Επίσημη Εφημερίδα L 258
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
64ο έτος
Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

20 Ιουλίου 2021

Περιεχόμενα
I

Νομοθετικές πράξεις
ΟΔΗΓΙΕΣ
★

II

Οδηγία (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021,
περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Μη νομοθετικές πράξεις
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
★

★

★

★

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1188 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2021, για την εφαρμογή
του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών
μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1189 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2021, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές
υλικό συγκεκριμένων γενών ή ειδών (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1190 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2021, για τον καθορισμό
των τεχνικών προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων για το θέμα «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό
εμπόριο» για το έτος αναφοράς 2022, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1191 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2021, για την ανανέωση
της έγκρισης της δραστικής ουσίας clopyralid, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
★

★

★

★

★

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1192 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2021, για την ενημέρωση του
καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης
2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για
την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1193 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την παράταση της
εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και με την
τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/1340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1194 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την παράταση της
εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κόσοβο και την τροποποίηση της
απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/1135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1195 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2021, σχετικά με τα
εναρμονισμένα πρότυπα για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που εκπονήθηκαν
προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1196 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για ορισμένους
τύπους ραδιοεξοπλισμού που περιλαμβάνουν συσκευές ραδιοπροσδιορισμού ανίχνευσης εδάφους και
τοίχων, εξοπλισμό ραδιοσυχνικής αναγνώρισης, ραδιοεξοπλισμό για σιδηροδρομικά συστήματα
Euroloop, δικτυωμένες συσκευές μικρής εμβέλειας, ασύρματες βιομηχανικές εφαρμογές και
ευρυζωνική επικοινωνία ραδιοζεύξης για πλοία και υπεράκτιες εγκαταστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

20.7.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 258/1

I
(Νομοθετικές πράξεις)

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/1187 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Ιουλίου 2021
περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
(ΔΕΔ-Μ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη
δημιουργία τεχνολογικά προηγμένων, διαλειτουργικών δικτύων στην Ένωση, στην υπηρεσία των πολιτών της, με στόχο την
ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης και τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
μεταφορών και κινητικότητας, ενισχύοντας την εσωτερική αγορά. Το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
περιλαμβάνει δύο επίπεδα, δηλαδή ένα εκτεταμένο δίκτυο και ένα κεντρικό δίκτυο. Το πρώτο εξασφαλίζει τη
συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών της Ένωσης, ενώ το δεύτερο αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία του εκτεταμένου
δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ένωση. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 καθορίζει
δεσμευτικούς στόχους, με το κεντρικό δίκτυο να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο έως το 2050, δίνοντας
προτεραιότητα στις διασυνοριακές συνδέσεις, βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα και συμβάλλοντας στην πολυτροπική
ολοκλήρωση των υποδομών μεταφορών της Ένωσης.

(2)

Παρά την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του ΔΕΔ-Μ εντός δεσμευτικών προθεσμιών, η πείρα έδειξε ότι πολλές επενδύσεις που
αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ αντιμετωπίζουν διαφορετικές και σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης,
διασυνοριακές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και άλλες. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη
υλοποίηση των έργων και συχνά συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις και έξοδα. Επιπλέον, ενδέχεται να δημιουργήσει
αβεβαιότητα στους φορείς προώθησης των έργων και τους δυνητικούς ιδιώτες επενδυτές και θα μπορούσε να καταλήξει

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 269.
(2) ΕΕ C 168 της 16.5.2019, σ. 91.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 (ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 576) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση της 14ης Ιουνίου 2021 (ΕΕ C 273 της 8.7.2021, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των
προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/
2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).
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ορισμένα έργα να μην πραγματοποιηθούν με βάση τον αρχικό σχεδιασμό. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά και να καταστεί δυνατή η συγχρονισμένη και έγκαιρη ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ μέσω
εναρμονισμένης δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Κατά την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων και προγραμμάτων, τα κράτη μέλη
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1315/2013.

(3)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει διαδικασίες για τα έργα και για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θίγει τον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό, τις διαδικασίες διαγωνισμών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, και τα μέτρα στρατηγικής που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένο έργο, όπως οι στρατηγικές
περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, ο δημοσιονομικός σχεδιασμός, καθώς και τα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια μεταφορών. Για να
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αδειοδότησης και η ποιοτική τεκμηρίωση των έργων, οι φορείς προώθησης
των έργων θα πρέπει να διεξάγουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως προκαταρκτικές μελέτες και εκθέσεις, πριν την
έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε διαδικασίες διοικητικών
προσφυγών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών.

(4)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έργα που αποτελούν μέρος προκαθορισμένων τμημάτων του κεντρικού
δικτύου που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας, και σε άλλα έργα στους διαδρόμους του κεντρικού
δικτύου με συνολικό κόστος άνω των 300 000 000 EUR. Τα έργα που υπερβαίνουν το εν λόγω ποσό έχουν συχνά
στρατηγική σημασία για τον στόχο της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. Οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου ακολουθούν τις
κατευθύνσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) και τους
χάρτες του κεντρικού δικτύου που περιέχει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. Τεχνική βάση των εν λόγω χαρτών
αποτελεί το διαλογικό γεωγραφικό και τεχνικό σύστημα πληροφοριών για το ΔΕΔ-Μ (TENtec), το οποίο περιέχει πολλές
λεπτομέρειες σχετικά με την υποδομή του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

(5)

Τα έργα που αφορούν αποκλειστικά τηλεματικές εφαρμογές, νέες τεχνολογίες και καινοτομία θα πρέπει να εξαιρεθούν της
παρούσας οδηγίας, καθώς η εγκατάστασή τους δεν περιορίζεται στο κεντρικό δίκτυο.

(6)

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία σε άλλα έργα στο κεντρικό και στο εκτεταμένο
δίκτυο, όπως έργα που σχετίζονται αποκλειστικά με τηλεματικές εφαρμογές, νέες τεχνολογίες και καινοτομία, ώστε να
επιτευχθεί μία εναρμονισμένη προσέγγιση των έργων υποδομής μεταφορών. Η δημοσίευση από τις εθνικές αρχές
καταλόγων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αυξάνει τη διαφάνεια για τους φορείς
προώθησης των έργων όσον αφορά τις τρέχουσες καθώς και τις μελλοντικές εργασίες στο ΔΕΔ-Μ.

(7)

Λόγω των διαφορετικών περιβαλλοντικών αξιολογήσεων που προβλέπονται στο σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, οι
οποίες είναι αναγκαίες για την αδειοδότηση έργων στο κεντρικό δίκτυο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν, όπου είναι
εφικτό και σκόπιμο, απλουστευμένη διαδικασία πληρούσα τις απαιτήσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, ώστε να
συμβάλλουν στην επιδιωκομένη με την παρούσα οδηγία ορθολογικότερη οργάνωση των μέτρων.

(8)

Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται σε έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ανάλογα με την
περίπτωση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συντομότερες προθεσμίες, ταυτόχρονες διαδικασίες ή περιορισμένες προθεσμίες
προσφυγής, διασφαλίζοντας ότι επιτυγχάνονται επίσης οι στόχοι άλλων οριζόντιων πολιτικών, όπως οι περιβαλλοντικές
πολιτικές που αποσκοπούν στην αποφυγή, την πρόληψη, τη μείωση ή την άρση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Η κειμένη νομοθεσία πολλών κρατών μελών δίνει προτεραιότητα σε
ορισμένες κατηγορίες έργων με βάση τη στρατηγική σημασία τους για την οικονομία. Στην περίπτωση αυτή η ίδια

(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).
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προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται αυτομάτως και σε έργα που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης σε περιορισμένο αριθμό
έργων, προκειμένου να αξιολογείται η δυνατότητα επέκτασής τους σε άλλα έργα. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμαστικής
περιόδου, το οικείο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υποχρεούται να εφαρμόζει τις εν λόγω διαδικασίες δοκιμών σε άλλα
έργα που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία.

(9)

Χάριν διαχειριστικής σαφηνείας της όλης διαδικασίας και για να παρασχεθεί σημείο επαφής για τους φορείς προώθησης, τα
έργα στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να υποστηρίζονται από αποτελεσματικές διαδικασίες
αδειοδότησης. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μία ή περισσότερες αρχές ανάλογα με τα οικεία
εθνικά νομικά πλαίσια και τις διοικητικές δομές και τους τύπους των έργων. Όταν ένα κράτος μέλος ορίζει διάφορες αρχές,
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ορίζεται μόνο μία αρχή για κάθε συγκεκριμένο έργο και για κάθε συγκεκριμένη διαδικασία
αδειοδότησης.

(10)

Ο ορισμός αρχής που ενεργεί ως σημείο επαφής για τον φορέα προώθησης του έργου θα απλοποιήσει, θα βελτιώσει την
αποδοτικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών και θα ενισχύσει τη συνεργασία των κρατών μελών. Οι διαδικασίες θα
πρέπει να προωθούν την αποδοτική συνεργασία μεταξύ των φορέων προώθησης των έργων και της εντεταλμένης αρχής.

(11)

Η εντεταλμένη αρχή μπορεί μεταξύ άλλων να αναλάβει καθήκοντα σχετικά με τον συντονισμό και την αδειοδότηση
συγκεκριμένων έργων, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, για την αποκατάσταση υποδομών στο κεντρικό
δίκτυο σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

(12)

Η διαδικασία της παρούσης οδηγίας εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του διεθνούς και του
ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. Η
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των προτύπων για την αποφυγή, πρόληψη, μείωση ή αντιστάθμιση
των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

(13)

Επειδή η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου επείγει, η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης θα πρέπει να
συνοδευτεί από προθεσμία για τις διαδικασίες έγκρισης της κατασκευής υποδομής μεταφορών. Η εν λόγω προθεσμία θα
επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαδικασιών και δεν θα πρέπει ποτέ να θέτει σε κίνδυνο τα υψηλά
πρότυπα της Ένωσης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή του κοινού. Θα πρέπει να είναι
δυνατή η παράταση της προθεσμίας σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων όταν προκύπτουν
απρόβλεπτες περιστάσεις ή για την προστασία του περιβάλλοντος. Η παράταση θα μπορούσε, για παράδειγμα, να
διατυπωθεί ως προθεσμία, δήλη ημέρα ή άλλη βέβαιη μελλοντική πράξη. Η παράταση της προθεσμίας θα πρέπει να μην
περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την άσκηση διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών ή ένδικων μέσων ενώπιον
δικαστηρίου. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα όταν η υπέρβαση της προθεσμίας καταλογίζεται στον
φορέα προώθησης του έργου, για παράδειγμα όταν δεν τήρησε τις προθεσμίες της εθνικής νομοθεσίας ή τις ενδεικτικές
προθεσμίες που έθεσε η εντεταλμένη αρχή ή όταν έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα.

(14)

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν ένα κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερο χειρισμό των προσφυγών που αμφισβητούν την
ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα της απόφασης έγκρισης.

(15)

Τα έργα υποδομής του ΔΕΔ-Μ που αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εμπόδια συντονισμού
των διαδικασιών αδειοδότησης. Ως εκ τούτου, οι εντεταλμένες αρχές των οικείων κρατών μελών θα πρέπει να συντονίζουν τα
χρονοδιαγράμματά τους και να καθορίζουν κοινό χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης, αν αυτό είναι εφικτό και κατάλληλο
δεδομένης της κατάστασης ετοιμότητας ή ωριμότητας του έργου, η οποία εξαρτάται κυρίως από τον φορέα προώθησής
του, ιδίως από την ημερομηνία κατά την οποία αυτός κοινοποίησε το έργο στην εντεταλμένη αρχή καθενός από αυτά τα
κράτη μέλη.
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(16)

Οι Ευρωπαίοι Συντονιστές που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 θα πρέπει να ενημερώνονται
σχετικά με τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου να διευκολύνεται ο συγχρονισμός και η ολοκλήρωσή τους ενόψει της
έγκαιρης υλοποίησης του κεντρικού δικτύου έως το 2030.

