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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1803 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουλίου 2019
για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την καθιέρωση πλαισίου για τη συμμετοχή του
Βιετνάμ σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφοι 5 και
6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 8 Απριλίου 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την καθιέρωση πλαισίου για τη
συμμετοχή της σε επιχειρήσεις της Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων (η «συμφωνία»).

(2)

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 37
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύθηκε στη συνέχεια την εν λόγω συμφωνία.

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την καθιέρωση πλαισίου για τη συμμετοχή του Βιετνάμ σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων (η «συμφωνία»).
Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη
συμφωνία προκειμένου να δεσμεύσουν την Ένωση.
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Άρθρο 3
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος
1 της συμφωνίας (1).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2019.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
T. TUPPURAINEN

(1) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου.
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ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά
με την καθιέρωση πλαισίου για τη συμμετοχή του Βιετνάμ σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
διαχείριση κρίσεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (η «Ένωση» ή η «ΕΕ»), αφενός, και το ΒΙΕΤΝΑΜ, αφετέρου, που στο εξής αναφέρονται από κοινού ως «τα μέρη»,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποφασίσει να αναλάβει
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων οι οποίες να περιλαμβάνουν τα καθήκοντα που περιγράφονται στα άρθρα 42 παράγραφος
1 και 43 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου.

(2)

Το Βιετνάμ και η ΕΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της παγκόσμιας ειρήνης για την ανάπτυξη όλων των κρατών και παραμένουν
αποφασισμένοι να συμβάλουν στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στις αντίστοιχες γειτονίες τους και στον
ευρύτερο κόσμο, βάσει των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση μεταξύ των μερών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα ασφάλειας και άμυνας
και αναγνωρίζοντας ότι οι δυνατότητες και οι ικανότητες του Βιετνάμ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις
της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.

(4)

Το Βιετνάμ και η ΕΕ επιθυμούν να καθορίσουν γενικούς όρους συμμετοχής του Βιετνάμ σε επιχειρήσεις της ΕΕ για τη
διαχείριση κρίσεων σε μια συμφωνία που να θεσπίζει πλαίσιο για πιθανή μελλοντική συμμετοχή, αντί να καθορίζουν αυτούς
τους όρους κατά περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση.

(5)

Η συμφωνία αυτή δεν θα πρέπει να θίγει την αυτονομία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, ούτε να προδικάζει τη δυνατότητα
του Βιετνάμ να αποφασίζει κατά περίπτωση να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει εάν θα κληθούν τρίτα κράτη να συμμετάσχουν σε επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων. Το Βιετνάμ μπορεί να αποδεχθεί την πρόσκληση της Ένωσης και να προσφέρει τη συμβολή του. Στην περίπτωση
αυτή, η Ένωση θα αποφασίσει για την αποδοχή αυτής της προτεινόμενης συμβολής,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΤΜΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αποφάσεις περί συμμετοχής
1.
Κατόπιν της αποφάσεως της Ένωσης να καλέσει το Βιετνάμ να συμμετάσχει σε επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων,
το Βιετνάμ, κατ’ εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση της αρμόδιας αρχής του
περί της συμμετοχής του, καθώς και της προτεινόμενης συμβολής του.
2.

Η αξιολόγηση της προτεινόμενης συμβολής του Βιετνάμ εκ μέρους της Ένωσης διενεργείται σε διαβούλευση μαζί του.

3.
Η Ένωση ενημερώνει εγκαίρως το Βιετνάμ σχετικά με την πιθανή συμβολή του στις κοινές δαπάνες της επιχείρησης, το
συντομότερο δυνατό, με σκοπό να βοηθήσει το Βιετνάμ στη διαμόρφωση της προσφοράς του.

L 276/4

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.10.2019

4.
Η Ένωση γνωστοποιεί γραπτώς στο Βιετνάμ το αποτέλεσμα της αξιολόγησής του και την απόφαση σχετικά με την
προτεινόμενη συμβολή του Βιετνάμ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμετοχή του Βιετνάμ σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας συμφωνίας.
5.
Η προσφορά του Βιετνάμ σύμφωνα με την παράγραφο 1, και η αποδοχή της από την ΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 4,
αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας σε κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης κρίσης.
6.
Το Βιετνάμ μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή κατ’ αίτηση της Ένωσης και έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών, να
αποσυρθεί πλήρως ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, από τη συμμετοχή σε επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.

Άρθρο 2
Πλαίσιο
1.
Το Βιετνάμ συντάσσεται με την οικεία απόφαση του Συμβουλίου με την οποία το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποφασίζει ότι η Ένωση θα διεξαγάγει επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων και με κάθε άλλη απόφαση με την οποία το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει την παράταση επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας συμφωνίας και με τυχόν αναγκαίες εκτελεστικές διατάξεις.
2.
Η συμβολή του Βιετνάμ σε επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων δεν θίγει την αυτονομία λήψης αποφάσεων της
Ένωσης.

Άρθρο 3
Καθεστώς του προσωπικού και των δυνάμεων του Βιετνάμ
1.
Το καθεστώς του προσωπικού που αποσπάται σε μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και/ή των
δυνάμεων με τις οποίες το Βιετνάμ συμβάλλει σε στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων διέπεται από τη σχετική
συμφωνία, εάν έχει συναφθεί, ή από οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση για το καθεστώς των δυνάμεων/της αποστολής μεταξύ της Ένωσης
και του κράτους ή των κρατών όπου διεξάγεται η επιχείρηση. Το Βιετνάμ ενημερώνεται σχετικά.
2.
Το καθεστώς του προσωπικού το οποίο διατίθεται σε αρχηγεία ή μονάδες διοίκησης που ευρίσκονται εκτός του κράτους ή
των κρατών όπου πραγματοποιείται η επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, διέπεται από διακανονισμούς μεταξύ των εν
λόγω αρχηγείων και μονάδων διοίκησης και των αρμόδιων αρχών του Βιετνάμ.
3.
Με την επιφύλαξη της συμφωνίας για το καθεστώς των δυνάμεων/της αποστολής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το
Βιετνάμ ασκεί δικαιοδοσία επί του προσωπικού του που συμμετέχει στην επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων. Όταν οι
δυνάμεις του Βιετνάμ επιχειρούν επί σκάφους ή αεροσκάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος μέλος αυτό
μπορεί να ασκεί δικαιοδοσία, βάσει ισχυουσών και/ή μελλοντικών συμφωνιών και σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και
κανονισμούς του και το διεθνές δίκαιο.
4.
Το Βιετνάμ έχει την ευθύνη να αντιμετωπίζει τυχόν αξιώσεις συνδεόμενες με τη συμμετοχή σε επιχείρηση της ΕΕ για τη
διαχείριση κρίσεων που εγείρονται από μέλος του προσωπικού του ή αφορούν μέλος του προσωπικού του και έχει την ευθύνη να
κινεί οποιαδήποτε διαδικασία, ιδίως δικαστική ή πειθαρχική, κατά μέλους του προσωπικού του σύμφωνα με τους νόμους και τους
κανονισμούς του.
5.
Τα μέρη συμφωνούν να παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε άλλη αξίωση, εκτός των συμβατικών, για ζημία, απώλεια ή
καταστροφή περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε μέρος ή για τραυματισμό ή θάνατο
μέλους του προσωπικού οποιουδήποτε των μερών, που προκύπτει από την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους σε σχέση με
δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαριάς αμέλειας ή
δόλου. Κάθε περίπτωση βαριάς αμέλειας ή δόλου διευθετείται με διπλωματικά μέσα μεταξύ των μερών.
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6.
Το Βιετνάμ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε δήλωση παραίτησης από αξιώσεις έναντι οποιουδήποτε κράτους
συμμετέχει σε επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στην οποία συμμετέχει το Βιετνάμ και να προβεί στην ενέργεια αυτή
κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.
7.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβούν σε δήλωση
παραίτησης από αξιώσεις για οποιαδήποτε μελλοντική συμμετοχή του Βιετνάμ σε επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και
ότι θα προβούν στην ενέργεια αυτή κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.
Άρθρο 4
Διαβαθμισμένες πληροφορίες
1.
Το Βιετνάμ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ
προστατεύονται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου, που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2013/488/ΕΕ του
Συμβουλίου (1), και σύμφωνα με περαιτέρω οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες περιλαμβάνονται ο Διοικητής
Επιχειρήσεων της ΕΕ σχετικά με στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων ή ο Αρχηγός αποστολής σχετικά με μη
στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.
2.
Όταν τα μέρη συνάπτουν συμφωνία περί διαδικασιών ασφαλείας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, η
συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.
ΤΜΗΜΑ II
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 5
Προσωπικό αποσπασμένο σε μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων
1.

Το Βιετνάμ:

α) εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του που είναι αποσπασμένο σε μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων
εκτελεί την αποστολή του σύμφωνα με:
i)

την οικεία απόφαση του Συμβουλίου και τις μετέπειτα τροποποιήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1·

ii) το σχέδιο επιχειρήσεων·
iii) τυχόν εφαρμοστέες ρυθμίσεις υλοποίησης·
iv) τυχόν πολιτικές εφαρμοστέες σε μη στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων,
β) ενημερώνει εγκαίρως το Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στη συμβολή του σε μη
στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.
2.
Το προσωπικό του Βιετνάμ που αποσπάται σε μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων υπόκειται σε
ιατρική εξέταση και εμβολιασμό από την αρμόδια αρχή του Βιετνάμ, η οποία παρέχει ιατρική βεβαίωση ότι το μέλος του
προσωπικού είναι ικανό να εκτελέσει τα καθήκοντά του και προσκομίζει αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής.
3.
Το αποσπασμένο προσωπικό του Βιετνάμ εκτελεί τα καθήκοντά του και συμπεριφέρεται με αποκλειστικό γνώμονα τα
συμφέροντα της μη στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και τηρεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα
συμπεριφοράς που καθορίζονται στις πολιτικές που εφαρμόζονται στις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων.
Άρθρο 6
Δομή διοίκησης
1.
Όλο το προσωπικό από το Βιετνάμ που συμμετάσχει σε μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων τελεί
πλήρως υπό τη διοίκηση των αρχών του Βιετνάμ.
2.
Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων της ΕΕ ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο επί όλου του προσωπικού που
συμμετάσχει σε μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων. Οι σχετικές εκτελεστικές ρυθμίσεις συμφωνούνται
πριν από την ανάπτυξη, μεταξύ του Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων της ΕΕ και των αρχών του Βιετνάμ.
(1) Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των
διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).
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3.
Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνος για τη μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων και ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχό της σε στρατηγικό επίπεδο.
4.
Ο Αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για τη μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, ασκεί τη
διοίκηση και τον έλεγχό της στο θέατρο των επιχειρήσεων και αναλαμβάνει την καθημερινή διαχείρισή της.
5.
Το Βιετνάμ έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης, με τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην επιχείρηση, σύμφωνα με τις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1.
6.
Ο Αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού τής μη στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ
για τη διαχείριση κρίσεων. Το Βιετνάμ έχει την ευθύνη να κινεί οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένων των δικαστικών ή
πειθαρχικών, κατά μελών του προσωπικού του σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές του.
7.
Το Βιετνάμ ορίζει σημείο επαφής για την εθνική του δύναμη («NPC»), το οποίο εκπροσωπεί την εθνική του δύναμη στην
επιχείρηση. Ο NPC αναφέρεται στον Αρχηγό αποστολής για θέματα που αφορούν την επιχείρηση και είναι υπεύθυνος για την
πειθαρχία της δύναμης του Βιετνάμ σε καθημερινό επίπεδο.
8.
Η απόφαση να τερματιστεί η επιχείρηση λαμβάνεται από την Ένωση, κατόπιν διαβουλεύσεων με το Βιετνάμ, εφόσον αυτό
εξακολουθεί να συμβάλλει στη μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων κατά την ημερομηνία τερματισμού της
επιχείρησης.

Άρθρο 7
Χρηματοοικονομικές πτυχές
1.
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8, το Βιετνάμ αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή του σε μη
στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, εκτός των λειτουργικών δαπανών, όπως ορίζονται στον προϋπολογισμό
λειτουργίας της επιχείρησης.
2.
Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας που πλήττει φυσικά ή νομικά πρόσωπα από το κράτος ή τα κράτη
στα οποία διεξάγεται η επιχείρηση, τα θέματα ενδεχόμενης ευθύνης και αποζημίωσης του Βιετνάμ διέπονται από τους όρους που
προβλέπονται στην εφαρμοστέα συμφωνία για το καθεστώς της αποστολής, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, ή
από τυχόν ισχύουσες εναλλακτικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Συνεισφορά στον προϋπολογισμό λειτουργίας
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις ίδιες ικανότητες του Βιετνάμ,
και μετά την απόφαση του Βιετνάμ να συμμετάσχει σε μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 5, το Βιετνάμ είναι πρόθυμο να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού λειτουργίας της εν
λόγω μη στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.
2.
Αυτή η συνεισφορά στον προϋπολογισμό λειτουργίας υπολογίζεται βάσει ενός από τους ακόλουθους τύπους και
συγκεκριμένα εκείνου που παράγει το χαμηλότερο ποσό:
α) το μερίδιο του ποσού αναφοράς στον προϋπολογισμό λειτουργίας που είναι ανάλογο με το λόγο του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος (ΑΕΕ) του Βιετνάμ προς το σύνολο των ΑΕΕ όλων των κρατών τα οποία συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό
λειτουργίας της επιχείρησης· ή
β) το μερίδιο του ποσού αναφοράς για τον προϋπολογισμό λειτουργίας που είναι ανάλογο με το λόγο του αριθμού των μελών του
προσωπικού από το Βιετνάμ τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση προς το συνολικό αριθμό των μελών του προσωπικού όλων
των κρατών τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση.
3.
Παρά τις παραγράφους 1 και 2, το Βιετνάμ δεν συνεισφέρει καθόλου στη χρηματοδότηση των ημερήσιων αποζημιώσεων που
καταβάλλονται στο προσωπικό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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4.
Παρά την παράγραφο 1 ανωτέρω, η Ένωση απαλλάσσει, καταρχήν, το Βιετνάμ από χρηματοδοτικές συνεισφορές σε
συγκεκριμένη μη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, όταν:
α) η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει ότι η συμβολή του Βιετνάμ είναι σημαντική και έχει θεμελιώδη σημασία για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση·
ή
β) το Βιετνάμ έχει κατά κεφαλήν ΑΕΕ που δεν υπερβαίνει το ΑΕΕ κανενός κράτους μέλους της Ένωσης.
5.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε ρύθμιση για την καταβολή των συνεισφορών του Βιετνάμ στον προϋπολογισμό
λειτουργίας μη στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων υπογράφεται μεταξύ των αρμόδιων αρχών των μερών
και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις σχετικά με:
α) το ύψος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς·
β) τους όρους καταβολής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς· και
γ) τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών.
ΤΜΗΜΑ III
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 9
Συμμετοχή σε στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων
1.
Το Βιετνάμ εξασφαλίζει ότι οι δυνάμεις και το προσωπικό του που συμμετέχουν σε στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη
διαχείριση κρίσεων εκτελούν την αποστολή τους σύμφωνα με:
α) την οικεία απόφαση του Συμβουλίου και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1·
β) το σχέδιο επιχειρήσεων·
γ) τυχόν εφαρμοστέες ρυθμίσεις υλοποίησης· και
δ) τυχόν πολιτικές εφαρμοστέες σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.
2.
Το Βιετνάμ ενημερώνει εγκαίρως το Διοικητή Επιχειρήσεων της ΕΕ για κάθε αλλαγή όσον αφορά τη συμμετοχή του στην
επιχείρηση.
3.
Προσωπικό αποσπασμένο από το Βιετνάμ εκτελεί τα καθήκοντά του και συμπεριφέρεται με αποκλειστικό γνώμονα τα
συμφέροντα της στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και τηρεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα
συμπεριφοράς που καθορίζονται στις πολιτικές που εφαρμόζονται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.

