορά (ČEZ Prodej, E.ON και PRE) για τους μικρούς πελάτες είναι περίπου
74 % (9) (ο δείκτης HHI (10) υπολογίστηκε ότι είναι 2 664 για την αγορά αυτή). Ο εγγύτερος ανταγωνιστής για τη
συγκεκριμένη κατηγορία μικρών πελατών είναι η Bohemia Energy με […] %.
Ποσοστά αλλαγής παρόχου στους τελικούς καταναλωτές

(54)

Ο αριθμός των πελατών που αλλάζει πάροχο θεωρείται επίσης σημαντικός δείκτης του πραγματικού ανταγωνισμού. Θα
μπορούσε να γίνει διάκριση μεταξύ δύο ειδών αλλαγής παρόχου των πελατών: της εξωτερικής αλλαγής παρόχου που
αναφέρεται στην αλλαγή προμηθευτή και της εσωτερικής αλλαγής που αφορά την αλλαγή τιμολογίου ή σύμβασης με
τον ίδιο προμηθευτή. Σε προηγούμενη απόφασή της (11), η Επιτροπή ανέλυσε κυρίως την εξωτερική αλλαγή παρόχου.

(1) Συγκριτικά, στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1674 διαπιστώθηκε ότι τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των τεσσάρων μεγαλύτερων
προμηθευτών λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία ήταν 33 %· στην απόφαση 2010/403/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2010,
σχετικά με την εξαίρεση της παραγωγής και χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια μακροζώνη της Ιταλίας και της λιανικής
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο μέσης, υψηλής και πολύ υψηλής τάσης στην Ιταλία,
από την εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 186 της 20.7.2010, σ. 44) σχετικά
με την Ιταλία, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των τριών μεγαλύτερων προμηθευτών λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 43,89 %. Στην
απόφαση 2006/422/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 της οδηγίας
2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη Φινλανδία,
εξαιρουμένων των νήσων Åland (ΕΕ L 168 της 21.6.2006, σ. 33) σχετικά με τη Φινλανδία, το εν λόγω μερίδιο αγοράς ήταν 35-40 %.
(2) Δείκτης Herfindahl-Hirschman.
(3) Βλέπε αίτημα, σ. 7.
(4) Βλέπε για τους μικρούς πελάτες τον πίνακα 10 στην απάντηση που έδωσε η αιτούσα χώρα στις 10 Μαΐου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για
πληροφορίες, της 21ης Απριλίου 2017.
(5) Βλέπε έκθεση CRA, πίνακα 3, σ. 18 σε συνδυασμό με πίνακα 8, σ. 23.
(6) Βλέπε αίτημα, πίνακα 3, σ. 32.
(7) βλέπε έκθεση της ΕΑΑ, σ. 2.
(8) Βλέπε έκθεση CRA, πίνακα 8, σ. 23.
(9) Συγκριτικά, στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1674 διαπιστώθηκε ότι τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των τεσσάρων μεγαλύτερων
προμηθευτών λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία ήταν 36 %. Στην απόφαση 2006/422/ΕΚ σχετικά με τη Φινλανδία, το εν λόγω
μερίδιο αγοράς ήταν 35-40 %.
(10) Βλέπε παρουσίαση ΕΑΑ στην ΓΔ COMP της 9ης Ιουνίου 2017.
(11) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1674.
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Λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους πελάτες
(55)

Η αιτούσα χώρα ισχυρίζεται ότι τα ποσοστά εξωτερικής αλλαγής παρόχου είναι σχετικά υψηλά στους μεγάλους
καταναλωτές. Ωστόσο, το ποσοστό εξωτερικής αλλαγής παρόχου για τους μεγάλους πελάτες μειώθηκε από περίπου
30 % που ήταν το 2010 σε 16 % το 2015· το μέσο ποσοστό εξωτερικής αλλαγής στην εν λόγω περίοδο των έξι ετών
ήταν 22 % (1). Συγκριτικά, κατά μέσο όρο, τα ποσοστά εξωτερικής αλλαγής παρόχου είναι υψηλότερα στην Τσεχική
Δημοκρατία απ' ό,τι στη Γερμανία (11 % περίπου) (2) και χαμηλότερα απ' ό,τι στην Ιταλία (32 % περίπου) (3). Σύμφωνα
με την αιτούσα χώρα, δεν υπάρχει κόστος για την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας· οι πελάτες που είναι άμεσα
συνδεδεμένοι σε δίκτυο υψηλής τάσης οργανώνουν τον εφοδιασμό τους σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω δημοπρασιών ή
αγοράζουν απευθείας ηλεκτρική ενέργεια στα χρηματιστήρια, γεγονός που εξηγεί ίσως την τάση να αλλάζουν πάροχο
πιο συχνά απ' ό,τι οι μικροί πελάτες (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 56 έως 59) (4).

Λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρούς πελάτες
(56)

H αιτούσα χώρα ισχυρίζεται ότι τα ποσοστά εξωτερικής αλλαγής παρόχου δεν είναι μεγάλα για τους μικρούς πελάτες,
λόγω του υψηλού, κατά τους ισχυρισμούς, επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και/ή λόγω της διαπραγμάτευσης της
σύμβασης με τον ίδιο προμηθευτή. Το ποσοστό εξωτερικής αλλαγής για τους μικρούς πελάτες ήταν περίπου 4,6 % το
2015 (δηλαδή το ίδιο με αυτό του 2010)· το μέσο ποσοστό εξωτερικής αλλαγής στην εν λόγω περίοδο των έξι ετών
ήταν 5 % (5). Σύμφωνα με την αιτούσα χώρα, η εξωτερική αλλαγή του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αρκετά
εύκολη για τους μικρούς πελάτες. Σύμφωνα με την έρευνα πελατών που διενεργήθηκε από την αιτούσα χώρα, οι μικροί
πελάτες στις περιοχές διανομής θα άλλαζαν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας «λόγω αυξήσεων των τιμών της τάξης
του 5-10 %» (6).

(57)

H γνώμη της ΕΕΑ έδειξε ότι, σύμφωνα με την έρευνα πελατών που παρήγγειλε η ČEZ Prodej, οι πελάτες επηρεάζονται
πολύ από τις τιμές και θέλουν να αλλάζουν (7). Επιπλέον, η γνώμη της ΕΕΑ έδειξε ότι «οι προμηθευτές άρχισαν να
στέλνουν ανταγωνιστικές προσφορές στους πελάτες τους προτείνοντας σημαντικές εκπτώσεις» και, κατά συνέπεια, βάσει
των εσωτερικών στοιχείων της ČEZ Prodej, «ένα σημαντικό μέρος των πελατών της ČEZ Prodej, που θα ήθελε ίσως να
αλλάξει προμηθευτή επέλεξε να αλλάξει τιμολόγιο με τον ίδιο προμηθευτή, την ČEZ Prodej» (8). Επίσης, στη γνώμη της,
η ΕΕΑ κατέληξε ότι, συνδυάζοντας το ποσοστό εξωτερικής αλλαγής με το ποσοστό εσωτερικής αλλαγής στην ČEZ
Prodej, το συνδυασμένο επίπεδο των ποσοστών αλλαγής για τα νοικοκυριά ήταν […] %.

(58)

Ωστόσο, η Επιτροπή παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (9), τα ποσοστά
εσωτερικής αλλαγής για τα νοικοκυριά φαίνεται να είναι μάλλον χαμηλά στην Τσεχική Δημοκρατία. Ειδικότερα, ο μέσος
όρος της τριετίας για τα ποσοστά εσωτερικής αλλαγής παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς πελάτες
ανέρχεται στο 2 % μόνο, ενώ ο μέσος όρος της πενταετίας για την εξωτερική αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας για
τους οικιακούς πελάτες είναι 6 % (10).

(59)

Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο Τσεχικός Εθνικός Ρυθμιστικός Φορέας (ERO) εντοπίζει, για την αγορά λιανικής
πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ορισμένους ασαφείς συμβατικούς όρους στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου με
αυτόματη παράταση, εξαιτίας των οποίων οι πελάτες μπορεί να δυσκολευτούν περισσότερο να εξακριβώσουν τις
ημερομηνίες και τις προϋποθέσεις λήξης των συμβάσεων (11). Το ίδιο σημείο για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και
αυτόματης παράτασης επαναλήφθηκε στην τελευταία διαθέσιμη εθνική έκθεση του ERO του 2016 (12).

Πρόσβαση σε χονδρική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας
(60)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Η ρευστότητα της αγοράς χονδρικής είναι ένας συναφής δείκτης για τον ανταγωνισμό, καθώς επαρκείς ποσότητες από
την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης για τα συναφή προϊόντα χονδρικής (π.χ. βασικό φορτίο, φορτίο αιχμής,

Βλέπε αίτημα, πίνακα 12, σ. 58. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται με βάση τα σημεία παράδοσης.
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1674 της Επιτροπής, αιτιολογική σκέψη 39.
Απόφαση 2010/403/ΕΕ, αιτιολογική σκέψη 18.
βλέπε έκθεση CRA, σ. 43.
Βλέπε αίτημα, πίνακα 13, σ. 59. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται με βάση τα σημεία παράδοσης.
βλέπε έκθεση CRA, σ. 49.
Βλέπε γνώμη της ΕΕΑ, σ. 2, τελευταία παράγραφος.
Βλέπε γνώμη της ΕΕΑ της 14ης Ιουνίου 2017, σ. 3 παράγραφοι 3 και 4.
Ετήσια έκθεση των ACER/CEER για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου το 2015,
Νοέμβριος 2016, σ. 66 https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_
Report_2015.pdf
(10) Ο μέσος όρος της πενταετίας για τα ποσοστά εξωτερικής αλλαγής παρόχου στην Τσεχική Δημοκρατία είναι μικρότερος απ' ό,τι στη Γερμανία, τη
Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία.
(11) Εθνική έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών 2015, σ. 21. (https://www.eru.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2015.
pdf/e6ca9e45-17c6-4f48-9561-8f0ef0d6af29), Εθνική έκθεση του ERO 2016, σ. 25.
(12) Εθνική έκθεση του ERO 2016, σ. 25.
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παροχή με την ώρα για διαφορετικές χρονικές ζώνες) παρέχουν ευκαιρίες στους προμηθευτές που δεν παράγουν οι ίδιοι
ενέργεια, να εφοδιαστούν και να αντισταθμίσουν τους κινδύνους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εισέλθουν στις αγορές
λιανικής και να ανταγωνιστούν τους καθετοποιημένους προμηθευτές με τη δική τους παραγωγική ικανότητα.

Ο όμιλος ČEZ παραμένει, με μεγάλη διαφορά, ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας
(61)

Σε επίπεδο παραγωγής, ο όμιλος ČEZ παρήγαγε το […] % της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Τσεχική
Δημοκρατία το 2016 (1). Ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός (Elektrárna Počerady a.s.) κατείχε μερίδιο αγοράς […]
και οι επόμενοι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί (Sokolovská Uhelná a.s., Elektrárna Dětmarovice a.s. και Severní
Energetická a.s. (2)) ήταν όλοι κάτω του […] % ο καθένας (3). Οι ακόλουθοι έξι παραγωγοί ήταν κάτω του 3 % και οι
υπόλοιποι (αντιπροσώπευαν περίπου το 17 % της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας) ήταν πολλές μικρές εγκαταστάσεις
ηλιακής και αιολικής ενέργειας και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι E.ON, PRE και οι άλλοι μικροί προμηθευτές λιανικής
(π.χ. Bohemia Energy, CENTROPOL) δεν έχουν δικές τους εγκαταστάσεις παραγωγής στην Τσεχική Δημοκρατία.

(62)

Ο όμιλος ČEZ εξακολουθεί, συνεπώς, να είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Τσεχική
Δημοκρατία. Το μερίδιο αγοράς του σε επίπεδο παραγωγής αντανακλά την προνομιακή πρόσβαση που διαθέτει στις
φθηνότερες πηγές παραγωγής στην Τσεχική Δημοκρατία (πυρηνική, λιγνίτη, άνθρακα).

(63)

Όσον αφορά την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, πρέπει να σημειωθεί ότι τη διετία 2016-2017 είχαν σημειωθεί
ατυχήματα σε ορισμένους από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες του ομίλου ČEZ […].

(64)

Στο πλαίσιο του σχεδίου μακροχρόνιας στρατηγικής για την ενέργεια της Τσεχικής Δημοκρατίας (4), η παραγωγή
πυρηνικής ενέργειας θα πρέπει να αναλογεί στο μισό περίπου της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της
χώρας έως το 2050 (ενώ σήμερα αναλογεί στο ένα τρίτο). Οι τσεχικές αρχές σχεδιάζουν να καταργήσουν σταδιακά τις
τέσσερις μονάδες στο Dukovany από το 2035 και, ταυτόχρονα, σχεδιάζουν να κατασκευάσουν νέους αντιδραστήρες
στα δύο υπάρχοντα πυρηνικά εργοστάσια (Dukovany και Temelin) με τη δυνατότητα προαιρετικά να αγοράσει το
κράτος το κομμάτι του ομίλου ČEZ που δραστηριοποιείται στην πυρηνική ενέργεια ή να χρηματοδοτήσει ο όμιλος ČEZ
τους νέους αντιδραστήρες. Σ' αυτό το σενάριο, με πλήρη επανεκκίνηση των αντιδραστήρων και την προβλεπόμενη
αύξηση της παραγωγής ενέργειας για τα επόμενα χρόνια (5), το μερίδιο αγοράς του ομίλου ČEZ είναι πολύ πιθανόν να
ανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα.

Χρήση της αγοράς χονδρικής
(65)

Σε επίπεδο χονδρικής, η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται είτε στο εσωτερικό καθετοποιημένων επιχειρήσεων που διεξάγουν
δραστηριότητες παραγωγής και λιανικής πώλησης (όπως οι εταιρείες του ομίλου ČEZ) ή αποτελούν αντικείμενο
εμπορίας μέσω διαφόρων διαύλων: υπό καθαρά διμερείς συμβάσεις (εξωχρηματιστηριακές ή OTC) ή μέσω χρηματο
μεσίτη· στις προθεσμιακές αγορές που διοργανώνει το «Power Exchange Central Europe» («PXE») ή το χρηματιστήριο
εμπορευμάτων Kladno της Μοραβίας («CMCEK») (6)· και σε αγορές άμεσης παράδοσης που διοργανώνονται από τον
τσεχικό φορέα εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την εταιρεία ΟΤΕ a.s. Οι έμποροι στον τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνδυασμό διμερών συμβάσεων και ενεργειακών
χρηματιστηριακών προϊόντων, μεταξύ άλλων και τις πλατφόρμες του τσεχικού ΟΤΕ και τα ξένα χρηματιστήρια (7), για
την αγορά και την πώληση (8).

(66)

Οι τιμές χονδρικής στο χρηματιστήριο PXE συνήθως ακολουθούν τις τιμές στο χρηματιστήριο EEX. Σχετικά με αυτό, η
αιτούσα χώρα ισχυρίζεται ότι η ČEZ Prodej (9) δεν έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες εταιρείες
λιανικής της αγοράς, οι οποίες πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν στο χρηματιστήριο PXE, διότι […] (10).
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το επίπεδο τιμών βασίζεται σε συμβατική διευθέτηση μεταξύ των δύο
εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και μπορεί, συνεπώς, να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και δεν έχει αντίκτυπο στο
συνολικό κέρδος του ομίλου ČEZ.