(17)

Όταν το ΔΕΔ-Μ επεκτείνεται σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους ενδεικτικούς χάρτες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1315/2013, οι εν λόγω τρίτες χώρες θα πρέπει να καλούνται να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, παρόμοιους κανόνες
με αυτούς που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(18)

Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακά έργα θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις Συνθήκες και, κατά
περίπτωση, την οδηγία 2014/24/ΕΕ (6) ή την οδηγία 2014/25/ΕΕ (7) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων του κεντρικού δικτύου, οι
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διενεργούνται από κοινό φορέα θα πρέπει να διέπονται από το εθνικό
δίκαιο ενός κράτους μέλους. Κατά παρέκκλιση από το ενωσιακό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων, εφαρμοστέο εθνικό
δίκαιο θα πρέπει καταρχήν να είναι εκείνο του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο κοινός φορέας. Θα πρέπει να
εξακολουθήσει η δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου μέσω διακρατικής συμφωνίας. Για τις δημόσιες
συμβάσεις που συνάπτονται από θυγατρική κοινού φορέα, η εν λόγω θυγατρική θα πρέπει να εφαρμόζει το εθνικό δίκαιο
ενός από τα οικεία κράτη μέλη, το οποίο θα μπορούσε να είναι το εθνικό δίκαιο που ισχύει για τον κοινό φορέα. Για
λόγους ασφάλειας δικαίου, οι ισχύουσες στρατηγικές για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να συνεχίσουν εφαρμοζόμενες
έναντι κοινού φορέως συσταθέντος πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(19)

Η Επιτροπή δεν συμμετέχει συστηματικά στην έγκριση επιμέρους έργων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για κάποιες
πτυχές της προετοιμασίας του έργου απαιτείται έγκριση σε επίπεδο Ένωσης. Όταν η Επιτροπή συμμετέχει στις διαδικασίες,
θα δίνει προτεραιότητα σε ενωσιακά έργα και θα εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς προώθησης έργου. Ενίοτε
ενδέχεται να απαιτείται η έγκριση κρατικής ενίσχυσης. Με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παρούσας οδηγίας και
σύμφωνα με τον Κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να χειρίζεται έργα σχετικά με το κεντρικό δίκτυο τα οποία
θεωρούν έργα προτεραιότητας εφαρμόζοντας περισσότερο προβλέψιμες προθεσμίες, στο πλαίσιο της προσέγγισης
χαρτοφυλακίου υποθέσεων ή του αμοιβαία συμφωνημένου προγραμματισμού.

(20)

Η υλοποίηση των έργων υποδομής στο κεντρικό δίκτυο θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από κατευθυντήριες γραμμές της
Επιτροπής οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων ειδών έργων,
τηρουμένου του κεκτημένου της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2017, με
τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία», παρέχει καθοδήγηση και σαφήνεια σχετικά με τον
τρόπο συμμόρφωσης με την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και την οδηγία
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (9). Προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τα δημόσια
κεφάλαια, η άμεση στήριξη που συνδέεται με τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για έργα.

(21)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, συγκεκριμένα η ευθυγράμμιση των μέτρων για την προώθηση της
υλοποίησης του ΔΕΔ-Μ, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί, λόγω της ανάγκης ενίσχυσης
του πλαισίου των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΔΕΔ-Μ μέσω εναρμονισμένης δράσης σε επίπεδο Ένωσης, να επιτευχθεί
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(22)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε διαδικασίες αδειοδότησης που άρχισαν
πριν από την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο,

(6) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(7) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της
οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(8) Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
(9) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις διαδικασίες αδειοδότησης που απαιτούνται για την έγκριση της υλοποίησης:

α) έργων που αποτελούν μέρος προκαθορισμένων τμημάτων του κεντρικού δικτύου, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα·
β) άλλων έργων στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, με συνολικό κόστος άνω των 300 000 000 EUR,
με εξαίρεση έργα που αφορούν αποκλειστικά τις τηλεματικές εφαρμογές, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, κατά την έννοια
των άρθρων 31 και 33 του εν λόγω κανονισμού.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις σε διασυνοριακά έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία σε άλλα έργα στο κεντρικό και στο εκτεταμένο δίκτυο,
συμπεριλαμβανομένων των έργων που αφορούν αποκλειστικά τις τηλεματικές εφαρμογές, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή.

Άρθρο2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «απόφαση έγκρισης»: η απόφαση ή η δέσμη αποφάσεων, ακόμα και διοικητικής φύσεως, που λαμβάνονται ταυτόχρονα ή
διαδοχικά από αρχή ή αρχές κράτους μέλους, εξαιρουμένων των αρχών που χειρίζονται διοικητικές και δικαστικές προσφυγές,
βάσει ενός εθνικού νομικού και διοικητικού δικαίου, οι οποίες καθορίζουν αν ο φορέας προώθησης έργου δικαιούται να
εκτελέσει το έργο στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, και δεν θίγουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατόπιν προσφυγής
ενώπιον διοικητικής αρχής ή δικαστηρίου·
2) «διαδικασία αδειοδότησης»: κάθε ακολουθητέα διαδικασία σχετικά με έργο που εμπίπτει στο πεδίο της παρούσας οδηγίας,
προκειμένου να λάβει την απόφαση έγκρισης, όπως απαιτείται από την αρχή ή τις αρχές κράτους μέλους, δυνάμει του
ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση τον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό, τις διαδικασίες που σχετίζονται με
την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και τα μέτρα που λαμβάνονται σε στρατηγικό επίπεδο και που δεν παραπέμπουν σε
συγκεκριμένο έργο, όπως η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, ο δημοσιονομικός σχεδιασμός, καθώς και τα εθνικά ή
περιφερειακά σχέδια μεταφορών·
3) «έργο»: η πρόταση κατασκευής, προσαρμογής ή τροποποίησης ορισμένου τμήματος της υποδομής μεταφορών, η οποία
στοχεύει στη βελτίωση της χωρητικότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της εν λόγω υποδομής και της οποίας
η εκτέλεση απαιτεί απόφαση έγκρισης·
4) «διασυνοριακό έργο»: το έργο που καλύπτει ένα διασυνοριακό τμήμα μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών·
5) «φορέας προώθησης έργου»: ο αιτών έγκριση για υλοποίηση έργου ή η δημόσια αρχή που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για
ένα έργο·
6) «εντεταλμένη αρχή»: η αρχή η οποία αποτελεί το σημείο επαφής για τον φορέα προώθησης του έργου και η οποία διευκολύνει
την αποτελεσματική και διαρθρωμένη διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·
7) «κοινή αρχή»: αρχή ιδρυομένη με αμοιβαία συμφωνία δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών για να διευκολύνει τις διαδικασίες
αδειοδότησης διασυνοριακών έργων, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αρχών που συστάθηκαν από εντεταλμένες αρχές,
εξουσιοδοτημένες προς τούτο από τα κράτη μέλη.
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Άρθρο 3
Καθεστώς προτεραιότητας
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε άπασες οι αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εντεταλμένης αρχής, που εμπλέκονται στη
διαδικασία αδειοδότησης, εξαιρουμένων των δικαστηρίων, να δίνουν προτεραιότητα σε έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας οδηγίας.
2.
Όταν, βάσει του εθνικού δικαίου, υφίστανται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης για έργα προτεραιότητας, τα κράτη μέλη, με
την επιφύλαξη των στόχων, των απαιτήσεων και των προθεσμιών της παρούσας οδηγίας, εξασφαλίζουν ότι τα έργα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας υλοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών. Αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη
να δοκιμάζουν ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης για περιορισμένο αριθμό έργων, προκειμένου να αξιολογείται η δυνατότητα
επέκτασής τους σε άλλα έργα, χωρίς να υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διαδικασίες αυτές σε έργα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
3.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν δημοσιονομικών αποφάσεων.

Άρθρο 4
Εντεταλμένη αρχή
1.

Έως τις 10 Αυγούστου 2023, κάθε κράτος μέλος ορίζει, στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο, τις εντεταλμένες αρχές.

2.
Κράτος μέλος μπορεί, κατά περίπτωση, να ορίζει διαφορετικές αρχές ως εντεταλμένη αρχή ανάλογα με το έργο ή την
κατηγορία έργων, τον τρόπο μεταφοράς ή τη γεωγραφική περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι
υπάρχει μόνο μία εντεταλμένη αρχή για κάθε συγκεκριμένο έργο και διαδικασία αδειοδότησης.
3.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στους υπεύθυνους προώθησης των έργων εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την
ταυτότητα της εντεταλμένης αρχής για κάθε συγκεκριμένο έργο.
4.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν την εντεταλμένη αρχή να λαμβάνει την απόφαση έγκρισης.

Όταν είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει την απόφαση έγκρισης κατά το πρώτο εδάφιο, η αρχή αυτή επαληθεύει ότι έχουν ληφθεί
όλες οι αναγκαίες άδειες, αποφάσεις και γνώμες για τη λήψη της ανωτέρω αποφάσεως, και την κοινοποιεί στον φορέα προώθησης
του έργου.
5.
Σε περίπτωση που η εντεταλμένη αρχή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να λάβει την απόφαση έγκρισης, τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν ότι ο φορέας προώθησης του έργου ενημερώνεται για την έκδοση της απόφασης έγκρισης.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν την εντεταλμένη αρχή να καθορίζει ενδεικτικές προθεσμίες για τα διάφορα
ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, με την επιφύλαξη της τετραετούς
προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο.
7.

Η εντεταλμένη αρχή πρέπει:

α) να αποτελεί το σημείο επαφής για την ενημέρωση του φορέα προώθησης του έργου και των λοιπών σχετικών εμπλεκόμενων
αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας που οδηγεί στην απόφαση έγκρισης για συγκεκριμένο έργο·
β) να παρέχει στον φορέα προώθησης του έργου, όπου απαιτείται από το εθνικό δίκαιο, το αναλυτικό σχεδιάγραμμα της αίτησης
του άρθρου 6 παράγραφος 4, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις ενδεικτικές προθεσμίες που σχετίζονται με
τις διαδικασίες αδειοδότησης, σύμφωνα με την τετραετή προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 1·
γ) να επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αδειοδότησης και, συγκεκριμένα, να καταγράφει κάθε παράταση της
προθεσμίας του άρθρου 5 παράγραφος 4·
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δ) εφόσον ζητηθεί, να παρέχει καθοδήγηση στον φορέα προώθησης του έργου σχετικά με την υποβολή όλων των σχετικών
πληροφοριών και εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων όλων των αδειών, αποφάσεων και γνωμών που πρέπει να λαμβάνονται και
να παρέχονται για την απόφαση έγκρισης.
Η εντεταλμένη αρχή μπορεί επίσης να παρέχει καθοδήγηση στον φορέα προώθησης του έργου ως προς τα πρόσθετα πληροφοριακά
στοιχεία ή/και έγγραφα που θα πρέπει να παραδοθούν σε περίπτωση απόρριψης μιας κοινοποίησης κατά το άρθρο 6 παράγραφος
1.
8.
Η παράγραφος 7 δεν θίγει την αρμοδιότητα άλλων αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης και τη δυνατότητα
του φορέα προώθησης του έργου να έλθει σε επαφή με τις επιμέρους αρχές για τις επιμέρους άδειες, αποφάσεις ή γνώμες που
αποτελούν μέρος της απόφασης έγκρισης.

Άρθρο 5
Διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης
1.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν διαδικασία αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών στο πλαίσιο της εν λόγω
διαδικασίας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα τέσσερα έτη από την αρχή της διαδικασίας αδειοδοτήσεως. Τα κράτη μέλη μπορούν να
λαμβάνουν αναγκαία μέτρα προκειμένου να κατανέμουν τη διαθέσιμη περίοδο σε διαφορετικά στάδια σύμφωνα με το ενωσιακό και
το εθνικό δίκαιο.
2.
Η τετραετής περίοδος της παραγράφου 1 δεν θίγει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο
και δεν περιλαμβάνει χρονικά διαστήματα που είναι απαραίτητα για την ανάληψη διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών
προσφυγής και την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστηρίου, καθώς και κάθε περίοδο αναγκαία για την εφαρμογή
συνακόλουθων αποφάσεων ή μέτρων.
3.
Η τετραετία της παραγράφου 1 δεν θίγει το δικαίωμα κράτους μέλους να ορίσει ότι η διαδικασία αδειοδότησης
ολοκληρώνεται μέσω εθνικής νομοθετικής πράξης, οπότε οι προπαρασκευαστικές εργασίες βάσει των οποίων εκδίδεται η εν λόγω
πράξη μπορούν, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, να υπερβούν την τετραετία εφόσον η προετοιμασία προς έκδοση της
πράξης τελείωσε εντός της εν λόγω τετραετούς περιόδου. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θεωρούνται λήξασες όταν κατατίθεται
στο εθνικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη συγκεκριμένη εθνική νομοθετική πράξη.
4.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί παράταση της τετραετούς
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η διάρκεια της παράτασης καθορίζεται σαφώς, αιτιολογείται δεόντως και ο σκοπός
της περιορίζεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και την έκδοση της απόφασης έγκρισης. Όταν χορηγηθεί τέτοια
παράταση, ο φορέας προώθησης του έργου ενημερώνεται για τους λόγους χορήγησης αυτής. Νέα παράταση μπορεί να χορηγηθεί
άπαξ, υπό τους ίδιους όρους.
5.
Τα κράτη μέλη δεν φέρουν την ευθύνη παραβιάσεως της τετραετούς περιόδου της παραγράφου 1, όπως παρατάθηκε
σύμφωνα με την παράγραφο 4, όταν η καθυστέρηση οφείλεται στον φορέα προώθησης του έργου.