Άρθρο 10
Δομή διοίκησης
1.
Όλες οι δυνάμεις και το προσωπικό από το Βιετνάμ που συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων τελούν πλήρως υπό τη διοίκηση των αρχών του Βιετνάμ.
2.
Ο Διοικητής Επιχειρήσεων της ΕΕ ασκεί την επιχειρησιακή και τακτική διοίκηση και/ή έλεγχο όλων των δυνάμεων και του
προσωπικού των κρατών που συμμετέχουν σε στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων. Συναφείς εκτελεστικές
ρυθμίσεις συμφωνούνται πριν από την αποστολή μεταξύ του Διοικητή Επιχειρήσεων της ΕΕ και των αρχών του Βιετνάμ.
3.
Το Βιετνάμ έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης, με τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην επιχείρηση, σύμφωνα με τις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1.
4.
Ο Διοικητής Επιχειρήσεων της ΕΕ δύναται ανά πάσα στιγμή, κατόπιν διαβουλεύσεων με το Βιετνάμ, να ζητήσει την απόσυρση
της συμβολής του Βιετνάμ.
5.
Το Βιετνάμ διορίζει Ανώτερο Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο («ΑΣΑ») για να εκπροσωπεί το εθνικό του σώμα στη στρατιωτική
επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων. Ο ΑΣΑ διαβουλεύεται με το Διοικητή Επιχειρήσεων της ΕΕ επί όλων των θεμάτων
που αφορούν την επιχείρηση και είναι υπεύθυνος για την πειθαρχία του σώματος του Βιετνάμ σε καθημερινό επίπεδο.
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Άρθρο 11
Χρηματοοικονομικές πτυχές
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της παρούσας συμφωνίας, το Βιετνάμ αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τη
συμμετοχή του στην επιχείρηση, εκτός αυτών που καλύπτονται από κοινή χρηματοδότηση, κατά τα προβλεπόμενα στις νομικές
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 καθώς και στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/528 του Συμβουλίου (2).
2.
Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας που πλήττει φυσικά ή νομικά πρόσωπα από το κράτος ή τα κράτη
στα οποία διεξάγεται η επιχείρηση, τα θέματα ενδεχόμενης ευθύνης και αποζημίωσης του Βιετνάμ διέπονται από τους όρους που
προβλέπονται στην εφαρμοστέα συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, ή από
τυχόν ισχύουσες εναλλακτικές διατάξεις.

Άρθρο 12
Συνεισφορά στις κοινές δαπάνες
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις ίδιες ικανότητες του Βιετνάμ,
και μετά την απόφαση του Βιετνάμ να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 5, το Βιετνάμ είναι πρόθυμο να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση των κοινών εξόδων της εν λόγω
στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.
2.
Αυτή η συνεισφορά στις κοινές δαπάνες υπολογίζεται βάσει ενός από τους ακόλουθους τύπους και συγκεκριμένα εκείνου
που παράγει το χαμηλότερο ποσό:
α) το μερίδιο των κοινών εξόδων που είναι ανάλογο με το ΑΕΕ του Βιετνάμ ως προς το σύνολο των ΑΕΕ όλων των κρατών που
συνεισφέρουν στα κοινά έξοδα της επιχείρησης· ή
β) το μερίδιο των κοινών δαπανών που αντιστοιχεί αναλογικά στο λόγο του αριθμού των μελών του προσωπικού του Βιετνάμ που
συμμετέχουν στην επιχείρηση προς το συνολικό αριθμό των μελών του προσωπικού όλων των κρατών που συμμετέχουν στην
επιχείρηση.
Όταν χρησιμοποιείται ο τύπος κατά το στοιχείο β) και σε περίπτωση που το Βιετνάμ συμβάλλει με προσωπικό μόνο στα
Επιχειρησιακά Στρατηγεία ή τα Στρατηγεία Δυνάμεων, χρησιμοποιείται ο λόγος των μελών του προσωπικού του προς το συνολικό
αριθμό των μελών του προσωπικού των αντίστοιχων στρατηγείων. Στις λοιπές περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ο λόγος του συνόλου
των μελών του προσωπικού με το οποίο συμβάλλει το Βιετνάμ ως προς τον συνολικό αριθμό των μελών του προσωπικού της
επιχείρησης.
3.
Παρά την παράγραφο 1 ανωτέρω, η Ένωση απαλλάσσει, καταρχήν, το Βιετνάμ από χρηματοδοτικές συνεισφορές σε
συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, όταν:
α) η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει ότι η συμβολή του Βιετνάμ είναι σημαντική και έχει θεμελιώδη σημασία για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση·
ή
β) το Βιετνάμ έχει κατά κεφαλήν ΑΕΕ που δεν υπερβαίνει το ΑΕΕ κανενός κράτους μέλους της Ένωσης.
4.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε ρύθμιση για την καταβολή των συνεισφορών του Βιετνάμ στις κοινές δαπάνες
συνάπτεται μεταξύ των αρμόδιων αρχών των μερών και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις σχετικά με:
α) το ύψος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς·
β) τους όρους καταβολής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς· και
γ) τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών.
(2) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/528 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2015, για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης
των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (Athena)
και την κατάργηση της απόφασης 2011/871/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 84 της 28.3.2015, σ. 39).

29.10.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/9

ΤΜΗΜΑ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 4, κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική ρύθμιση
στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας συνάπτεται μεταξύ των αρμόδιων αρχών των μερών.
Άρθρο 14
Αρμόδιες αρχές
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι αρμόδιες αρχές του Βιετνάμ είναι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Βιετνάμ, εκτός
εάν έχει κοινοποιηθεί κάτι άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 15
Μη συμμόρφωση
Σε περίπτωση που ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, το έτερο μέρος έχει
το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία, με επίδοση γραπτής προειδοποίησης ενός μηνός.
Άρθρο 16
Ρύθμιση διαφορών
Διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ρυθμίζονται διά της διπλωματικής οδού μεταξύ
των μερών.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος, διάρκεια και καταγγελία της συμφωνίας
1.
Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα αφότου τα μέρη κοινοποιήσουν εκατέρωθεν την
ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
2.

Η παρούσα συμφωνία επανεξετάζεται κατ’ αίτηση οποιουδήποτε μέρους.

3.
Η παρούσα συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί βάσει αμοιβαίας γραπτής συμφωνίας μεταξύ των μερών. Οι τροποποιήσεις
τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4.
Η παρούσα συμφωνία δύναται να καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος με γραπτή προειδοποίηση καταγγελίας που
αποστέλλεται στο έτερο μέρος. Η καταγγελία αυτή παράγει αποτελέσματα έξι μήνες από την παραλαβή της κοινοποίησης από το
έτερο μέρος.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, αμφότεροι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τα αντίστοιχα μέρη, υπέγραψαν την
παρούσα συμφωνία.

Έγινε στις Βρυξέλλες τη 17η Οκτωβρίου 2019 σε δύο αντίγραφα στην αγγλική και στη βιετναμική γλώσσα, που και τα δύο είναι
εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας του Βιετνάμ
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ
ΒΙΕΤΝΑΜ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
«Τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά την εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων στην οποία συμμετέχει το Βιετνάμ, θα επιδιώκουν, στον βαθμό που το επιτρέπει η εσωτερική έννομη τάξη τους, να
παραιτούνται κατά το δυνατόν από τυχόν αξιώσεις έναντι του Βιετνάμ για τραυματισμό ή θάνατο μελών του προσωπικού τους ή
για ζημία ή απώλεια περιουσιακών στοιχείων που τους ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων, εφόσον ο εν λόγω τραυματισμός, θάνατος, ζημία ή απώλεια:
— προκλήθηκε από μέλη του προσωπικού του Βιετνάμ που συμμετείχαν σε επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με την εν λόγω επιχείρηση, εκτός περιπτώσεων βαριάς αμέλειας ή δόλου· ή
— ήταν αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Βιετνάμ, υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία
χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την επιχείρηση και εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαριάς αμέλειας ή δόλου του προσωπικού
με το οποίο συνέβαλε το Βιετνάμ στην επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και το οποίο χρησιμοποιούσε τα
συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.».
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
«Κατόπιν της συμφωνίας του να συμμετάσχει σε επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, το Βιετνάμ θα επιδιώκει, στον βαθμό
που το επιτρέπει η εσωτερική έννομη τάξη του, να παραιτείται κατά το δυνατόν από τυχόν αξιώσεις έναντι οποιουδήποτε κράτους
το οποίο συμμετέχει στην επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων για τραυματισμό ή θάνατο μελών του προσωπικού του ή
για ζημία ή απώλεια περιουσιακών στοιχείων που του ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων, εφόσον ο εν λόγω τραυματισμός, θάνατος, ζημία ή απώλεια:
— προκλήθηκε από προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με την επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαριάς αμέλειας ή δόλου· ή
— ήταν αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε κράτη τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση της ΕΕ για
τη διαχείριση κρίσεων, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την επιχείρηση και
εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαριάς αμέλειας ή δόλου του προσωπικού της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων,
το οποίο χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1804 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2019
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά τις τροποποιήσεις
των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής, τους ελέγχους στο ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου, και το σύστημα ελέγχου σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και
(ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ) και η), το άρθρο
78 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 96 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (2) δίνει τη δυνατότητα στα
κράτη μέλη να επιτρέπουν στους δικαιούχους της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και
το περιβάλλον σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)
να τροποποιούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το περιεχόμενο της ενιαίας αίτησής τους όσον αφορά τη χρήση
των δηλωθέντων αγροτεμαχίων μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης. Κατά τη διάρκεια της
περιόδου βλάστησης, οι δικαιούχοι ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν το καλλιεργητικό πρόγραμμα, όσον αφορά
την καλλιέργεια ή την τοποθεσία της. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή των καιρικών συνθηκών ή σε άλλες γεωργικές
καταστάσεις. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) ενδέχεται να βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τις
εμβόλιμες καλλιέργειες. Ως εκ τούτου, είναι επίσης σκόπιμο να μπορούν τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στους εν λόγω
δικαιούχους να τροποποιούν την ενιαία αίτηση ή την αίτηση πληρωμής όσον αφορά τη χρήση των αγροτεμαχίων που
δηλώνονται με σκοπό την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Επιπλέον, η εν
λόγω παράγραφος θα πρέπει να απαλειφθεί από το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 και να
συμπεριληφθεί στο άρθρο 15, δεδομένου ότι αφορά τροποποιήσεις στην ενιαία αίτηση ή την αίτηση πληρωμής. Θα πρέπει
επίσης να διευκρινιστεί αφενός ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν μετά τις γενικές προθεσμίες για την
κοινοποίηση τροποποιήσεων και αφετέρου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν καταληκτική προθεσμία για την
κοινοποίησή τους.

(2)

Το άρθρο 15 παράγραφος 1β προβλέπει τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής στις περιπτώσεις που
διενεργούνται έλεγχοι μέσω παρακολούθησης. Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται στη
δυνατότητα τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ή των αιτήσεων πληρωμής κατόπιν των προσωρινών αποτελεσμάτων των
ελέγχων μέσω παρακολούθησης. Θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί το πεδίο των εν λόγω τροποποιήσεων.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου,
τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).
(4) Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).
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(3)

Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 καθορίζεται η προθεσμία για την
τροποποίηση της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής. Στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού
καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι πλέον δυνατή η τροποποίηση της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης
πληρωμής. Οι εν λόγω κανόνες δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο δικαιούχος υπόκειται σε ελέγχους μέσω
παρακολούθησης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί
πότε οι δικαιούχοι μπορούν να προβούν σε τέτοιες τροποποιήσεις. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στις αρμόδιες
αρχές να ορίζουν την ημερομηνία για την κοινοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων σε επίπεδο καθεστώτος ενισχύσεων,
μέτρου στήριξης ή τύπου ενέργειας που υπόκειται σε έλεγχο μέσω παρακολούθησης.

(4)

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιούν ελέγχους μέσω παρακολούθησης για συγκεκριμένα καθεστώτα
ενισχύσεων, μέτρα στήριξης, τύπους ενεργειών ή απαιτήσεις και πρότυπα που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση,
διατηρώντας παράλληλα τους δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για άλλα καθεστώτα, μέτρα, τύπους ενεργειών ή
απαιτήσεις και πρότυπα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις στις οποίες από τους ελέγχους μέσω παρακολούθησης
προκύπτουν διαπιστώσεις που είναι σημαντικές για να κριθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες των καθεστώτων, των μέτρων,
των τύπων ενεργειών ή των προτύπων και των απαιτήσεων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση, τα οποία
υπόκεινται στους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν κανόνες για τους τρόπους με
τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω διαπιστώσεις.

(5)

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση πολλαπλής κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 27 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 εφαρμόζεται επίσης σε απαιτήσεις και πρότυπα που σχετίζονται με την πολλαπλή
συμμόρφωση. Συνεπώς, το άρθρο 27 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Το άρθρο 38 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 αφορά τη μέτρηση εκτάσεων. Ωστόσο, η παράγραφος 1
του εν λόγω άρθρου αναφέρεται στη δυνατότητα περιορισμού των ελέγχων επιλεξιμότητας και της μέτρησης εκτάσεων σε
ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα που θα καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 50 % των αγροτεμαχίων για τα οποία έχει υποβληθεί
αίτηση ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής. Χάριν σαφήνειας, οι κανόνες που αφορούν την επαλήθευση των όρων
επιλεξιμότητας θα πρέπει να απαλειφθούν από το άρθρο 38 και να συμπεριληφθούν στο άρθρο 39.