(1) Ακριβέστερα, σχεδόν […] TWh από ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των […] TWh. Βλέπε απάντηση της αιτούσας
χώρας στις 10 Μαΐου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, της 21ης Απριλίου 2017, σ. 1, πίνακας 1). O ERO αναφέρει ότι το
2016 η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 83,3 TWh.
(2) Θα ήταν ωστόσο αναμενόμενο, μετά την εξαγγελθείσα πώληση στην Czech Coal του εργοστασίου που είχε ο όμιλος ČEZ στο Pocerady
(1 000 MW), να αυξηθεί λίγο το μερίδιο αγοράς της Severní Energetická (θυγατρικής της Czech Coal).
(3) Βλέπε απάντηση της αιτούσας χώρας της 1ης Αυγούστου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, της 28ης Ιουνίου 2017.
(4) Βλέπε Platts Power in Europe, τεύχος 753, 3 Ιουλίου 2017, σ. 15.
(5) Τον Μάρτιο του 2017, ο όμιλος ČEZ προβλέπει αύξηση της παραγωγής ενέργειας για το 2018 σε 66 TWh από 59 TWh το 2015 – βλέπε
Platts Power in Europe, τεύχος 722 (28 Μαρτίου 2016), σ. 15.
(6) Αυτού του είδους η συναλλαγή εστιάζεται περισσότερο στις εγχώριες χρηματιστηριακές συναλλαγές παρά στις διεθνείς.
(7) Κυρίως το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας στη Λειψία (EEX).
(8) Εθνική έκθεση του ERO 2015, σ. 17, 18.
(9) Η ΕΕΑ προβάλλει, στη γνώμη της, το ίδιο επιχείρημα.
(10) Βλέπε απάντηση της αιτούσας χώρας στις 28 Μαρτίου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, της 24ης Μαρτίου 2017.
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Οι ποσότητες που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών στις αγορές χονδρικής (άμεσες και προθεσμιακές στην εξωχρημα
τιστηριακή αγορά, με χρηματομεσίτες ή κατευθείαν στα χρηματιστήρια) στην Τσεχική Δημοκρατία το 2016 ([…] TWh)
ανέρχονταν περίπου σε […] του ποσού της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (1). Ειδικότερα, οι ποσότητες
OTC που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις πλατφόρμες των χρηματομεσιτών, όπως η Trayport, ανέρχονταν σε
[…] TWh (από συνολικά […] TWh) το 2016, δηλαδή αυξήθηκαν ελαφρά από το 2008 ([…] TWh) (2). Συγκριτικά,
το μέγεθος της γερμανικής αγοράς χονδρικής ήταν δέκα φορές μεγαλύτερο από τις συνολικές ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας που αναλήφθηκαν (3). Στην Τσεχική Δημοκρατία, οι μικρές ποσότητες συναλλαγών σε προθεσμιακά
συμβόλαια (4) είχαν καταγραφεί στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο ενέργειας (PXE (5)), ενώ πολύ μικρές ποσότητες
(2-3 TWh) αποτέλεσαν αντικείμενο αγοραπωλησίας σε εγχώρια χρηματιστήρια, όπως το CMCEK (6). Οι ποσότητες στις
αγορές της επόμενης ημέρας και στις ενδοημερήσιες αγορές (OTE-Spot), που είναι απαραίτητες για να μπορούν οι
έμποροι λιανικής να βασίζονται στις αγορές χονδρικής, αυξήθηκαν μετά το 2008 αλλά οι ποσότητες παρέμειναν
μικρές (7). Τέλος, η έλλειψη δεδομένων για τις άμεσες διμερείς πωλήσεις (OTC) δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να
αξιολογήσει αν είναι αρκετές για να μπορούν οι νεοεισερχόμενοι να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά (8).
Ευκαιρίες για εισαγωγές

(68)

Όσον αφορά τις εισαγωγές, η αιτούσα χώρα ισχυρίστηκε ότι υπάρχει «μεγάλη ικανότητα διασύνδεσης στα γερμανο
τσεχικά σύνορα» (9). Ωστόσο, ο τσεχικός TSO κοινοποίησε (10) αρκετές κρίσιμες καταστάσεις στο τσεχικό σύστημα
μεταφοράς λόγω των απρογραμμάτιστων ροών διαμετακόμισης [ή «loop flows» (κυκλικές ροές)] που ανέρχονται σε
αρκετά GW. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον τσεχικό TSO, οι κυκλικές ροές είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη σταθερότητα
του δικτύου (11) και ένας περιοριστικός παράγοντας για το εμπόριο στα τσεχικά σύνορα, ιδίως στα γερμανοτσεχικά
σύνορα. Τα αριθμητικά στοιχεία που υπέβαλε η αιτούσα χώρα (12) δείχνουν ότι η ικανότητα εισαγωγών που είναι
διαθέσιμες εμπορικά στα σύνορα με τη Γερμανία μειώθηκαν σημαντικά την περίοδο 2014-2016 (13).

(69)

Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής για τις εισαγωγές από τις γειτονικές χώρες θα μπορούσε να μειωθεί λόγω των
παραδοσιακά χαμηλών τιμών χονδρικής στην Τσεχική Δημοκρατία. Αυτή ήταν η περίπτωση την περίοδο 2012-2016,
όταν η μέση διαφορά τιμής αγοράς επόμενης ημέρας στα τσεχικά σύνορα ήταν αρνητική, συγκεκριμένα – 3,9
ευρώ/MWh με την Πολωνία· – 0,4 ευρώ/MWh με την Αυστρία· – 0,6 EUR/MWh με τη Σλοβακία, και μόνο με τη
Γερμανία ήταν ελαφρώς θετική (0,4 EUR/MWh) (14).

(70)

Παρά τα ανωτέρω, η αιτούσα χώρα ισχυρίστηκε ότι το 2016, περίπου 8,6 TWh της ικανότητας εισαγωγών
κατανεμήθηκε σε συμμετέχοντες στην αγορά, ενώ 7,9 TWh, που αντιστοιχούν «στο 13 % περίπου της συνολικής
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας» είχαν εισαχθεί σε απάντηση των αιφνίδιων διακοπών στα εργοστάσια πυρηνικής
ενέργειας του ομίλου ČEZ (15). Αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις μπορούν να εξηγήσουν τις ποσότητες που εισήχθησαν
και κατανεμήθηκαν σε συμμετέχοντες στην αγορά το 2016. Πράγματι, ο όμιλος ČEZ υπολόγισε ότι, αν δεν υπήρχαν οι
διακοπές αυτές, θα είχαν παραχθεί πρόσθετες […] TWh ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η κατάσταση δείχνει σημεία
ανάκαμψης και μερικοί από τους αντιδραστήρες άρχισαν να λειτουργούν πάλι, ενώ άλλοι σχεδιάζεται να επαναλειτουρ
γήσουν σύντομα. Ως αποτέλεσμα αναμένεται να μειωθούν σταδιακά οι εισαγωγές στο μέλλον, καθώς η αύξηση της
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας με χαμηλό οριακό κόστος θα σπρώξει προς τα κάτω τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην
Τσεχική Δημοκρατία.

(1) Αριθμητικά στοιχεία που υπέβαλε η αιτούσα χώρα βάσει των αριθμητικών στοιχείων του ΟΤΕ.
(2) Η εξέλιξη των ποσοτήτων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην πλατφόρμα Trayport – OTC τα προηγούμενα χρόνια είναι η εξής: […]
TWh το 2008· […] TWh το 2009· […] TWh το 2010· […] TWh το 2011· […] TWh το 2012· […] TWh το 2013· […] TWh το 2014 και
[…] TWh το 2015. Βλέπε απάντηση της αιτούσας χώρας στις 10 Μαΐου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, της
3ης Μαΐου 2017.
(3) Βλέπε εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1674.
(4) […] TWh το 2016 σε σύγκριση με […] TWh το 2008 – βλέπε απάντηση που έδωσε η αιτούσα χώρα στις 10 Μαΐου 2017 στο αίτημα της
Επιτροπής για πληροφορίες, της 3ης Μαΐου 2017, πίνακα 5, σ. 4.
(5) Στο PXE αντικείμενο συναλλαγών είναι μόνο τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα φυσικής παράδοσης.
(6) Περίπου 2,6 TWh σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Kladno του 2015 (διαθέσιμη στην τσεχική γλώσσα εδώ: https://www.cmkbk.
cz/zpravy/vz2015/#6/z, σ. 6).
(7) Περίπου […] TWh. Βλέπε πίνακα 5, σελίδα 4 της απάντησης που έδωσε η αιτούσα χώρα στις 10 Μαΐου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για
πληροφορίες, της 21ης Απριλίου 2017.
(8) Η αιτούσα χώρα δεν υπέβαλε τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που πωλήθηκαν με συνεργατικές συμφωνίες ή με απευθείας διμερείς πωλήσεις
(χωρίς χρηματομεσίτη) με το επιχείρημα ότι δεν τις γνωρίζει. Οι παραπάνω υπολογισμοί δεν περιλάμβαναν δεδομένα από τις πλατφόρμες OTC.
(9) Βλέπε σ. 10 (απάντηση στην ερώτηση 9) της απάντησης της αιτούσας χώρας στις 16 Φεβρουαρίου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για
πληροφορίες, της 31ης Ιανουαρίου 2017.
(10) Βλέπε διάφορες εκθέσεις και μελέτες που δημοσιεύτηκαν στον τσεχικό TSO Ceps, a.s. (www.ceps.cz) για τις κυκλικές ροές στην περιφέρεια.
(11) Βλέπε επίσης την ετήσια έκθεση του ERO 2016.
(12) Βλέπε απάντηση της αιτούσας χώρας της 1ης Αυγούστου 2017 και παραρτήματά της, στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, της
28ης Ιουνίου 2017.
(13) Η εμπορική ικανότητα στα γερμανοτσεχικά σύνορα (κατεύθυνση από Γερμανία προς Τσεχική Δημοκρατία) που είναι διαθέσιμη στην αγορά της
επόμενης ημέρας μειώθηκε από […] MWh το 2014 σε […] MWh το 2016 (αριθμητικά στοιχεία βάσει του παραρτήματος 8 της απάντησης της
αιτούσας χώρας της 1ης Αυγούστου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, της 28ης Ιουνίου 2017).
(14) Βλέπε έκθεση της ACER 2016 για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (http://www.acer.europa.eu/Official_
documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202016%20-%20ELECTRICITY.pdf).
(15) Βλέπε σ. 10 (απάντηση στην ερώτηση 9) της απάντησης της αιτούσας χώρας στις 16 Φεβρουαρίου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για
πληροφορίες, της 31ης Ιανουαρίου 2017.
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Ανταγωνισμός τιμών και κανονιστική ρύθμιση των τιμών
(71)

Η τιμή της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς πελάτες έχει δύο κύριες συνιστώσες (1): η πρώτη, που
αναλογεί στο 45 % της συνολικής τελικής τιμής, περιλαμβάνει το σταθερό κόστος της διανομής της ηλεκτρικής
ενέργειας, βοηθητικών υπηρεσιών, τελών του συστήματος κ.λπ.· η δεύτερη, που αντιστοιχεί στο 37 % της συνολικής
τελικής τιμής είναι η συνιστώσα της ηλεκτρικής ενέργειας, που περιλαμβάνει το περιθώριο πώλησης λιανικής (2). Αυτή η
δεύτερη συνιστώσα δεν ρυθμίζεται κανονιστικά (3).

(72)

Όσον αφορά τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνουν οι τελικοί καταναλωτές, τόσο για τους μεγάλους όσο
και για τους μικρούς πελάτες, το επίπεδο τιμής συμπεριλαμβανομένων των φόρων είναι μικρότερο από τον μέσο όρο των
ΕΕ-28 και, επίσης, μικρότερο από τον μέσο όρο των ΕΕ-28 αν αφαιρεθούν οι φόροι (4). Η αιτούσα χώρα παρατηρεί ότι
οι τιμές αυτές ήταν συνεχώς χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές στη Γερμανία την περίοδο 2007-2015.

(73)

Ειδικότερα, ως προς τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες (5), η αιτούσα χώρα παρατηρεί ότι η συνιστώσα της
ενέργειας στην Τσεχική Δημοκρατία μειώθηκε κατά 40 % και πλέον μεταξύ του δεύτερου μισού του 2012 και του
δεύτερου μισού του 2015, όταν ήταν κατά 24 % χαμηλότερη (0,0300-0,0400 EUR ανά kWh) από τη συνιστώσα της
ενέργειας στη Γερμανία (0,0400-0,0500 EUR ανά kWh). Ως προς τα νοικοκυριά (6), η αιτούσα χώρα παρατηρεί ότι,
μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, η τσεχική συνιστώσα της ενέργειας μειωνόταν σταθερά και στο δεύτερο εξάμηνο
του 2015 ήταν σχεδόν 0,0400 ευρώ ανά kWh, γεγονός που σημαίνει ότι ήταν 49 % χαμηλότερη από τη γερμανική
συνιστώσα της ενέργειας (0,0700-0,0800 ευρώ ανά kWh) (7).

(74)

Η αιτούσα χώρα συμπεραίνει από αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, που βασίζονται στα στοιχεία της Eurostat, ότι «ο βαθμός
ανταγωνισμού είναι μεγαλύτερος στην τσεχική αγορά απ' ό,τι στη γερμανική αγορά που είναι άμεσα εκτεθειμένη στον
ανταγωνισμό σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής για την εξαίρεση της λιανικής πώλησης της
Γερμανίας.» (8) Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται με αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως ως προς τη σύγκριση της τιμής μεταξύ
της τσεχικής και της γερμανικής αγοράς. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. επίπεδα οριακού κόστους και ελαστικότητες
στη ζήτηση), η οικονομική θεωρία λέει ότι αγορές με πολύ μεγάλη συγκέντρωση θα μπορούσαν να έχουν μικρότερες
τιμές σε σχέση με τις αγορές με μικρότερο βαθμό συγκέντρωσης (9). Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η σύγκριση της
τιμής εξαρτιόταν από την επιλογή της μονάδας. Μάλιστα οι γερμανικές τιμές ήταν πάνω από τις τσεχικές με απόλυτους
όρους τα τελευταία χρόνια αλλά ήταν χαμηλότερες με όρους αγοραστικής δύναμης (PPS)· από την άποψη αυτή οι
τσεχικές τιμές ήταν υψηλότερες το 2015 (10).

(75)

Επιπλέον, όσον αφορά ειδικότερα τις τιμές για τα νοικοκυριά, η ACER (Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας της ΕΕ) παρατήρησε, βάσει των πληροφοριών που έλαβε από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ότι «ίσως
υπάρχουν παρατυπίες στα στοιχεία για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Τα αποτελέσματα αυτά
πρέπει, συνεπώς, να ερμηνεύονται με προσοχή.» (11)
ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΏΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΎ ΑΕΡΊΟΥ

Αριθμός των παικτών στην αγορά, μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων παικτών
(76)

Τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία του ERO δείχνουν ότι το 2016 υπήρχαν 98 ενεργοί έμποροι που προμήθευαν φυσικό
αέριο σε πελάτες που δραστηριοποιούνταν στην Τσεχική Δημοκρατία (12). Το συνολικό κόστος (13) εισόδου στην αγορά
για τη λιανική πώληση φυσικού αερίου είναι χαμηλό και δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στην είσοδο στην αγορά.