Άρθρο 6
Οργάνωση της διαδικασίας αδειοδότησης
1.
Ο φορέας προώθησης του έργου κοινοποιεί το έργο στην εντεταλμένη αρχή ή, κατά περίπτωση, στην κοινή αρχή του
άρθρου 7 παράγραφος 2. Η κοινοποίηση του έργου από τον φορέα προώθησης σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας
αδειοδότησης.
2.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της ωριμότητας του έργου, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν το επίπεδο
λεπτομέρειας των πληροφοριών και τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να παρέχονται από τον φορέα προώθησης του έργου κατά την
κοινοποίηση ενός έργου. Εάν το έργο δεν έχει ωριμάσει, η κοινοποίηση απορρίπτεται με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση το
αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης.
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3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς προώθησης έργων λαμβάνουν γενικές
πληροφορίες ως κατευθυντήριες γραμμές για την κοινοποίηση, προσαρμοσμένες καταλλήλως στον τρόπο μεταφοράς, που
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις άδειες, αποφάσεις και γνώμες που ενδέχεται να απαιτούνται για την υλοποίηση ενός
έργου.
Για κάθε άδεια, απόφαση ή γνώμη, οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:
α) γενικές πληροφορίες σχετικά με το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να
υποβάλει ο φορέας προώθησης του έργου·
β) τις ισχύουσες προθεσμίες ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες προθεσμίες, τις ενδεικτικές προθεσμίες· και
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν κατά κανόνα σε διαβουλεύσεις οι οποίες
συνδέονται με τις διάφορες άδειες, αποφάσεις και γνώμες.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από όλους τους σχετικούς φορείς προώθησης έργων, ιδίως μέσω
ηλεκτρονικών ή υλικών πυλών πληροφόρησης.
4.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιτυχής κοινοποίηση, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν ότι η εντεταλμένη αρχή, κατόπιν
αιτήματος του φορέα προώθησης του έργου, καταρτίζει αναλυτικό σχεδιάγραμμα της αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει τις
ακόλουθες εξατομικευμένες πληροφορίες για το έργο:
α) τα στάδια της διαδικασίας και τις ισχύουσες προθεσμίες τους, ή, εάν δεν υπάρχουν, ενδεικτικές προθεσμίες·
β) το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλει ο φορέας προώθησης του
έργου·
γ) κατάλογο των αδειών, αποφάσεων και γνωμών που πρέπει να λάβει ο φορέας προώθησης του έργου κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αδειοδότησης, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο·
δ) τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών που θα συμμετέχουν σε σχέση με τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της επίσημης φάσης δημόσιας διαβούλευσης.
5.
Το αναλυτικό σχεδιάγραμμα της αίτησης παραμένει σε ισχύ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης. Κάθε
τροποποίηση του σχεδιαγράμματος αιτιολογείται δεόντως.
6.
Η εντεταλμένη αρχή δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να παρέχει πληροφορίες στον φορέα προώθησης του έργου για τη
συμπλήρωση των στοιχείων της παραγράφου 4.
7.
Όταν ο φορέας προώθησης του έργου έχει υποβάλει τον πλήρη φάκελο της αίτησης για την ανάληψη του έργου, η απόφαση
έγκρισης εκδίδεται εντός της προθεσμίας του άρθρου 5 παράγραφος 1.
8.
Οι αρχές που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης κοινοποιούν στην εντεταλμένη αρχή την έκδοση των απαιτούμενων
αδειών, αποφάσεων, γνωμών ή αποφάσεων έγκρισης.

Άρθρο 7
Συντονισμός της διασυνοριακής διαδικασίας αδειοδότησης
1.
Για έργα που αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εντεταλμένες αρχές τους
συνεργάζονται με σκοπό να συντονίσουν τα χρονοδιαγράμματά τους και να συμφωνήσουν κοινό πρόγραμμα της διαδικασίας
αδειοδότησης.
2.

Για τα διασυνοριακά έργα μπορεί να συσταθεί κοινή αρχή.

3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι Ευρωπαίοι Συντονιστές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1315/2013 λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και ότι οι Ευρωπαίοι Συντονιστές μπορούν να
διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των εντεταλμένων αρχών στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα που αφορούν δύο ή
περισσότερα κράτη μέλη.
4.
Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 1, και κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες
στους οικείους Ευρωπαίους Συντονιστές σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να επιτραπεί
η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.
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Άρθρο 8
Δημόσιες συμβάσεις σε διασυνοριακά έργα
1.
Όταν οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων διενεργούνται από κοινό φορέα σε διασυνοριακό έργο, τα κράτη μέλη
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι ο κοινός φορέας εφαρμόζει το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους και,
κατά παρέκκλιση από τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, το εν λόγω δίκαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 39
παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή με το άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ή,
κατά περίπτωση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών.
Η συμφωνία αυτή προβλέπει πάντοτε την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας ενός κράτους μέλους στις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων που διενεργούνται από κοινό φορέα.
2.
Για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από θυγατρική κοινού φορέα, τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουνότι η
θυγατρική εφαρμόζει το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους. Στο πλαίσιο αυτό, τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν
ότι η θυγατρική πρέπει να εφαρμόζει το εθνικό δίκαιο που ισχύει για τον κοινό φορέα.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε έργα για τα οποία οι διαδικασίες αδειοδότησης άρχισαν πριν από τις 10 Αυγούστου
2023.
2.
Το άρθρο 8 εφαρμόζεται μόνον σε συμβάσεις για τις οποίες η προκήρυξη διαγωνισμού απεστάλη ή, αν δεν προβλέπεται
προκήρυξη διαγωνισμού, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας κίνησε τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
μετά από τις 10 Αυγούστου 2023.
3.
Το άρθρο 8 δεν εφαρμόζεται σε κοινό φορέα που έχει συσταθεί πριν από τις 9 Αυγούστου 2021, εάν οι διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων του εν λόγω φορέα συνεχίζουν υποκείμενες στην εφαρμοστέα επί των συμβάσεών του νομοθεσία κατά την ημερομηνία
αυτή.

Άρθρο 10
Υποβολή εκθέσεων
1.
Για πρώτη φορά έως τις 10 Φεβρουαρίου 2027 και, εν συνεχεία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα αποτελέσματά της.
2.
Η έκθεση βασίζεται στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη ανά διετία και για πρώτη φορά έως τις
10 Αυγούστου 2026 όσον αφορά τον αριθμό των διαδικασιών αδειοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
οδηγίας, τη μέση διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, τον αριθμό των διαδικασιών αδειοδότησης που υπερβαίνουν την
προθεσμία και τη σύσταση οποιασδήποτε κοινής αρχής κατά την περίοδο αναφοράς.

Άρθρο 11
Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία έως τις 10 Αυγούστου 2023. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια
παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εθνικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν στον
τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 7 Ιουλίου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
D.M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. LOGAR
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προκαθορισμένα τμήματα διασυνοριακών συνδέσεων και ελλείποντα τμήματα διαδρόμων κεντρικών δικτύων [κατά το άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α)]
Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ατλαντικός»
Διασυνοριακές συνδέσεις

Évora – Mérida

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Vitoria-Gasteiz – San Sebastián – Bayonne – Bordeaux
Aveiro – Salamanca

Ελλείποντα τμήματα

Ποταμός Douro (Via Navegável do Douro)

Εσωτερικές πλωτές οδοί

Μη διαλειτουργικές γραμμές με το εύρος γραμμών της Διεθνούς
Ένωσης Σιδηροδρόμων στην Ιβηρική Χερσόνησο

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Βαλτική – Αδριατική»
Διασυνοριακές συνδέσεις

Ελλείποντα τμήματα

Katowice/Opole – Ostrava – Brno
Katowice – Žilina
Bratislava – Wien
Graz – Maribor
Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Katowice – Žilina
Brno – Wien

Οδικές μεταφορές

Gloggnitz – Mürzzuschlag: Σήραγγα βάσης Semmering
Graz – Klagenfurt: Σιδηροδρομική γραμμή και σήραγγα
Koralm
Koper – Divača

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Μεσόγειος»
Διασυνοριακές συνδέσεις

Barcelona – Perpignan

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Lyon – Torino: σήραγγα βάσης και οδοί εισόδου
Nice – Ventimiglia
Venezia – Trieste – Divaca – Ljubljana
Ljubljana – Zagreb
Zagreb – Budapest
Budapest – Miskolc – ουκρανική μεθόριος
Lendava – Letenye

Οδικές μεταφορές

Vásárosnamény– ουκρανική μεθόριος
Ελλείποντα τμήματα

Almería – Murcia

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Μη διαλειτουργικές γραμμές με το εύρος γραμμών της Διεθνούς
Ένωσης Σιδηροδρόμων στην Ιβηρική Χερσόνησο
Perpignan – Montpellier
Koper – Divača
Rijeka – Zagreb
Milano – Cremona – Mantova – Porto Levante/Venezia –
Ravenna/Trieste

Εσωτερικές πλωτές οδοί
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Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Βόρεια Θάλασσα – Βαλτική»
Διασυνοριακές συνδέσεις

Ελλείποντα τμήματα

Tallinn – Rīga – Kaunas – Warszawa: Νέα πλήρως
διαλειτουργική σιδηροδρομική γραμμή Βαλτικής με το εύρος
γραμμών της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Świnoujście/Szczecin – Berlin

Σιδηροδρομικές μεταφορές και
εσωτερικές πλωτές οδοί

Διάδρομος Βαλτικής οδού Εσθονία-Λετονία-ΛιθουανίαΠολωνία

Οδικές μεταφορές

Kaunas – Vilnius: τμήμα της πλήρως διαλειτουργικής
σιδηροδρομικής γραμμής Βαλτικής με το εύρος γραμμών της
Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Warszawa/Idzikowice – Poznań/Wrocław,
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με τον
προγραμματιζόμενο κεντρικό κόμβο μεταφορών
Διώρυγα Nord-Ostsee

Εσωτερικές πλωτές οδοί

Berlin – Magdeburg – Hannover· Mittellandkanal· Διώρυγες
Δυτικής Γερμανίας
Rhine, Waal
Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal
Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος»
Διασυνοριακές συνδέσεις

Brussel ή Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Terneuzen – Gent

Εσωτερικές πλωτές οδοί

Δίκτυο Seine – Scheldt και οι αντίστοιχες λεκάνες απορροής
των ποταμών Seine, Scheldt και Meuse
Διάδρομος Rhine-Scheldt
Ελλείποντα τμήματα

Albertkanaal/Canal Albert και Kanaal Bocholt-Herentals

Εσωτερικές πλωτές οδοί

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος»
Διασυνοριακές συνδέσεις

Dresden – Praha/Kolín

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Wien/Bratislava – Budapest
Békéscsaba – Arad – Timişoara
Craiova – Calafat – Vidin – Sofia – Θεσσαλονίκη
Sofia – μεθόριος Σερβικής Δημοκρατίας/μεθόριος Βόρειας
Μακεδονίας
Τουρκική μεθόριος – Αλεξανδρούπολη
Μεθόριος Βόρειας Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα – Κακαβιά (αλβανική μεθόριος)

Οδικές μεταφορές

Drobeta Turnu Severin/Craiova – Vidin – Montana
Sofia – μεθόριος Σερβικής Δημοκρατίας

Ελλείποντα τμήματα

Hamburg – Dresden – Praha – Pardubice

Εσωτερικές πλωτές οδοί

Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Praha – Brno
Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Αλεξανδρούπολη
Timişoara – Craiova
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Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ρήνος – Άλπεις»
Διασυνοριακές συνδέσεις

Zevenaar – Emmerich – Oberhausen

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Karlsruhe – Basel
Milano/Novara – ελβετική μεθόριος

Ελλείποντα τμήματα

Basel – Antwerpen/Rotterdam – Amsterdam

Εσωτερικές πλωτές οδοί

Genova – Tortona/Novi Ligure

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Zeebrugge – Gent
Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ρήνος – Δούναβης»
Διασυνοριακές συνδέσεις

München – Praha

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Nürnberg – Plzeň
München – Mühldorf – Freilassing – Salzburg
Strasbourg – Kehl Appenweier
Hranice – Žilina
Košice – ουκρανική μεθόριος
Wien – Bratislava/Budapest
Bratislava – Budapest
Békéscsaba – Arad – Timişoara – μεθόριος Σερβικής
Δημοκρατίας
București – Giurgiu – Rousse
Δούναβης (Kehlheim – Constanța/Midia/Sulina) και οι
αντίστοιχες λεκάνες απορροής των ποταμών Váh, Sava και
Tisza

Εσωτερικές πλωτές οδοί

Zlín – Žilina

Οδικές μεταφορές

Timișoara – μεθόριος Σερβικής Δημοκρατίας
Ελλείποντα τμήματα

Stuttgart – Ulm

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Salzburg – Linz
Craiova – București
Arad – Sighișoara – Brașov – Predeal
Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Σκανδιναβία – Μεσόγειος»
Διασυνοριακές συνδέσεις

Ρωσική μεθόριος – Helsinki

Σιδηροδρομικές μεταφορές

København – Hamburg: Οδοί εισόδου στη σταθερή ζεύξη
Fehmarnbelt
München – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano –
Trento – Verona: Σήραγγα βάσης Brenner και οι οδοί εισόδου
σε αυτήν
Göteborg – Oslo
København – Hamburg: Σταθερή ζεύξη Fehmarnbelt

Σιδηροδρομικές/οδικές
μεταφορές
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1188 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 2021
για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών
περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/138

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών
περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 5 Φεβρουαρίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/138 (2) για την εφαρμογή του
άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, ο οποίος κατάρτισε ενημερωμένο κατάλογο προσώπων,
ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 («κατάλογος»).