(7)

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να διενεργούν ελέγχους μέσω παρακολούθησης για ορισμένα καθεστώτα ενισχύσεων,
μέτρα στήριξης ή τύπους ενεργειών, σύμφωνα με το άρθρο 40α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014,
διατηρώντας παράλληλα τους δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους που περιλαμβάνουν τη μέτρηση εκτάσεων που
αναφέρεται στο άρθρο 38 του εν λόγω κανονισμού για άλλα καθεστώτα, μέτρα ή ενέργειες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
καταστάσεις στις οποίες η έκταση ενός αγροτεμαχίου που έχει μετρηθεί σύμφωνα με τον δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο
διαφέρει από την έκταση που έχει χρησιμεύσει ως βάση για τον υπολογισμό της ενίσχυσης ή της στήριξης στην οποία
εφαρμόζονται οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης. Ως εκ τούτου, στο άρθρο 38 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
809/2014 θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια από τις εκτάσεις υπερισχύει στις εν λόγω περιπτώσεις.

(8)

Όλα τα αγροτεμάχια που δηλώνονται από έναν δικαιούχο και επιλέγονται για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου πρέπει να
μετρούνται σύμφωνα με το άρθρο 38 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 και πρέπει να επαληθεύονται οι
όροι επιλεξιμότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου κανονισμού. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα μεγάλου μεγέθους
αγροτεμάχια μόνιμων βοσκοτόπων που χρησιμοποιούνται από κοινού από πολλούς δικαιούχους, γεγονός που ενδεχομένως
συνεπάγεται μεγάλο φόρτο εργασίας για τις αρμόδιες αρχές. Για να περιοριστεί ο φόρτος εργασίας και παράλληλα να
διατηρηθεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης, είναι σκόπιμο αφενός να προβλεφθεί η
δυνατότητα να αντικατασταθούν οι μετρήσεις και οι έλεγχοι των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων
υποχρεώσεων με ελέγχους που βασίζονται στις ορθοφωτογραφίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τις τακτικές
επικαιροποιήσεις του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, και αφετέρου να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους οι
αρμόδιες αρχές μπορούν να κάνουν χρήση της εν λόγω δυνατότητας.

(9)

Όταν η επαλήθευση της επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων των μέτρων αγροτικής
ανάπτυξης περιορίζεται σε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 50 % των αγροτεμαχίων για
τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής, ενδέχεται ορισμένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες
υποχρεώσεις να μην ελέγχονται επαρκώς. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, στο άρθρο 39 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014, η επιλογή πρόσθετου δείγματος που επιλέγεται βάσει κινδύνου, το οποίο επιτρέπει τον
έλεγχο των εν λόγω κριτηρίων επιλεξιμότητας, δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων.

(10)

Βασικός στόχος των ελέγχων μέσω παρακολούθησης είναι να παρέχουν στήριξη στους δικαιούχους προκειμένου να
εκπληρώσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις και να τους επιτρέπουν να διορθώσουν τα
προβλήματα που προκύπτουν. Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί η υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να
επικοινωνούν εγκαίρως με τους δικαιούχους, ιδίως όσον αφορά τις προειδοποιήσεις και τα προσωρινά αποτελέσματα της
αυτοματοποιημένης ανάλυσης μιας χρονοσειράς δορυφορικών δεδομένων. Συνεπώς, το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου
του άρθρου 40α παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 θα πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές
αρχές σχετικά με την κοινοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων των ελέγχων μέσω παρακολούθησης που διενεργούνται
από τις αρμόδιες αρχές.
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(11)

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 40α παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 αναφέρεται στους
φυσικούς ελέγχους. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω φυσικοί έλεγχοι δεν συνεπάγονται μέτρηση εκτάσεων,
εκτός εάν είναι αναγκαία για να εξαχθούν συμπεράσματα όσον αφορά την επιλεξιμότητα της ενίσχυσης ή της στήριξης που
ζητήθηκε.

(12)

Όταν οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 38 και το άρθρο 39 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014, μπορούν να περιορίζουν τους ελέγχους σε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα
που θα καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 50 % των αγροτεμαχίων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ή αίτηση
πληρωμής. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί το ίδιο επίπεδο ευελιξίας στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του
πρώτου εδαφίου του άρθρου 40α παράγραφος 1, οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης απαιτούν δειγματοληπτικό έλεγχο των
αγροτεμαχίων των δικαιούχων, τους οποίους αφορούν κριτήρια που δεν μπορούν να ελεγχθούν μέσω παρακολούθησης.

(13)

Από την αυτοματοποιημένη διαδικασία που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ελέγχων μέσω παρακολούθησης μπορεί να
προκύψουν διαπιστώσεις που έχουν σημασία για να κριθεί η επιλεξιμότητα για καθεστώτα και μέτρα με βάση την έκταση ή
απαιτήσεις και πρότυπα που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση, τα οποία δεν υποβάλλονται σε ελέγχους μέσω
παρακολούθησης. Για να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να προσαρμοστούν ομαλά στην αυξανόμενη χρήση
ελέγχων μέσω παρακολούθησης, είναι σκόπιμο να παρέχεται στις εν λόγω αρχές κάποια ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή
της απαίτησης βάσει της οποίας όλες οι συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να κριθεί η
εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων καθώς και των απαιτήσεων και
προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση. Η εν λόγω ευελιξία θα πρέπει να είναι περιορισμένης διάρκειας
ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών. Συνεπώς, το άρθρο 40α θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται η εν λόγω ευελιξία, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές
διαπιστώσεις για την επιλογή του μέρους του δείγματος που επιλέγεται βάσει κινδύνων για τον έλεγχο των καθεστώτων,
των μέτρων ή των τύπων ενεργειών, καθώς και της πολλαπλής συμμόρφωσης, κατά το επόμενο έτος υποβολής αιτήσεων.
Συνεπώς, το άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 69 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
809/2014 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(14)

Το άρθρο 40β υποχρεώνει τα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή την απόφασή τους να αρχίσουν να διενεργούν
ελέγχους μέσω παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων δεδομένων. Για να διασφαλιστεί η συμπερίληψη
βασικών πληροφοριών στην κοινοποίηση, η οποία ενδέχεται να εξελιχθεί καθώς οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
επεκτείνουν την εφαρμογή των ελέγχων μέσω παρακολούθησης, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει, έως την 1η Νοεμβρίου
κάθε έτους, στα κράτη μέλη ένα υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις. Συνεπώς είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως το
πρώτο εδάφιο του άρθρου 40β. Είναι επίσης σκόπιμο να απαλειφθεί το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 40β, δεδομένου ότι
αναφέρεται μόνο στο έτος υποβολής αιτήσεων 2018 και είναι, ως εκ τούτου, παρωχημένο.

(15)

Το άρθρο 40α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ορίζει το νομικό πλαίσιο για την αντικατάσταση των
επιτόπιων ελέγχων με βάση την έκταση με ελέγχους μέσω παρακολούθησης που βασίζονται σε δεδομένα από τους
δορυφόρους Sentinel του προγράμματος Copernicus ή σε άλλα δεδομένα τουλάχιστον ισοδύναμης αξίας. Τα εν λόγω
δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να είναι σημαντικά για να κριθεί η συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις και πρότυπα που
σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση. Για να μειωθεί ο φόρτος των ελέγχων και να μεγιστοποιηθούν οι επενδύσεις
που χρειάζονται οι αρμόδιες αρχές για να αντικαταστήσουν την τρέχουσα μέθοδο επιτόπιων ελέγχων με ελέγχους μέσω
παρακολούθησης, θα πρέπει επομένως να προβλεφθεί ένα νομικό πλαίσιο για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους οι
έλεγχοι μέσω παρακολούθησης μπορούν να αντικαταστήσουν τους επιτόπιους ελέγχους που σχετίζονται με την πολλαπλή
συμμόρφωση.

(16)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί ελάχιστο ποσοστό ελέγχων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι σχετικά με απαιτήσεις και
πρότυπα που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση είναι ικανοποιητικοί σε περιπτώσεις που τα δεδομένα που
παρέχονται από τους δορυφόρους Sentinel του προγράμματος Copernicus δεν είναι κατάλληλα. Οι φυσικοί έλεγχοι των
αγροτεμαχίων θα πρέπει να είναι απαραίτητοι μόνο αν τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται με τη χρήση νέων
τεχνολογιών όπως οι φωτογραφίες με γεωσήμανση και τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα ή τα σχετικά αποδεικτικά
έγγραφα δεν οδηγούν σε σαφές αποτέλεσμα ή αν οι αρμόδιες αρχές αναμένουν ότι κανένα από αυτά τα είδη αποδεικτικών
στοιχείων δεν θα είναι αποτελεσματικό στον έλεγχο των απαιτήσεων και των προτύπων που δεν μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο παρακολούθησης.

(17)

Οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης μπορούν επίσης να παρέχουν υποστήριξη στους δικαιούχους προκειμένου να τηρήσουν
τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον
απαιτηθεί από τις εθνικές αρχές να δημιουργήσουν κατάλληλα εργαλεία για την έγκαιρη κοινοποίηση στους δικαιούχους
των προσωρινών αποτελεσμάτων των ελέγχων μέσω παρακολούθησης σχετικά με απαιτήσεις και πρότυπα πολλαπλής
συμμόρφωσης και την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας να αντιμετωπίσουν ή να διορθώσουν την κατάσταση πριν από
την εξαγωγή συμπερασμάτων στην έκθεση ελέγχου. Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να θίγει το σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης του άρθρου 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(18)

Για τους σκοπούς της παρακολούθησης της εφαρμογής των ελέγχων της πολλαπλής συμμόρφωσης μέσω παρακολούθησης,
θα πρέπει να προβλεφθεί υποχρέωση κοινοποίησης για τα κράτη μέλη.
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(19)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(20)

Η ευελιξία που εισάγεται με τη νέα παράγραφο 4 του άρθρου 40α και με το άρθρο 70α παράγραφος 3 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019 προκειμένου να εκπληρώσει τον
σκοπό της, δεδομένου ότι, ακριβώς τη στιγμή που τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να εφαρμόζουν ελέγχους μέσω
παρακολούθησης και να χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία που συνδέεται με τους ελέγχους αυτούς, ενδεχομένως θα
αντιμετωπίσουν δυσκολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με την απαίτηση να λαμβάνουν υπόψη όλες τις συναφείς
πληροφορίες για να κριθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων, καθώς
και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

(21)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 τροποποιείται ως εξής:
(1)

στο άρθρο 14, η παράγραφος 4 απαλείφεται.

(2)

το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 15
Τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής
1.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής,
μπορούν να προστεθούν ή να προσαρμοστούν στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής μεμονωμένα αγροτεμάχια ή
μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα
καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.
Υπό τους ίδιους όρους μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις σχετικά με τη χρήση του καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων ή του
μέτρου αγροτικής ανάπτυξης για μεμονωμένα αγροτεμάχια ή σχετικά με τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν ήδη δηλωθεί
στην ενιαία αίτηση.
Εάν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο έχουν επίπτωση στα δικαιολογητικά έγγραφα ή σε
συμβάσεις που πρέπει ενδεχομένως να υποβληθούν, τα εν λόγω έγγραφα ή συμβάσεις μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως.
1α.
Εάν τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών ελέγχων έχουν κοινοποιηθεί στον δικαιούχο, όπως αναφέρεται στο άρθρο
11 παράγραφος 4, ο εν λόγω δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει την ενιαία αίτηση ή την αίτηση πληρωμής προκειμένου να
συμπεριλάβει όλες τις αναγκαίες διορθώσεις για τα μεμονωμένα αγροτεμάχια για τα οποία, από τους διασταυρωτικούς
ελέγχους, προέκυψε ότι πρόκειται για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση.
1β.
Στις περιπτώσεις που οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 40α και οι αρμόδιες
αρχές έχουν κοινοποιήσει τα προσωρινά αποτελέσματα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40α
παράγραφος 1 στοιχείο δ), οι δικαιούχοι μπορούν να τροποποιούν την ενιαία αίτηση ή την αίτηση πληρωμής όσον αφορά
την προσαρμογή ή τη χρήση μεμονωμένων αγροτεμαχίων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο μέσω παρακολούθησης, υπό τον
όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης. Μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να προστεθούν σε περιπτώσεις που η τροποποίηση της ενιαίας
αίτησης ή της αίτησης πληρωμής οδηγεί σε αύξηση της έκτασης που δηλώνεται.
2.
Οι τροποποιήσεις που γίνονται σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 κοινοποιούνται στην
αρμόδια αρχή έως την 31η Μαΐου του σχετικού ημερολογιακού έτους, στην περίπτωση δε της Εσθονίας, της Λετονίας, της
Λιθουανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, έως την 15η Ιουνίου του σχετικού έτους.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν προγενέστερη καταληκτική ημερομηνία για την
κοινοποίηση αυτών των τροποποιήσεων. Η ημερομηνία αυτή, ωστόσο, πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής
ημερομηνίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1,
κατά τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στον δικαιούχο, σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να τροποποιήσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία την ενιαία αίτηση ή την αίτηση πληρωμής όσον
αφορά τη χρήση των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί για τους σκοπούς της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές που είναι
επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή
της ενίσχυσης στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, σύμφωνα με το άρθρο 30 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν φέρει τον δικαιούχο σε ευνοϊκότερη θέση ως προς
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων με βάση την αρχική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μπορούν να
αποφασίσουν να καθορίσουν καταληκτική ημερομηνία για την κοινοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων στην αρμόδια αρχή.
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Οι εν λόγω κοινοποιήσεις υποβάλλονται εγγράφως ή μέσω του εντύπου αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία.
2α.
Οι τροποποιήσεις κατόπιν των προκαταρκτικών ελέγχων, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1α,
κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή το αργότερο εννέα ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία για την
κοινοποίηση στον δικαιούχο των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών ελέγχων που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4.
Οι εν λόγω κοινοποιήσεις υποβάλλονται εγγράφως ή μέσω του εντύπου αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία.
2β.
Οι τροποποιήσεις κατόπιν της κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, που
αναφέρονται στο άρθρο 40α παράγραφος 1 στοιχείο δ), οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1β,
κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή έως την ημερομηνία που καθορίζεται από την εν λόγω αρμόδια αρχή σε επίπεδο
καθεστώτος ενισχύσεων ή μέτρου στήριξης ή τύπου ενέργειας. Η ημερομηνία αυτή προηγείται κατά τουλάχιστον 15
ημερολογιακές ημέρες της ημερομηνίας κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της πρώτης δόσης ή των
προκαταβολών σύμφωνα με το άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
Οι εν λόγω κοινοποιήσεις υποβάλλονται εγγράφως ή μέσω του εντύπου αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία.
3.
Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην ενιαία αίτηση ή στην
αίτηση πληρωμής ή εάν έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν ο
επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις σύμφωνα με την
παράγραφο 1 για τα αγροτεμάχια που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 40α παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεν
θεωρείται κοινοποίηση στον δικαιούχο της πρόθεσης της αρμόδιας αρχής να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο.».
(3)