(1) Οι φόροι αναλογούν στο 18 % της τιμής.
(2) Βλέπε εθνική έκθεση ERO 2016, κεφάλαιο 8, σ. 20.
(3) Η μόνη εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται από τον ύστατο προμηθευτή, που είναι οριακή στην
Τσεχική Δημοκρατία.
(4) Βλέπε http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
(5) Για τον σκοπό του υπολογισμού αυτής της τιμής, η αιτούσα χώρα ορίζει τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες ως πελάτες με κατανάλωση
μεταξύ 2 000 και 20 000 MWh.
(6) Για τον σκοπό του υπολογισμού αυτής της τιμής, η αιτούσα χώρα ορίζει τους οικιακούς καταναλωτές ως πελάτες με κατανάλωση μεταξύ 2 500
και 5 000 MWh.
(7) Βλέπε έκθεση CRA, σ. 41 και σ. 42.
(8) Τμήμα 5.2 του αιτήματος, σ. 37, τελευταία παράγραφος.
(9) Για παράδειγμα, σε μια αγορά ολιγοπωλίου με ανταγωνισμό κατά τον Cournot, μπορεί να αποδειχθεί ότι ο αθροιστικός δείκτης Lerner της
αγοραστικής δύναμης (ποσοστό της τιμής που δεν προορίζεται να καλύψει οριακά κόστη, γνωστό επίσης ως εμπορικό περιθώριο) είναι αντιστρόφως
ανάλογος με την ελαστικότητα της ζήτησης και άμεσα συνδεδεμένος με τον δείκτη HHI της συγκέντρωσης [βλέπε για παράδειγμα κεφάλαιο 4 στου
Vives, 1999, «Oligopoly Pricing: Old Ideas and New Tools» (Ολιγοπωλιακή τιμολόγηση: παλιές ιδέες και νέα εργαλεία), MIT Press]. Αυτό σημαίνει
ότι, αν όλα τα άλλα είναι ίδια, οι αγορές με μεγαλύτερη συγκέντρωση (μεγαλύτερη ελαστικότητα) θα εμφάνιζαν υψηλότερα (χαμηλότερα) εμπορικά
περιθώρια. Συνεπάγεται επίσης ότι μια αγορά με πολύ μεγάλη συγκέντρωση Α θα μπορούσε να εμφανίσει χαμηλότερες τιμές (και ακόμη υψηλότερο
εμπορικό περιθώριο) απ' ό,τι μια άλλη αγορά με μικρότερη συγκέντρωση Β, αν, για παράδειγμα, τα οριακά κόστη της Α ήταν αρκετά μικρά σε
σύγκριση με αυτά της Β. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε και με άλλους εναλλακτικούς συνδυασμούς σχετικού οριακού κόστους και ελαστικότητας της
ζήτησης μεταξύ Α και Β, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών που προσομοιάζουν με πραγματικά χαρακτηριστικά της τσεχικής και της γερμανικής
αγοράς. Συνεπώς, αυτά τα αντιθετικά παραδείγματα δείχνουν ότι, από μια μόνο σύγκριση των παρατηρούμενων τιμών και χωρίς να ληφθούν υπόψη
άλλοι παράγοντες, δεν είναι ίσως δυνατό να συναγάγουμε κατηγορηματικά ότι μια αγορά είναι περισσότερο ανταγωνιστική σε σχέση με μια άλλη.
(10) Υπολογισμός της Επιτροπής βασιζόμενος σε στοιχεία της Eurostat (Ref. tables: nrg_pc_204 and nrg_pc_205).
(11) Βλέπε έκθεση παρακολούθησης της αγοράς της ACER 2015 – Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου – σ. 44, υποσημείωση 107.
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%
202015%20-%20ELECTRICITY%20AND%20GAS%20RETAIL%20MARKETS.pdf
(12) Βλέπε εθνική έκθεση του ERO 2016, σ. 42.
(13) Τα συνολικά κόστη αποτελούνται από το κόστος που συνδέεται με το κόστος αδειοδότησης και το λειτουργικό κόστος (μάρκετινγκ, κόστος
εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ.).
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(77)

Σε προηγούμενες αποφάσεις της (1), η Επιτροπή θεώρησε ότι, όσον αφορά την αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των τριών μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι ένας από τους δείκτες που έχουν
σημασία για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης της αγοράς και της γενικότερης κατάστασης του ανταγωνισμού.
Δεδομένου ότι δεν υπόκεινται όλοι οι παίκτες της αγοράς στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, η ανάλυση
εστιάζεται κυρίως στη θέση στην αγορά και στις πιέσεις του ανταγωνισμού στους επιμέρους παίκτες της αγοράς που
υπόκεινται στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίοι είναι κατ' ουσία οι ČEZ Prodej και PP. Ωστόσο, όταν
πρέπει να γίνει κατανοητό το πλαίσιο αγοράς στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ČEZ Prodej και PP, άλλοι φορείς
εκμετάλλευσης περιλαμβάνονται στην ανάλυση (βλέπε επίσης αιτιολογική σκέψη 20).Άλλα μέτρα συγκέντρωσης
μπορούν επίσης να θεωρηθούν συναφή.

(78)

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία (2), οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου ως προς την
ποσότητα που πωλήθηκε σε πελάτες είναι η RWE (σήμερα λέγεται Innogy Energie, s.r.o.) με μερίδιο αγοράς σχεδόν
[…] %, και ακολουθούν οι PP και E.ON με μερίδιο αγοράς […] %. Η ČEZ Prodej δραστηριοποιείται επίσης σ' αυτήν
την αγορά με μερίδιο […] % (3).
Λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες

(79)

Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία του 2016 που έδωσε η αιτούσα χώρα, η RWE είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής σε
μεγάλους πελάτες με μερίδιο αγοράς […] % και ακολουθούν η ČEZ Prodej με μερίδιο αγοράς [....] % και η Ε.ΟΝ με
μερίδιο αγοράς […] %. Η Επιτροπή σημειώνει ότι μόνο η PP και η ČEZ Prodej θεωρούνται αναθέτοντες φορείς με την
έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και, συνεπώς, υπόκεινται στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.

(80)

Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των τριών μεγαλύτερων προμηθευτών λιανικής σε μεγάλους πελάτες στην τσεχική
αγορά φυσικού αερίου είναι 51 %. Ο δείκτης ΗΗΙ που υπολογίστηκε γι' αυτήν την αγορά είναι 1 341 (4).
Λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μικρούς πελάτες

(81)

Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία του 2016 που έδωσε η αιτούσα χώρα, οι τρεις μεγαλύτεροι προμηθευτές σε
μικρούς πελάτες είναι η RWE με μερίδιο αγοράς […] % και ακολουθούν η PP με μερίδιο αγοράς [....] % και η Ε.ΟΝ με
μερίδιο αγοράς […] % (5). Η ČEZ Prodej (τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής) δραστηριοποιείται επίσης σ' αυτήν την
αγορά με μερίδιο […] %. Η Επιτροπή σημειώνει ότι μόνο η PP και η ČEZ Prodej θεωρούνται αναθέτοντες φορείς με την
έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και, συνεπώς, υπόκεινται στους κανόνες για τις συμβάσεις.

(82)

Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των τριών μεγαλύτερων προμηθευτών λιανικής σε μικρούς πελάτες στην τσεχική αγορά
φυσικού αερίου είναι 69 % (6). Ο δείκτης ΗΗΙ που υπολογίστηκε γι' αυτήν την αγορά είναι 2 024 (7).
Ποσοστά αλλαγής παρόχου στους τελικούς καταναλωτές
Λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες

(83)

Η εθνική έκθεση του ERO για το 2016 περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή παρόχου ξεχωριστά για τέσσερις
κατηγορίες πελατών (8): «μεγάλη ζήτηση», «ζήτηση μεσαίου μεγέθους», «μικρή ζήτηση» και «νοικοκυριά».

(84)

Οι πρώτες δύο κατηγορίες («μεγάλη ζήτηση» και «ζήτηση μεσαίου μεγέθους») μπορούν να αποδοθούν, γενικά, στην
κατηγορία «μεγάλοι πελάτες» όπως ορίστηκε για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. Το 2016 η αλλαγή παρόχου
από τους πελάτες μεγάλης ζήτησης ήταν 38 % και για τη ζήτηση μεσαίου μεγέθους 29 %. Τα επίπεδα αλλαγής
παρόχου για τις δύο κατηγορίες ήταν επίσης υψηλά τα τελευταία πέντε χρόνια.
Λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μικρούς πελάτες

(85)

Οι τελευταίες δύο κατηγορίες («μικρή ζήτηση» και «νοικοκυριά») μπορούν να αποδοθούν, γενικά, στην κατηγορία «μικροί
εμπορικοί πελάτες και νοικοκυριά» όπως ορίστηκε για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

(1) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1674, αιτιολογική σκέψη 37 και οι μνημονευθείσες σ' αυτήν αποφάσεις.
(2) Βλέπε εθνική έκθεση του ERO 2016, σ. 43.
(3) Τα μερίδια αγοράς σ' αυτήν την αιτιολογική σκέψη αναφέρονται στη συνολική λιανική πώληση φυσικού αερίου (σε μεγάλους και μικρούς
πελάτες).
(4) Υπολογίστηκε με βάση τον πίνακα 1, σελίδα 16 της απάντησης που έδωσε η αιτούσα χώρα στις 12 Απριλίου 2018 στο αίτημα της Επιτροπής για
πληροφορίες, της 21ης Δεκεμβρίου 2017.
(5) Βλέπε αίτημα, σ. 70.
6
( ) Βλέπε αίτημα, σ. 68.
(7) Υπολογίστηκε με βάση τον πίνακα 2, σελίδα 16 της απάντησης που έδωσε η αιτούσα χώρα στις 12 Απριλίου 2018 στο αίτημα της Επιτροπής για
πληροφορίες, της 21ης Δεκεμβρίου 2017.
(8) Βλέπε εθνική έκθεση του ERO 2016, κεφάλαιο 9, σ. 43.
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Το 2016, η αλλαγή παρόχου από τους πελάτες «μικρής ζήτησης» ήταν 14 %, ενώ για τα «νοικοκυριά» ήταν 6,6 %. Τα
επίπεδα αλλαγής παρόχου για τους πελάτες με «μικρή ζήτηση» ήταν πάνω από 10 % την περίοδο 2011-2016. Τα
επίπεδα αλλαγής παρόχου για τα «νοικοκυριά» μειώνονταν από το 2011 (όταν περίπου το ποσοστό αλλλαγής παρόχου
ήταν 13 % (1)), ωστόσο το 2016 το ποσοστό αλλαγής παρόχου αυξήθηκε.
Πρόσβαση στην αγορά χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου (2)

(87)

Οι οντότητες που συναλλάσσονται στην αγορά χονδρικής φυσικού αερίου μπορούν να αγοράσουν φυσικό αέριο με
μακροπρόθεσμες συμβάσεις, στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ή από άλλους συναλλασσόμενους. Οι μακροπρόθεσμες
συμβάσεις με τους Ρώσους και Νορβηγούς παραγωγούς φυσικού αερίου έχουν ακόμα πιθανότατα σημαντική επίδραση
στη διαμόρφωση των τιμών χονδρικής. Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις συνήθως εκτείνονται σε μεγάλη διάρκεια,
έως 30 έτη. Στο παρελθόν έγιναν ορισμένες αλλαγές στους τύπους διαμόρφωσης των τιμών του φυσικού αερίου σ'
αυτές τις συμβάσεις, αλλά οι ίδιες οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις δεν έχουν εγκαταλειφθεί (3). Σύμφωνα με τα
αριθμητικά στοιχεία της Eurostat, συνολικά 36 οντότητες εισήγαγαν φυσικό αέριο στην Τσεχική Δημοκρατία το
2016 (4).

(88)

Σύμφωνα με τον ERO, ο κάτοχος της αποκλειστικής άδειας για τις δραστηριότητες του διαχειριστή της αγοράς στην
Τσεχική Δημοκρατία, του ΟΤΕ a.s., οργανώνει από το 2010 αγορά άμεσης παράδοσης για το φυσικό αέριο. Με μια
τροποποίηση στους κανόνες της αγοράς φυσικού αερίου καταργήθηκε η αγορά της προηγούμενης ημέρας που
διοργάνωνε ο διαχειριστής της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα για την ενδοημερήσια
αγορά φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον ERO, αυτή η αγορά διατήρησε τη μεγάλη ελκυστικότητά της για τους συμμετέ
χοντες στην αγορά φυσικού αερίου το 2016 (5).

(89)

Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς χονδρικής πραγματοποιείται έξω από τις διάφορες χρηματιστηριακές πλατφόρμες και
με τη μορφή διμερών εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών («OTC»). Οι διμερείς συναλλαγές διαθέτουν το πλεονέκτημα ότι
μπορούν να πραγματοποιηθούν ευέλικτα, δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητη η προσφυγή σε περιορισμένο αριθμό
συμβάσεων. Σημαντικό ρόλο στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές διαδραματίζει η διαμεσολάβηση μέσω πλατφορμών
διαμεσολάβησης. Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές αυξήθηκαν σημαντικά από το 2012. Το 2016 οι συναλλαγές
εμπορίας φυσικού αερίου, μέσω πλατφορμών διαμεσολάβησης ή χωρίς αυτές, με την Τσεχική Δημοκρατία ως περιοχή
εφοδιασμού έφθασαν συνολικά τις 88 TWh (93 TWh, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που αποτέλεσαν
αντικείμενο συναλλαγών στις χρηματιστηριακές πλατφόρμες). Ο όγκος των προθεσμιακών συμβάσεων αυξήθηκε
από 0,7 TWh το 2014 σε 3 TWh το 2015.

(90)

Το 2016 η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου στην Τσεχική Δημοκρατία ανήλθε στις 88 TWh συνολικά. Η
κατανάλωση αυξήθηκε κατά 8,5 % σε σύγκριση με το 2015. Η αναλογία των ποσοτήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο
συναλλαγών χονδρικής προς την κατανάλωση είναι > 1 (6).

(91)

Λόγω των παραγόντων που εξετάστηκαν στις αιτιολογικές σκέψεις 87-90, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θεωρεί ότι
η ρευστότητα της τσεχικής αγοράς χονδρικής επαρκεί για να μπορούν οι έμποροι λιανικής να έχουν πρόσβαση υπό
ανταγωνιστικές συνθήκες στο φυσικό αέριο χονδρικής είτε μέσω των αγορών χονδρικής είτε με εισαγωγές. Η ρευστότητα
της τσεχικής αγοράς χονδρικής δεν είναι λόγος για να μην υπόκειται η λιανική πώληση φυσικού αερίου στην άμεση
έκθεση στον ανταγωνισμό.
Ανταγωνισμός τιμών και κανονιστική ρύθμιση των τιμών

(92)

Η τιμή της πώλησης φυσικού αερίου στους τελικούς πελάτες έχει δύο κύριες συνιστώσες (7): η πρώτη, που αναλογεί στο
22 % της τιμής, περιέχει κανονιστικά ρυθμιζόμενα μέρη (μεταφορά, διανομή κ.λπ.). Η δεύτερη, που αντιστοιχεί στο
78 % της τιμής, αντιπροσωπεύει την τιμή του ίδιου του εμπορεύματος, που περιλαμβάνει το περιθώριο κέρδους της
λιανικής πώλησης. Η δεύτερη συνιστώσα δεν ρυθμίζεται κανονιστικά (8).
Λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες

(93)

Όσον αφορά τους μεγάλους πελάτες, το επίπεδο τιμής συμπεριλαμβανομένων των φόρων είναι μικρότερο από τον μέσο
όρο των ΕΕ-28 και, επίσης, μικρότερο από τον μέσο όρο των ΕΕ-28 αν αφαιρεθούν οι φόροι (9).
Λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μικρούς πελάτες

(94)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Όσον αφορά τους μικρούς πελάτες, το επίπεδο τιμής συμπεριλαμβανομένων των φόρων είναι μικρότερο από τον μέσο
όρο των ΕΕ-28 και, επίσης, μικρότερο από τον μέσο όρο των ΕΕ-28 αν αφαιρεθούν οι φόροι (9).

Βλέπε αίτημα, σ. 73.
Επιπλέον της χονδρικής και των εισαγωγών, το 2017 η Τσεχική Δημοκρατία παρήγαγε 1 TWh φυσικού αερίου.
Βλέπε εθνική έκθεση του ERO 2016, σ. 39.
Βλέπε http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Number_of_entities_bringing_natural_gas_into_the_country-T1.png
Βλέπε εθνική έκθεση του ERO 2016, σ. 39.
88 TWh φυσικού αερίου καταναλώθηκε το 2016 από 93 TWh φυσικού αερίου που αποτελέσε το αντικείμενο συναλλαγών χονδρικής.
Βλέπε εθνική έκθεση του ERO 2016, σ. 32.
Η μόνη εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα είναι η τιμή του φυσικού αερίου που πωλείται από τον ύστατο προμηθευτή, η οποία σύμφωνα με το αίτημα
(παράγραφος 3 σ. 76) δεν έχει μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί στην Τσεχική Δημοκρατία.
(9) Βάσει του http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(95)

Ο ανταγωνισμός στις τσεχικές αγορές λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαρθρωτικά περιορισμένος από το
γεγονός ότι οι έμποροι λιανικής (άλλοι πλην της ČEZ Prodej) δεν έχουν αρκετή δική τους παραγωγική ικανότητα ούτε
πρόσβαση σε αγορές χονδρικής με σημαντική ρευστότητα είτε στην Τσεχική Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό μέσω
εισαγωγών. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί οι έμποροι λιανικής δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις την
ČEZ Prodej, η οποία είναι καθετοποιημένη και διαθέτει τη μεγαλύτερη εταιρεία τοπικής διανομής και τη μεγαλύτερη
υποδομή παραγωγής ενέργειας.
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

(96)

Τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των τριών μεγαλύτερων εταιρειών λιανικής πώλησης για μεγάλους πελάτες είναι μάλλον
μεγάλα (60 %) με τον μεγαλύτερο παίκτη στην αγορά (την ČEZ Prodej) να κατέχει μερίδιο αγοράς […] %. Ο δεύτερος
και ο τρίτος σε μέγεθος παίκτες της αγοράς, συγκεκριμένα οι E.ON και PRE, που κατέχουν μερίδια αγοράς της τάξης
του […] % και […] %, αντίστοιχα, δεν υπόκεινται στους κανόνες της Ένωσης για τις συμβάσεις. Παρά τα μη αμελητέα
μερίδια αγοράς τους, μπορούν να ασκούν μόνο περιορισμένη πίεση στην ČEZ Prodej. Η πρόσβαση στη χονδρική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι επαρκής: ο όμιλος ČEZ είναι, με μεγάλη διαφορά, ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής
ενέργειας στην Τσεχική Δημοκρατία και οι δυνατότητες διασύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι περιορισμένες,
οπότε, η ρευστότητα της αγοράς χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από τη συμπεριφορά του ομίλου
ČEZ. Η κατάσταση αυτή περιορίζει τη δυνατότητα που έχουν να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια τόσο σε βασικό
φορτίο όσο και σε άλλα προϊόντα που χρειάζονται με ανταγωνιστικούς όρους, γεγονός που με τη σειρά του περιορίζει
διαρθρωτικά την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται την ČEZ Prodej. Για τους ίδιους λόγους, οι μικρότεροι
ανταγωνιστές έχουν περιορισμένη ικανότητα ανταγωνισμού με τους τρεις μεγαλύτερους προμηθευτές.