(2)

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε σε όλα τα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες, όπου αυτό ήταν εφικτό, το σκεπτικό βάσει του
οποίου εντάχθηκαν στον κατάλογο.

(3)

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο πληροφόρησε τα
πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες του καταλόγου ότι αποφάσισε να παραμείνουν στον κατάλογο. Το Συμβούλιο
πληροφόρησε επίσης τα εν λόγω ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν το
σκεπτικό του Συμβουλίου βάσει του οποίου εισήχθησαν στον κατάλογο, εάν αυτό δεν τους είχε ήδη γνωστοποιηθεί.

(4)

Το Συμβούλιο επανεξέτασε τον κατάλογο, όπως απαιτεί το άρθρο 2 παράγραφο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001.
Κατά την επανεξέταση αυτή, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που του υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και
τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με το καθεστώς των
καταχωρισμένων στον κατάλογο ατόμων και οντοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

(5)

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της κοινής θέσης
2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3), έλαβαν αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες όλα τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι
οντότητες του καταλόγου ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της
κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ. Το Συμβούλιο κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι
οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να
συνεχίσουν να υπόκεινται στα ειδικά περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001.

(1) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/138 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1128 (ΕΕ L 43 της 8.2.2021, σ. 1).
(3) Κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93).
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Ο κατάλογος θα πρέπει να ενημερωθεί αναλόγως και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/138 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/138 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2021.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PODGORŠEK
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
I.

ΠΡΟΣΩΠΑ
1.

ABDOLLAHI Hamed (άλλως Mustafa Abdullahi), γεννήθηκε στις 11.8.1960 στο Ιράν. Αριθ. διαβατηρίου:
D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννήθηκε στο Al Ihsa (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής
Αραβίας.

3.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γεννήθηκε στις 16.10.1966 στο Tarut (Σαουδική Αραβία), υπήκοος
Σαουδικής Αραβίας.

4.

ARBABSIAR Manssor (άλλως Mansour Arbabsiar), γεννήθηκε στις 6.3.1955 ή στις 15.3.1955 στο Ιράν. Ιρανός και
Αμερικανός υπήκοος, αριθ. διαβατηρίου: C2002515 (Ιράν)· αριθ. διαβατηρίου: 477845448 (ΗΠΑ). Εθνικός αριθμός
ταυτότητας: 07442833, ημερομηνία λήξης 15.3.2016 (δίπλωμα οδήγησης ΗΠΑ).

5.

ASSADI Assadollah, γεννήθηκε στις 22.12.1971 στην Τεχεράνη (Ιράν), υπήκοος Ιράν. Αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
Ιράν: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (άλλως Abu ZUBAIR ή SOBIAR ή Abu ZOUBAIR), γεννήθηκε στις 8.3.1978 στο
Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες).

7.

EL HAJJ, Hassan, γεννήθηκε στις 22.3.1988 στην Zaghdraiya, Σιδώνα, Λίβανος, υπήκοος Καναδά. Αριθ. διαβατηρίου:
JX446643 (Καναδάς).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, γεννήθηκε στις 6.8.1962 στην Τεχεράνη (Ιράν), υπήκοος Ιράν. Αριθ. διαβατηρίου:
D9016290, ισχύει ως τις 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (άλλως GARBAYA, Ahmed ή SA-ID ή SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννήθηκε το 1963 στον
Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου.

10. MELIAD, Farah, γεννήθηκε στις 5.11.1980 στο Σίδνεϋ (Αυστραλία), υπήκοος Αυστραλίας. Αριθ. διαβατηρίου:
M2719127 (Αυστραλία).
11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (άλλως ALI, Salem ή BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή HENIN, Ashraf Refaat
Nabith ή WADOOD, Khalid Abdul), γεννήθηκε στις 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου
488555.
12. ȘANLI, Dalokay (άλλως Sinan), γεννήθηκε στις 13.10.1976 στο Pülümür (Τουρκία).
13. SHAHLAI Abdul Reza (άλλως Abdol Reza Shala’i ή Abd-al Reza Shalai ή Abdorreza Shahlai ή Abdolreza Shahla’i ή
Abdul-Reza Shahlaee ή Hajj Yusef ή Haji Yusif ή Hajji Yasir ή Hajji Yusif ή Yusuf Abu-al-Karkh), γεννήθηκε περί το
1957 στο Ιράν. Διευθύνσεις: 1) Kermanshah, Ιράν, 2) Στρατιωτική βάση Mehran, επαρχία Ilam, Ιράν.
14. SHAKURI Ali Gholam, γεννήθηκε περί το 1965 στην Τεχεράνη (Ιράν).
II.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
1.

«Οργάνωση Abu Nidal» — «ANO» (άλλως «Επαναστατικό Συμβούλιο Φατάχ» ή «Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες» ή
«Μαύρος Σεπτέμβρης» ή «Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων»).

2.

«Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa».

3.

Σωματείο Αλ-Ακσά («Al-Aqsa e.V»).
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4.

«Μπάμπαρ Χαλσά».

5.

«Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων», στο οποίο περιλαμβάνεται ο «Νέος Λαϊκός Στρατός» («NPA») των Φιλιππίνων.

6.

Διεύθυνση εσωτερικής ασφάλειας του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας.

7.

«Gama’a al-Islamiyya» (άλλως «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Ισλαμική Ομάδα» — «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής»).

9.

«Χαμάς», στην οποία περιλαμβάνεται η οργάνωση «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

L 258/17

10. «Στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ» («Hizballah Military Wing») [άλλως «Hezbollah Military Wing» ή «Hizbullah
Military Wing» ή «Hizbollah Military Wing» ή «Hezballah Military Wing» ή «Hisbollah Military Wing» ή
«Hizbu’llah Military Wing» ή «Hizb Allah Military Wing» ή «Jihad Council» (και όλες οι μονάδες που δίνουν αναφορά
σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφαλείας)].
11. «Hizbul Mujahideen» — «ΗΜ».
12. «Khalistan Zindabad Force» («Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν») — «KZF».
13. «Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν» — «PKK» (άλλως «KADEK» ή «KONGRA-GEL»).
14. «Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ» — «LTTE».
15. «Ejército de Liberación Nacional» («Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός»).
16. «Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ» — «PIJ».
17. «Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» — «PFLP».
18. «Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση» (άλλως «PFLP — General Command»).
19. «Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (άλλως «Devrimci Sol» («Επαναστατική Αριστερά») ή «Dev
Sol») («Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο/Κόμμα»).
20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Φωτεινό Μονοπάτι»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (άλλως «Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν»).

L 258/18

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

20.7.2021

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1189 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαΐου 2021
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές
υλικό συγκεκριμένων γενών ή ειδών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 38 παράγραφος 8 στοιχείο α) σημείο ii),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 προβλέπει ότι επιτρέπεται οι επιχειρήσεις να διαθέτουν στο εμπόριο φυτικό αναπαραγωγικό
υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό χωρίς να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις καταχώρισης και χωρίς να
συμμορφώνονται με τις κατηγορίες πιστοποίησης προβασικού, βασικού και πιστοποιημένου υλικού ή με τις απαιτήσεις
ποιότητας, υγείας και ταυτότητας για τις κατηγορίες υλικού CAC, τυποποιημένου υλικού ή εμπορικού υλικού, όπως
ορίζουν οι οδηγίες 66/401/ΕΟΚ (2), 66/402/ΕΟΚ (3), 68/193/ΕΟΚ (4), 98/56/ΕΚ (5), 2002/53/ΕΚ (6), 2002/54/ΕΚ (7),
2002/55/ΕΚ (8), 2002/56/ΕΚ (9), 2002/57/ΕΚ (10), 2008/72/ΕΚ (11), και 2008/90/ΕΚ (12) του Συμβουλίου ή πράξεις που
έχουν εγκριθεί δυνάμει των εν λόγω οδηγιών. Ορίζει επίσης ότι η διάθεση στο εμπόριο θα πρέπει να συμμορφώνεται προς
τις εναρμονισμένες απαιτήσεις που θεσπίζει η Επιτροπή.

(2)

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από
βιολογικό ετερογενές υλικό όσον αφορά την ταυτότητα, την υγεία και την ποιότητα του εν λόγω υλικού, θα πρέπει να
θεσπιστούν κανόνες για την περιγραφή, τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για παρτίδες σπόρων, που συμπεριλαμβάνουν
την ταυτότητα, την αναλυτική καθαρότητα, τα ποσοστά βλαστικότητας και την υγειονομική ποιότητα, τη συσκευασία και
την επισήμανση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό και, όπου είναι δυνατό, τη
διατήρηση του υλικού αυτού από τις επιχειρήσεις και τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τις επιχειρήσεις αυτές.

(3)

Προκειμένου να προωθηθεί η προσαρμογή του βιολογικού ετερογενούς υλικού στις ποικίλες αγροοικολογικές συνθήκες, η
μεταφορά περιορισμένων ποσοτήτων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό για σκοπούς
έρευνας και ανάπτυξης του εν λόγω υλικού θα πρέπει να εξαιρείται από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(1) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1.
(2) Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (ΕΕ P 125 της
11.7.1966, σ. 2298).
(3) Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά (ΕΕ P 125 της 11.7.1966, σ. 2309).
(4) Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (ΕΕ L 93 της
17.4.1968, σ. 15).
(5) Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών (ΕΕ L 226 της
13.8.1998, σ. 16).
(6) Οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (ΕΕ
L 193 της 20.7.2002, σ. 1).
(7) Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 12).
(8) Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002,
σ. 33).
(9) Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (ΕΕ L 193 της 20.7.2002,
σ. 60).
(10) Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών
(ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74).
(11) Οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός
των σπόρων προς σπορά (ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 28).
(12) Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και
των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (ΕΕ L 267 της 8.10.2008, σ. 8).
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(4)

Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν ειδικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων με στόχο να
διασφαλίζονται η ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της παρασκευής και της διανομής, καθώς και η
συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται σε επιχειρήσεις εμπορίας
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό.

(5)

Το βιολογικό ετερογενές υλικό χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο φαινοτυπικής και γενετικής ποικιλομορφίας του και
από τον δυναμικό χαρακτήρα του που του επιτρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται σε ορισμένες συνθήκες
καλλιέργειας. Σε αντίθεση με τα μείγματα σπόρων που ανασυντίθενται ετησίως βάσει ποικιλιών ή συνθετικών ποικιλιών που
προέρχονται από διασταύρωση καθορισμένου συνόλου γονικών υλικών τα οποία σταυρογονιμοποιούνται επανειλημμένα για
την ανασύσταση σταθερού πληθυσμού, ή διατηρητέων και ερασιτεχνικών ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένων των ντόπιων
αβελτίωτων φυλών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής (13) και στην οδηγία 2009/145/ΕΚ της
Επιτροπής (14), το οργανικό ετερογενές υλικό προορίζεται να προσαρμόζεται σε διάφορες βιοτικές και αβιοτικές
καταπονήσεις λόγω επαναλαμβανόμενης φυσικής και ανθρώπινης επιλογής και, ως εκ τούτου, αναμένεται να αλλάξει με την
πάροδο του χρόνου.

(6)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά την ταυτοποίηση των παρτίδων σπόρων βιολογικού ετερογενούς υλικού,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω υλικού. Οι κανόνες που αφορούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις ποιότητας, όπως η υγεία, η αναλυτική καθαρότητα και η βλαστικότητα, θα πρέπει να διασφαλίζουν τα ίδια
πρότυπα που διασφαλίζονται για την κατώτατη κατηγορία σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού (κατηγορία
υλικού CAC, τυποποιημένου, εμπορικού ή πιστοποιημένου υλικού), όπως προβλέπεται στις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ
και 2008/90/ΕΚ. Οι κανόνες αυτοί είναι απαραίτητοι προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των χρηστών του εν
λόγω βιολογικού ετερογενούς υλικού, συγκεκριμένα των γεωργών και των κηπουρών, οι οποίοι πρέπει να βεβαιωθούν για
την επαρκή ποιότητα και την ταυτότητά του. Η πείρα έχει δείξει ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό
ετερογενές υλικό μπορεί να πληροί αυτά τα πρότυπα.

(7)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν στην αγορά σπόρους βιολογικού ετερογενούς υλικού που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά τη βλαστικότητα, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία για την εμπορία
του εν λόγω υλικού. Ωστόσο, για να μπορούν επίσης οι χρήστες να κάνουν συνειδητές επιλογές, ο προμηθευτής θα πρέπει
να αναφέρει το ποσοστό βλαστικότητας των σχετικών σπόρων στην ετικέτα ή απευθείας στη συσκευασία του φυτικού
αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, η βιολογική παραγωγή υπόκειται σε επίσημους ελέγχους και σε
άλλες επίσημες δραστηριότητες που διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (15). Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν σχετικές αρμόδιες αρχές για τον επίσημο
έλεγχο των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται βιολογικό ετερογενές υλικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με
τους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή. Το βιολογικό ετερογενές υλικό θα πρέπει να υπόκειται σε επίσημους ελέγχους
βάσει κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Οι έλεγχοι ταυτότητας, αναλυτικής καθαρότητας, ποσοστού βλαστικότητας και υγείας των φυτών, καθώς και της
συμμόρφωσής τους με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τα επίσημα πρωτόκολλα
δοκιμών που διεξάγονται σε εργαστήρια, τα οποία ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή
πρότυπα.