στο άρθρο 27, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι σχετικές διαπιστώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης με
τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με τα καθεστώτα που απαριθμούνται στο
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που σχετίζονται με την πολλαπλή
συμμόρφωση, και/ή με τη στήριξη που παρέχεται δυνάμει μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ολοκληρωμένου συστήματος αποτελούν αντικείμενο πολλαπλής κοινοποίησης προς την αρμόδια για τη χορήγηση της
αντίστοιχης ενίσχυσης αρχή. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι δημόσιες ή οι ιδιωτικές αρχές πιστοποίησης που
αναφέρονται στο άρθρο 38 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 κοινοποιούν στην αρχή που είναι
αρμόδια για τη χορήγηση της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον κάθε
διαπίστωση που είναι σημαντική για την ορθή χορήγηση τέτοιου είδους ενισχύσεων προς δικαιούχους που επέλεξαν να
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους με ισοδύναμες πρακτικές που καλύπτονται από πιστοποίηση.»·

(4)

το άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο τέταρτο εδάφιο:
«Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να εφαρμόσει την επιλογή που προβλέπεται στο άρθρο 40α παράγραφος 4 ή στο άρθρο
70α παράγραφος 3, οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από τους ελέγχους μέσω παρακολούθησης κατά το προηγούμενο
έτος υποβολής αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση κινδύνου που αναφέρεται στο στοιχείο δ) του δεύτερου
εδαφίου.»·
β) στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Για τους σκοπούς των άρθρων 32 και 33, επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ποσοστό μεταξύ 20 % και 25 % του ελάχιστου
αριθμού δικαιούχων που πρόκειται να υποβληθούν σε επιτόπιους ελέγχους και, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 32
παράγραφος 2α, το 100 % των συλλογικών δικαιούχων και μεταξύ 20 % και 25 % των δεσμεύσεων που θα υποβληθούν
σε επιτόπιους ελέγχους. Ο εναπομένων αριθμός δικαιούχων και δεσμεύσεων που πρόκειται να υποβληθούν σε επιτόπιους
ελέγχους επιλέγεται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να εφαρμόσει την επιλογή που
προβλέπεται στο άρθρο 40α παράγραφος 4 ή στο άρθρο 70α παράγραφος 3, οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από τους
ελέγχους μέσω παρακολούθησης κατά το προηγούμενο έτος υποβολής αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση
κινδύνου.».

(5)

το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Η μέτρηση του αγροτεμαχίου αυτή καθαυτή στο πλαίσιο του επιτόπιου ελέγχου μπορεί να περιοριστεί σε ένα
τυχαία επιλεγμένο δείγμα που θα καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 50 % των αγροτεμαχίων για τα οποία έχει υποβληθεί
αίτηση ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
βάσει της έκτασης. Όταν με τον δειγματοληπτικό αυτό έλεγχο αποκαλύπτονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όλα τα
αγροτεμάχια υποβάλλονται σε μέτρηση ή συνάγονται συμπεράσματα από το δείγμα μέσω παρεκβολής.»·
β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 9 και 10:
«9.
Όταν η επιλέξιμη έκταση που μετράται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 8 διαφέρει από την έκταση που έχει
χρησιμεύσει ως βάση για τον υπολογισμό της ενίσχυσης ή της στήριξης στην οποία εφαρμόζονται έλεγχοι μέσω
παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 40α, υπερισχύει η έκταση που μετράται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 8
του παρόντος άρθρου.
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10.
Στην ειδική περίπτωση αγροτεμαχίων μόνιμων βοσκοτόπων που χρησιμοποιούνται από κοινού από πολλούς
δικαιούχους, η πραγματική μέτρηση μπορεί να αντικατασταθεί από ελέγχους που βασίζονται στις ορθοφωτογραφίες οι
οποίες χρησιμοποιούνται για την επικαιροποίηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται σε όλα τα
εν λόγω αγροτεμάχια εντός μέγιστης περιόδου τριών ετών και ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να αποδείξει τη χρήση
αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος
κανονισμού και την προσήκουσα εκτέλεση των ανακτήσεων.».
(6)

το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Η επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων των αγροτεμαχίων στο
πλαίσιο επιτόπιου ελέγχου μπορεί να περιοριστεί σε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα που θα καλύπτει ποσοστό
τουλάχιστον 50 % των αγροτεμαχίων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ή αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο
καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης.
Ωστόσο, όσον αφορά τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, όταν ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεσμεύσεις ή άλλες
υποχρεώσεις των αγροτεμαχίων δεν μπορούν να ελεγχθούν επαρκώς λόγω του περιορισμού των ελέγχων σε ένα τυχαία
επιλεγμένο δείγμα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, επιλέγεται πρόσθετο δείγμα βάσει κινδύνου το οποίο επιτρέπει τον
έλεγχο των εν λόγω κριτηρίων, δεσμεύσεων ή υποχρεώσεων.
Όταν από το τυχαία επιλεγμένο δείγμα ή το δείγμα βάσει κινδύνου διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, όλα τα αγροτεμάχια
υποβάλλονται σε επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων ή άλλων υποχρεώσεων ή συνάγονται
συμπεράσματα από το δείγμα μέσω παρεκβολής.
Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων επαληθεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών
στοιχείων που παρέχονται από τον δικαιούχο κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής. Η εν λόγω επαλήθευση
περιλαμβάνει επίσης επαλήθευση της καλλιέργειας, κατά περίπτωση. Για τον σκοπό αυτό, ζητούνται, εάν χρειάζεται,
συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία.»·
β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4.
Στην ειδική περίπτωση αγροτεμαχίων μόνιμων βοσκοτόπων που χρησιμοποιούνται από κοινού από πολλούς
δικαιούχους, η επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων μπορεί να
αντικατασταθεί από ελέγχους που βασίζονται στις ορθοφωτογραφίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικαιροποίηση
του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013,
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται σε όλα τα εν λόγω αγροτεμάχια εντός μέγιστης περιόδου
τριών ετών και ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να αποδείξει τη χρήση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών σύμφωνα
με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού και την προσήκουσα εκτέλεση των ανακτήσεων.».

(7)

το άρθρο 40α τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i)

το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«δ) ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με την απόφαση πραγματοποίησης ελέγχων μέσω παρακολούθησης και
δημιουργούν κατάλληλα εργαλεία για την επικοινωνία με τους δικαιούχους τουλάχιστον όσον αφορά τα
προσωρινά αποτελέσματα σε επίπεδο αγροτεμαχίου που προέκυψαν από τη διαδικασία η οποία θεσπίστηκε
σύμφωνα με το στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου, τις προειδοποιήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που
ζητούνται για τους σκοπούς των στοιχείων β) και γ). Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν την έγκαιρη επικοινωνία
με τους δικαιούχους προκειμένου να τους παράσχουν υποστήριξη στην εκπλήρωση των κριτηρίων
επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων και να δώσουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσουν ή να διορθώσουν την κατάσταση πριν από την εξαγωγή συμπερασμάτων στην έκθεση ελέγχου
που αναφέρεται στο άρθρο 41.»·

ii) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Για τους σκοπούς των στοιχείων β) και γ) του πρώτου εδαφίου, διενεργούνται φυσικοί έλεγχοι των αγροτεμαχίων
όταν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται από τον δικαιούχο κατόπιν
αιτήματος της αρμόδιας αρχής, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την επιλεξιμότητα της
ενίσχυσης ή της στήριξης που ζητείται. Οι φυσικοί έλεγχοι των αγροτεμαχίων μπορούν να περιορίζονται στους
ελέγχους των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που έχουν σημασία για την
εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την επιλεξιμότητα της ενίσχυσης ή της στήριξης που ζητείται. Οι εν λόγω
φυσικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν μέτρηση των εκτάσεων μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με τη συμμόρφωση με τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες
υποχρεώσεις.»·
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iii) προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:
«Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, οι έλεγχοι των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων
και άλλων υποχρεώσεων που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης μέσω δεδομένων από τους
δορυφόρους Sentinel του προγράμματος Copernicus ή άλλων δεδομένων τουλάχιστον ισοδύναμης αξίας, μπορούν
να περιορίζονται σε δείγμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 50 % των αγροτεμαχίων που δηλώνει ο δικαιούχος.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιλέξει το εν λόγω δείγμα τυχαία ή με βάση άλλα κριτήρια. Όταν το δείγμα των
αγροτεμαχίων επιλέγεται τυχαία και από τους ελέγχους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, η αρμόδια αρχή συνάγει
συμπεράσματα από το δείγμα μέσω παρεκβολής ή ελέγχει όλα τα αγροτεμάχια. Όταν το δείγμα επιλέγεται με βάση
άλλα κριτήρια και από τους ελέγχους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, η αρμόδια αρχή ελέγχει όλα τα αγροτεμάχια.»·
β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4.
Όταν από τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) προκύπτουν διαπιστώσεις που έχουν
σημασία για καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων, μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και απαιτήσεις και/ή πρότυπα που δεν
υποβάλλονται σε έλεγχο μέσω παρακολούθησης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να λάβουν υπόψη τις εν
λόγω διαπιστώσεις μόνο όσον αφορά τους δικαιούχους που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32 και 68 για
επιτόπιους ελέγχους καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων, μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και απαιτήσεων και/ή προτύπων που
δεν υποβάλλονται σε έλεγχο μέσω παρακολούθησης. Η παρέκκλιση περιορίζεται στα τρία έτη που έπονται της 1ης
Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο η αρμόδια αρχή άρχισε να διενεργεί ελέγχους μέσω
παρακολούθησης.».
(8)

το άρθρο 40β τροποποιείται ως εξής:
α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που προηγείται του
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αρχίζουν να διενεργούν ελέγχους μέσω παρακολούθησης, την απόφασή τους
σχετικά με την επιλογή των ελέγχων μέσω παρακολούθησης και προσδιορίζουν τα καθεστώτα ή τα μέτρα ή τους τύπους
ενεργειών και, κατά περίπτωση, τις εκτάσεις των εν λόγω καθεστώτων ή μέτρων που υπόκεινται σε ελέγχους μέσω
παρακολούθησης και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή τους. Η Επιτροπή παρέχει, έως την 1η
Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, ένα υπόδειγμα για την υποβολή κοινοποιήσεων, στο οποίο περιγράφονται
αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι εν λόγω κοινοποιήσεις.»·
β) το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

(9)

στο άρθρο 41 παράγραφος 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εάν ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται με τηλεπισκόπηση σύμφωνα με το άρθρο 40 ή με παρακολούθηση σύμφωνα με το
άρθρο 40α, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην παράσχουν στον δικαιούχο τη δυνατότητα να υπογράψει την
έκθεση ελέγχου, εάν δεν αποκαλυφθεί περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά τον έλεγχο με τηλεπισκόπηση ή με
παρακολούθηση. Εάν, κατόπιν των ελέγχων αυτών ή της παρακολούθησης, αποκαλυφθεί περίπτωση μη συμμόρφωσης,
παρέχεται η δυνατότητα υπογραφής της έκθεσης, προτού η αρμόδια αρχή αποφανθεί βάσει των διαπιστώσεων σχετικά με
τυχόν απορρέουσες μειώσεις, απορριπτικές αποφάσεις, ανακλήσεις ή διοικητικές κυρώσεις. Όταν εφαρμόζονται έλεγχοι
μέσω παρακολούθησης, η εν λόγω υποχρέωση θεωρείται ότι εκπληρώνεται εάν κοινοποιούνται στους δικαιούχους οι
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μέσω των εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί για την επικοινωνία με τους δικαιούχους
σύμφωνα με το άρθρο 40α παράγραφος 1 στοιχείο δ), και δίδεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να αμφισβητήσουν τις
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προτού η αρμόδια αρχή αποφανθεί βάσει των διαπιστώσεων σχετικά με τυχόν απορρέουσες
μειώσεις, απορριπτικές αποφάσεις, ανακλήσεις ή διοικητικές κυρώσεις.».