(97)

Η θέση των ČEZ Prodej, E.ON και PRE στην αγορά ενισχύεται από τα ισχυρά περιφερειακά χαρακτηριστικά αυτής της
αγοράς και οι ανομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού στις τρεις περιοχές διανομής δυσχεραίνουν τους ανταγωνιστές που
θα ήθελαν να καταλάβουν τις θέσεις αυτών των φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά μέσα στις δικές τους αντίστοιχες
περιοχές διανομής. Τέλος, ο βαθμός αλλαγής παρόχου, αν και υψηλότερος για τους μεγάλους πελάτες σε σχέση με τους
μικρούς, έχει ελαττωθεί τα τελευταία χρόνια.

(98)

Αν ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που εξετάστηκαν παραπάνω, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιείται ο όρος της
άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ως προς τη
λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους πελάτες στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας.
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

(99)

Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των τριών μεγαλύτερων εταιρειών λιανικής πώλησης για μικρούς πελάτες είναι μάλλον
μεγάλο (74 %), όπου ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά (η ČEZ Prodej) κατέχει μερίδιο αγοράς […] %. Ο δεύτερος
και ο τρίτος σε μέγεθος παίκτες της αγοράς, συγκεκριμένα οι E.ON και PRE, που κατέχουν μερίδια αγοράς της τάξης
του […] % και […] % (1), αντίστοιχα, δεν υπόκεινται στους κανόνες της Ένωσης για τις συμβάσεις. Παρά τα μη
αμελητέα μερίδια αγοράς που διαθέτουν, μπορούν να ασκούν μόνο περιορισμένη ανταγωνιστική πίεση στην ČEZ Prodej.
Η πρόσβαση στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι επαρκής: ο όμιλος ČEZ είναι, με μεγάλη διαφορά, ο
μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Τσεχική Δημοκρατία και οι δυνατότητες διασύνδεσης της ηλεκτρικής
ενέργειας είναι περιορισμένες, οπότε, η ρευστότητα της αγοράς χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από
τη συμπεριφορά του ομίλου ČEZ. Η κατάσταση αυτή περιορίζει τη δυνατότητα που έχουν να προμηθεύονται ηλεκτρική
ενέργεια τόσο σε βασικό φορτίο όσο και σε άλλα προϊόντα που χρειάζονται με ανταγωνιστικούς όρους, γεγονός που με
τη σειρά του περιορίζει διαρθρωτικά την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται την ČEZ Prodej. Για τους ίδιους λόγους, οι
μικρότεροι ανταγωνιστές έχουν περιορισμένη ικανότητα ανταγωνισμού με τους τρεις μεγαλύτερους προμηθευτές.

(100) Η θέση των ČEZ Prodej, E.ON και PRE ενισχύεται από τα ισχυρά περιφερειακά χαρακτηριστικά της αγοράς αυτής και
από τις ανομοιογενείς συνθήκες του ανταγωνισμού στις τρεις περιοχές διανομής, που δυσχεραίνουν τους ανταγωνιστές
που θα ήθελαν να καταλάβουν τη θέση στην αγορά των εν λόγω φορέων εκμετάλλευσης μέσα στις δικές τους
αντίστοιχες περιοχές διανομής. Τέλος, ο βαθμός αλλαγής παρόχου είναι μάλλον χαμηλός και, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω, οι χαμηλές τιμές λιανικής δεν είναι δείκτης της άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό.
(101) Αν ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που εξετάστηκαν παραπάνω, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιείται ο όρος της
άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ως προς τη
λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρούς πελάτες στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας.
(1) Βλέπε για τους μικρούς πελάτες τον πίνακα 10 στην απάντηση που έδωσε η αιτούσα χώρα στις 10 Μαΐου 2017 στο αίτημα της Επιτροπής για
πληροφορίες, της 21ης Απριλίου 2017.
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4.2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

(102) Όσον αφορά τη λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες στην Τσεχική Δημοκρατία, η κατάσταση μπορεί
να συνοψιστεί ως εξής: υπάρχει μεγάλος αριθμός προμηθευτών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο· τα
συνδυασμένα μερίδια αγοράς των τριών μεγαλύτερων εταιρειών λιανικής πώλησης δεν είναι πολύ υψηλά (51 %)· ο
πρώτος και ο τρίτος παίκτης στην αγορά δεν υπόκεινται στους κανόνες της Ένωσης για τις συμβάσεις· ο βαθμός
αλλαγής παρόχου φαίνεται ικανοποιητικός, δεν υπάρχει έλεγχος της τιμής στον τελικό χρήστη και η ρευστότητα της
αγοράς χονδρικής δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο για την άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό της λιανικής αγοράς
φυσικού αερίου.
(103) Αν ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που εξετάστηκαν παραπάνω, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται ο όρος της
άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ως προς τη
λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας.
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

(104) Όσον αφορά τη λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μικρούς πελάτες στην Τσεχική Δημοκρατία, η κατάσταση μπορεί να
συνοψιστεί ως εξής: υπάρχει μεγάλος αριθμός προμηθευτών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο· τα συνδυασμένα
μερίδια αγοράς των τριών μεγαλύτερων εταιρειών λιανικής πώλησης είναι μάλλον υψηλά (69 %), ωστόσο ο πρώτος και
ο τρίτος παίκτης της αγοράς δεν υπόκεινται στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις· ο βαθμός αλλαγής παρόχου
φαίνεται ικανοποιητικός· δεν υπάρχει έλεγχος της τιμής στον τελικό χρήστη και η ρευστότητα της αγοράς χονδρικής δεν
φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στην άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό της λιανικής πώλησης φυσικού αερίου.
(105) Αν ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που εξετάστηκαν παραπάνω, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται ο όρος της
άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ως προς τη
λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μικρούς πελάτες στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας.
4.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(106) Η παρούσα απόφαση βασίζεται στη νομική και πραγματική κατάσταση από τον Νοέμβριο του 2016 έως τον Απρίλιο
του 2018, όπως φαίνεται από τις πληροφορίες που υπέβαλε η αιτούσα χώρα και οι εθνικές εκθέσεις του ERO. Είναι
δυνατόν να αναθεωρηθεί, εφόσον, κατόπιν σημαντικών αλλαγών στη νομική ή την πραγματική κατάσταση, δεν
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
(107) Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (1) θα πρέπει να συνεχίσουν να
υπόκεινται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ, υπενθυμίζεται ότι οι συμβάσεις που καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας αναθέτων
φορέας δεσμεύεται σε σύναψη «μεικτής» σύμβασης, δηλαδή σε σύμβαση για τη στήριξη τόσο των δραστηριοτήτων που
εξαιρούνται από την εφαρμογή της οδηγίας 2014/25/ΕΕ όσο και των δραστηριοτήτων που δεν εξαιρούνται από αυτήν,
πρέπει να δίνεται προσοχή στις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται κατά κύριο λόγο η σύμβαση. Σε περίπτωση
τέτοιας μεικτής σύμβασης, ο κύριος στόχος της οποίας είναι η στήριξη μη εξαιρούμενων δραστηριοτήτων, πρέπει να
εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Εάν είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσδιοριστεί για ποια δραστη
ριότητα προορίζεται κατά κύριο λόγο η σύμβαση, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
(108) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής
δημόσιων συμβάσεων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 2014/25/ΕΕ δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς και προορίζονται να
καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας:
α) λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες·
β) λιανική πώληση φυσικού αερίου σε μικρούς πελάτες.
(1) Λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους και μικρούς πελάτες.
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Άρθρο 2
Η οδηγία 2014/25/ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε συμβάσεις που ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς και προορίζονται να
καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας:
α) λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους πελάτες·
β) λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρούς πελάτες.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Τσεχική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2018.
Για την Επιτροπή
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1135 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 2018
για τον καθορισμό του είδους, του μορφότυπου και της συχνότητας παροχής των πληροφοριών που θα
διατίθενται από τα κράτη μέλη για την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5009]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (1), και ιδίως το άρθρο 72 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εκτελεστική απόφαση 2012/795/ΕΕ της Επιτροπής (2) όρισε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την
υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/75/ΕΕ κατά την περίοδο 2013-2016. Η εν λόγω
απόφαση έχει εξαντλήσει τα χρονικά αποτελέσματά της και θα πρέπει να καταργηθεί.

(2)

Θα πρέπει να καθοριστούν το είδος, ο μορφότυπος και η συχνότητα παροχής των πληροφοριών, που αφορούν τα έτη
από το 2017 και εξής, οι οποίες πρέπει να διατίθενται από τα κράτη μέλη.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές και
άλλες μορφές ρύπανσης, τις οριακές τιμές εκπομπών και την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με
τα άρθρα 14 και 15 της εν λόγω οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση εξαιρέσεων σύμφωνα με το άρθρο 15
παράγραφος 4 της ίδιας οδηγίας.

(4)

Επιπλέον, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στις εκθέσεις που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 72 της
οδηγίας 2010/75/ΕΕ τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 51 παράγραφος 4, στο άρθρο 55 παράγραφος 2
και στο άρθρο 59 παράγραφοι 1, 2 και 3 της εν λόγω οδηγίας.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να καθιστούν τις
πληροφορίες διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή, χρησιμοποιώντας ειδικό ηλεκτρονικό μορφότυπο που θα παράσχει η
Επιτροπή για τον σκοπό αυτό.

(6)

Η οδηγία 2010/75/ΕΕ προβλέπει ότι κάθε εγκατάσταση που καλύπτεται από το κεφάλαιο II της ίδιας οδηγίας πρέπει να
έχει ατομική άδεια για να μπορεί να λειτουργεί. Οι όροι αδειοδότησης πρέπει να βασίζονται στις περιβαλλοντικές
επιδόσεις που μπορούν να επιτευχθούν από την εν λόγω εγκατάσταση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών χαρακτηρι
στικών της, των εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών συνθηκών, και του τρόπου με τον οποίο
χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Οι άδειες ορίζουν τις προϋποθέσεις, ιδίως, όσον αφορά τις οριακές τιμές
εκπομπών, την παρακολούθηση των εκπομπών και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, για κάθε επιμέρους εγκατάσταση.
Οι όροι αδειοδότησης πρέπει κατά περιόδους να αναθεωρούνται, και, κατά περίπτωση, να αναπροσαρμόζονται, ιδίως αν
έχουν δημοσιευθεί νέα συμπεράσματα για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (εφεξής «συμπεράσματα για τις ΒΔΤ») για την
κύρια δραστηριότητα μιας εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της οδηγία 2010/75/ΕΕ. Ο αποτελε
σματικότερος τρόπος υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/75/ΕΕ είναι η παροχή των
σχετικών πληροφοριών για κάθε επιμέρους εγκατάσταση και, συνεπώς, η επέκταση των προσεγγίσεων που υιοθετήθηκαν
στις ενότητες 2 και 3 της εκτελεστικής απόφασης 2012/795/ΕΕ σε όλους τους τομείς.

(7)

Οι μεγάλες μονάδες καύσης και (συν)αποτέφρωσης αποβλήτων καλύπτονται από τις ειδικές διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙΙ
και IV της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Για τις εν λόγω μονάδες, τα κράτη μέλη θα πρέπει, επιπλέον, να παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τη διασφάλιση εφαρμογής όσον αφορά τις προσωρινές παρεκκλίσεις και τον έλεγχο των εκπομπών, όπως
ορίζεται στα άρθρα 32 έως 35 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Για τις μονάδες

(1) ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.
(2) Εκτελεστική απόφαση 2012/795/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τον καθορισμό του είδους, του μορφότυπου και της
συχνότητας παροχής των πληροφοριών που θα διατίθενται από τα κράτη μέλη για την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών (ΕΕ L 349 της 19.12.2012, σ. 57).
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αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων με ωριαία δυναμικότητα κάτω των δύο τόνων, το άρθρο 55
παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση του κοινού
κατάλογο των εν λόγω μονάδων. Θα πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση του εν
λόγω καταλόγου, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας στις μικρότερες αυτές μονάδες.
(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 της οδηγία 2010/75/ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να υποβάλλουν
πληροφορίες όσον αφορά τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές και άλλες μορφές ρύπανσης. Για να
μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πού διαβιβά
ζονται τα δεδομένα παρακολούθησης των εκπομπών βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας
2010/75/ΕΕ, καθώς και σύνδεσμο προς τα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές τα οποία υποβάλλονται βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Βάσει του εν λόγω
κανονισμού, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια στοιχεία, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις εκτός του
χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές αποβλήτων και τις εκλύσεις ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο
έδαφος, σύμφωνα με το παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, καλύπτοντας όλους τους ρύπους που απαριθμούνται
στο παράρτημα II της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Παράλληλα, όλες οι «εγκαταστάσεις» που καλύπτονται από την οδηγία
2010/75/ΕΕ σχετίζονται ή συμπίπτουν με μια «μονάδα» που καλύπτεται από τον εν λόγω κανονισμό. Συνεπώς, τα
δεδομένα που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 παρέχουν «αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά
με τις εκπομπές και άλλες μορφές ρύπανσης» κατά την έννοια του άρθρου 72 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

(9)

Ο σύνδεσμος προς τα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές τα οποία υποβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 166/2006 θα πρέπει να δημιουργείται με τη χρήση υφιστάμενων χωρικών δεδομένων που τελούν υπό τη
διαχείριση των κρατών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (2) και το σημείο 8 του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας. Το μοντέλο δεδομένων που
καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής (3) επιτρέπει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να
συνδέουν «εγκαταστάσεις», μεγάλες μονάδες καύσης και μονάδες (συν)αποτέφρωσης με «μονάδες» κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006. Η υποβολή χωρικών δεδομένων σχετικά με τις εγκατα
στάσεις, τις μεγάλες μονάδες καύσης και τις μονάδες (συν)αποτέφρωσης αποβλήτων αντί της υποβολής λεπτομερών
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές από τις εγκαταστάσεις είναι, σ' αυτό το, απλώς ένα ακόμη «είδος» παροχής
πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 72 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ. Περιλαμβάνει την προσαρμογή
του μοντέλου INSPIRE στις ειδικές απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών του άρθρου 72 παράγραφος 1 της οδηγίας
2010/75/ΕΕ, πράγμα που καθιστά υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία των χωρικών πληροφοριών που είναι ακυρώσιμες
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010.