(13) Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2008, για την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων
αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών που είναι φυσικώς προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική
διάβρωση καθώς και για τη διάθεση στην αγορά σπόρων και σπόρων γεωμήλων των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών (ΕΕ L 162 της
21.6.2008, σ. 13).
(14) Οδηγία 2009/145/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή
ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών κηπευτικών που καλλιεργούνται κατά παράδοση σε συγκεκριμένους τόπους και περιφέρειες και
απειλούνται με γενετική διάβρωση και ποικιλιών κηπευτικών οι οποίες δεν έχουν εγγενή αξία για εμπορική φυτική παραγωγή αλλά
αναπτύσσονται για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες, και για την εμπορία σπόρων προς σπορά των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών
(ΕΕ L 312 της 27.11.2009, σ. 44).
(15) Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για
την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ)
αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ,
2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ,
96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95
της 7.4.2017, σ. 1).
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(9)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν αρχεία για να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα, τους ελέγχους για την υγεία των
φυτών και τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του βιολογικού ετερογενούς υλικού, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχό τους.

(10)

Το βιολογικό ετερογενές υλικό δεν είναι σταθερό και, ως εκ τούτου, οι σημερινές μέθοδοι ελέγχου της ομοιογένειας και της
σταθερότητας που χρησιμοποιούνται για την καταχώριση ποικιλιών δεν είναι κατάλληλες. Κατά συνέπεια, η ταυτοποίηση και
η ιχνηλασιμότητα του βιολογικού ετερογενούς υλικού θα πρέπει να διασφαλίζονται με την περιγραφή των μεθόδων
παραγωγής του και των φαινοτυπικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών του.

(11)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη διατήρηση του βιολογικού ετερογενούς υλικού, αν είναι δυνατή, προκειμένου να
διασφαλίζονται η ταυτότητα και η ποιότητα.

(12)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, όπως και ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό
ετερογενές υλικό κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, το οποίο είναι σπόροι γεωργικών και κηπευτικών ειδών,
πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών εκτός των σπόρων προς σπορά, πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών,
πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου και πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών, κατά την έννοια των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 2002/53/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ,
2008/90/ΕΚ.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μεταφορά περιορισμένων ποσοτήτων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από
βιολογικό ετερογενές υλικό που προορίζεται για έρευνα και ανάπτυξη βιολογικού ετερογενούς υλικού.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
(1) «βιολογικό ετερογενές υλικό»: ομάδα φυτών κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, η
οποία παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 σημείο 1) του εν λόγω κανονισμού·
(2) «γονικό υλικό»: κάθε φυτικό υλικό του οποίου η διασταύρωση ή ο πολλαπλασιασμός είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
βιολογικού ετερογενούς υλικού·
(3) «μικρές συσκευασίες»: οι συσκευασίες που περιέχουν σπόρους μέχρι τις μέγιστες ποσότητες που προβλέπονται στο παράρτημα
II.

Άρθρο 3
Παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό εντός της Ένωσης
Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό παράγεται ή διατίθεται στην αγορά εντός της Ένωσης μόνον εάν
πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις:
1) τηρεί τις απαιτήσεις σχετικά με:
α) την ταυτότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5·
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β) την υγιεινή και την αναλυτική καθαρότητα, καθώς και τη βλαστικότητα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6·
γ) τη συσκευασία και επισήμανση, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7·
2) η περιγραφή του περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4·
3) υπόκειται στους επίσημους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 9·
4) παράγεται ή διατίθεται στην αγορά από επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία του άρθρου 8· και
5) διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 4

Περιγραφή του βιολογικού ετερογενούς υλικού
1.

Η περιγραφή του βιολογικού ετερογενούς υλικού περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) περιγραφή των χαρακτηριστικών του, η οποία περιλαμβάνει:
i)

τον φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των βασικών χαρακτήρων που είναι κοινοί στο υλικό, καθώς και την περιγραφή της
ετερογένειας του υλικού με τον χαρακτηρισμό της φαινοτυπικής ποικιλομορφίας που παρατηρείται μεταξύ των επιμέρους
αναπαραγωγικών μονάδων·

ii) τεκμηρίωση των σχετικών χαρακτηριστικών του, συμπεριλαμβανομένων αγρονομικών πτυχών όπως η απόδοση, η
σταθερότητα της απόδοσης, η καταλληλότητα για συστήματα χαμηλών εισροών, οι επιδόσεις, η αντοχή σε αβιοτικές
καταπονήσεις, η αντοχή στις ασθένειες, οι παράμετροι ποιότητας, η γεύση ή το χρώμα·
iii) τυχόν διαθέσιμα αποτελέσματα δοκιμών σχετικά με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σημείο ii)·
β) περιγραφή του τύπου της τεχνικής που χρησιμοποιείται για τη μέθοδο αναπαραγωγής ή παραγωγής του βιολογικού
ετερογενούς υλικού·
γ) περιγραφή του γονικού υλικού που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ή την παραγωγή του βιολογικού ετερογενούς υλικού
και του προγράμματος ελέγχου της ίδιας παραγωγής που χρησιμοποιεί η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, με αναφορά στις πρακτικές
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2 στοιχείο γ)·
δ) περιγραφή των πρακτικών διαχείρισης και επιλογής στην εκμετάλλευση με αναφορά στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και, κατά
περίπτωση, του γονικού υλικού με αναφορά στην παράγραφο 2 στοιχείο γ)·
ε) αναφορά της χώρας αναπαραγωγής ή παραγωγής, με στοιχεία για το έτος παραγωγής και περιγραφή των εδαφοκλιματικών
συνθηκών.
2.

Το υλικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παραχθεί με μία από τις ακόλουθες τεχνικές:

α) διασταύρωση πολλών διαφορετικών τύπων γονικού υλικού, με τη χρήση πρωτοκόλλων διασταύρωσης για την παραγωγή
ποικίλου βιολογικού ετερογενούς υλικού με συσσώρευση των απογόνων, επανειλημμένη σπορά και έκθεση του αποθέματος σε
φυσική και/ή ανθρώπινη επιλογή, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό παρουσιάζει υψηλό επίπεδο γενετικής
ποικιλομορφίας, το οποίο είναι σύμφωνο με το άρθρο 3 σημείο 18) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848·
β) πρακτικές διαχείρισης στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων της επιλογής, της δημιουργίας ή της διατήρησης υλικού, το
οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο γενετικής ποικιλομορφίας σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 18) του κανονισμού (ΕΕ)
2018/848·
γ) κάθε άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ή παραγωγή βιολογικού ετερογενούς υλικού, λαμβανομένων
υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολλαπλασιασμού.
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Άρθρο 5

Απαιτήσεις σχετικά με την ταυτότητα των παρτίδων σπόρων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές
υλικό

Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό είναι αναγνωρίσιμο με βάση όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
1) το γονικό υλικό και το σύστημα παραγωγής που χρησιμοποιήθηκε στη διασταύρωση για τη δημιουργία του βιολογικού
ετερογενούς υλικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 4 παράγραφος
2 στοιχείο γ) ή το ιστορικό του υλικού και των πρακτικών διαχείρισης στην εκμετάλλευση, μεταξύ άλλων το αν η επιλογή
πραγματοποιήθηκε με φυσικό τρόπο και/ή μέσω ανθρώπινης παρέμβασης, στις περιπτώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2
στοιχεία β) και γ)·
2) τη χώρα αναπαραγωγής ή παραγωγής·
3) τον χαρακτηρισμό των κοινών βασικών χαρακτήρων και της φαινοτυπικής ετερογένειας του υλικού.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις σχετικά με την υγειονομική ποιότητα, την αναλυτική καθαρότητα και τη βλαστικότητα του φυτικού
αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό

1.
Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ)
2016/2031, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής (16) και των άλλων σχετικών πράξεων που εκδίδονται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 σχετικά με την παρουσία και τα μέτρα κατά των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών
καραντίνας, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών
οργανισμών μη καραντίνας.

2.
Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό ειδών κτηνοτροφικών
φυτών που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) το παράρτημα I σημείο 1 και σημείο 5 τελευταία στήλη του πίνακα της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ, και
β) το παράρτημα II τμήμα I σημεία 2 και 3 και τμήμα III της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

3.
Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό ειδών σιτηρών που
παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο Α της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) το παράρτημα I σημείο 1 και σημείο 6 τελευταία στήλη του πίνακα της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ·
β) το παράρτημα II σημείο 2 στοιχείο A τρίτη, έκτη, δέκατη τρίτη, δέκατη έκτη, εικοστή και εικοστή πρώτη σειρά του πίνακα και
σημείο 2 στοιχείο Β της εν λόγω οδηγίας·
γ) το παράρτημα II σημείο 3 τελευταία στήλη του πίνακα της εν λόγω οδηγίας·
δ) το παράρτημα II σημείο 4 τρίτη και έκτη στήλη του πίνακα της εν λόγω οδηγίας.
(16) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών
για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1).
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4.
Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό αμπέλου κατά την
έννοια της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) το παράρτημα I τμήματα 2, 3, 4 6, και 7 και τμήμα 8 σημείο 6 της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ·
β) το παράρτημα II της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ, με την εξαίρεση του τμήματος 1 παράγραφος 1.
5.
Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό καλλωπιστικών φυτών
κατά την έννοια της οδηγίας 98/56/ΕΚ, εφαρμόζεται το άρθρο 3 της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ (17).
6.
Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό τεύτλων κατά την
έννοια της οδηγίας 2002/54/ΕΚ, εφαρμόζεται το παράρτημα I μέρος Α σημείο 1 και μέρος Β σημεία 2 και 3 της εν λόγω οδηγίας.
7.
Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό ειδών κηπευτικών που
παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/55/ΕΚ, εφαρμόζεται το παράρτημα II σημεία 2 και 3 της
εν λόγω οδηγίας.
8.
Για την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό σπόρων γεωμήλων προς
φύτευση κατά την έννοια της οδηγίας 2002/56/ΕΚ, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κατώτερη κατηγορία σπόρων γεωμήλων
προς φύτευση στο παράρτημα I σημείο 3 και στο παράρτημα II.
9.
Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό ελαιούχων και
κλωστικών φυτών όπως παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/57/ΕΚ, εφαρμόζονται οι
ακόλουθες διατάξεις:
α) το παράρτημα I σημείο 1 και σημείο 4 τελευταία στήλη του πίνακα της οδηγίας 2002/57/ΕΚ·
β) ο πίνακας στο παράρτημα II μέρος I σημείο 4 στοιχείο Α, εκτός από τις απαιτήσεις για τους βασικούς σπόρους Brassica ssp. και
Sinapis alba, και η τελευταία στήλη του πίνακα στο παράρτημα II μέρος I σημείο 5 της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.
10.
Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό πολλαπλασιαστικού
υλικού και φυταρίων κηπευτικών, εκτός από σπόρους κατά την έννοια της οδηγίας 2008/72/ΕΚ, εφαρμόζονται τα άρθρο 3 και 5
της οδηγίας 93/61/ΕΟΚ της Επιτροπής (18).
11.
Για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές πολλαπλασιαστικό υλικό
οπωροφόρων δέντρων και οπωροφόρων δέντρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων κατά την έννοια της οδηγίας
2008/90/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) το άρθρο 23, εκτός από το σημείο 1 στοιχείο β), τα άρθρα 24, 26, 27 και 27α της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ της
Επιτροπής (19)·
β) τα παραρτήματα I, II και III και οι απαιτήσεις σχετικά με το υλικό CAC του παραρτήματος IV της εκτελεστικής οδηγίας
2014/98/ΕΕ.
12.
Οι παράγραφοι 2 έως 11 εφαρμόζονται μόνον όσον αφορά τις απαιτήσεις αναλυτικής καθαρότητας και βλαστικότητας για
τους σπόρους και τις απαιτήσεις ποιότητας και υγείας για άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά όχι όσον αφορά την ταυτότητα και
την καθαρότητα της ποικιλίας και τις απαιτήσεις επιτόπιας επιθεώρησης για την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας του
φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό.
13.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 12, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαθέτουν στην αγορά σπόρους
βιολογικού ετερογενούς υλικού, οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους σχετικά με τη βλαστικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο
προμηθευτής αναφέρει το ποσοστό βλαστικότητας των σχετικών σπόρων στην ετικέτα ή απευθείας στη συσκευασία.
(17) Οδηγία 93/49/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1993, περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το
πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 250 της 7.10.1993, σ. 9).
(18) Οδηγία 93/61/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το
πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σύμφωνα με την οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου
για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (ΕΕ L 250 της 7.10.1993, σ. 19).
(19) Εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που αναφέρονται στο παράρτημα I, τις ειδικές απαιτήσεις που
πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις (ΕΕ L 298 της 16.10.2014,
σ. 22).