(10) στο άρθρο 69 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η επιλογή του δείγματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 68,
βασίζεται, κατά περίπτωση, σε ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή σε ανάλυση κινδύνου κατάλληλη
για τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα. Η εν λόγω ανάλυση κινδύνου μπορεί να βασίζεται σε επίπεδο μεμονωμένης γεωργικής
εκμετάλλευσης ή σε επίπεδο κατηγοριών εκμεταλλεύσεων ή γεωγραφικών ζωνών. Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να
εφαρμόσει την επιλογή που προβλέπεται στο άρθρο 40α παράγραφος 4 ή στο άρθρο 70α παράγραφος 3 του παρόντος
κανονισμού, οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από τους ελέγχους μέσω παρακολούθησης κατά το προηγούμενο έτος
υποβολής αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση κινδύνου.».
(11) στο άρθρο 70 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν ελέγχους των απαιτήσεων και των προτύπων που σχετίζονται με την
πολλαπλή συμμόρφωση με τη χρήση ελέγχων μέσω παρακολούθησης, οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 70α
του παρόντος κανονισμού.».
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(12) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 70α και 70β:
«Άρθρο70a
Έλεγχοι μέσω παρακολούθησης
1.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να πραγματοποιούν ελέγχους μέσω παρακολούθησης. Σε περίπτωση που επιλέξουν
αυτή τη δυνατότητα, οι αρμόδιες αρχές:
α) θεσπίζουν διαδικασία τακτικής και συστηματικής παρατήρησης, ιχνηλάτησης και αξιολόγησης όλων των απαιτήσεων και
προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης
μέσω δεδομένων από τους δορυφόρους Sentinel του προγράμματος Copernicus ή άλλων δεδομένων τουλάχιστον
ισοδύναμης αξίας, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις και τα πρότυπα·
β) διενεργούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, και για να εξαχθεί συμπέρασμα όσον αφορά τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με
τις απαιτήσεις και τα πρότυπα, κατάλληλες επακόλουθες δραστηριότητες·
γ) διενεργούν ελέγχους για το 1 % των δικαιούχων τους οποίους αφορούν οι απαιτήσεις και τα πρότυπα που σχετίζονται με
την πολλαπλή συμμόρφωση και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης μέσω δεδομένων από τους
δορυφόρους Sentinel του προγράμματος Copernicus ή άλλων δεδομένων τουλάχιστον ισοδύναμης αξίας, τα οποία
είναι σημαντικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα.
Ποσοστό μεταξύ 20 % και 25 % επί του 1 % των δικαιούχων επιλέγεται με τυχαίο τρόπο. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι
επιλέγονται βάσει ανάλυσης κινδύνου·
δ) ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με την απόφαση πραγματοποίησης ελέγχων μέσω παρακολούθησης και
δημιουργούν κατάλληλα εργαλεία για την επικοινωνία με τους δικαιούχους τουλάχιστον όσον αφορά τα προσωρινά
αποτελέσματα σε επίπεδο αγροτεμαχίου που προέκυψαν από τη διαδικασία η οποία θεσπίστηκε σύμφωνα με το στοιχείο
α) της παρούσας παραγράφου, τις προειδοποιήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται για τους σκοπούς των
στοιχείων β) και γ). Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν την έγκαιρη επικοινωνία με τους δικαιούχους προκειμένου να τους
παράσχουν υποστήριξη στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα και, με την επιφύλαξη του συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης του άρθρου 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, να δώσουν στον
δικαιούχο τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ή να διορθώσει την κατάσταση πριν από την εξαγωγή συμπερασμάτων στην
έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 72, το αργότερο εντός ενός μηνός μετά την κοινοποίηση των προσωρινών
αποτελεσμάτων.
Για τους σκοπούς των στοιχείων β) και γ), διενεργούνται φυσικοί έλεγχοι των αγροτεμαχίων όταν τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται από τον δικαιούχο κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, δεν
επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που σχετίζονται
με την πολλαπλή συμμόρφωση, τα οποία υπόκεινται στους ελέγχους μέσω παρακολούθησης. Οι φυσικοί έλεγχοι των
αγροτεμαχίων μπορούν να περιοριστούν σε ελέγχους των απαιτήσεων και των προτύπων που είναι σημαντικά για την
εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που σχετίζονται με την
πολλαπλή συμμόρφωση, τα οποία υπόκεινται στους ελέγχους μέσω παρακολούθησης.
2.
Στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή διενεργεί ελέγχους μέσω παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 1,
μπορεί να αποδείξει τη χρήση αποτελεσματικών επιχειρησιακών διαδικασιών που συμμορφώνονται με τους κανόνες των
άρθρων 7 και 29 και έχει αποδείξει την ποιότητα του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, όπως αξιολογείται σύμφωνα
με το άρθρο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014, τα άρθρα 25, 68, 69 και 71 του παρόντος
κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή.
3.
Όταν από τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) προκύπτουν διαπιστώσεις που έχουν σημασία
για καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων, μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και απαιτήσεις και/ή πρότυπα που δεν υποβάλλονται σε
έλεγχο μέσω παρακολούθησης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να λάβουν υπόψη τις εν λόγω διαπιστώσεις
μόνο όσον αφορά τους δικαιούχους που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32 και 68 για επιτόπιους ελέγχους
καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων, μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και απαιτήσεων και/ή προτύπων που δεν υποβάλλονται σε
έλεγχο μέσω παρακολούθησης. Η παρέκκλιση περιορίζεται στα τρία έτη που έπονται της 1ης Ιανουαρίου του
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο η αρμόδια αρχή άρχισε να διενεργεί ελέγχους μέσω παρακολούθησης.
Άρθρο 70β
Κοινοποιήσεις
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που προηγείται του
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αρχίζουν να διενεργούν ελέγχους μέσω παρακολούθησης, την απόφασή τους να
επιλέξουν τη διενέργεια ελέγχων μέσω παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 70α.».
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(13) το άρθρο 72 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο τέταρτο εδάφιο:
«Στις περιπτώσεις που οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 70α, τα σημεία ii) και iii)
του στοιχείου α) του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται. Στην έκθεση ελέγχου
αναφέρονται τα αποτελέσματα των ελέγχων μέσω παρακολούθησης σε επίπεδο αγροτεμαχίου.»·
β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν ο εν λόγω δικαιούχος επελέγη για τον επιτόπιο έλεγχο
σύμφωνα με το άρθρο 69, εάν υπεβλήθη σε επιτόπιο έλεγχο δυνάμει των νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν για τις
πράξεις και τα πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2, εάν υπεβλήθη σε έλεγχο μέσω παρακολούθησης
σύμφωνα με το άρθρο 70α ή στο πλαίσιο επακόλουθων ενεργειών για περίπτωση μη συμμόρφωσης η οποία περιήλθε στη
γνώση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.»·
γ) στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο δικαιούχος ενημερώνεται σχετικά με τυχόν διαπιστωθείσα περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου. Όταν οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης διενεργούνται σύμφωνα με το
άρθρο 70α, ο δικαιούχος ενημερώνεται σχετικά με τυχόν διαπιστωθείσα περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός τριών μηνών
από την εκπνοή της προθεσμίας που τάχθηκε στον δικαιούχο προκειμένου να αντιμετωπίσει ή να διορθώσει την
κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 70α παράγραφος 1 στοιχείο δ).»·
δ) στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για τις απαιτήσεις και τα πρότυπα, η έκθεση
ελέγχου οριστικοποιείται εντός μηνός από τον επιτόπιο έλεγχο. Όταν οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης διενεργούνται
σύμφωνα με το άρθρο 70α, η έκθεση ελέγχου οριστικοποιείται εντός μηνός από την εκπνοή της προθεσμίας που τάχθηκε
στον δικαιούχο προκειμένου να αντιμετωπίσει ή να διορθώσει την κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 70α παράγραφος 1
στοιχείο δ). Ωστόσο, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, ιδίως εάν το απαιτεί η χημική ή φυσική ανάλυση, η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε τρεις μήνες.».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ακόλουθα σημεία του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2019:
α) σημείο 7 στοιχείο β),
β) σημείο 12 όσον αφορά το άρθρο 70α παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

29.10.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/21

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1805 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2019
για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα
ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 7807]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους
που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που
εφαρμόζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής (4) θεσπίζει μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την
αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη στα οποία έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα της εν λόγω νόσου σε
οικόσιτους ή άγριους χοίρους (τα οικεία κράτη μέλη). Στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης οριοθετούνται
και παρατίθενται, στα μέρη I έως IV, ορισμένες περιοχές των οικείων κρατών μελών, κατανεμημένες ανάλογα με το επίπεδο
του κινδύνου με βάση την επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά την εν λόγω νόσο. Το παράρτημα της εκτελεστικής
απόφασης 2014/709/ΕΕ έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές της
επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, οι οποίες πρέπει να
αποτυπώνονται στο εν λόγω παράρτημα. Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ τροποποιήθηκε
τελευταία με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1679 της Επιτροπής (5), έπειτα από την εκδήλωση κρουσμάτων
αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Βουλγαρία και την Ουγγαρία.

(2)

Η οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου (6) θεσπίζει τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει η Ένωση για την
καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Ειδικότερα, το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ προβλέπει την
οριοθέτηση ζώνης προστασίας και ζώνης επιτήρησης όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η διάγνωση της αφρικανικής πανώλης των
χοίρων σε εκμετάλλευση, ενώ τα άρθρα 10 και 11 της εν λόγω οδηγίας καθορίζουν τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται
στις ζώνες προστασίας και στις ζώνες επιτήρησης προκειμένου να αποτρέπεται η διασπορά της εν λόγω νόσου. Η πρόσφατη
πείρα έχει δείξει ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 2002/60/ΕΚ, και ιδίως τα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης
των εκμεταλλεύσεων που έχουν προσβληθεί και άλλα μέτρα που αφορούν την εκρίζωση της νόσου, είναι αποτελεσματικά
για τον έλεγχο της διασποράς της εν λόγω νόσου.

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

ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.
ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.
ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.
Εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά
την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/ΕΕ (ΕΕ L 295 της
11.10.2014, σ. 63).
(5) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1679 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής
απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα
κράτη μέλη (ΕΕ L 257 της 8.10.2019, σ. 25).
(6) Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική
πανώλη των χοίρων (ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27).
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(3)

Λαμβανομένης υπόψη της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόζονται στη Λετονία σύμφωνα με την οδηγία
2002/60/ΕΚ, και ιδίως εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β) και στο άρθρο 10 παράγραφος 5,
καθώς και σύμφωνα με τα μέτρα περιορισμού του κινδύνου όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων τα οποία
αναφέρονται στον Κώδικα Υγείας Χερσαίων Ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, ορισμένες
περιοχές στις περιφέρειες Aizputes και Durbes της Λετονίας, που επί του παρόντος περιλαμβάνονται στο μέρος III του
παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ, θα πρέπει τώρα να υπαχθούν στο μέρος ΙΙ του εν λόγω
παραρτήματος, ενόψει της λήξης της περιόδου των τριών μηνών από την ημερομηνία του τελικού καθαρισμού και της
απολύμανσης της μολυσμένης εγκατάστασης και λόγω της απουσίας εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων στις εν λόγω
περιοχές κατά τους τελευταίους τρεις μήνες. Δεδομένου ότι στο μέρος III του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης
2014/709/ΕΕ περιλαμβάνονται οι περιοχές στις οποίες η επιδημιολογική κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη
και να είναι πολύ δυναμική, όταν γίνονται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε περιοχές που περιλαμβάνονται στο εν λόγω
μέρος, θα πρέπει να δίνεται πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις στις γύρω περιοχές.

(4)

Επιπλέον, μετά την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1679 εκδηλώθηκαν και άλλα κρούσματα
αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους και οικόσιτους χοίρους στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη
Λετονία και την Πολωνία. Έπειτα από την εκδήλωση των πρόσφατων αυτών κρουσμάτων της νόσου και λαμβανομένης
υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση, επανεκτιμήθηκε και επικαιροποιήθηκε η περιφερειοποίηση
στα εν λόγω πέντε κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, επανεκτιμήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν και τα εφαρμοζόμενα μέτρα
διαχείρισης του κινδύνου. Οι μεταβολές αυτές πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης
2014/709/ΕΕ.

(5)

Τον Οκτώβριο του 2019 παρατηρήθηκαν δύο κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους στις
περιφέρειες Jász-Nagykun-Szolnok και Hajdú-Bihar στην Ουγγαρία, σε περιοχές που επί του παρόντος αναφέρονται στο
μέρος II του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά σε περιοχές που
αναφέρονται στο μέρος I του εν λόγω παραρτήματος. Τα εν λόγω κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων συνιστούν
αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω περιοχές
της Ουγγαρίας που αναφέρονται στο μέρος I του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ και οι οποίες
βρίσκονται πολύ κοντά σε περιοχές που αναφέρονται στο μέρος II και έχουν προσβληθεί από τα εν λόγω πρόσφατα
κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων θα πρέπει πλέον να περιληφθούν στο μέρος II του εν λόγω παραρτήματος,
αντί του μέρους I αυτού.

(6)

Τον Οκτώβριο του 2019 παρατηρήθηκε ένα κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριο χοίρο στην περιφέρεια
Trebišov στη Σλοβακία, σε περιοχή που επί του παρόντος αναφέρεται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος της εκτελεστικής
απόφασης 2014/709/ΕΕ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε περιοχή που αναφέρεται στο μέρος Ι του εν λόγω
παραρτήματος. Το εν λόγω κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριο χοίρο συνιστά αυξημένο επίπεδο κινδύνου,
το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή της Σλοβακίας που
αναφέρεται στο μέρος I του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ και η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε
περιοχή που αναφέρεται στο μέρος IIΙ και έχει προσβληθεί από το εν λόγω πρόσφατο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των
χοίρων θα πρέπει πλέον να περιληφθεί στο μέρος II του εν λόγω παραρτήματος, αντί του μέρους I αυτού.

(7)

Τον Οκτώβριο του 2019 παρατηρήθηκαν τέσσερις εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε οικόσιτους χοίρους στις
περιφέρειες Neamț και Sibiu στη Ρουμανία, σε περιοχές που επί του παρόντος αναφέρονται στο μέρος I του παραρτήματος
της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ. Οι εν λόγω εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε οικόσιτους χοίρους
συνιστούν αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, οι εν
λόγω περιοχές της Ρουμανίας που έχουν προσβληθεί από την αφρικανική πανώλη των χοίρων θα πρέπει να περιληφθούν
στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ, αντί του μέρους Ι αυτού.

(8)

Τον Οκτώβριο του 2019 παρατηρήθηκε μία εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε οικόσιτους χοίρους στην περιφέρεια
białostocki στην Πολωνία, σε περιοχή που επί του παρόντος αναφέρεται στο μέρος II του παραρτήματος της εκτελεστικής
απόφασης 2014/709/ΕΕ. Η εν λόγω εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε οικόσιτους χοίρους συνιστά αυξημένο
επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή της
Πολωνίας που έχει προσβληθεί από την αφρικανική πανώλη των χοίρων θα πρέπει να περιληφθεί στο μέρος IΙI του
παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ, αντί του μέρους IΙ αυτού.

(9)

Τον Οκτώβριο του 2019 παρατηρήθηκε ένα κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριο χοίρο στην περιφέρεια
olsztyński στην Πολωνία, σε περιοχή που επί του παρόντος αναφέρεται στο μέρος I του παραρτήματος της εκτελεστικής
απόφασης 2014/709/ΕΕ. Το εν λόγω κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριο χοίρο συνιστά αυξημένο επίπεδο
κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή της Πολωνίας που
έχει προσβληθεί από την αφρικανική πανώλη των χοίρων θα πρέπει να περιληφθεί στο μέρος II του παραρτήματος της
εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ, αντί του μέρους I αυτού.
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(10)

Τον Οκτώβριο του 2019 παρατηρήθηκε ένα κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριο χοίρο στην περιφέρεια
Aizputes στη Λετονία, σε περιοχή που επί του παρόντος αναφέρεται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος της εκτελεστικής
απόφασης 2014/709/ΕΕ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε περιοχή που αναφέρεται στο μέρος Ι του εν λόγω
παραρτήματος. Το εν λόγω κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριο χοίρο συνιστά αυξημένο επίπεδο κινδύνου,
το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή της Λετονίας που αναφέρεται
στο μέρος I του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ και η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε περιοχή που
αναφέρεται στο μέρος IIΙ και έχει προσβληθεί από το εν λόγω πρόσφατο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων θα
πρέπει πλέον να περιληφθεί στο μέρος II του εν λόγω παραρτήματος, αντί του μέρους I αυτού.