(10)

Για τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες που δεν καλύπτονται από το
κεφάλαιο II της οδηγίας 2010/75/ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε ειδική άδεια εγκατάστασης, τα κράτη μέλη
θα πρέπει να προβούν στην υποβολή πληροφοριών σχετικά με τον συνολικό αριθμό των εγκαταστάσεων, καθώς και
σχετικά με τον αριθμό των εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν πρόγραμμα μείωσης βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 1
στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας ή παρέκκλιση βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 2 ή 3 της ίδιας οδηγίας. Κατ' αυτόν
τον τρόπο θα ενημερωθεί η Επιτροπή σχετικά με το αν, και σε ποιο βαθμό, θα μπορούσε να επηρεαστεί η εφαρμογή της
οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει
του άρθρου 75 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τα κεφάλαια II, III και IV της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, με εξαίρεση τις μονάδες
αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα κάτω των δύο τόνων, τα κράτη μέλη θέτουν
στη διάθεση της Επιτροπής τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα I, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που ορίζεται
στο εν λόγω παράρτημα, για κάθε καλυπτόμενη εγκατάσταση.
Για τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα κάτω των δύο τόνων και
για τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το κεφάλαιο V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της
Επιτροπής τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα II, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο που ορίζεται στο εν λόγω
παράρτημα.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα I και ΙΙ, χρησιμοποιώντας το εναρμονισμένο
ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής που παρέχεται από την Επιτροπή.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού
μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της
4.2.2006, σ. 1).
(2) Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων
(ΕΕ L 323 της 8.12.2010, σ. 11).
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Άρθρο 2
Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα I υποβάλλονται αρχικά για το έτος αναφοράς 2017, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στο εν λόγω παράρτημα. Για το εν λόγω έτος αναφοράς οι πληροφορίες υποβάλλονται έως τις 30 Ιουνίου 2019
το αργότερο. Για τα μετέπειτα έτη αναφοράς οι πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα I υποβάλλονται ετησίως
εντός 9 μηνών από το πέρας του έτους αναφοράς.
Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα II υποβάλλονται αρχικά για τα έτη αναφοράς 2017 και 2018. Για τα εν
λόγω έτη αναφοράς οι πληροφορίες υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 το αργότερο. Για τα μετέπειτα έτη αναφοράς
οι πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα II υποβάλλονται ανά τριετία εντός 9 μηνών από το πέρας του τελευταίου
των εν λόγω ετών αναφοράς.
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή
Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τα κεφάλαια II, III και IV της οδηγίας
2010/75/ΕΕ [με εξαίρεση τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική
ωριαία δυναμικότητα μικρότερη των 2 τόνων]
Σημείωση: Τα κράτη μέλη μπορούν να επισημάνουν τις πληροφορίες που θεωρούν εμπιστευτικές, αναφέροντας τους λόγους οι
οποίοι θεωρείται ότι εμποδίζουν την Επιτροπή να τις θέσει στη διάθεση του κοινού.
1.1. Συναφείς πληροφορίες
Είδος

Μορφότυπος

1.1.1. Κωδικός χώρας

Ταυτοποίηση της χώρας στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και μέρη
των εγκαταστάσεων.

1.1.2. Έτος αναφοράς

Ημερολογιακό έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή των πληροφοριών.

1.2 Πληροφορίες σχετικά με όλες τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το κεφάλαιο II της οδηγίας 2010/75/ΕΕ
Είδος

Μορφότυπος

1.2.1. inspireId

Μοναδικό αναγνωριστικό της εγκατάστασης που ακολουθεί τις απαιτήσεις
της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

1.2.2 thematicId (1)

Θεματικό αναγνωριστικό αντικειμένου.

1.2.3. pointGeometry

Γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος (συντεταγμένες του κατά προ
σέγγιση κέντρου της εγκατάστασης) που εκφράζονται με αναφορά στο σύ
στημα αναφοράς συντεταγμένων ETRS89 (2D)-EPSG:4258 με ακρίβεια 5
δεκαδικών ψηφίων.

1.2.4. Ονομασία της εγκατάστασης

Επίσημη ονομασία ή κύριο ή συμβατικό όνομα της εγκατάστασης.

1.2.5. Κατάσταση

Η λειτουργική κατάσταση της εγκατάστασης.

1.2.6. Αρμόδια αρχή

Για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το παράρτημα I της οδηγίας
2010/75/ΕΕ, η ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας για:
α) την αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι υπεύθυνη/-ες για τη χορήγηση
αδειών σύμφωνα με το κεφάλαιο II της εν λόγω οδηγίας
β) την αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι υπεύθυνη/-ες για τις επιθεωρήσεις
σύμφωνα με το κεφάλαιο II της εν λόγω οδηγίας.

1.2.7. Δραστηριότητες

Ταυτοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το παράρ
τημα I της οδηγίας 2010/75/ΕΕ οι οποίες διεξάγονται στην εγκατάσταση.

1.2.8. Συμπεράσματα για τις ΒΔΤ

Από το έτος αναφοράς 2018, προσδιορισμός των εκτελεστικών αποφάσεων
της Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ που ισχύουν για
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που διεξάγονται στην εγκατάσταση.

1.2.9. Άλλα σχετικά κεφάλαια της οδηγίας Προσδιορισμός των κεφαλαίων της οδηγίας 2010/75/ΕΕ που εφαρμόζο
2010/75/ΕΕ
νται στην εγκατάσταση (ή μέρος της).
1.2.10. Υποβολή βασικής έκθεσης

Αναγραφή του αν έχει υποβληθεί βασική έκθεση στην αρμόδια αρχή, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
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1.2.11. Χορήγηση άδειας
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Μορφότυπος

α) Αναγραφή του αν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στην εγκατάσταση
βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
β) Διεύθυνση/-εις URL στην/στις οποία/-ες έχει/-ουν δημοσιευτεί η/οι
άδεια/-ες.
γ) Από το έτος αναφοράς 2018, αν δεν έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του
άρθρου 5 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, περιγραφή των μέτρων επιβολής
που έχουν ληφθεί.

1.2.12. Επανεξέταση των όρων αδειοδότησης

α) Αναγραφή του αν έχουν επανεξεταστεί οι όροι αδειοδότησης σύμφωνα
με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας.
β) Κατά περίπτωση, η ημερομηνία κατά την οποία οι όροι αδειοδότησης
επικαιροποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της οδη
γίας 2010/75/ΕΕ.

1.2.13. Παρέκκλιση ΒΔΤ βάσει του άρθρου 15 Για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες έχουν επανεξεταστεί οι όροι αδειοδό
παράγραφος 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ τησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, έν
δειξη για το αν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 15
παράγραφος 4.
Από το έτος αναφοράς 2018, αν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, πληροφορίες
σχετικά με:
α) τη διεύθυνση URL στην οποία έχουν δημοσιευτεί οι συγκεκριμένοι λό
γοι της παρέκκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 στοι
χείο στ) της οδηγίας 2010/75/ΕΕ·
β) την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα
για τις ΒΔΤ βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παρέκκλιση·
γ) το επίπεδο εκπομπών που συνδέεται με τις ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) βάσει του
οποίου χορηγήθηκε η παρέκκλιση·
δ) κατά περίπτωση, τη διάρκεια της παρέκκλισης.
1.2.14. Αυστηρότεροι όροι αδειοδότησης

Από το έτος αναφοράς 2018, για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες έχουν
επανεξεταστεί οι όροι αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγρα
φος 3 της εν λόγω οδηγίας, διευκρίνιση περί του αν η άδεια ορίζει οριακές
τιμές εκπομπών αυστηρότερες από την κατώτατη τιμή του εύρους του
ΒΔΤ-AEL, με αναγραφή:
α) των ισχυουσών εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής περί των
συμπερασμάτων για τις ΒΔΤ·
β) του ισχύοντος ΒΔΤ-AEL·
γ) του αν οι εν λόγω αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών ορίστηκαν
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 ή το άρθρο 18 της οδηγίας
2010/75/ΕΕ ή και τα δύο αυτά άρθρα.

1.2.15. Επιτόπιες επισκέψεις (επιθεωρήσεις)

α) Ο αριθμός επιτόπιων επισκέψεων στην εγκατάσταση παραγωγής που διε
νεργήθηκαν από την αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια του έτους αναφο
ράς.
β) Από το έτος αναφοράς 2018, η συγκεκριμένη διεύθυνση URL της έκθε
σης της τελευταίας επιτόπιας επίσκεψης ή μια γενική διεύθυνση URL με
επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο είναι προσβάσιμες στο κοινό οι εκ
θέσεις των επισκέψεων σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 6 δεύ
τερο εδάφιο.

1.2.16. Δεδομένα παρακολούθησης των εκπο Από το έτος αναφοράς 2018, αναγραφή του τρόπου με τον οποίο τα απο
μπών
τελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών έχουν τεθεί στη διάθεση
του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 στοιχείο β), συμπερι
λαμβανομένης της διεύθυνσης URL αν έχουν δημιουργηθεί ιστότοποι για
τον σκοπό αυτό.
1.2.17. Αναγνωριστικό eSPIRS

Από το έτος αναφοράς 2018, αν η εγκατάσταση καλύπτεται από την οδη
γία 2012/18/ΕΕ, το αναγνωριστικό του Seveso Plants Information Retrie
val System («Αναγνωριστικό eSPIRS») για τη θέση στην οποία βρίσκεται η
εγκατάσταση. Προαιρετικά.
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Μορφότυπος

1.2.18. Αναγνωριστικό του συστήματος εμπορίας Από το έτος αναφοράς 2018, αν η εγκατάσταση καλύπτεται, πλήρως ή εν
εκπομπών
μέρει, από την οδηγία 2003/87/ΕΚ, το αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται
για την υποβολή πληροφοριών βάσει της εν λόγω οδηγίας. Προαιρετικά.
1.2.19. Παρατηρήσεις

Τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες. Προαιρετικά.

(1) Το πεδίο αυτό έχει πολλαπλότητα 0-1 στο πλαίσιο του INSPIRE.

1.3 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις μεγάλες μονάδες καύσης που καλύπτονται από το κεφάλαιο III και τις μονάδες αποτέφρωσης ή συν
αποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 2 τόνων που καλύπτονται από το κεφάλαιο IV της
οδηγίας 2010/75/ΕΕ (1)
Είδος

Μορφότυπος

1.3.1 Γενικές πληροφορίες

1.3.1.α inspireId

Μοναδικό αναγνωριστικό που ακολουθεί τις απαιτήσεις της οδηγίας
2007/2/ΕΚ, όπως προσδιορίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1089/2010, και ιδίως στο σημείο 8 του παραρτήματος IV του εν
λόγω κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε.

1.3.1.β. thematicId (2)

Θεματικό αναγνωριστικό αντικειμένου.

1.3.1.γ. pointGeometry

Γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος (συντεταγμένες του κατά προ
σέγγιση κέντρου της μονάδας) που εκφράζονται με αναφορά στο σύστημα
αναφοράς συντεταγμένων ETRS89 (2D)-EPSG:4258 με ακρίβεια 5 δεκαδι
κών ψηφίων.

1.3.1.δ. Ονομασία της μονάδας

Επίσημη ονομασία ή κύριο ή συμβατικό όνομα της μονάδας.

1.3.1.ε Κατάσταση

Η λειτουργική κατάσταση της μονάδας.

1.3.2. Πληροφορίες σχετικά με τις μεγάλες μονάδες καύσης

1.3.2.α. Συνολική ονομαστική θερμική ισχύς
1.3.2.β. Παρεκκλίσεις
2010/75/ΕΕ

βάσει

της

Συνολική ονομαστική θερμική ισχύς της μεγάλης μονάδας καύσης.

οδηγίας Λεπτομέρειες για τυχόν παρεκκλίσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 31
έως 35 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, που χορηγήθηκαν για τη μεγάλη μονάδα
καύσης.

1.3.2.γ. Παρατηρήσεις

Τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες. Προαιρετικά.

1.3.3. Πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα ίση ή μεγαλύ
τερη των 2 τόνων

1.3.3.α. Συνολική ονομαστική δυναμικότητα

Συνολική ονομαστική δυναμικότητα της μονάδας αποτέφρωσης ή συναπο
τέφρωσης αποβλήτων.

1.3.3.β. Επιτρεπόμενη δυναμικότητα για επικίν Συνολική επιτρεπόμενη δυναμικότητα αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης
δυνα απόβλητα
επικίνδυνων αποβλήτων.
1.3.3.γ. Επιτρεπόμενη δυναμικότητα για μη επι Συνολική επιτρεπόμενη δυναμικότητα αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης
κίνδυνα απόβλητα
για μη επικίνδυνα απόβλητα.

L 205/46

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Είδος

14.8.2018

Μορφότυπος

1.3.3.δ. Άρθρο 46 παράγραφος 2 της οδηγίας Από το έτος αναφοράς 2018, αναγραφή:
2010/75/ΕΕ για διασφαλίσεις όσον α) του αν περισσότερο από το 40 % της προερχόμενης από την αποτέ
αφορά τον έλεγχο των εκπομπών
φρωση θερμότητας προέρχεται από επικίνδυνα απόβλητα·
β) του αν στη μονάδα συναποτεφρώνονται ακατέργαστα μεικτά αστικά
απόβλητα.
1.3.3.ε. Ειδικοί όροι

α) Αναγραφή του αν έχει χορηγηθεί έγκριση αλλαγής των συνθηκών λει
τουργίας σύμφωνα με το άρθρο 51 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
β) Κατά περίπτωση, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα της
εγκριθείσας αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας.
γ) Από το έτος αναφοράς 2018, κατά περίπτωση:
i) η διεύθυνση URL για την άδεια που ορίζει τις συνθήκες λειτουρ
γίας·
ii) η διεύθυνση URL της έκθεσης της τελευταίας επίσκεψης που διατέ
θηκε στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 6, ή μια γε
νική διεύθυνση URL με επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η εν
λόγω έκθεση είναι προσβάσιμη στο κοινό.

1.3.3.στ. Δημοσιοποίηση

Από το έτος αναφοράς 2018, αναγραφή του τρόπου με τον οποίο οι πλη
ροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2 της οδηγίας
2010/75/ΕΕ έχουν τεθεί στη διάθεση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης
της διεύθυνσης URL αν έχουν δημιουργηθεί ιστότοποι για τον σκοπό αυτό.

1.3.3.ζ. Παρατηρήσεις

Τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες. Προαιρετικά.

(1) Για τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων με ωριαία δυναμικότητα μεταξύ 2 και 3 τόνων τα δεδομένα πρέπει να υπο
βάλλονται μόνο από το έτος αναφοράς 2018.
(2) Το πεδίο αυτό έχει πολλαπλότητα 0-1 στο πλαίσιο του INSPIRE.

1.4 Πληροφορίες αν η εγκατάσταση ΒΕ αποτελεί μέρος μιας εγκατάστασης ή συμπίπτει με μια εγκατάσταση (1)
Είδος

Μορφότυπος

1.4.1. inspireId

Μοναδικό αναγνωριστικό της εγκατάστασης που ακολουθεί τις απαιτήσεις
της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

1.4.2 thematicId (2)

Θεματικό αναγνωριστικό αντικειμένου.

1.4.3 riverBasinDistrict

Αναγνωριστικός κωδικός και/ή ονομασία που έχει δοθεί στην περιοχή της
λεκάνης μιας υδάτινης οδού.

1.4.4. Γεωμετρία

Γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος (συντεταγμένες του κατά προ
σέγγιση κέντρου της εγκατάστασης) που εκφράζονται με αναφορά στο σύ
στημα αναφοράς συντεταγμένων ETRS89 (2D)-EPSG:4258 με ακρίβεια 5
δεκαδικών ψηφίων.

1.4.5. Λειτουργία

Δραστηριότητες που εκτελούνται από την εγκατάσταση. Η λειτουργία περι
γράφεται από τη δραστηριότητα της εγκατάστασης εκφραζόμενη ως κωδι
κός NACE.

1.4.6. Ονομασία της εγκατάστασης

Επίσημη ονομασία ή κύριο ή συμβατικό όνομα της εγκατάστασης.

1.4.7. Κατάσταση

Η λειτουργική κατάσταση της εγκατάστασης.

1.4.8. Παρατηρήσεις

Τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες. Προαιρετικά.