L 258/24

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.7.2021

Άρθρο 7
Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και την επισήμανση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές
υλικό
1.
Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό που δεν περιέχεται σε μικρές συσκευασίες πρέπει να
περιέχεται σε συσκευασίες ή περιέκτες που κλείνουν κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να ανοιχτούν χωρίς η συσκευασία ή ο
περιέκτης να φέρουν ίχνη επέμβασης.
2.
Η επιχείρηση τοποθετεί στις συσκευασίες ή στους περιέκτες σπόρων ή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό
ετερογενές υλικό ετικέτα σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.
Η εν λόγω ετικέτα:
α) είναι ευανάγνωστη, τυπωμένη ή γραμμένη στη μία πλευρά, αχρησιμοποίητη και ευδιάκριτη·
β) περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·
γ) είναι κίτρινη με πράσινο διαγώνιο σταυρό.
3.
Αντί της ετικέτας, τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα I μπορούν να τυπώνονται ή να αναγράφονται απευθείας στη
συσκευασία ή στον περιέκτη. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται το σημείο 2 στοιχείο γ).
4.
Στην περίπτωση μικρών, διαφανών συσκευασιών, η ετικέτα μπορεί να τοποθετείται μέσα στη συσκευασία, υπό τον όρο ότι
είναι ευανάγνωστη.
5.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, οι σπόροι βιολογικού ετερογενούς υλικού που περιέχονται σε κλειστές και
επισημασμένες συσκευασίες και περιέκτες μπορούν να πωλούνται στους τελικούς χρήστες σε μη επισημασμένες και
αποσφραγισμένες συσκευασίες μέχρι τις μέγιστες ποσότητες που προβλέπονται στο παράρτημα II, υπό τον όρο ότι, κατόπιν
αιτήματος, ο αγοραστής ενημερώνεται γραπτώς κατά τη στιγμή της παράδοσης σχετικά με το είδος, την ονομασία του υλικού και
τον αριθμό αναφοράς της παρτίδας.

Άρθρο 8
Απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις
1.

Κάθε επιχείρηση που παράγει ή εμπορεύεται φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό:

α) διατηρεί αντίγραφο της κοινοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
2018/848, αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και, κατά
περίπτωση, αντίγραφο του πιστοποιητικού που έχει παραληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού·
β) διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του βιολογικού ετερογενούς υλικού στο σύστημα παραγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο α) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ), με την τήρηση των στοιχείων που
επιτρέπουν την ταυτοποίηση των επιχειρήσεων που έχουν προμηθεύσει γονικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό.
Η επιχείρηση τηρεί τα εν λόγω έγγραφα επί πέντε έτη.
2.
Η επιχείρηση που παράγει φυτικό αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό που προορίζεται για εμπορία
καταγράφει επίσης και τηρεί τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ονομασία του είδους και ονομασία που χρησιμοποιείται για κάθε κοινοποιημένο βιολογικό ετερογενές υλικό· τον τύπο τεχνικής
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιολογικού ετερογενούς υλικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4
β) τον χαρακτηρισμό του κοινοποιημένου βιολογικού ετερογενούς υλικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4·
γ) τον τόπο αναπαραγωγής βιολογικού ετερογενούς υλικού και τον τόπο παραγωγής βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού
υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5·
δ) την επιφάνεια για την παραγωγή βιολογικού ετερογενούς υλικού και την παραγόμενη ποσότητα.
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3.
Οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς, σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 2002/53/ΕΚ,
2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 9
Επίσημοι έλεγχοι
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα, όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν αναθέσει καθήκοντα ελέγχων
σύμφωνα με τον τίτλο II κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, διενεργούν επίσημους ελέγχους βάσει κινδύνου σε σχέση
με την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό ετερογενές υλικό για τον έλεγχο της
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8 και 10 του παρόντος κανονισμού.
Ο έλεγχος της βλαστικότητας και της αναλυτικής καθαρότητας διενεργείται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες μεθόδους της Διεθνούς
Ένωσης Ελέγχου Σπόρων.
Άρθρο 10
Διατήρηση του βιολογικού ετερογενούς υλικού
Όταν είναι δυνατή η διατήρηση, η επιχείρηση που έχει κοινοποιήσει το βιολογικό ετερογενές υλικό στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα
με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 διατηρεί τα κύρια χαρακτηριστικά του υλικού κατά τη στιγμή της κοινοποίησής
του, διατηρώντας το για όσο διάστημα παραμένει στην αγορά. Η διατήρηση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με αποδεκτές
πρακτικές προσαρμοσμένες στη διατήρηση του εν λόγω ετερογενούς υλικού. Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση
τηρεί αρχεία σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο της διατήρησης.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που τηρεί η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για το υλικό,
προκειμένου να ελέγχουν τη διατήρησή του. Η επιχείρηση τηρεί τα εν λόγω αρχεία επί πέντε έτη από τη στιγμή που το φυτικό
αναπαραγωγικό υλικό από βιολογικό ετερογενές υλικό δεν διατίθεται πλέον στην αγορά.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ετικέτα των συσκευασιών ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)
Α. Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1.

την ονομασία του ετερογενούς υλικού, καθώς και τη φράση «Βιολογικό ετερογενές υλικό»·

2.

«κανόνες και πρότυπα της Ένωσης»·

3.

το όνομα και τη διεύθυνση του επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την επικόλληση της ετικέτας ή τον κωδικό καταχώρισής
του·

4.

τη χώρα παραγωγής·

5.

τον αριθμό αναφοράς που δίνεται από τον επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την επικόλληση των ετικετών·

6.

τον μήνα και το έτος κλεισίματος, μετά την ένδειξη: «έκλεισε»·

7.

τα είδη, αναφερόμενα τουλάχιστον με τη βοτανική τους ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα
ονόματα των συγγραφέων, με λατινικούς χαρακτήρες·

8.

δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος ή δηλωμένος αριθμός σπόρων προς σπορά, εκτός από τις μικρές συσκευασίες·

9.

όταν αναγράφεται το βάρος και έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά επικάλυψης ή άλλα στερεά πρόσθετα, ένδειξη της φύσης του
προσθέτου και επίσης κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους·

10. πληροφορίες σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εφαρμόζονται στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, όπως
απαιτείται από το άρθρο 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1)·
11. το ποσοστό βλαστικότητας όταν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 13 του παρόντος κανονισμού, το βιολογικό
ετερογενές υλικό δεν πληροί τους όρους σχετικά με τη βλαστικότητα.
Β. Η ονομασία που αναφέρεται στο σημείο Α παράγραφος 1 δεν προκαλεί στους χρήστες του υλικού δυσκολίες όσον αφορά την
αναγνώριση ή την αναπαραγωγή και:
α) δεν είναι ταυτόσημη ούτε συγχέεται με ονομασία υπό την οποία άλλη ποικιλία ή βιολογικό ετερογενές υλικό του ίδιου ή στενά
συγγενούς είδους καταχωρίζεται σε επίσημο μητρώο φυτικών ποικιλιών ή σε κατάλογο βιολογικού ετερογενούς υλικού·
β) δεν είναι ταυτόσημη ούτε συγχέεται με άλλους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση στην αγορά
εμπορευμάτων ή που πρέπει να διατηρηθούν ελεύθεροι σύμφωνα με άλλες νομοθετικές διατάξεις·
γ) δεν παραπλανεί ούτε προκαλεί σύγχυση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, την αξία ή την ταυτότητα του βιολογικού ετερογενούς
υλικού ή την ταυτότητα του δημιουργού.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της
24.11.2009, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Είδος

Μέγιστη καθαρή μάζα των σπόρων προς σπορά
(kg)

Κτηνοτροφικά φυτά

10

Τεύτλα

10

Σιτηρά

30

Ελαιούχα και κλωστικά φυτά

10

Σπόροι γεωμήλων προς φύτευση

30

Σπόροι κηπευτικών:
Ψυχανθή

5

Κρεμμύδια, ανθρίσκος, σπαράγγια, σέσκουλα, κοκκινογούλια, γογγύλια,
καρπούζια, κολοκύνθη, κολοκύθια, καρότα, ραφανίδες, σκορτσονέρες, σπανάκια,
λυκοτρίβολο

0,5

Όλα τα άλλα φυτικά είδη

0,1
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1190 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιουλίου 2021
για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων για το θέμα «Χρήση ΤΠΕ και
ηλεκτρονικό εμπόριο» για το έτος αναφοράς 2022, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019,
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για
τις επιχειρήσεις (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 17 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του θέματος «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο» που περιλαμβάνεται στον
κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει τις μεταβλητές, τη
μονάδα μέτρησης, τον στατιστικό πληθυσμό, τις ταξινομήσεις και τις κατανομές, καθώς και την προθεσμία διαβίβασης των
στοιχείων με σκοπό την παραγωγή στοιχείων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οποία να είναι
συγκρίσιμα και εναρμονισμένα μεταξύ των κρατών μελών.

(2)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν μεταδεδομένα και εκθέσεις ποιότητας για τα εθνικά στατιστικά μητρώα επιχειρήσεων
και για όλες τις στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι ρυθμίσεις για τις εν λόγω
εκθέσεις, καθώς και το περιεχόμενο και οι προθεσμίες υποβολής τους.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού
στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Όσον αφορά το θέμα «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο», όπως αναφέρεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152,
τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων στοιχείων για το έτος αναφοράς
2022 οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Η ετήσια έκθεση μεταδεδομένων για το θέμα «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο», όπως αναφέρεται στο παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, διαβιβάζεται στην Επιτροπή (Eurostat) έως τις 31 Μαΐου 2022.
Η ετήσια έκθεση ποιότητας για το θέμα «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο», όπως αναφέρεται στο παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΕ) 2019/2152, διαβιβάζεται στην Επιτροπή (Eurostat) έως τις 5 Νοεμβρίου 2022.
(1) ΕΕ L 327 της 17.12.2019, σ. 1.
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Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων στοιχείων για το θέμα «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο»
Υποχρεωτικές/Προαιρετικές

Πεδίο εφαρμογής (φίλτρο)

Μεταβλητή

EL

Υποχρεωτικές μεταβλητές

i) για όλες τις επιχειρήσεις:

κύρια οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

(2)

μέσος αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

(3)

συνολική αξία κύκλου εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

(4)

αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων ή ποσοστό του συνολικού αριθμού των μισθωτών και των αυτοαπασχο
λούμενων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς

(5)

απασχόληση ατόμων εξειδικευμένων στις ΤΠΕ

(6)

παροχή κάθε είδους κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ σε άτομα εξειδικευμένα στις ΤΠΕ
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

(7)

παροχή κάθε είδους κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ σε άλλους εργαζομένους κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος

(8)

πρόσληψη ή προσπάθεια πρόσληψης ατόμων εξειδικευμένων στις ΤΠΕ κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

(9)

εκτέλεση εργασιών ΤΠΕ (όπως συντήρηση της υποδομής ΤΠΕ, υποστήριξη λογισμικού γραφείου, ανάπτυξη ή
υποστήριξη λογισμικού/συστημάτων διαχείρισης επιχειρήσεων και/ή διαδικτυακών λύσεων, ασφάλεια και προστασία
των δεδομένων) από τους εργαζομένους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε μητρικές ή
θυγατρικές επιχειρήσεις), κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

(10) εκτέλεση εργασιών ΤΠΕ (όπως συντήρηση της υποδομής ΤΠΕ, υποστήριξη λογισμικού γραφείου, ανάπτυξη ή
υποστήριξη λογισμικού/συστημάτων διαχείρισης επιχειρήσεων και/ή διαδικτυακών λύσεων, ασφάλεια και προστασία
των δεδομένων) από εξωτερικούς παρόχους, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
(11) χρήση βιομηχανικών ρομπότ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1)

(12) χρήση ρομπότ υπηρεσιών
(13) εφαρμογή μέτρων ώστε να επηρεαστούν τα ακόλουθα στην επιχείρηση: ποσότητα χαρτιού που χρησιμοποιείται για
εκτύπωση και αντιγραφή
(14) εφαρμογή μέτρων ώστε να επηρεαστούν τα ακόλουθα στην επιχείρηση: κατανάλωση ενέργειας του εξοπλισμού ΤΠΕ
(15) συνεκτίμηση, κατά την επιλογή των υπηρεσιών ΤΠΕ ή του εξοπλισμού ΤΠΕ, από την επιχείρηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αυτών των υπηρεσιών ΤΠΕ ή αυτού του εξοπλισμού ΤΠΕ (για παράδειγμα, κατανάλωση ενέργειας)
(16) διάθεση εξοπλισμού ΤΠΕ (όπως υπολογιστές, οθόνες, κινητά τηλέφωνα) για αποκομιδή/ανακύκλωση ηλεκτρονικών
αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στον έμπορο λιανικής πώλησης για διάθεση από αυτόν) όταν δεν
χρησιμοποιείται πλέον