(11)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις στην επιδημιολογική κατάσταση ως προς την αφρικανική πανώλη
των χοίρων στην Ένωση και να καταπολεμηθούν προδραστικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εξάπλωση της εν λόγω
νόσου, νέες περιοχές υψηλού κινδύνου με επαρκή έκταση θα πρέπει να οριοθετηθούν στη Λετονία, στην Ουγγαρία, στη
Σλοβακία, στη Ρουμανία και στην Πολωνία και να περιληφθούν δεόντως στα μέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήματος της
εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ. Συνεπώς, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ I

1. Βέλγιο
Οι ακόλουθες περιοχές του Βελγίου:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— Frontière avec la France,
— Rue Mersinhat,
— La N818jusque son intersection avec la N83,
— La N83 jusque son intersection avec la N884,
— La N884 jusque son intersection avec la N824,
— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
— Le Routeux,
— Rue d’Orgéo,
— Rue de la Vierre,
— Rue du Bout-d’en-Bas,
— Rue Sous l’Eglise,
— Rue Notre-Dame,
— Rue du Centre,
— La N845 jusque son intersection avec la N85,
— La N85 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la N802,
— La N802 jusque son intersection avec la N825,
— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411jusque son intersection avec la N40,
— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
— Rue du Tombois,
— Rue Du Pierroy,
— Rue Saint-Orban,
— Rue Saint-Aubain,
— Rue des Cottages,
— Rue de Relune,
— Rue de Rulune,
— Route de l’Ermitage,
— N87: Route de Habay,
— Chemin des Ecoliers,
— Le Routy,
— Rue Burgknapp,
— Rue de la Halte,
— Rue du Centre,
— Rue de l’Eglise,
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— Rue du Marquisat,
— Rue de la Carrière,
— Rue de la Lorraine,
— Rue du Beynert,
— Millewée,
— Rue du Tram,
— Millewée,
— N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
— Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
— Frontière avec la France,
— La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
— La N871 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,
— La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
— Rue du Fet,
— Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
— Rue des Bruyères,
— Rue de Neufchâteau,
— Rue de la Motte,
— La N894 jusque son intersection avec laN85,
— La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Εσθονία
Οι ακόλουθες περιοχές της Εσθονίας:
— Hiiu maakond.
3. Ουγγαρία
Οι ακόλουθες περιοχές της Ουγγαρίας:
— Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950,
950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750,
951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450,
953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú
vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
— Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650,
405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
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— Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590,
901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950,
903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080,
905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260,
754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és
253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620,
552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750,
553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250,
571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850,
572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750,
574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950,
577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750,
580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850,
853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
4. Λετονία
Οι ακόλουθες περιοχές της Λετονίας:
— Alsungas novads,
— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
— Pāvilostas novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
— Grobiņas novads,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
5. Λιθουανία
Οι ακόλουθες περιοχές της Λιθουανίας:
— Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir
Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
— Skuodo rajono savivaldybė,
6. Πολωνία
Οι ακόλουθες περιοχές της Πολωνίας:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
— gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,
— powiat działdowski,
— gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
— gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,
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w województwie podlaskim:
— gmina Rudka, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od
wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
— część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
— gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie,
Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— powiat zambrowski,
w województwie mazowieckim:
— powiat ostrołęcki,
— powiat miejski Ostrołęka,
— gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie
płockim,
— powiat miejski Płock,
— powiat sierpecki,
— powiat żuromiński,
— gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów
Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
— gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w
powiecie mławskim,
— powiat przasnyski,
— powiat makowski,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,
— gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,
— gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,
— gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,
— powiat miejski Radom,
— powiat szydłowiecki,
— powiat przysuski,
— gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
— gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,
— powiat gostyniński,
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,
— gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,
— gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,
— gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,
w województwie podkarpackim:
— gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,
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— gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
— powiat tarnobrzeski,
— gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,
— powiat leżajski,
— powiat niżański,
w województwie świętokrzyskim:
— gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
— powiat sandomierski,
— gmina Brody w powiecie starachowickim,
— powiat ostrowiecki,
w województwie łódzkim:
— gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,
— gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
— gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,
— powiat miejski Skierniewice,
w województwie pomorskim:
— powiat nowodworski,
— gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
— gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— powiat gdański,
— Miasto Gdańsk,
— powiat tczewski,
— powiat kwidzyński.
7. Ρουμανία
Οι ακόλουθες περιοχές της Ρουμανίας:
— Județul Cluj,
— Județul Harghita,
— Județul Suceava,
— Județul Mureș.
8. Σλοβακία
Οι ακόλουθες περιοχές της Σλοβακίας:
— the whole district of Vranov nad Topľou,
— the whole district of Humenné,
— the whole district of Snina,
— the whole district of Sobrance,
— the whole district of Košice-mesto,
— in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky,
Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré,
Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and
Strážske,
— in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.
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ΜΕΡΟΣ II

1. Βέλγιο
Οι ακόλουθες περιοχές του Βελγίου:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— La frontière avec la France au niveau de Florenville,
— La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,
— La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,
— La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
— La rue de Neufchâteau,
— La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,
— La rue de l’Accord,
— La rue du Fet,
— La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
— La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,
— La N88 jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la N871,
— La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
— La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Βουλγαρία
Οι ακόλουθες περιοχές της Βουλγαρίας:
— the whole region of Haskovo,
— the whole region of Yambol,
— the whole region of Sliven,
— the whole region of Stara Zagora,
— the whole region of Gabrovo,
— the whole region of Pernik,
— the whole region of Kyustendil,
— the whole region of Dobrich,
— the whole region of Plovdiv,
— the whole region of Pazardzhik,
— the whole region of Smolyan,
— the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,
— the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,
— the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,
— the whole region of Varna excluding the areas in Part III.
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3. Εσθονία
Οι ακόλουθες περιοχές της Εσθονίας:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
4. Ουγγαρία
Οι ακόλουθες περιοχές της Ουγγαρίας:
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900,
651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900,
652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200,
653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301,
654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300,
655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400,
656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700,
657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500,
658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400,
659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502,
660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850,
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350,
902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550,
904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860,
700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950,
702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250,
703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050,
705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160,
751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250,
752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150,
753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150,
754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610,
550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550,
551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650,
851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260,
853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860,
854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250,
856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150,
857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150,
852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
5. Λετονία
Οι ακόλουθες περιοχές της Λετονίας:
— Ādažu novads,
— Aizputes novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
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— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novads,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Durbes novads,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— Jēkabpils novads,
— Jelgavas novads,
— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un
Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
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— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novads,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu novads,
— Priekules novads,
— Priekuļu novads,
— Raunas novads,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jelgava,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
— Rēzeknes novads,
— Riebiņu novads,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novads,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novads,
— Smiltenes novads,
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— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novads,
— Tukuma novads,
— Vaiņodes novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
6. Λιθουανία
Οι ακόλουθες περιοχές της Λιθουανίας:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų
seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
— Jurbarko rajono savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo
kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio,
Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio
A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
— Kelmės rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,
— Molėtų rajono savivaldybė,
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— Pagėgių savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Rietavo savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo,
Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio
Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,
— Šilutės rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos,
Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
7. Πολωνία
Οι ακόλουθες περιοχές της Πολωνίας:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— powiat gołdapski,
— gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
— powiat piski,
— gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
— gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy
Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
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— gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię
kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez
linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i
Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona
na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i
Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od
miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy
miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w
miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od
linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w
powiecie kętrzyńskim,
— gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
— gmina Nidzica w powiecie nidzickim,
— gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
— powiat mrągowski,
— gmina Zalewo w powiecie iławskim,
w województwie podlaskim:
— część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej
granicy gminy do granicy miasta Brańsk i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 19 w powiecie bielskim,
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneński,
— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie
siemiatyckim,
— gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne
położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— powiat kolneński z miastem Kolno,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów,
Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
— powiat suwalski,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok,
w województwie mazowieckim:
— powiat siedlecki,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
— powiat węgrowski,
— powiat łosicki,
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— gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— powiat sochaczewski,
— gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
— gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
— gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
— gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
— gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby i Słubice w powiecie płockim,
— powiat nowodworski,
— powiat płoński,
— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— powiat wołomiński,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów,
część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy
gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
— gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,
— gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w
powiecie mławskim,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
— powiat grodziski,
— gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,
— gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,
— powiat miejski Warszawa,
w województwie lubelskim:
— powiat bialski,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród część
gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na
zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr
835 w powiecie biłgorajskim,
— gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,
— powiat puławski,
— powiat rycki,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska
Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,
— gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
— gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część
gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— powiat hrubieszowski,
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— gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
— część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy
gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy
Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy
Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
— powiat miejski Zamość,
— gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,
— powiat opolski,
w województwie podkarpackim:
— gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
— gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,
— gmina Adamówka w powiecie przeworskim,
w województwie pomorskim:
— gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,
— gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
w województwie świętokrzyskim:
— gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie
opatowskim.
8. Σλοβακία
Οι ακόλουθες περιοχές της Σλοβακίας:
— in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš,
Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.
9. Ρουμανία
Οι ακόλουθες περιοχές της Ρουμανίας:
— Restul judeţului Maramureş care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
— Comuna Vişeu de Sus,
— Comuna Moisei,
— Comuna Borşa,
— Comuna Oarţa de Jos,
— Comuna Suciu de Sus,
— Comuna Coroieni,
— Comuna Târgu Lăpuş,
— Comuna Vima Mică,
— Comuna Boiu Mare,
— Comuna Valea Chioarului,
— Comuna Ulmeni,
— Comuna Băseşti,
— Localitatea Baia Mare,
— Comuna Tăuţii Magherăuş,
— Comuna Cicărlău,
— Comuna Seini,
— Comuna Ardusat,
— Comuna Farcasa,
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— Comuna Salsig,
— Comuna Asuaju de Sus,
— Comuna Băiţa de sub Codru,
— Comuna Bicaz,
— Comuna Grosi,
— Comuna Recea,
— Comuna Baia Sprie,
— Comuna Sisesti,
— Comuna Cernesti,
— Copalnic Mănăstur,
— Comuna Dumbrăviţa,
— Comuna Cupseni,
— Comuna Şomcuţa Mare,
— Comuna Sacaleşeni,
— Comuna Remetea Chioarului,
— Comuna Mireşu Mare,
— Comuna Ariniş,
— Judeţul Bistrița-Năsăud.
ΜΕΡΟΣ III

1. Βουλγαρία
Οι ακόλουθες περιοχές της Βουλγαρίας:
— the whole region of Kardzhali,
— the whole region of Blagoevgrad,
— the whole region of Montana,
— the whole region of Ruse,
— the whole region of Razgrad,
— the whole region of Silistra,
— the whole region of Pleven,
— the whole region of Vratza,
— the whole region of Vidin,
— the whole region of Targovishte,
— the whole region of Lovech,
— the whole region of Sofia city,
— the whole region of Sofia Province,
— in the region of Shumen:
— in the municipality of Shumen:
— Salmanovo,
— Radko Dimitrivo,
— Vetrishte,
— Kostena reka,
— Vehtovo,
— Ivanski,
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— Kladenets,
— Drumevo,
— the whole municipality of Smyadovo,
— the whole municipality of Veliki Preslav,
— the whole municipality of Varbitsa,
— in the region of Varna:
— the whole municipality of Dalgopol,
— the whole municipality of Provadiya,
— in the region of Veliko Tarnovo:
— the whole municipality of Svishtov,
— the whole municipality of Pavlikeni,
— the whole municipality of Polski Trambesh,
— the whole municipality of Strajitsa,
— in Burgas region:
— the whole municipality of Burgas,
— the whole municipality of Kameno,
— the whole municipality of Malko Tarnovo,
— the whole municipality of Primorsko,
— the whole municipality of Sozopol,
— the whole municipality of Sredets,
— the whole municipality of Tsarevo,
— the whole municipality of Sungurlare,
— the whole municipality of Ruen,
— the whole municipality of Aytos.
2. Λιθουανία
Οι ακόλουθες περιοχές της Λιθουανίας:
— Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto
seniūnijos,
— Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
— Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,
— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos,
Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos
dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
— Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,
— Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos
seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804,
Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės
rytus nuo kelio Nr. 137,
— Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių,
Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

EL

L 276/40

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.10.2019

— Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804,
Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės
rytus nuo kelio Nr. 137,
— Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.
3. Πολωνία
Οι ακόλουθες περιοχές της Πολωνίας:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
— gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
— gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości
Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591
biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą
nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą
nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga,
część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od
Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,
— gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
— powiat węgorzewski,
— gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii
kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej
przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
— gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
— gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
— gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,
w województwie mazowieckim:
— gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii
wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie
garwolińskim,
— powiat miński,
— gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
— gmina Nur w powiecie ostrowskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
— gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

29.10.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/41

— gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim,
— gminy Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie
tomaszowskim,
— gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec,
Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do
południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy
Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona
na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
— gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii
wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,
— część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie
biłgorajskim,
— gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie
włodawskim,
— powiat łęczyński,
— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
— gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,
— powiat parczewski,
— powiat radzyński,
— powiat lubartowski,
— gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
— gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
— powiat miejski Lublin,
w województwie podkarpackim:
— gmina Narol w powiecie lubaczowskim.
4. Ρουμανία
Οι ακόλουθες περιοχές της Ρουμανίας:
— Zona orașului București,
— Județul Constanța,
— Județul Satu Mare,
— Județul Tulcea,
— Județul Bacău,
— Județul Bihor,
— Județul Brăila,
— Județul Buzău,
— Județul Călărași,
— Județul Dâmbovița,
— Județul Galați,
— Județul Giurgiu,
— Județul Ialomița,
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— Județul Ilfov,
— Județul Prahova,
— Județul Sălaj,
— Județul Vaslui,
— Județul Vrancea,
— Județul Teleorman,
— Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:
— Comuna Petrova,
— Comuna Bistra,
— Comuna Repedea,
— Comuna Poienile de sub Munte,
— Comuna Vişeu e Jos,
— Comuna Ruscova,
— Comuna Leordina,
— Comuna Rozavlea,
— Comuna Strâmtura,
— Comuna Bârsana,
— Comuna Rona de Sus,
— Comuna Rona de Jos,
— Comuna Bocicoiu Mare,
— Comuna Sighetu Marmaţiei,
— Comuna Sarasau,
— Comuna Câmpulung la Tisa,
— Comuna Săpânţa,
— Comuna Remeti,
— Comuna Giuleşti,
— Comuna Ocna Şugatag,
— Comuna Deseşti,
— Comuna Budeşti,
— Comuna Băiuţ,
— Comuna Cavnic,
— Comuna Lăpuş,
— Comuna Dragomireşti,
— Comuna Ieud,
— Comuna Saliştea de Sus,
— Comuna Săcel,
— Comuna Călineşti,
— Comuna Vadu Izei,
— Comuna Botiza,
— Comuna Bogdan Vodă,
— Localitatea Groşii Ţibileşului, comuna Suciu de Sus,
— Localitatea Vişeu de Mijloc, comuna Vişeu de Sus,
— Localitatea Vişeu de Sus, comuna Vişeu de Sus.
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— Judeţul Mehedinţi,
— Județul Gorj,
— Județul Argeș,
— Judeţul Olt,
— Judeţul Dolj,
— Județul Arad,
— Județul Timiș,
— Județul Covasna,
— Județul Brașov,
— Județul Botoșani,
— Județul Vâlcea,
— Județul Iași,
— Județul Hunedoara,
— Județul Alba,
— Județul Sibiu,
— Județul Caraș-Severin,
— Județul Neamț.
5. Σλοβακία
Οι ακόλουθες περιοχές της Σλοβακίας:
— the whole district of Trebisov,
— in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.
ΜΕΡΟΣ IV

Iταλία
Οι ακόλουθες περιοχές της Ιταλίας:
— tutto il territorio della Sardegna.»
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2019 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ ??—?? ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
της 4ης Οκτωβρίου 2019
σχετικά με την επικαιροποίηση του παραρτήματος XXVIII-Β (Κανόνες που εφαρμόζονται στις
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες) της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας
της Μολδαβίας, αφετέρου [2019/1806]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και
των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις
27 Ιουνίου 2014, και ιδίως τα άρθρα 102, 240, 436, 438 και 449,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών
μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, («η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016.