(1) Πρόκειται για «εγκατάσταση παραγωγής», όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 παράρτημα IV σημείο 8.2.1, ως «μία
ή περισσότερες εγκαταστημένες μονάδες στον ίδιο χώρο τις οποίες εκμεταλλεύεται το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και οι οποίες είναι
σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και εγκαταστημένες για ειδικούς παραγωγικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς, που περιλαμβάνουν όλες τις υπο
δομές, τον εξοπλισμό και τα υλικά» και καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006.
(2) Το πεδίο αυτό έχει πολλαπλότητα 0-1 στο πλαίσιο του INSPIRE.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική
ωριαία δυναμικότητα μικρότερη των 2 τόνων και σχετικά με τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το
κεφάλαιο V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ

2.1. Μονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης απο Αναφορά στον κατάλογο των εν λόγω εγκαταστάσεων που έχει τεθεί
βλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα μι στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 3 της
κρότερη των 2 τόνων
οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
2.2. Εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το κεφά α) Συνολικός αριθμός εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το κεφά
λαιο V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ (εγκαταστάσεις
λαιο V της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες)
β) Αριθμός εγκαταστάσεων που συμμορφώνονται προς το άρθρο 59
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
γ) Αριθμός εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση
όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 της οδηγίας
2010/75/ΕΕ.
δ) Αριθμός εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση
όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 της οδηγίας
2010/75/ΕΕ.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1136 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 2018
για μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης
ανίχνευσης σε σχέση με τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά τη μετάδοση των
υψηλής παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5243]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την
καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 63
παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης, ιογενής νόσος των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών. Οι λοιμώξεις
από τους ιούς της γρίπης των πτηνών σε οικόσιτα πουλερικά προκαλούν δύο κύριες μορφές της εν λόγω νόσου οι
οποίες διακρίνονται από τη λοιμογόνο δύναμη του ιού. Κατά κανόνα, η χαμηλής παθογονικότητας μορφή της νόσου
προκαλεί μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ η υψηλής παθογονικότητας μορφή της προκαλεί πολύ υψηλά ποσοστά
θνησιμότητας στα περισσότερα είδη πουλερικών. Η εν λόγω νόσος μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία των
οικόσιτων και άγριων πτηνών και στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας.

(2)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ καθορίζει τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εστίας
της νόσου αυτής σε πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ενώ προβλέπει επίσης ορισμένα προληπτικά μέτρα που
αφορούν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών.

(3)

Τα άγρια πτηνά, ιδίως τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά, είναι γνωστό ότι είναι ο φυσικός ξενιστής για ιούς της γρίπης
των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, τους οποίους φέρουν συνήθως χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου
αυτής, κατά τη διάρκεια των εποχικών τους αποδημητικών μετακινήσεων. Ωστόσο, από το 2005 οι υψηλής παθογονι
κότητας ιοί της γρίπης των πτηνών (HPAI) του υποτύπου H5 έδειξαν ότι είναι ικανοί να μολύνουν τα αποδημητικά
πτηνά, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να εξαπλώσουν τους εν λόγω ιούς σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ ηπείρων.

(4)

Η παρουσία ιών της γρίπης των πτηνών και ιδίως των ιών HPAI σε άγρια πτηνά αποτελεί συνεχή απειλή για την άμεση
και έμμεση εισαγωγή αυτών των ιών σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία,
ιδίως κατά τη διάρκεια των εποχικών μετακινήσεων των αποδημητικών πτηνών, με τον κίνδυνο της επακόλουθης
εξάπλωσης του ιού από την προσβληθείσα εκμετάλλευση σε άλλες εκμεταλλεύσεις, κάτι που είναι πιθανό να επιφέρει
σημαντικές οικονομικές ζημίες.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 ολοκληρωμένη
επιστημονική γνώμη σχετικά με την γρίπη των πτηνών (2), η οποία επιβεβαιώνει ότι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων
βιοπροφύλαξης διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη της εξάπλωσης των ιών HPAI από άγρια πτηνά σε πουλερικά
και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία (γνώμη της EFSA του 2017).

(6)

Η γνώμη της EFSA του 2017 απαριθμεί τα πιο συναφή μέτρα βιοπροφύλαξης που πρέπει να εφαρμόζονται συνεχώς σε
διαφορετικά συστήματα εκτροφής πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεων. Αναφέρει
επίσης ότι ορισμένες γενικές αρχές βιοπροφύλαξης έχουν καθολική εφαρμογή σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών,
ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μοναδικά χαρακτηριστικά για κάθε εκμετάλλευση για βέλτιστη προστασία με βάση τις
συμβουλές των εμπειρογνωμόνων.

(7)

Η γνώμη της EFSA του 2017 αξιολόγησε και προσδιόρισε κινδύνους για την εισαγωγή του ιού HPAI σε εκμεταλλεύσεις
με πουλερικά, όπως η διατήρηση οικόσιτων παπιών και χηνών μαζί με άλλα είδη πουλερικών, καθώς και τους κινδύνους
που συνδέονται με ορισμένες δραστηριότητες, όπως η απελευθέρωση των πουλερικών για την ανασύσταση του
πληθυσμού των θηραμάτων πτηνών, και πρότεινε μέτρα για την άμβλυνση των εν λόγω κινδύνων.

(1) ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.
(2) EFSA Journal 2017· 15(10):4991.
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(8)

Η γνώμη της EFSA του 2017 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παθητική επιτήρηση των άγριων πτηνών αποτελεί το
πλέον αποτελεσματικό μέσο για την έγκαιρη ανίχνευση της παρουσίας ιών HPAI σε άγρια πτηνά, στις περιπτώσεις που οι
λοιμώξεις από τον ιό HPAI συνδέονται με θνησιμότητα και συνέστησε τη διενέργεια δειγματοληψίας και εργαστηριακών
δοκιμών σε στοχευόμενα είδη άγριων πτηνών. Στη συνέχεια, η EFSA δημοσίευσε κατάλογο των στοχευόμενων ειδών
άγριων πτηνών στην επιστημονική της έκθεση σχετικά με τη γρίπη των πτηνών που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου
2017 (1).

(9)

Στην επιστημονική έκθεση για τη γρίπη των πτηνών που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2018 (2), η EFSA διευκρίνισε ότι
δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα μόλυνσης του ανθρώπου λόγω του A(H5N8) ή των ιών A(H5N5) και A(H5N6) που
προέκυψαν πρόσφατα και που αντιπροσωπεύουν την ανακατάταξη των ιών Α(H5) κλάδος 2.3.4.4 με τους τοπικούς
ευρωπαϊκούς ιούς που δίνουν το γονίδιο N5 ή N6. Οι ιοί Α(H5N8), A(H5N5) και A(H5N6) θεωρείται ότι προσαρμό
ζονται κυρίως σε είδη πτηνών.

(10)

Η γνώμη της EFSA του 2017 κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι σε ορισμένες επιδημιολογικές καταστάσεις, ίσως
είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να εντείνουν προσωρινά ορισμένα προληπτικά μέτρα γύρω από τις περιοχές στις οποίες
επιβεβαιώθηκε η μόλυνση από τον ιό HPAI σε άγριο πτηνό ή στα περιττώματά του, ιδίως με σκοπό να εκτιμηθεί αν έχει
γίνει διαβίβαση σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών και αν εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα βιοπροφύλαξης για την
πρόληψη της μετάδοσης του ιού.

(11)

Προκειμένου να στοχεύσουν τους πληθυσμούς πτηνών που κινδυνεύουν περισσότερο από τη γρίπη των πτηνών και για
να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, ορισμένα προληπτικά
μέτρα θα πρέπει να στοχεύσουν σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

(12)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/263 της Επιτροπής (3) προβλέπει μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένα
μέτρα βιοπροφύλαξης για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης των ιών HPAI από άγρια πτηνά σε πουλερικά, με την
αποφυγή άμεσων και έμμεσων επαφών μεταξύ αυτών των ομάδων πληθυσμού, και επέβαλε στα κράτη μέλη την
υποχρέωση να προσδιορίζουν τις περιοχές της επικράτειάς τους που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την εισαγωγή ιών
HPAI σε εκμεταλλεύσεις με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία («περιοχές υψηλού κινδύνου»), λαμβάνοντας υπόψη,
μεταξύ άλλων, την επιδημιολογική κατάσταση και συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Η εν λόγω εκτελεστική
απόφαση ίσχυε έως τις 30 Ιουνίου 2018.

(13)

Συνεπώς, τα μέτρα που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/263 πρέπει να επανεξεταστούν με βάση την
τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στα πουλερικά, σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και σε άγρια πτηνά στην Ένωση και
σε συναφείς με τον κίνδυνο τρίτες χώρες, τη γνώμη της EFSA του 2017 και τις μεταγενέστερες επιστημονικές εκθέσεις
σχετικά με τη γρίπη των πτηνών, και την πείρα των κρατών μελών την οποία απέκτησαν κατά την εφαρμογή των μέτρων
που προβλέπονται στην εν λόγω εκτελεστική απόφαση.

(14)

Κατά συνέπεια, λόγω της συνεχιζόμενης απειλής μετάδοσης του ιού HPAI από μολυσμένα άγρια πτηνά και του κινδύνου
εκδήλωσης εστιών σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, στην παρούσα απόφαση
θα πρέπει να οριστούν επικαιροποιημένα μέτρα, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/263.

(15)

Η πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/263
δείχνει ότι είναι απαραίτητες ορισμένες παρεκκλίσεις από τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και τα ενισχυμένα μέτρα
βιοπροφύλαξης, ώστε τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα μέτρα αυτά στην εξελισσόμενη επιδημιο
λογική κατάσταση.

(16)

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
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση ορίζει μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, ορισμένα ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης και συστήματα
έγκαιρης ανίχνευσης για τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά την εισαγωγή υψηλής παθογονικότητας
ιών της γρίπης των πτηνών (HPAI) σε εκμεταλλεύσεις, καθώς και μέτρα για την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και άλλων
φορέων του τομέα των πουλερικών για τους σχετικούς κινδύνους και για την ανάγκη να εφαρμόσουν ή να ενισχύσουν τα μέτρα
βιοπροφύλαξης στις εκμεταλλεύσεις τους.
(1) EFSA Journal 2017· 15(12):5141.
(2) EFSA Journal 2018· 16(3):5240.
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/263 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, για την άμβλυνση του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα
βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης σε σχέση με τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά τη μετάδοση των
υψηλής παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά (ΕΕ L 39 της 16.2.2017, σ. 6).
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Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ.

Άρθρο 3
Προσδιορισμός των περιοχών υψηλού κινδύνου για την εισαγωγή και εξάπλωση ιών HPAI
1.
Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιοχές της επικράτειάς τους που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την εισαγωγή ιών
HPAI στις εκμεταλλεύσεις («περιοχές υψηλού κινδύνου»), λαμβάνοντας υπόψη:
α) τους παράγοντες κινδύνου για την εισαγωγή ιών HPAI σε εκμεταλλεύσεις, ιδίως όσον αφορά:
i)

τη γεωγραφική τους θέση σε περιοχές στα κράτη μέλη από τις οποίες ταξιδεύουν τα αποδημητικά πτηνά ή στις περιοχές
στις οποίες παραμένουν τα πτηνά αυτά κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών τους κινήσεων μετά την είσοδό τους στην
Ένωση και ειδικότερα μέσω των βορειοανατολικών και ανατολικών μεταναστευτικών οδών·

ii) την εγγύτητα σε υγρότοπους, νερόλακκους, έλη, λίμνες, ποταμούς ή στη θάλασσα όπου τα αποδημητικά πτηνά, ιδίως
εκείνα των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes, μπορούν να συγκεντρωθούν και να κάνουν τις στάσεις τους·
iii) τη γεωγραφική θέση σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα αποδημητικών πτηνών, ιδίως υδρόβιων·
iv) τα πουλερικά που φυλάσσονται σε υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, στις οποίες η επαφή μεταξύ αγρίων πτηνών και πουλερικών
δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί ή να ελεγχθεί επαρκώς·
v) τις τρέχουσες και προηγούμενες ανιχνεύσεις ιών HPAI σε πουλερικά, άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και άγρια πτηνά·
β) τους παράγοντες κινδύνου εξάπλωσης των ιών HPAI εντός της ίδιας εκμετάλλευσης όσο και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων,
ιδίως, στις εξής περιπτώσεις:
i) η γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε περιοχή με υψηλή πυκνότητα εκμεταλλεύσεων, ιδίως εκμεταλλεύσεις
που εκτρέφουν πάπιες και χήνες και πουλερικά με υπαίθρια πρόσβαση·
ii) η ένταση μετακινήσεων οχημάτων που μεταφέρουν πουλερικά και ατόμων εντός της εκμετάλλευσης και από άλλες
εκμεταλλεύσεις, καθώς και η ένταση άλλων άμεσων και έμμεσων επαφών μεταξύ εκμεταλλεύσεων είναι υψηλή·
γ) εκτιμήσεις κινδύνου και επιστημονική συμβουλή σε σχέση με τη σημασία της εξάπλωσης ιών HPAI από άγρια πτηνά που
διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και εθνικούς και διεθνείς φορείς εκτίμησης
κινδύνου·
δ) τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιτήρησης που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ.
2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πουλερικών, συμπερι
λαμβανομένων των μικρών εκμεταλλεύσεων, ενημερώνονται με τον καταλληλότερο τρόπο σχετικά με την οριοθέτηση των
περιοχών υψηλού κινδύνου που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3.

Τα κράτη μέλη τηρούν την έκταση της οριοθέτησης των περιοχών υψηλού κινδύνου υπό διαρκή επανεξέταση.

Άρθρο 4
Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης
1.
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε συνεχή βάση την ιδιαίτερη επιδημιολογική κατάσταση στην επικράτειά τους,
λαμβανομένων επίσης υπόψη των απειλών που προέρχονται από την ανίχνευση του HPAI στα πουλερικά, άλλα πτηνά σε
αιχμαλωσία και άγρια πτηνά σε άλλα κράτη μέλη και γειτονικές τρίτες χώρες, καθώς και των εκτιμήσεων κινδύνου που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
2.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα και εφικτά μέτρα σε περιοχές υψηλού κινδύνου για τη μείωση του κινδύνου
μετάδοσης των ιών HPAI από άγρια πτηνά σε πουλερικά.
3.
Τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και τα ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης αποσκοπούν να εμποδίσουν τα άγρια πτηνά
και, ιδίως, τα υδρόβια αποδημητικά πτηνά να έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με πουλερικά, και ιδίως πάπιες και χήνες.
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4.
Ανάλογα με την αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη
απαγορεύουν τις ακόλουθες δραστηριότητες σε περιοχές υψηλού κινδύνου:
α) την εκτροφή παπιών και χηνών μαζί με άλλα είδη πουλερικών, εκτός εάν
i) ο κίνδυνος εισαγωγής του ιού θεωρείται αμελητέος λόγω των χαρακτηριστικών της εκμετάλλευσης και των εφαρμο
ζόμενων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου που θεωρούνται επαρκή από την αρμόδια αρχή· ή
ii) τα είδη πουλερικών εκτός από πάπιες και χήνες χρησιμοποιούνται ως δείκτες σύμφωνα με τις διατάξεις της αρμόδιας
αρχής·
β) την παραμονή των πουλερικών στην ύπαιθρο, εκτός αν
i) τα πουλερικά προστατεύονται από την επαφή με άγρια πτηνά με δίχτυα ή στέγες, οριζόντια υφάσματα ή με άλλα
κατάλληλα μέσα· ή
ii) στα πουλερικά παρέχονται ζωοτροφές και νερό στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων ή κάτω από υπόστεγο γεγονός το
οποίο αποτρέπει επαρκώς την πρόσβαση των άγριων πτηνών και, ως εκ τούτου, εμποδίζει την επαφή των άγριων αυτών
πτηνών με τη ζωοτροφή ή το νερό που προορίζεται για τα πουλερικά·
γ) τη χρήση εξωτερικών δεξαμενών νερού για πουλερικά· εκτός εάν αυτές απαιτούνται για λόγους καλής μεταχείρισης των
ζώων για ορισμένα πουλερικά και ελέγχονται επαρκώς για άγρια πτηνά·
δ) τη χορήγηση στα πουλερικά νερού από επιφανειακές δεξαμενές νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση άγρια πτηνά· εκτός εάν
το νερό υποβάλλεται σε επεξεργασία που εξασφαλίζει την αδρανοποίηση των ιών της γρίπης των πτηνών·
ε) τη συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία σε αγορές, θεάματα, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις·
εκτός εάν η διοργάνωση και η διαχείριση των εν λόγω εκδηλώσεων γίνεται κατά τρόπο ώστε ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού
από πιθανώς μολυσμένα πτηνά σε άλλα πτηνά να μειώνεται στο ελάχιστο·
στ) τη χρήση πτηνών-δολωμάτων των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes· εκτός αν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός
προγράμματος επιτήρησης της γρίπης των πτηνών που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας
2005/94/ΕΚ, ερευνητικών έργων, ορνιθολογικών μελετών ή κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή·
ζ) την αποδέσμευση των πουλερικών για την ανασύσταση του πληθυσμού των θηραμάτων πτηνών· εκτός εάν επιτρέπεται από
τις αρμόδιες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι:
i) οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν διαχωριστεί από άλλες εκμεταλλεύσεις· και
ii) τα πουλερικά για την ανασύσταση του πληθυσμού υποβλήθηκαν σε ιολογική δοκιμή σύμφωνα με το σημείο 4
στοιχείο α) του κεφαλαίου IV του διαγνωστικού εγχειριδίου για τη γρίπη των πτηνών που προβλέπεται στο παράρτημα
της απόφασης 2006/437/ΕΚ της Επιτροπής (1) με αρνητικά αποτελέσματα για τη γρίπη των πτηνών, σε δείγματα που
λαμβάνονται από κάθε μονάδα παραγωγής εντός 48 ωρών πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.
5.
Τα κράτη μέλη δύνανται, βάσει της τακτικής επανεξέτασης των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 5, να επεκτείνουν ή να
περιορίζουν το πεδίο και την περίοδο εφαρμογής των μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου και των ενισχυμένων μέτρων βιοπρο
φύλαξης που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
6.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον τομέα των πουλερικών να υποστηρίζει τις δραστηριότητες κατάρτισης για μέτρα
άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης για ιδιοκτήτες πουλερικών, να αναπτύσσει σχέδια βιοπροφύλαξης
ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις και να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων βιοπροφύλαξης.