(18) πώληση, επιστροφή σε επιχείρηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή δωρεά εξοπλισμού ΤΠΕ (όπως υπολογιστές, οθόνες,
κινητά τηλέφωνα) όταν δεν χρησιμοποιείται πλέον

20.7.2021

(17) διατήρηση εξοπλισμού ΤΠΕ (όπως υπολογιστές, οθόνες, κινητά τηλέφωνα) στην επιχείρηση όταν δεν χρησιμοποιείται
πλέον (για παράδειγμα, για χρήση των εξαρτημάτων του, από φόβο γνωστοποίησης ευαίσθητων πληροφοριών)

Πεδίο εφαρμογής (φίλτρο)

Μεταβλητή

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ii) για επιχειρήσεις με μισθωτούς (19) σύνδεση με το διαδίκτυο: χρήση κάθε είδους σύνδεσης σταθερής γραμμής
και αυτοαπασχολούμενους που (20) διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδριάσεων
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (21) εξ αποστάσεως πρόσβαση (μέσω υπολογιστών ή φορητών συσκευών, όπως έξυπνα τηλέφωνα) των εργαζομένων στο
για επαγγελματικούς σκοπούς:
σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης
(22) εξ αποστάσεως πρόσβαση (μέσω υπολογιστών ή φορητών συσκευών, όπως έξυπνα τηλέφωνα) των εργαζομένων σε
έγγραφα της επιχείρησης (όπως αρχεία, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, διαγράμματα, φωτογραφίες)
(23) εξ αποστάσεως πρόσβαση (μέσω υπολογιστών ή φορητών συσκευών, όπως έξυπνα τηλέφωνα) των εργαζομένων σε
επιχειρηματικές εφαρμογές ή σε λογισμικό της επιχείρησης [όπως πρόσβαση σε αυτά που αφορούν λογιστική,
πωλήσεις, παραγγελίες, μείωση πιστωτικού κινδύνου (CRM) (εξαιρουμένων των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για
εσωτερική επικοινωνία)]
(24) διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών μέσω ιστότοπων ή εφαρμογών της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των
εξωδικτύων) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
(25) διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών μέσω ιστότοπων ή εφαρμογών ηλεκτρονικής αγοράς που χρησιμοποιούνται
από πολλές επιχειρήσεις για την εμπορία αγαθών ή υπηρεσιών, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
(26) πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων τύπου EDI [παραλαβή παραγγελιών μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδομένων (Electronic Data Interchange)] κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
(27) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: επαλήθευση ταυτότητας μέσω ισχυρού
κωδικού πρόσβασης (όπως τήρηση ελάχιστου αριθμού χαρακτήρων, χρήση αριθμών και ειδικών χαρακτήρων, περιοδική
αλλαγή κωδικού πρόσβασης)
(28) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: επαλήθευση ταυτότητας μέσω βιομετρικών
μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο σύστημα ΤΠΕ της επιχείρησης (όπως επαλήθευση ταυτότητας
βάσει δακτυλικού αποτυπώματος, φωνής, προσώπου)
(29) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: επαλήθευση ταυτότητας βάσει συνδυασμού
τουλάχιστον δύο μηχανισμών επαλήθευσης ταυτότητας [δηλαδή συνδυασμός, για παράδειγμα, κωδικού πρόσβασης
οριζόμενου από τον χρήστη, κωδικού πρόσβασης μίας χρήσης (OTP), κωδικού που δημιουργείται μέσω σχετικής
ειδικής συσκευής (security token) ή λαμβάνεται μέσω έξυπνου τηλεφώνου, βιομετρικής μεθόδου (π.χ. βάσει
δακτυλικού αποτυπώματος, φωνής, προσώπου)]·
(30) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: κρυπτογράφηση δεδομένων, εγγράφων ή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων
(31) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
δεδομένων (backup) σε ξεχωριστό τόπο (συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων στο
υπολογιστικό νέφος)
(32) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο (διαχείριση
των δικαιωμάτων των χρηστών στο δίκτυο της επιχείρησης)
(33) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: VPN (Virtual Private Network —εικονικό
ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο επεκτείνει το ιδιωτικό δίκτυο σε δημόσιο δίκτυο με σκοπό να καταστήσει δυνατή την ασφαλή
ανταλλαγή δεδομένων μέσω του δημόσιου δικτύου)·
(34) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: σύστημα παρακολούθησης της ασφάλειας
ΤΠΕ που επιτρέπει τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας στα συστήματα ΤΠΕ και ειδοποιεί σχετικά την επιχείρηση·
το σύστημα αυτό διαφέρει από τα αυτοτελή αντιιικά λογισμικά
(35) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: τήρηση αρχείων καταγραφής που
καθιστούν δυνατή την ανάλυση έπειτα από συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ΤΠΕ

20.7.2021
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(36) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: αξιολόγηση κινδύνου ΤΠΕ, δηλαδή
περιοδική αξιολόγηση της πιθανότητας και των συνεπειών συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ΤΠΕ
(37) εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ στα συστήματα ΤΠΕ της επιχείρησης: δοκιμές ασφάλειας ΤΠΕ [όπως οι δοκιμές
διείσδυσης, η δοκιμή του συστήματος συναγερμού ασφάλειας, η επανεξέταση των μέτρων ασφάλειας ή η δοκιμή των
συστημάτων δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων (backup)]
(38) ενημέρωση των εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια ΤΠΕ μέσω
εθελοντικής κατάρτισης ή εσωτερικής πληροφόρησης (όπως η πληροφόρηση σχετικά με το ενδοδίκτυο)
(39) ενημέρωση των εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια ΤΠΕ μέσω
υποχρεωτικής κατάρτισης ή υποχρεωτικής παρακολούθησης σχετικού οπτικοακουστικού υλικού
(40) ενημέρωση των εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια ΤΠΕ μέσω
σύμβασης (όπως η σύμβαση εργασίας)
(41) διάθεση εγγράφου/-ων σχετικά με τα μέτρα, τις πρακτικές ή τις διαδικασίες για την ασφάλεια ΤΠΕ, όπως έγγραφα για
την ασφάλεια ΤΠΕ και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων τα οποία καλύπτουν την κατάρτιση των εργαζομένων ως
προς τη χρήση ΤΠΕ, τα μέτρα ασφάλειας ΤΠΕ, την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας ΤΠΕ ή/και τα σχέδια
επικαιροποίησης των εγγράφων ασφάλειας ΤΠΕ
(42) Συμβάντα ασφάλειας που συνδέονται με ΤΠΕ τα οποία σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
προκαλώντας τις ακόλουθες συνέπειες: μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΤΠΕ οφειλόμενη σε αστοχίες υλισμικού ή
λογισμικού
(43) Συμβάντα ασφάλειας που συνδέονται με ΤΠΕ τα οποία σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
προκαλώντας τις ακόλουθες συνέπειες: μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΤΠΕ οφειλόμενη σε εξωγενή επίθεση, όπως
επιθέσεις με λυτρισμικό, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας [Denial-of-Service (DoS)]
(44) Συμβάντα ασφάλειας που συνδέονται με ΤΠΕ τα οποία σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
προκαλώντας τις ακόλουθες συνέπειες: καταστροφή ή αλλοίωση δεδομένων οφειλόμενη σε αστοχίες υλισμικού ή
λογισμικού
(45) Συμβάντα ασφάλειας που συνδέονται με ΤΠΕ τα οποία σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
προκαλώντας τις ακόλουθες συνέπειες: καταστροφή ή αλλοίωση δεδομένων οφειλόμενη σε προσβολή από κακόβουλο
λογισμικό ή μη εξουσιοδοτημένη παρείσφρηση
(46) Συμβάντα ασφάλειας που συνδέονται με ΤΠΕ τα οποία σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
προκαλώντας τις ακόλουθες συνέπειες: γνωστοποίηση εμπιστευτικών δεδομένων οφειλόμενη σε παρείσφρηση, δόλια
εκτροπή σε ψευδεπίγραφους ιστότοπους (pharming), επίθεση ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), εκούσιες
ενέργειες των εργαζομένων της επιχείρησης
(47) Συμβάντα ασφάλειας που συνδέονται με ΤΠΕ τα οποία σημειώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
προκαλώντας τις ακόλουθες συνέπειες: γνωστοποίηση εμπιστευτικών δεδομένων οφειλόμενη σε ακούσιες ενέργειες των
εργαζομένων της επιχείρησης
(48) δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλεια ΤΠΕ, όπως οι δοκιμές ασφάλειας, η κατάρτιση ΤΠΕ για την ασφάλεια,
η επίλυση συμβάντων ασφάλειας ΤΠΕ (εξαιρουμένων των αναβαθμίσεων προεγκατεστημένου λογισμικού), που
διενεργούνται από τους εργαζομένους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε μητρικές ή
θυγατρικές επιχειρήσεις)
(49) δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλεια ΤΠΕ, όπως οι δοκιμές ασφάλειας, η κατάρτιση ΤΠΕ για την ασφάλεια,
η επίλυση συμβάντων ασφάλειας ΤΠΕ (εξαιρουμένων των αναβαθμίσεων προεγκατεστημένου λογισμικού), που
διενεργούνται από εξωτερικούς παρόχους
(50) σφαλιστική κάλυψη έναντι συμβάντων ασφάλειας ΤΠΕ
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iii) για επιχειρήσεις που χρησιμο (51) μέγιστη, σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση, ταχύτητα τηλεφόρτωσης («κατεβάσματος») της ταχύτερης σύνδεσης
ποιούν οποιοδήποτε είδος σύν
σταθερής γραμμής με το διαδίκτυο σε εύρος: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500
Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]
δεσης σταθερής γραμμής με το
διαδίκτυο:

20.7.2021

Υποχρεωτικές/Προαιρετικές
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iv) για επιχειρήσεις που πραγματο (52) ύπαρξη οποιωνδήποτε κατευθυντήριων γραμμών ασφάλειας ΤΠΕ για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδριάσεων μέσω
του διαδικτύου, όπως η υποχρεωτική χρήση κωδικού πρόσβασης ή η διατερματική κρυπτογράφηση
ποιούν εξ αποστάσεως συνε
δριάσεις
(53) διαθεσιμότητα κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση των εξ αποστάσεως διαδικτυακών συνεδριάσεων έναντι των
επαγγελματικών ταξιδιών

vi) για επιχειρήσεις που απασχο (55) αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων ή ποσοστό του συνολικού αριθμού των μισθωτών και των αυτοαπασχο
λούν μισθωτούς ή αυτοαπα
λούμενων που έχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση σε έγγραφα, επιχειρηματικές εφαρμογές ή λογισμικό της επιχείρησης
σχολούμενους με εξ αποστά
σεως πρόσβαση στα έγγραφα
ή σε επιχειρηματικές εφαρμο
γές ή σε λογισμικό της επιχεί
ρησης
vii) για επιχειρήσεις που απασχο (56) ύπαρξη οποιωνδήποτε κατευθυντήριων γραμμών ασφάλειας ΤΠΕ για εξ αποστάσεως πρόσβαση, όπως απαίτηση
λούν μισθωτούς ή αυτοαπα
διεξαγωγής εξ αποστάσεως συνεδριάσεων προστατευόμενων με κωδικό πρόσβασης, απαγόρευση της χρήσης δημόσιων
Wi-Fi για εργασία, χρήση VPN, απαιτήσεις σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων
σχολούμενους με εξ αποστά
σεως πρόσβαση στο σύστημα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
της επιχείρησης ή σε έγγραφα
της επιχείρησης ή σε επιχειρη
ματικές εφαρμογές ή σε λογι
σμικό της επιχείρησης

L 258/33

viii) για επιχειρήσεις που πραγμα (57) αξία των διαδικτυακών πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών ή ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών που προέκυψε από
τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
τοποίησαν διαδικτυακές πω
λήσεις κατά το προηγούμενο (58) ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων που προέκυψε από διαδικτυακές πωλήσεις σε ιδιώτες καταναλωτές
ημερολογιακό έτος:
(Business to Consumers: B2C) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
(59) ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων που προέκυψε από διαδικτυακές πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις
(Business to Business: B2B) και στον δημόσιο τομέα (Business to Government: B2G) κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

v) για επιχειρήσεις που απασχο (54) αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων ή ποσοστό του συνολικού αριθμού των μισθωτών και των αυτοαπασχο
λούν μισθωτούς ή αυτοαπασχο
λούμενων που έχουν πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης
λούμενους με εξ αποστάσεως
πρόσβαση στο σύστημα ηλεκ
τρονικού ταχυδρομείου της επι
χείρησης