(2)

Τα άρθρα 102 και 240 της συμφωνίας προβλέπουν ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα προβεί σε προσέγγιση της
νομοθεσίας της με τις πράξεις της ΕΕ και τα διεθνή νομοθετήματα («ενωσιακό κεκτημένο») που αναφέρονται στο παράρτημα
XXVIII-Β (Κανόνες που εφαρμόζονται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες) της συμφωνίας («παράρτημα XXVIII-Β»).

(3)

Το ενωσιακό κεκτημένο που αναφέρεται στο παράρτημα XXVIII-Β έχει εξελιχθεί από την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων της συμφωνίας τον Ιούνιο του 2013. Ειδικότερα, η Ένωση έχει εκδώσει τις ακόλουθες πράξεις που
εφαρμόζουν, τροποποιούν, συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τις πράξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XXVIII-Β:

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

i)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για
τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ
για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών
εντός της Ένωσης (1),

ii)

Εκτελεστική απόφαση 2014/276/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης
2008/411/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 3400 - 3800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά
να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (2),

iii)

Εκτελεστική απόφαση 2013/752/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της
απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας
και για την κατάργηση της απόφασης 2005/928/ΕΚ (3),

iv)

Εκτελεστική απόφαση 2014/641/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τους εναρμονισμένους
τεχνικούς όρους χρήσης του ραδιοφάσματος από ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό υπηρεσιών προγραμματισμού και
ειδικών εκδηλώσεων στην Ένωση (4),

v)

Εκτελεστική απόφαση 2014/702/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης
2007/131/ΕΚ σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας
υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα (5),

ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1.
ΕΕ L 139 της 14.5.2014, σ. 18.
ΕΕ L 334 της 13.12.2013, σ. 17.
ΕΕ L 263 της 3.9.2014, σ. 29.
ΕΕ L 293 της 9.10.2014, σ. 48.
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vi)

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/339 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης
συχνοτήτων των 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρματες βιντεοζεύξεις και ασύρματες μηχανές λήψης
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προγράμματος και σε ειδικές εκδηλώσεις (6),

vii)

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/750 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2015, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης
συχνοτήτων 1452-1492 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στην Ένωση (7),

viii)

Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με
την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και
την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (8),

ix)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014,
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην
εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (9),

x)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/806 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2015, για τη θέσπιση προδιαγραφών
σχετικά με τη μορφή του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης (10),

xi)

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1505 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, περί καθορισμού των τεχνικών
προδιαγραφών και των μορφότυπων των καταλόγων εμπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική
ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (11),

xii)

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1506 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για τον καθορισμό
προδιαγραφών σχετικά με τους μορφότυπους των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και των προηγμένων
σφραγίδων που πρέπει να αναγνωρίζονται από φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφος
5 και 37 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (12),

xiii)

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/650 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό
προτύπων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας υπογραφής και σφραγίδας
σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες
εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (13),

xiv)

Απόφαση 2010/267/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους
χρήσης στη ζώνη συχνοτήτων των 790-862 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14),Εκτελεστική απόφαση 2011/251/ΕΕ της Επιτροπής, της
18ης Απριλίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2009/766/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση των ζωνών
συχνοτήτων των 900 MHz και των 1 800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν πανευρωπαϊκές
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (15),Απόφαση 2009/766/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων των 900 MHz και των 1800 MHz για
επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (16),
όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2011/251/ΕΕ,

xv)

Εκτελεστική απόφαση 2012/688/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εναρμόνιση των
ζωνών συχνοτήτων των 1920 - 1980 MHz και των 2110 - 2170 MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση (17),

xvi)

Απόφαση 2008/477/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνότητας
2500 - 2690 MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (18),

ΕΕ L 63 της 10.3.2016, σ. 5.
ΕΕ L 119 της 12.5.2015, σ. 27.
ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62.
ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.
ΕΕ L 128 της 23.5.2015, σ. 13.
ΕΕ L 235 της 9.9.2015, σ. 26.
ΕΕ L 235 της 9.9.2015, σ. 37.
ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 40.
ΕΕ L 117 της 11.5.2010, σ. 95.
ΕΕ L 106 της 27.4.2011, σ. 9.
ΕΕ L 274 της 20.10.2009, σ. 32.
ΕΕ L 307 της 7.11.2012, σ. 84.
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xvii)

Απόφαση 2008/411/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων
3400 - 3800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην
Κοινότητα (19),

xviii)

Απόφαση 2008/671/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση
ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5875 - 5905 MHz για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές των
ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) (20),

xix)

Απόφαση 2007/344/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, για την εναρμονισμένη διαθεσιμότητα
πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος στην Κοινότητα (21),

xx)

Απόφαση 2007/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2007, για τροποποίηση της απόφασης 2005/513/
ΕΚ σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση
συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (22),

xxi)

Απόφαση 2005/513/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2005, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση
ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης,
συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (23),

xxii)

Εκτελεστική απόφαση 2011/829/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2011, για τροποποίηση της απόφασης
2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (24),

xxiii)

Απόφαση 2010/368/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, για τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ
σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (25),

xxiv)

Απόφαση 2009/381/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ
σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (26),

xxv)

Απόφαση 2008/432/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ
σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (27),

xxvi)

Απόφαση 2006/771/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης
ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (28),

xxvii) Απόφαση 2010/166/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2010, σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρήσης του
ραδιοφάσματος για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (29),
xxviii) Απόφαση 2006/804/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εναρμόνιση του
ραδιοφάσματος για συσκευές ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που λειτουργούν στη ζώνη υπερυψηλών
συχνοτήτων (UHF) (30),

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

xxix)

Εκτελεστική απόφαση 2011/485/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τροποποίηση της
απόφασης 2005/50/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά
περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα (31),

xxx)

Απόφαση 2005/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος
στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα
στην Κοινότητα (32),

xxxi)

Απόφαση 2004/545/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2004, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην
περιοχή των 79 GHz για χρήση ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα στην Κοινότητα (33),

ΕΕ L 144 της 4.6.2008, σ. 77.
ΕΕ L 220 της 15.8.2008, σ. 24.
ΕΕ L 129 της 17.5.2007, σ. 67.
ΕΕ L 41 της 13.2.2007, σ. 10.
ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 22.
ΕΕ L 329 της 13.12.2011, σ. 10.
ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 33.
ΕΕ L 119 της 14.5.2009, σ. 32.
ΕΕ L 151 της 11.6.2008, σ. 49.
ΕΕ L 312 της 11.11.2006, σ. 66.
ΕΕ L 72 της 20.3.2010, σ. 38.
ΕΕ L 329 της 25.11.2006, σ. 64.
ΕΕ L 198 της 30.7.2011, σ. 71.
ΕΕ L 21 της 25.1.2005, σ. 15.
ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 66.
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xxxii) Απόφαση 2009/343/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της απόφασης 2007/131/ΕΚ
σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης
στην Κοινότητα (34),
xxxiii) Απόφαση 2007/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης
χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα (35),
xxxiv) Απόφαση 2007/98/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση
ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz για την υλοποίηση συστημάτων που παρέχουν κινητές
δορυφορικές υπηρεσίες (36),
xxxv) Εκτελεστική απόφαση 2013/654/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/294/ΕΚ, ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες πρόσβασης και ζώνες συχνοτήτων για την
παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) (37),
xxxvi) Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (38).
(4)

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας συνεχίζει τη διαδικασία προσέγγισης της νομοθεσίας της με το ενωσιακό κεκτημένο,
σύμφωνα με τις προθεσμίες και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο παράρτημα XXVIII-Β. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η ορθή προσέγγιση της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με το ενωσιακό κεκτημένο, οι πράξεις
που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (3) θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο που ορίζεται στο παράρτημα
XXVIII-B και ορισμένες προθεσμίες θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει ήδη
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στην εν λόγω διαδικασία προσέγγισης, σύμφωνα με το
άρθρο 449 της συμφωνίας.

(5)

Το άρθρο 436 παράγραφος 3 της συμφωνίας προβλέπει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ - Δημοκρατίας της Μολδαβίας
(«συμβούλιο σύνδεσης») θα έχει την εξουσία να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί τα παραρτήματα της συμφωνίας.

(6)

Δυνάμει του άρθρου 438 παράγραφος 2 της συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να μεταβιβάζει στην Επιτροπή
Σύνδεσης μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας του να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις.

(7)

Με την απόφαση αριθ. 3/2014 (39), το Συμβούλιο Σύνδεσης ανέθεσε την εξουσία επικαιροποίησης ή τροποποίησης των
παραρτημάτων της συμφωνίας που αφορούν, μεταξύ άλλων, το κεφάλαιο 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον
τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου V (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της συμφωνίας
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, στον βαθμό που δεν υπάρχουν ειδικές
διατάξεις στο κεφάλαιο 6 σχετικά με την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση των εν λόγω παραρτημάτων. Δεν υπάρχουν
ειδικές διατάξεις στο κεφάλαιο 6 σχετικά με την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση των παραρτημάτων.

(8)

Το παράρτημα XXVIII-B θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα XXVIII-Β (Κανόνες που εφαρμόζονται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες) της συμφωνίας αντικαθίσταται από το
παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

ΕΕ L 105 της 25.4.2009, σ. 9.
ΕΕ L 55 της 23.2.2007, σ. 33.
ΕΕ L 43 της 15.2.2007, σ. 32.
ΕΕ L 303 της 14.11.2013, σ. 48.
ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
Απόφαση αριθ. 3/2014 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση
ορισμένων εξουσιών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα (ΕΕ L 110 της
29.4.2015, σ. 40).
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Έγινε στο Κισινάου, στις 4 Οκτωβρίου 2019
Για την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα
I. COSTACHI

H πρόεδρος

A. FERNÁNDEZ DÍEZ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVIII-Β
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με τις ενωσιακές πράξειςκαι τα διεθνή
νομοθετήματα που παρατίθενται κατωτέρω, εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/140/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009
Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις της οδηγίας 2002/21/ΕΚ:
— ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της διοικητικής ικανότητας της εθνικής ρυθμιστικής αρχής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών·
— καθιέρωση διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης για νέα ρυθμιστικά μέτρα·
— καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών για άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών· και
— ορισμός των σχετικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες υπόκεινται σε εκ
των προτέρων ρύθμιση, και ανάλυση των εν λόγω αγορών με σκοπό να καθοριστεί κατά πόσον ασκείται σ’ αυτές σημαντική
ισχύς στην αγορά.
Χρονοδιάγραμμα: οι συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/21/ΕΚ εφαρμόζονται εντός ενάμιση έτους από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/140/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009
Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις της οδηγίας 2002/20/ΕΚ:
— εφαρμογή κανονισμού που προβλέπει γενικές άδειες και περιορίζει την ανάγκη για ατομικές άδειες σε συγκεκριμένες δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις.
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις αυτές της οδηγίας 2002/20/ΕΚ εφαρμόζονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Βάσει της ανάλυσης αγοράς, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο, η εθνική ρυθμιστική αρχή στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιβάλλει στους οικονομικούς φορείς που διαπιστώθηκε ότι έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά (SMP),
στις σχετικές αγορές, κατάλληλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις όσον αφορά:
— πρόσβαση και χρήση ειδικών εγκαταστάσεων δικτύου·
— ελέγχους τιμών για τις χρεώσεις πρόσβασης και διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων για προσανατολισμό
κόστους και
— διαφάνεια, αποφυγή διακρίσεων και λογιστικό διαχωρισμό.
Χρονοδιάγραμμα: οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας 2002/19/ΕΚ εφαρμόζονται εντός ενάμιση έτους από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και
τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 και
τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις της οδηγίας 2002/22/ΕΚ:
— εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας (USO), συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας μηχανισμών για την κοστολόγηση και τη χρηματοδότηση· και
— διασφάλιση του σεβασμού των συμφερόντων και δικαιωμάτων των χρηστών, ιδίως με την εισαγωγή της φορητότητας των
αριθμών και του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις αυτές της οδηγίας 2002/22/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση
μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική
υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Χρονοδιάγραμμα: τα μέτρα που απορρέουν από τη λειτουργία της οδηγίας 2002/77/ΕΚ εφαρμόζονται εντός ενάμιση έτους από
την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία
για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/136/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ:
— εφαρμογή κανόνων για τη διασφάλιση της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως του δικαιώματος στην
ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
και διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών και του εξοπλισμού και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις αυτές της οδηγίας 2002/58/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα
κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος)
Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ:
— έγκριση πολιτικής και κανόνων για τη διασφάλιση της εναρμονισμένης διαθεσιμότητας και αποδοτικής χρήσης του
ραδιοφάσματος
Χρονοδιάγραμμα: τα μέτρα που απορρέουν από τη λειτουργία της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ εφαρμόζονται εντός δύο ετών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση 2010/267/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους χρήσης στη ζώνη
συχνοτήτων των 790-862 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2010/267/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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Εκτελεστική απόφαση 2011/251/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2009/766/ΕΚ
σχετικά με την εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων των 900 MHz και των 1800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν
πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2011/251/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση 2009/766/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων των
900 MHz και των 1800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στην Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2011/251/ΕΕ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2009/766/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Εκτελεστική απόφαση 2012/688/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων
των 1920 - 1980 MHz και των 2110 - 2170 MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην
Ένωση
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2012/688/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση 2008/477/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνότητας 2500 - 2690
MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2008/477/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Εκτελεστική απόφαση 2014/276/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/411/ΕΚ
σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 3400 - 3800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2014/276/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση 2008/411/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων
3400 - 3800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, όπως
τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2014/276/ΕΕ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2008/411/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2008/671/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη
συχνοτήτων των 5875 - 5905 MHz για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS)
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2008/671/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2007/344/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, για την εναρμονισμένη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τη
χρήση του ραδιοφάσματος στην Κοινότητα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2007/344/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2007/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2007, για τροποποίηση της απόφασης 2005/513/ΕΚ σχετικά με
την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)
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Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2007/90/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2005/513/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2005, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη
συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων
ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/90/ΕΚ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2005/513/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Εκτελεστική απόφαση 2013/752/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/
ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας και για την κατάργηση της απόφασης
2005/928/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2013/752/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Εκτελεστική απόφαση 2011/829/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2011, για τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ
σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2011/829/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση 2010/368/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, για τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την
εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2010/368/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2009/381/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την
εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2009/381/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2008/432/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την
εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2008/432/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2006/771/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από
συσκευές μικρής εμβέλειας, όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2013/752/ΕΕ της Επιτροπής, την εκτελεστική
απόφαση 2011/829/ΕΕ της Επιτροπής, την απόφαση 2010/368/ΕΕ της Επιτροπής, την απόφαση 2009/381/ΕΚ της Επιτροπής
και την απόφαση 2008/432/ΕΚ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2006/771/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2010/166/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2010, σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος
για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2010/166/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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Εκτελεστική απόφαση 2014/641/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς
όρους χρήσης του ραδιοφάσματος από ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων
στην Ένωση
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2014/641/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση 2006/804/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για συσκευές
ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που λειτουργούν στη ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF)
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2006/804/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Εκτελεστική απόφαση 2011/485/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τροποποίηση της απόφασης 2005/50/ΕΚ
σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής
εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2011/485/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση 2005/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των
24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα, όπως
τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2011/485/ΕΕ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2005/50/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2004/545/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2004, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 79
GHz για χρήση ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα στην Κοινότητα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2004/545/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Εκτελεστική απόφαση 2014/702/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2007/131/ΕΚ
σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2014/702/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση 2009/343/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της απόφασης 2007/131/ΕΚ σχετικά με την
έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2009/343/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2007/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του
ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση
2014/702/ΕΕ της Επιτροπής και την απόφαση 2009/343/ΕΚ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2007/131/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2007/98/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη
ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz για την υλοποίηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες
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Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της απόφασης 2007/98/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/339 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων
των 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρματες βιντεοζεύξεις και ασύρματες μηχανές λήψης που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή προγράμματος και σε ειδικές εκδηλώσεις
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/339 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/750 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2015, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων
1452-1492 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/750 εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.