Άρθρο 5
Διατήρηση και επανεξέταση των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου και των ενισχυμένων βιοπροφύλαξης που
εφαρμόζονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου
1.
Τα κράτη μέλη διατηρούν τα μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 σε περιοχές υψηλού
κινδύνου για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο αυξημένος κίνδυνος εισαγωγής και εξάπλωσης του ιού HPAI εμμένει στην
επικράτειά τους.
2.
Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά τα μέτρα που έχουν λάβει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 προκειμένου να
τα τροποποιήσουν και να τα προσαρμόσουν στην υφιστάμενη επιδημιολογική κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους που
εγκυμονούν τα άγρια πτηνά.
(1) Απόφαση 2006/437/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για τη γρίπη των πτηνών όπως
προβλέπεται στην οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 237 της 31.8.2006, σ. 1).
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Τα κράτη μέλη βασίζουν την επανεξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στην εκτίμηση των ακόλουθων παραγόντων:

α) την εξέλιξη της κατάστασης της νόσου στα άγρια πτηνά, την επιδημιολογική καμπύλη, δηλαδή τον αριθμό των νέων
μολύνσεων ανά μονάδα χρόνου, τη χαρτογράφηση των θετικών και αρνητικών διαπιστώσεων και τη δυναμική της λοίμωξης·
β) την παρουσία ειδών αποδημητικών και καθιστικών άγριων πτηνών, ειδικότερα εκείνων που προσδιορίζονται ως στοχευόμενα
είδη για την επιτήρηση της γρίπης των πτηνών·
γ) την εμφάνιση εστιών HPAI σε πουλερικά και σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, ιδίως ως συνέπεια της πρώτης εισαγωγής του
ιού από άγρια πτηνά·
δ) την ανίχνευση του HPAI στα πουλερικά, σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και σε άγρια πτηνά κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει
επιτήρησης·
ε) τον υποτύπο ή τους υποτύπους του ιού HPAI, την εξέλιξη του ιού και τη δυνητική σημασία για την ανθρώπινη υγεία·
στ) την επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά τον HPAI σε άγρια πτηνά, πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στην
επικράτεια γειτονικών κρατών μελών και τρίτων χωρών και τις εκτιμήσεις κινδύνου που διενεργήθηκαν από την EFSA και
τους εθνικούς και διεθνείς φορείς εκτίμησης του κινδύνου·
ζ) το επίπεδο της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση.
Άρθρο 6
Ευαισθητοποίηση
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την ευαισθητοποίηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών εκμεταλλεύσεων, όσον αφορά τους
κινδύνους της εισαγωγής του ιού HPAI σε εκμεταλλεύσεις και για να τους παράσχουν την πλέον κατάλληλη πληροφόρηση
σχετικά με τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και τα ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4, ιδίως
τα μέτρα προς εκτέλεση σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με τα πλέον πρόσφορα μέσα για να θέσουν τα στοιχεία αυτά σε γνώση
τους.
Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν επίσης την ευαισθητοποίηση των ομάδων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με
την άγρια πανίδα, συμπεριλαμβανομένων των ορνιθολόγων, των παρατηρητών πτηνών και των κυνηγών.

Άρθρο 7
Συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης σε σμήνη πουλερικών
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ή ενισχύουν τα ισχύοντα συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης με σκοπό την ταχεία αναφορά από
τους ιδιοκτήτες στην αρμόδια αρχή κάθε σημείου παρουσίας του ιού HPAI σε σμήνη πουλερικών που εκτρέφονται σε εκμεταλ
λεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
2.
Τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρούν, τουλάχιστον, ως σημαντικές παραμέτρους που δηλώνουν
την πιθανή παρουσία της νόσου τη σημαντική πτώση στην πρόσληψη ζωοτροφής και νερού και στην παραγωγή αυγών, την
παρατηρηθείσα θνησιμότητα και κάθε κλινικό σημείο ή μεταθανάτια αλλοίωση που υποδηλώνει την παρουσία του ιού HPAI,
λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση των παραμέτρων αυτών σε διάφορα είδη πουλερικών και είδη παραγωγής.

Άρθρο 8
Αυξημένη επιτήρηση σε άγρια πτηνά
1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αυξημένη επιτήρηση των άγριων πληθυσμών πτηνών και η περαιτέρω παρακολούθηση
των νεκρών ή άρρωστων πτηνών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, για την εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών στα
άγρια πτηνά που ορίζεται στο παράρτημα II της απόφασης 2010/367/ΕΕ της Επιτροπής (1).
2.
Τα κράτη μέλη μπορεί να εστιάσουν τη διενέργεια δειγματοληψίας και εργαστηριακών δοκιμών άγριων πτηνών σε είδη και
γεωγραφικές περιοχές που δεν είχαν μέχρι τότε προσβληθεί από HPAI.
(1) Απόφαση 2010/367/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2010, για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη προγραμμάτων επιτήρησης για τη γρίπη
των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά (ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 22).
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Άρθρο 9
Πρόσθετα προσωρινά μέτρα σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρουσμάτων του HPAI σε άγρια πτηνά
1.
Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παρουσία του ιού HPAI σε δείγματα που ελήφθησαν από ένα ή περισσότερα άγρια
πτηνά ή τα περιττώματά τους και σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυξημένος κίνδυνος για την εισαγωγή ιού στις εκμεταλλεύσεις
ή πιθανός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα κοντά στην εν λόγω
εκμετάλλευση, τα οποία περιλαμβάνουν:
α) την εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου και ενισχυμένων μέτρων βιοπροφύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 4·
β) αυξημένη επιτήρηση σε άγρια πτηνά σύμφωνα με το άρθρο 8·
γ) εάν χρειαστεί, επιδημιολογικές έρευνες και επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, δειγματο
ληψίας και δοκιμών για HPAI·
δ) την εισαγωγή και η ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης σύμφωνα με το άρθρο 7.
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την εφαρμογή ορισμένων από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αν
ο κίνδυνος εισαγωγής του ιού HPAI κρίνεται από την αρμόδια αρχή αμελητέος για ορισμένα τμήματα της επικράτειας ή για
ορισμένους τύπους εκμεταλλεύσεων.
Άρθρο 10
Συμμόρφωση και υποχρεώσεις ενημέρωσης
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση από
τους ιδιοκτήτες και από τον τομέα των πουλερικών.
2.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 11
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1137 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 2018
για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το υλικό
ξύλινων συσκευασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων καταγωγής ορισμένων
τρίτων χωρών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5245]
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί προστατευτικών μέτρων κατά της
εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο
εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη και τέταρτη περίοδος,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εκτελεστική απόφαση 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής (2) προβλέπει φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μεταφορά συγκεκριμένων
εμπορευμάτων καταγωγής Κίνας. Η ισχύς των άρθρων 1 έως 4 της εν λόγω απόφασης λήγει στις 31 Ιουλίου 2018.

(2)

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τα κράτη μέλη με βάση την εν λόγω απόφαση, καθώς και το
άρθρο 13α της οδηγίας 2000/29/ΕΚ κατέδειξαν ότι το υλικό ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Λευκορωσίας και Κίνας («τα συγκεκριμένα εμπορεύματα») δεν συμμορ
φωνόταν με τις απαιτήσεις της Ένωσης όσον αφορά τη σήμανση του υλικού ξύλινων συσκευασιών όπως ορίζεται στο
παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είχε επίσης
μολυνθεί από επιβλαβείς οργανισμούς οι οποίοι αναγράφονται στο παράρτημα I μέρος Α της εν λόγω οδηγίας.

(3)

Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των αρχών που διενεργούν τους αντίστοιχους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, οι
αερολιμενικές και λιμενικές αρχές, άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της διακίνησης εμπορευμάτων ή
οποιοσδήποτε επαγγελματίας ο οποίος συμμετέχει στην εισαγωγή των συγκεκριμένων εμπορευμάτων που συνοδεύονται
από υλικό ξύλινης συσκευασίας, αμέσως μόλις λαμβάνουν γνώση της επικείμενης άφιξης του εν λόγω υλικού, θα πρέπει
να προειδοποιούν το τελωνείο του σημείου εισόδου και τον αρμόδιο επίσημο φορέα του σημείου εισόδου.

(4)

Το υλικό ξύλινων συσκευασιών για τα αποστελλόμενα φορτία των συγκεκριμένων εμπορευμάτων θα πρέπει να υπόκειται
σε φυτοϋγειονομικούς ελέγχους σε τακτική βάση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν το ποσοστό του υλικού ξύλινων
συσκευασιών για τα αποστελλόμενα φορτία των συγκεκριμένων εμπορευμάτων το οποίο θα υπόκειται σε φυτοϋγειονο
μικούς ελέγχους. Το ποσοστό αυτό δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο του 1 % του εισαγόμενου υλικού ξύλινων
συσκευασιών των συγκεκριμένων εμπορευμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται έλεγχος αντιπροσωπευτικού δείγματος.

(5)

Το υλικό ξύλινων συσκευασιών, καθώς και τα συγκεκριμένα εμπορεύματα θα πρέπει να υπόκεινται στους ενωσιακούς
κανόνες για την τελωνειακή επιτήρηση έως ότου ολοκληρωθούν οι εν λόγω φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, ώστε να εξασφα
λίζεται ότι η ελεύθερη κυκλοφορία τους στο έδαφος της Ένωσης δεν ενέχει κανέναν φυτοϋγειονομικό κίνδυνο.

(6)

Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται στο σημείο εισόδου στην Ένωση ή στον τόπο προορισμού που
έχει εγκριθεί για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι αυτοί διενερ
γούνται στις καταλληλότερες εγκαταστάσεις.

(7)

Όταν οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι διενεργούνται στον τόπο προορισμού και αποδεικνύεται κατά τους ελέγχους ότι δεν
τηρείται η διάταξη του παραρτήματος IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ή διαπιστώνεται ότι το
υλικό ξύλινης συσκευασίας έχει μολυνθεί από επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Α της
εν λόγω οδηγίας, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να χειρίζεται καταλλήλως το εν λόγω υλικό ξύλινων συσκευασιών
και να το καταστρέφει αμέσως, ώστε να διασφαλίζει τη φυτοϋγειονομική προστασία του εδάφους της Ένωσης.

(8)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τον αριθμό και τα αποτελέσματα των φυτοϋγειονομικών
ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση χρησιμοποιώντας το ειδικό ηλεκτρονικό υπόδειγμα
κοινοποίησης.

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
(2) Εκτελεστική απόφαση 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μεταφορά συγκεκριμένων εμπορευμάτων
καταγωγής Κίνας (ΕΕ L 47 της 20.2.2013, σ. 74).
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(9)

Η πείρα που έχει αποκομιστεί από τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα δείχνει ότι, για
να παρέχονται λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τις καταγραφόμενες παρακρατήσεις υλικού ξύλινων συσκευασιών
στους εθνικούς οργανισμούς φυτοπροστασίας των εν λόγω τρίτων χωρών, είναι απαραίτητο να υποβάλλουν τα κράτη
μέλη όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των πηγών μη αξιόπιστης ή εσφαλμένης σήμανσης.

(10)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου 2018, ώστε να δοθεί το δέον χρονικό περιθώριο
στους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς και στους επαγγελματίες να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις.

(11)

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει νομικό κενό έως την εν λόγω ημερομηνία, τα άρθρα 1 έως 4 της
εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ, των οποίων η ισχύς λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, θα πρέπει να εφαρμόζονται έως
τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

(12)

Για λόγους νομικής σαφήνειας, η εκτελεστική απόφαση 2013/92/ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί την 1η Οκτωβρίου 2018,
που είναι η ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

(13)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί έως τις 30 Ιουνίου 2020, ώστε να δοθεί το περιθώριο για τη θέσπιση
των αναγκαίων μέτρων, κατά περίπτωση, έως τότε.

(14)

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
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «υλικό ξύλινων συσκευασιών»: η ξυλεία ή τα προϊόντα ξύλου που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη, την προστασία ή τη
μεταφορά ενός εμπορεύματος, όπως κιβώτια συσκευασίας, κυτία, καφάσια, βαρέλια και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες,
παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, στεφάνια παλετών και υλικό σφήνωσης φορτίων πλοίων,
ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούνται πράγματι για τη μεταφορά κάθε είδους αντικειμένων· η μεταποιημένη ξυλεία που
παράγεται με τη χρήση κόλλας, θερμότητας ή πίεσης ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών και το υλικό συσκευασίας που
αποτελείται εξολοκλήρου από ξύλο πάχους 6 mm ή λιγότερο εξαιρούνται·
β) «συγκεκριμένα εμπορεύματα»: εμπορεύματα καταγωγής Λευκορωσίας ή Κίνας που εισάγονται στην Ένωση υποστηριζόμενα ή
προστατευόμενα από υλικό ξύλινων συσκευασιών ή μεταφερόμενα σε υλικό ξύλινων συσκευασιών με τους κωδικούς της
συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) ή με τους κωδικούς TARIC που αναφέρονται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης
και ανταποκρίνονται στις περιγραφές του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1)·
γ) «αποστελλόμενο φορτίο»: ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται από ένα ενιαίο έγγραφο το οποίο απαιτείται για τις
τελωνειακές ή άλλες διατυπώσεις·
δ) «επαγγελματίας»: κάθε πρόσωπο, που διέπεται από το δημόσιο ή το ιδιωτικό δίκαιο, το οποίο συμμετέχει επαγγελματικά και
είναι νομικά υπεύθυνο για την είσοδο στο έδαφος της Ένωσης υλικού ξύλινων συσκευασιών.

Άρθρο 2
Επιτήρηση
Το υλικό ξύλινων συσκευασιών κάθε αποστελλόμενου φορτίου των συγκεκριμένων εμπορευμάτων, από τη στιγμή της εισόδου
στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση σύμφωνα με το άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και σε επιτήρηση από τους αρμόδιους επίσημους
φορείς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.
Το υλικό ξύλινων συσκευασιών και τα συγκεκριμένα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα
που ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 16 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 μόνο αν έχουν ολοκληρωθεί οι
φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, εκτός αν υπαχθούν στα ειδικά καθεστώτα
που αναφέρονται στο άρθρο 210 στοιχεία α) και β) του εν λόγω κανονισμού.
(1) 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).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
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Άρθρο 3
Προειδοποίηση εισαγωγής υλικού ξύλινων συσκευασιών
Οι αερολιμενικές και λιμενικές αρχές, άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της διακίνησης εμπορευμάτων ή
οποιοσδήποτε επαγγελματίας ο οποίος συμμετέχει στην εισαγωγή των συγκεκριμένων εμπορευμάτων που συνοδεύονται από
υλικό ξύλινων συσκευασιών προειδοποιούν, αμέσως μόλις λάβουν γνώση της επικείμενης άφιξης του εν λόγω υλικού, το
τελωνείο του σημείου εισόδου ή τον αρμόδιο επίσημο φορέα του σημείου εισόδου.
Άρθρο 4
Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι
Το υλικό ξύλινων συσκευασιών για τα αποστελλόμενα φορτία των συγκεκριμένων εμπορευμάτων υπόκειται, σε τακτική βάση,
στους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 13α παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) της οδηγίας
2000/29/ΕΚ, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι το υλικό ξύλινης συσκευασίας πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV
μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.
Με βάση τους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους που προσδιορίζονται, τα κράτη μέλη ορίζουν το ποσοστό του υλικού ξύλινων
συσκευασιών για τα αποστελλόμενα φορτία των συγκεκριμένων εμπορευμάτων το οποίο υπόκειται σε φυτοϋγειονομικούς
ελέγχους. Το ποσοστό αυτό δεν είναι μικρότερο του 1 % των αποστελλόμενων φορτίων των συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Έως
ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το εν λόγω υλικό ξύλινων συσκευασιών και τα αντίστοιχα συγκεκριμένα εμπορεύματα
παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση σύμφωνα με το άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και επίσης υπό την
επιτήρηση του αρμόδιου επίσημου φορέα.
Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι διενεργούνται στο σημείο εισόδου στην Ένωση ή στον τόπο προορισμού που έχει εγκριθεί για τον
σκοπό αυτό από τον αρμόδιο επίσημο φορέα.
Άρθρο 5
Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
Όταν κατά τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 αποδεικνύεται ότι η διάταξη του παραρτήματος IV
μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ δεν έχει τηρηθεί ή ότι το υλικό ξύλινων συσκευασιών έχει μολυνθεί από
επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Α της εν λόγω οδηγίας, το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει
αμέσως στο μη συμμορφούμενο υλικό ξύλινων συσκευασιών ένα από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 13γ
παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας.»
Όταν η εν λόγω μη συμμόρφωση ή η εν λόγω μόλυνση διαπιστώνεται στον τόπο προορισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4
της παρούσας απόφασης, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το αντίστοιχο υλικό ξύλινων συσκευασιών καταστρέφεται
αμέσως. Πριν από την καταστροφή, το υλικό ξύλινων συσκευασιών υφίσταται επεξεργασία για να εξασφαλιστεί ότι δεν
υφίστανται φυτοϋγειονομικοί κίνδυνοι κατά την καταστροφή ή μετά απ' αυτήν.
Άρθρο 6
Υποβολή στοιχείων
Με την επιφύλαξη της οδηγίας 94/3/ΕΚ της Επιτροπής (1), τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον αριθμό και τα
αποτελέσματα των φυτοϋγειονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, χρησιμοποιώντας το
ηλεκτρονικό υπόδειγμα κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:
α) έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2018 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019·
β) έως τις 31 Μαρτίου 2020 για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020.
Άρθρο 7
Τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ
Το άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα άρθρα 1 έως 4 ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.»
(1) Οδηγία 94/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 1994, σχετικά με τη θέσπιση διαδικασίας για γνωστοποίηση παρακράτησης αποστελ
λόμενου εμπορεύματος ή επιβλαβούς οργανισμού προέλευσης τρίτων χωρών εξαιτίας άμεσου κινδύνου φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα (ΕΕ L 32
της 5.2.1994, σ. 37).
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Άρθρο 8
Κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ
Η εκτελεστική απόφαση 2013/92/ΕΕ καταργείται από την 1η Οκτωβρίου 2018.
Άρθρο 9
Εφαρμογή
Τα άρθρα 1 έως 6 εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2018.
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Άρθρο 10
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

2514 00 00

Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλά
κες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

2515

Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής
πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με
πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.

2516

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά
κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθο
γωνίου

4401

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές· ξυλεία σε πλακίδια ή
μικρά τεμάχια· πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσου
ρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

4415

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο· τύμπανα (τροχίσκοι) για
καλώδια από ξύλο· παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο·
στεφάνια παλετών από ξύλο (εκτός από εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται και είναι εξοπλισμένα ειδικά
για έναν ή περισσότερους τρόπους μεταφοράς)

4415 20

Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο· στεφάνια παλετών
από ξύλο (εκτός από εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται και είναι εξοπλισμένα ειδικά για έναν ή περισσό
τερους τρόπους μεταφοράς)

4415 20 90

Παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο (εκτός από εμπορευματοκιβώτια
που προορίζονται και είναι εξοπλισμένα ειδικά για έναν ή περισσότερους τρόπους μεταφοράς· επίπεδες παλέ
τες και στεφάνια παλετών)

4415 20 20

Παλέτες απλές και στεφάνια παλετών, από ξύλο

4418

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώ
δεις πλάκες-διαφράγματα, συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων και τα πέταυρα (shingles
και shakes), από ξύλο (εκτός από ξυλότυπους από φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά «κόντρα-πλακέ», σανίδες
και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα, καθώς και εκτός από προκατασκευές)

4421

Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α.

6501 00

Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι
μπορεί να είναι και σκισμένοι κατά το ύψος), από πίλημα

6801 00 00

Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες
(εκτός από αυτές του σχιστόλιθου)

6802

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες
και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801· κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια
είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπό
θεμα· κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλι
θος), τεχνητά χρωματισμένα

6803 00

Σχιστόλιθος φυσικός, κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο (εκτός
από κόκκους, μικρά θραύσματα και σκόνες από σχιστόλιθο, πέτρες για μωσαϊκά και παρόμοια είδη, κοντύλια
για πλάκες, έτοιμες πλάκες από σχιστόλιθο και πλάκες για τη γραφή ή το σχέδιο)

6810

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα

6811 40

Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια, που περιέχουν
αμίαντο

6902 00

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμευτικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα
από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες

6904 00

Μη πυρίμαχα κεραμικά οικοδομικά τούβλα, κυβόλιθοι δαπέδων, πλακάκια υποστήριξης ή πλήρωσης και πα
ρόμοια είδη
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6905 00

Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, και
άλλα πήλινα είδη για την οικοδομή

6906 00

Σωλήνες, σωληνώσεις, υδρορροές καθώς και σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες σωληνώσεων,
από κεραμευτικές ύλες (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από παρόμοιες πυριτι
κές γαίες, των πυρίμαχων κεραμευτικών ειδών, των αγωγών καπνού, καθώς και εκτός από σωλήνες κατα
σκευασμένους ειδικά για εργαστήρια, μονωτικούς σωλήνες, τα συνδετικά μέρη αυτών και άλλα μέρη σωλήνων
για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις)

6907

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, από κεραμευτική ύλη. κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για
μωσαϊκά από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες
απολιθωμάτων ή από παρόμοιες πυριτικές γαίες, των πυρίμαχων υλικών, πλακιδίων ειδικά προσαρμοσμένων
ως μικρά τραπεζομάντιλα, διακοσμητικά αντικείμενα, καθώς και ειδικά πλακάκια για φούρνους)

6912 00 83

Είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, από ψαμμίτη (εκτός αντικείμενα για το τραπέζι ή την κου
ζίνα, μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα
διακόσμησης, στάμνες, νταμιτζάνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών)

6912 00 23

Αντικείμενα για το τραπέζι ή την κουζίνα, από ψαμμίτη (εκτός από αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακό
σμησης, στάμνες, νταμιτζάνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών, μύλους του
καφέ και μύλους μπαχαρικών με δοχείο από κεραμευτικές ύλες και εργαζόμενα μέρη από μέταλλο)

7210

Πλατέα προϊόντα θερμής ή ψυχρής έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος
≥ 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα

7313 00

Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρέμματα αγκαθωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέρκι) σιδή
ρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις

7317 00

Καρφιά, πρόκες, πινέζες, κυματοειδή καρφιά, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λοξότμητοι και παρό
μοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη (εκτός εκείνων με κεφάλι
από χαλκό, καθώς και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες)

7318

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα,
καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χά
λυβα (εκτός από ξυλόβιδες, πώματα, πώματα και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)

7415

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη από χαλκό ή με στέλεχος από σίδηρο ή
χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), άγκιστρα με σπείρωμα, καζανό
καρφα (πιρτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. συμπ. εκείνες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)
και παρόμοια είδη από χαλκό (εκτός από βιδόκαρφα, βύσματα, βουλώματα και παρόμοια είδη, με σπείρωμα)

8101 96

Σύρμα από βολφράμιο

8102 96

Σύρματα από μολυβδαίνιο

8205 90 10

Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι

8465 93

Μηχανές λείανσης και γυαλίσματος, για την κατεργασία του ξύλου, των σκληρών πλαστικών υλών κ.λπ.
(εκτός από μηχανές του χεριού και κέντρα μηχανικής κατεργασίας)

4504 90 80

Φελλός συσσωματωμένος, με ή χωρίς συνδετική ουσία, και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό (εκτός
από υποδήματα και τα μέρη τους, εσωτερικά πέλματα, έστω και κινητάς καλύμματα κεφαλής και τα μέρη
τους· τάπες και δίσκους κοπής κυνηγετικών φυσιγγιών· παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη αθλητισμού
και τα μέρη τους· κύβους, πλίνθους, πλάκες, φύλλα και ταινίες· πλακάκια κάθε μορφής· κυλίνδρους πλήρεις,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι· φελλοί και πώματα)

4823 90 85

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί από ίνες κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους πλάτους
≤ 36 cm, σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου των οποίων καμιά πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν
είναι αδίπλωτα ή τα οποία είναι κομμένα σε άλλα σχήματα εκτός του τετραγώνου ή του ορθογωνίου, καθώς
και είδη από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ιστούς από ίνες κυτταρίνης, π.δ.κ.α.

6912 00 83

Είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, από ψαμμίτη (εκτός αντικείμενα για το τραπέζι ή την κου
ζίνα, μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα
διακόσμησης, στάμνες, νταμιτζάνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών)
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7108 13 80

Χρυσός, όπου συμπεριλ. ο επιπλατινωμένος χρυσός, σε ημικατεργασμένη μορφή, για χρήση άλλη από νομι
σματική (εκτός από ράβδους, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, συμπαγή, καθώς και φύλλα και ται
νίες, με πάχος χωρίς το υπόθεμα > 0,15 mm)

7110 19 80

Πλατίνα σε ημικατεργασμένη μορφή (εκτός από ράβδους, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, συμπαγή,
καθώς και φύλλα και ταινίες, με πάχος χωρίς το υπόθεμα > 0,15 mm)

7304 31 20

Σωλήνες ακριβείας, χωρίς συγκόλληση, με κυκλική εγκάρσια τομή, από σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή
από μη κραματοποιημένο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες
των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για τις γεωτρήσεις ή την εξαγωγή πε
τρελαίου ή αερίου)

7304 41 00

Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, χωρίς συγκόλληση, με κυκλική εγκάρσια τομή, από ανοξεί
δωτο χάλυβα, που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από σωλήνες των τύπων που χρη
σιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για τις γεωτρήσεις ή την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)

8407 33 20

Κινητήρας με παλινδρομικό έμβολο, με εξωτερική ανάφλεξη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα οχή
ματα του κεφαλαίου 87, με κυλινδρισμό > 250 cm3 αλλά ≤ 500 cm3

8407 33 80

Κινητήρας με παλινδρομικό έμβολο, με εξωτερική ανάφλεξη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα οχή
ματα του κεφαλαίου 87, με κυλινδρισμό > 500 cm3 αλλά ≤ 1 000 cm3

8424 49 10

Συσκευές ψεκασμού ή ραντισμού υγρών ή σκόνης για τη γεωργία ή την κηπουρική σχεδιασμένοι για να φέ
ρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες

8424 82 90

Μηχανικές συσκευές για τη γεωργία ή την κηπουρική, χειροκίνητες ή όχι, για την εκτόξευση ή τη διασπορά
υγρού ή σκόνης (εκτός από συσκευές ψεκασμού ή ραντισμού και συσκευές ποτίσματος)

8424 89 40

Μηχανικές συσκευές για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρού ή σκόνης του είδους που χρησιμοποιεί
ται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων ή συναρμολογήσεων τυπωμένου κυ
κλώματος

8424 89 70

Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε
σκόνη, π.δ.κ.α.

8467 29 51

Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης, για χρήση με το χέρι, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, που λει
τουργούν με σύνδεση σε δίκτυο

8544 19 00

Σύρματα περιελίξεων για ηλεκτροτεχνική χρήση, από ύλες άλλες από χαλκό, μονωμένα

8544 49 91

Σύρματα και καλώδια, ηλεκτρικά, για τάση ≤ 1 000 V, μονωμένα, που δεν φέρουν εξαρτήματα σύνδεσης,
στα οποία η διάμετρος κάθε σύρματος του αγωγού είναι > 0,51 mm, π.δ.κ.α.

8708 30 10

Φρένα, σερβόφρενα και μέρη αυτών, που προορίζονται για τη βιομηχανική συναρμολόγηση: των χειροδηγού
μενων ελκυστήρων, των επιβατικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων οχημάτων που είναι κατασκευασμένα
κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, των αυτοκινήτων φορτηγών οχημάτων, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανά
φλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό ≤ 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανά
φλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό ≤ 2 800 cm3, των αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων
της κλάσης 8705, π.δ.κ.α.

8708 40 20

Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγού
μενων ελκυστήρων, των επιβατικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων οχημάτων που είναι κατασκευασμένα
κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, των αυτοκινήτων φορτηγών οχημάτων, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανά
φλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό ≤ 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανά
φλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό ≤ 2 800 cm3, των αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων
της κλάσης 8705, π.δ.κ.α.

8708 91 20

Ψυγεία και τα μέρη τους που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυ
στήρων, των επιβατικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων οχημάτων που είναι κατασκευασμένα κυρίως για
τη μεταφορά προσώπων, των αυτοκινήτων φορτηγών οχημάτων, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό ≤ 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό ≤ 2 800 cm3, των αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων της κλά
σης 8705, π.δ.κ.α.

8708 92 20

Σιγαστήρες, σωλήνες εξάτμισης και μέρη αυτών, που προορίζονται για τη βιομηχανική συναρμολόγηση: των
χειροδηγούμενων ελκυστήρων, των επιβατικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων οχημάτων που είναι κατα
σκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, των αυτοκινήτων φορτηγών οχημάτων, με εμβολοφόρο κινη
τήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό ≤ 2 500 cm3, ή με εμβολοφόρο κινη
τήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό ≤ 2 800 cm3, των αυτοκινήτων οχημάτων
ειδικών χρήσεων της κλάσης 8705, π.δ.κ.α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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Στοιχεία σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους εισαγωγών υλικών ξύλινων συσκευασιών κάθε
αποστελλόμενου φορτίου των συγκεκριμένων εμπορευμάτων, καταγωγής Λευκορωσίας και της Κίνας
Περίοδος υποβολής στοιχείων:
Κράτος μέλος που υποβάλλει τα στοιχεία:
Σχετικά σημεία εισόδου:

Τόποι ελέγχου:

Αριθμός φορτίων που
ελέγχθηκαν στον τόπο
προορισμού:
Αριθμός φορτίων που
ελέγχθηκαν στο σημείο
εισόδου:

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας:
Αριθμός εισερχόμενων φορτίων που εισέρχονται στην Ένωση
μέσω του κράτους μέλους που υποβάλλει τα στοιχεία
Αριθμός φορτίων που ελέγχθηκαν
Εκ των οποίων, αριθμός φορτίων με συμμορφούμενα υλικά
για ξύλινες συσκευασίες
Εκ των οποίων, αριθμός φορτίων που παρακρατήθηκαν με μη
συμμορφούμενα υλικά για ξύλινες συσκευασίες
— Εκ των οποίων, με επιβλαβή οργανισμό και χωρίς συμμορ
φούμενο σήμα ISPM15 (αναφέρατε κατανομή ανά επι
βλαβή οργανισμό και εάν το σήμα είναι ελλιπές ή ανακρι
βές)
— Εκ των οποίων, με επιβλαβή οργανισμό και συμμορφού
μενο σήμα ISPM15 (αναφέρατε κατανομή ανά επιβλαβή
οργανισμό)
Αναφέρατε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό παραγωγού/πα
ρόχου της αγωγής και τον κωδικό αγωγής του/των σήμα
τος/-ων ISPM 15
— Εκ των οποίων, χωρίς συμμορφούμενο σήμα ISPM15 μόνο
(αναφέρατε την κατανομή μεταξύ σήματος που λείπει και
εσφαλμένου σήματος)
% των συγκεκριμένων εμπορευμάτων που ελέγχθηκαν (από το
συνολικό αριθμό των φορτίων)
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