Εκτελεστική απόφαση 2013/654/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/
ΕΚ, ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες πρόσβασης και ζώνες συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών κινητών
επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA)
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2013/654/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.

Η απόφαση 2008/294/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008, σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος
για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (MCA) στην Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική
απόφαση 2013/654/ΕΕ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: τα μέτρα που απορρέουν από τη λειτουργία της απόφασης 2008/294/ΈΚ εφαρμόζονται εντός δύο ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας
1999/5/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές
των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το
ηλεκτρονικό εμπόριο»)
Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις της οδηγίας 2000/31/ΕΚ:
— ενίσχυση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου·
— άρση των φραγμών στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας·
— παροχή ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και
— εναρμόνιση των περιορισμών όσον αφορά την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών που ενεργούν ως διαμεσολαβητές κατά την
παροχή απλής μετάδοσης, αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη ή φιλοξενίας, ορίζοντας την απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου.
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις αυτές της οδηγίας 2000/31/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2003/98/ΕΚ εφαρμόζονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την
κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 εφαρμόζονται εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/806 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2015, για τη θέσπιση προδιαγραφών σχετικά με τη
μορφή του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/806 εφαρμόζονται εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1505 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, περί καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών
και των μορφότυπων των καταλόγων εμπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1505 εφαρμόζονται εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1506 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για τον καθορισμό προδιαγραφών σχετικά με
τους μορφότυπους των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και των προηγμένων σφραγίδων που πρέπει να αναγνωρίζονται από
φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφος 5 και 37 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1506 εφαρμόζονται εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/650 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό προτύπων για την
αξιολόγηση της ασφάλειας των εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας υπογραφής και σφραγίδας σύμφωνα με το άρθρο 30
παράγραφος 3 και το άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην
εσωτερική αγορά
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/650 εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2/2019 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
της 4ης Οκτωβρίου 2019
σχετικά με την επικαιροποίηση του παραρτήματος XXVIII-Δ (Κανόνες που ισχύουν στις διεθνείς θαλάσσιες
μεταφορές) της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου
2019/1807

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και
των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις
27 Ιουνίου 2014, και ιδίως τα άρθρα 85, 253, 436, 438 και 449,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών
μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, («η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016.

(2)

Τα άρθρα 85 και 253 της συμφωνίας προβλέπουν ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα προβεί σε προσέγγιση της
νομοθεσίας της με τις πράξεις της ΕΕ και τα διεθνή νομοθετήματα («ενωσιακό κεκτημένο») που αναφέρονται στο παράρτημα
XXVIII-Δ (Κανόνες που ισχύουν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές) της συμφωνίας («παράρτημα XXVIII-Δ»).

(3)

Το ενωσιακό κεκτημένο που αναφέρεται στο παράρτημα XXVIII-Δ έχει εξελιχθεί από την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων της συμφωνίας τον Ιούνιο του 2013. Ειδικότερα, η Ένωση εξέδωσε τις ακόλουθες πράξεις που
εφαρμόζουν, τροποποιούν, συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τις πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα XXVIII-Δ:

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

i)

Εκτελεστική οδηγία 2014/111/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας
2009/15/ΕΚ σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και
πρωτοκόλλων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) (1),

ii)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων
ορισμένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) (2),

iii)

Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον
εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (3),

iv)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την
παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες
μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (4),

v)

Οδηγία 2014/100/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας
2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος
παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (5),

vi)

Οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα
επιβατηγά πλοία (6), και διορθωτικό στην οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με
την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες
και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (7),

ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 83.
ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 82.
ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146.
ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55.
ΕΕ L 308 της 29.10.2014, σ. 82.
ΕΕ L 141 της 28.5.2016, σ. 51.
ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 117.

EL

29.10.2019

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/57

vii)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2087 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της
οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (8),

viii)

Οδηγία 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (9),

ix)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013,
για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/
ΕΚ (10),

x)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 428/2010 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 14
της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκτεταμένες
επιθεωρήσεις πλοίων (11),

xi)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 801/2010 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του
άρθρου 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα κριτήρια του κράτους σημαίας (12),

xii)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 802/2010 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του
άρθρου 10 παράγραφος 3 και του άρθρου 27 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις επιδόσεις των εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1205/2012 της Επιτροπής (13),

xiii)

Οδηγία 2009/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για
τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της
κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (14),

xiv)

Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον
καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων
μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15),

xv)

Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας
2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος
παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (16),

xvi)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την καθιέρωση κοινής
μεθοδολογίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17),

xvii) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 540/2008 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2008, για τροποποίηση του παραρτήματος II
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του
διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας (ISM) εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τη μορφή των εντύπων (18),
xviii) Οδηγία 2010/36/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, για τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά
πλοία (19),
xix)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Οδηγία 2005/12/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2005, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ
της οδηγίας 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ειδικές απαιτήσεις
ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ro-ro) (20),

ΕΕ L 302 της 19.11.2015, σ. 99.
ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 1.
ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 1.
ΕΕ L 125 της 21.5.2010, σ. 2.
ΕΕ L 241 της 14.9.2010, σ. 1.
ΕΕ L 241 της 14.9.2010, σ. 4.
ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 101.
ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 114.
ΕΕ L 49 της 24.2.2011, σ. 33.
ΕΕ L 328 της 10.12.2011, σ. 36.
ΕΕ L 157 της 17.6.2008, σ. 15.
ΕΕ L 162 της 29.6.2010, σ. 1.
ΕΕ L 48 της 19.2.2005, σ. 19.
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xx)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για
την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα
μονού κύτους (21),

xxi)

Οδηγία 2012/35/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για
τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (22),

xxii) Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την
τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (23),
xxiii) Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2007, για τροποποίηση του παραρτήματος II της
οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (24),
xxiv) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2008 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή του άρθρου 6
παράγραφος 3 και του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία και για την τροποποίηση του εν λόγω
κανονισμού (25),
xxv) Οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που
συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων
Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για τροποποίηση της
οδηγίας 1999/63/ΕΚ (26).
(4)

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας συνεχίζει τη διαδικασία προσέγγισης της νομοθεσίας της με το ενωσιακό κεκτημένο,
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο παράρτημα XXVIII-Δ. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η ορθή προσέγγιση της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με το ενωσιακό κεκτημένο„ οι πράξεις
που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (3) θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο που ορίζεται στο παράρτημα
XXVIII-Δ και ορισμένες προθεσμίες να τροποποιηθούν, ώστε να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει ήδη πραγματοποιηθεί
μέχρι σήμερα από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στη διαδικασία προσέγγισης με το ενωσιακό κεκτημένο, σύμφωνα με το
άρθρο 449 της συμφωνίας.

(5)

Το άρθρο 436 παράγραφος 3 της συμφωνίας ορίζει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ - Δημοκρατίας της Μολδαβίας
(«συμβούλιο σύνδεσης») έχει την εξουσία να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί τα παραρτήματα της συμφωνίας.

(6)

Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Σύνδεσης μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της
εξουσίας του να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις, δυνάμει του άρθρου 438 παράγραφος 2 της συμφωνίας.

(7)

Με την απόφαση αριθ. 3/2014 (27), το Συμβούλιο Σύνδεσης ανέθεσε την εξουσία επικαιροποίησης ή τροποποίησης των
παραρτημάτων της συμφωνίας που αφορούν μεταξύ άλλων το κεφάλαιο 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον
τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου V (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της συμφωνίας
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, στον βαθμό που δεν υπάρχουν ειδικές
διατάξεις στο κεφάλαιο 6 σχετικά με την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση των εν λόγω παραρτημάτων. Δεν υπάρχουν
ειδικές διατάξεις στο κεφάλαιο 6 σχετικά με την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση των παραρτημάτων.

(8)

Το παράρτημα XXVIII-Δ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα XXVIII-Δ (Κανόνες που ισχύουν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές) της συμφωνίας αντικαθίσταται από το
παράρτημα της παρούσας απόφασης.
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 3.
ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 78.
ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53.
ΕΕ L 329 της 14.12.2007, σ. 33.
ΕΕ L 156 της 14.6.2008, σ. 10.
ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 30.
Απόφαση αριθ. 3/2014 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση
ορισμένων εξουσιών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα (ΕΕ L 110 της
29.4.2015, σ. 40).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Έγινε στο Κισινάου, στις 4 Οκτωβρίου 2019

Για την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα
I. COSTACHI

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN

H Πρόεδρος

Γραμματείς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVIII-Δ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με τις ενωσιακές πράξεις και τα διεθνή
νομοθετήματα που παρατίθενται κατωτέρω, εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Θαλάσσια ασφάλεια — κράτος της σημαίας του πλοίου/νηογνώμονες
Εκτελεστική οδηγία 2014/111/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/15/ΕΚ
σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων από τον Διεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ)
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της εκτελεστικής οδηγίας 2014/111/ΕΕ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες
και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών,
όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική οδηγία 2014/111/ΕΕ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2009/15/ΕΚ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και
πρωτοκόλλων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ)
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με
κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κράτος σημαίας
Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την τήρηση των
υποχρεώσεων του κράτους σημαίας
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2009/21/ΕΚ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Έλεγχος από το κράτος λιμένα
Οδηγία 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2013/38/ΕΕ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την
παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για
την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την
ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 428/2010 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας
2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκτεταμένες επιθεωρήσεις πλοίων
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 428/2010 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 801/2010 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10
παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια του
κράτους σημαίας
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 801/2010 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 802/2010 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10
παράγραφος 3 και του άρθρου 27 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
επιδόσεις των εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1205/2012 της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 802/2010 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των
πλοίων από το κράτος λιμένα, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όπως εφαρμόζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 428/2010
της Επιτροπής, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2010 της Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 802/2010 της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2009/16/ΕΚ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Παρακολούθηση κυκλοφορίας πλοίων
Οδηγία 2009/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας
2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2009/17/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας
των πλοίων και ενημέρωσης
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2011/15/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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Οδηγία 2014/100/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας
των πλοίων και ενημέρωσης
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2014/100/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.

Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού
συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την οδηγία
2011/15/ΕΕ της Επιτροπής και την οδηγία 2014/100/ΕΕ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2002/59/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

Διερεύνηση ατυχήματος
Οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με ένα σύστημα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την
ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 1999/35/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας
διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.

Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό των
θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση
της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

Ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν μεταφορές επιβατών
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την
ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 540/2008 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2008, για τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της
ασφάλειας (ISM) εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τη μορφή των εντύπων
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 540/2008 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, για την
εφαρμογή του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας εντός της Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3051/95 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 540/2008 της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 εφαρμόζονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Τεχνικοί και επιχειρησιακοί κανόνες
Θαλάσσιος εξοπλισμός
Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό
πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2014/90/ΕΕ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Επιβατηγά πλοία
Οδηγία 2010/36/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, για τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2010/36/ΕΕ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα
ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/36/ΕΕ της Επιτροπής και την οδηγία (ΕΕ) 2016/844
της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2009/45/ΕΚ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/844 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με ένα σύστημα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την
ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά ro- ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 1999/35/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 2005/12/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2005, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ της οδηγίας
2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά
οχηματαγωγά πλοία (ro-ro)
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2005/12/ΕΚ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις
ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ro-ro), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/12/ΕΚ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2003/25/ΕΚ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

L 276/64

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.10.2019

Πετρελαιοφόρα
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την
εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/2012 εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Φορτηγά πλοία χύδην φορτίου
Οδηγία 2001/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό
εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2001/96/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Πλήρωμα
Οδηγία 2012/35/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τροποποίηση της
οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2012/35/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο
εκπαίδευσης των ναυτικών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2008/106/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Περιβάλλον
Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2007, για τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και
καταλοίπων φορτίου
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2007/71/ΕΚ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία (ΕΕ) 2015/2087 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας
2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων
πλοίου και καταλοίπων φορτίου
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2087 εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/71/ΕΚ της
Επιτροπής και την οδηγία (ΕΕ) 2015/2087 της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2000/59/ΕΚ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση των
οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2002/84/ΕΚ εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2008 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 και του
άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση
οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία και για την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 536/2008 εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για την
απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2008 της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 782/2003 εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.

Τεχνικοί όροι
Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις
υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου και/ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και την κατάργηση της
οδηγίας 2002/6/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2010/65/ΕΕ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

Κοινωνικές προϋποθέσεις
Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για
την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των ενώσεων
εργαζομένων στις μεταφορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) — Παράρτημα: Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας των ναυτικών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 1999/63/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

Οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση
Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF)
σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.

Οδηγία 1999/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την επιβολή των
διατάξεων περί των ωρών εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 1999/95/ΕΚ εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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Ασφάλεια της ναυτιλίας
Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση
της ασφαλείας των λιμένων
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας 2005/65/ΕΚ εκτός από εκείνες που αφορούν τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής
εφαρμόζονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση
της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 εκτός από εκείνες που αφορούν τις επιθεωρήσεις της
Επιτροπής εφαρμόζονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.»
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