Πεδίο εφαρμογής (φίλτρο)
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xi) για επιχειρήσεις που προσέλα (63) κενές θέσεις για άτομα εξειδικευμένα στις ΤΠΕ οι οποίες ήταν δύσκολο να πληρωθούν
βαν ή επιχείρησαν να προσλά
βουν άτομα εξειδικευμένα στις
ΤΠΕ κατά το προηγούμενο ημε
ρολογιακό έτος

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

x) για επιχειρήσεις που πραγματο (62) αξία των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω μηνυμάτων τύπου EDI ή ποσοστό του
ποίησαν πωλήσεις αγαθών και
συνολικού κύκλου εργασιών που προέκυψε από τις πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω
υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων τύ
μηνυμάτων τύπου EDI, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
που EDI κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος:

EL

ix) για επιχειρήσεις που πραγματο (60) ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών που προέκυψε από πωλήσεις μέσω ιστότοπων ή
ποίησαν διαδικτυακές πωλή
εφαρμογών της επιχείρησης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
σεις αγαθών και υπηρεσιών μέ (61) ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών που προέκυψε από πωλήσεις μέσω ιστότοπων ή
σω ιστότοπων ή εφαρμογών της
εφαρμογών ηλεκτρονικής αγοράς που χρησιμοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις για την εμπορία αγαθών ή
επιχείρησης και μέσω ιστότο
υπηρεσιών, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
πων ή εφαρμογών ηλεκτρονι
κής αγοράς που χρησιμο
ποιούνται
από
πολλές
επιχειρήσεις για την εμπορία
αγαθών ή υπηρεσιών, κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό
έτος:
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xii) για επιχειρήσεις που διαθέτουν (64) πιο πρόσφατος ορισμός ή αναθεώρηση του/των εγγράφου/-ων της επιχείρησης σχετικά με τα μέτρα, τις πρακτικές ή τις
έγγραφο/-α σχετικά με τα μέ
διαδικασίες για την ασφάλεια ΤΠΕ: εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών, πριν από περισσότερους από δώδεκα μήνες και
έως είκοσι τέσσερις μήνες πριν, πριν από περισσότερους από είκοσι τέσσερις μήνες
τρα, τις πρακτικές ή τις διαδι
κασίες για την ασφάλεια ΤΠΕ

20.7.2021

xiii) για επιχειρήσεις που χρησιμο (65) λόγοι που επηρέασαν την απόφαση για χρήση ρομπότ στην επιχείρηση: το υψηλό κόστος της εργασίας
ποιούν βιομηχανικά ρομπότ ή (66) λόγοι που επηρέασαν την απόφαση για χρήση ρομπότ στην επιχείρηση: δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού
(67) λόγοι που επηρέασαν την απόφαση για χρήση ρομπότ στην επιχείρηση: επιθυμία για ενίσχυση της ασφάλειας στην
ρομπότ υπηρεσιών
εργασία
(68) λόγοι που επηρέασαν την απόφαση για χρήση ρομπότ στην επιχείρηση: επιθυμία για διασφάλιση υψηλής ακρίβειας ή
διασφάλιση τυποποιημένης ποιότητας των διαδικασιών και/ή των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών
(69) λόγοι που επηρέασαν την απόφαση για χρήση ρομπότ στην επιχείρηση: επιθυμία για διεύρυνση του φάσματος των
αγαθών που παράγονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση
(70) λόγοι που επηρέασαν την απόφαση για χρήση ρομπότ στην επιχείρηση: φορολογικά κίνητρα ή άλλα κίνητρα που
παρέχονται από την κυβέρνηση

Προαιρετικές μεταβλητές

Πεδίο εφαρμογής (φίλτρο)

Μεταβλητή

i) για επιχειρήσεις με μισθωτούς (1) αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων ή ποσοστό του συνολικού αριθμού των μισθωτών και των αυτοαπασχο
και αυτοαπασχολούμενους που
λούμενων που χρησιμοποιούν φορητή συσκευή η οποία τους παρασχέθηκε από την επιχείρηση και η οποία τους
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
επιτρέπει να συνδέονται με το διαδίκτυο μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας για επαγγελματικούς σκοπούς
για επαγγελματικούς σκοπούς:

20.7.2021
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ii) για επιχειρήσεις που πραγματο (2) διαδικτυακές πωλήσεις σε πελάτες εγκατεστημένους στην ίδια χώρα με τη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση,
ποίησαν διαδικτυακές πωλήσεις
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
κατά το προηγούμενο ημερολο (3) διαδικτυακές πωλήσεις σε πελάτες εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
γιακό έτος:
(4) διαδικτυακές πωλήσεις σε πελάτες εγκατεστημένους στον υπόλοιπο κόσμο, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

iv) για επιχειρήσεις που πραγματο (8)
ποίησαν διαδικτυακές πωλή
σεις σε πελάτες εγκατεστημέ (9)
νους σε άλλα κράτη μέλη,
κατά το προηγούμενο ημερο (10)
λογιακό έτος:
(11)

δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την πώληση σε άλλα κράτη μέλη: υψηλό κόστος παράδοσης ή επιστροφής των
προϊόντων, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την πώληση σε άλλα κράτη μέλη: δυσκολίες σχετικά με την επίλυση καταγγελιών ή
διαφορών, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την πώληση σε άλλα κράτη μέλη: προσαρμογή της επισήμανσης των προϊόντων για
πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την πώληση σε άλλα κράτη μέλη: έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών για την
επικοινωνία με πελάτες σε άλλα κράτη μέλη, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
(12) δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την πώληση σε άλλα κράτη μέλη: περιορισμοί από τους επιχειρηματικούς εταίρους
όσον αφορά τις πωλήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
(13) δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την πώληση σε άλλα κράτη μέλη: δυσκολίες σχετικά με το σύστημα ΦΠΑ σε άλλα
κράτη μέλη (όπως η αβεβαιότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση του ΦΠΑ σε διάφορες χώρες), κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος

L 258/35

v) για επιχειρήσεις με κενές θέσεις (14) δυσκολίες για την πρόσληψη ατόμων εξειδικευμένων στις ΤΠΕ λόγω έλλειψης αιτήσεων, κατά το προηγούμενο
για άτομα εξειδικευμένα στις
ημερολογιακό έτος
ΤΠΕ που ήταν δύσκολο να πλη (15) δυσκολίες για την πρόσληψη ατόμων εξειδικευμένων στις ΤΠΕ λόγω έλλειψης προσόντων των αιτούντων, συναφών με
τις ΤΠΕ, τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εκπαίδευσης και/ή κατάρτισης, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
ρωθούν κατά την προσπάθεια
πρόσληψης ατόμων εξειδικευ
μένων στις ΤΠΕ κατά το προ
ηγούμενο ημερολογιακό έτος:

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

iii) για επιχειρήσεις που πραγματο (5) ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων που προέκυψε από διαδικτυακές πωλήσεις σε πελάτες εγκατεστημένους
ποίησαν διαδικτυακές πωλή
στην ίδια χώρα με τη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
σεις σε πελάτες εγκατεστημέ (6) ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων που προέκυψε από διαδικτυακές πωλήσεις σε πελάτες εγκατεστημένους
νους σε τουλάχιστον δύο από
σε άλλα κράτη μέλη, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
τις ακόλουθες γεωγραφικές πε (7) ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων που προέκυψε από διαδικτυακές πωλήσεις σε πελάτες εγκατεστημένους
ριοχές: στην ίδια χώρα με τη
στον υπόλοιπο κόσμο, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
χώρα όπου είναι εγκατεστημένη
η επιχείρηση, σε άλλα κράτη
μέλη ή στον υπόλοιπο κόσμο,
κατά το προηγούμενο ημερο
λογιακό έτος:

Πεδίο εφαρμογής (φίλτρο)

Μεταβλητή

(16) δυσκολίες για την πρόσληψη ατόμων εξειδικευμένων στις ΤΠΕ λόγω έλλειψης σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας των
αιτούντων, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
(17) δυσκολίες για την πρόσληψη ατόμων εξειδικευμένων στις ΤΠΕ λόγω υπερβολικά υψηλών μισθολογικών προσδοκιών των
αιτούντων, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

Μονάδα μέτρησης

EL

vi) για επιχειρήσεις που διαθέτουν (18) αριθμός βιομηχανικών ρομπότ και ρομπότ υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση
βιομηχανικά ρομπότ ή ρομπότ
υπηρεσιών
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Υποχρεωτικές/Προαιρετικές

Απόλυτα αριθμητικά στοιχεία, εκτός από τα χαρακτηριστικά που αφορούν τον κύκλο εργασιών σε εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) ή ποσοστό του (συνολικού) κύκλου εργασιών

Κάλυψη δραστηριότητας:
Τομείς Γ έως Ι, Λ έως Ν και ομάδα 95.1 της NACE
Κάλυψη τάξης μεγέθους:
Επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. Η κάλυψη επιχειρήσεων με λιγότερους από 10 μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους
είναι προαιρετική

Κατανομές

Κατανομή κατά δραστηριότητα
για τον υπολογισμό των εθνικών συγκεντρωτικών μεγεθών
— συγκεντρωτικά μεγέθη τομέων και ομάδας της NACE Γ+Δ+E+ΣΤ+Ζ+H+Θ+Ι+Λ+Μ+Ν+95.1, Δ+E
— τομείς της NACE: Γ, ΣΤ, Ζ, H, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν
— κλάδοι της NACE: 47, 55
— συγκεντρωτικά μεγέθη κλάδων της NACE: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25,
26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
— Συγκεντρωτικά μεγέθη κλάδων και ομάδων: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1
μόνο για συμβολή στα ευρωπαϊκά σύνολα
— τομείς της NACE: Δ, E
— κλάδοι της NACE: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79
— ομάδα της NACE: 95.1
— συγκεντρωτικά μεγέθη κλάδων της NACE: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63,
69 + 70 + 71, 73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82
Τάξη μεγέθους του αριθμού μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων: 10+, 10-49, 50-249, 250+· προαιρετικά: 0-9, 0-1, 2-9

Προθεσμία διαβίβασης των
στοιχείων
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1191 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Ιουλίου 2021
για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας clopyralid, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου
2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ
και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2006/64/ΕΚ της Επιτροπής (2) συμπεριέλαβε την ουσία clopyralid ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

(2)

Οι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί δυνάμει
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και απαριθμούνται στο μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (4).

(3)

Η έγκριση της δραστικής ουσίας clopyralid, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 540/2011, λήγει στις 30 Απριλίου 2022.

(4)

Υποβλήθηκε αίτηση για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας clopyralid, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής (5), εντός της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο εν
λόγω άρθρο.

(5)

Ο αιτών υπέβαλε τους συμπληρωματικούς φακέλους που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012. Το κράτος μέλος-εισηγητής διαπίστωσε ότι η αίτηση ήταν πλήρης.

(6)

Το κράτος μέλος-εισηγητής εκπόνησε σχέδιο έκθεσης για την αξιολόγηση της ανανέωσης, σε συνεννόηση με το κράτος
μέλος-συνεισηγητή, και το υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) και στην
Επιτροπή στις 31 Μαΐου 2017.

(7)

Η Αρχή έθεσε τον συμπληρωματικό συνοπτικό φάκελο στη διάθεση του κοινού. Διαβίβασε, επίσης, το σχέδιο έκθεσης για
την αξιολόγηση της ανανέωσης στον αιτούντα και στα κράτη μέλη για την υποβολή παρατηρήσεων και ξεκίνησε δημόσια
διαβούλευση επ’ αυτού. Η Αρχή διαβίβασε τις παρατηρήσεις που έλαβε στην Επιτροπή.

(8)

Στις 6 Ιουλίου 2018 η Αρχή κοινοποίησε στην Επιτροπή το συμπέρασμά της (6) σχετικά με το αν η ουσία clopyralid
αναμένεται να πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Στις
24 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή υπέβαλε στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών έκθεση ανανέωσης
και το σχέδιο κανονισμού για την ουσία clopyralid.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) Οδηγία 2006/64/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να
καταχωριστούν οι ουσίες clopyralid, cyprodinil, fosetyl και trinexapac ως δραστικές ουσίες (ΕΕ L 206 της 27.7.2006, σ. 110).
(3) Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230
της 19.8.1991, σ. 1).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ
L 153 της 11.6.2011, σ. 1).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των διατάξεων που
απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ
L 252 της 19.9.2012, σ. 26).
(6) EFSA Journal 2018· 16(8):5389. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.efsa.europa.eu.
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(9)

Όσον αφορά τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής που θεσπίζονται με τον κανονισμό
(ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής (7), το συμπέρασμα της Αρχής αναφέρει ότι, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, είναι
εξαιρετικά απίθανο η ουσία clopyralid να δρα ως ενδοκρινικός διαταράκτης, δεδομένου ότι δεν έχουν παρατηρηθεί τοξικές
επιδράσεις σε ενδοκρινείς αδένες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η ουσία clopyralid δεν πρέπει να θεωρηθεί
ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.

(10)

Η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το συμπέρασμα της Αρχής και, σύμφωνα με
το άρθρο 14 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012, σχετικά με την έκθεση
ανανέωσης. Ο αιτών υπέβαλε τις παρατηρήσεις του σχετικά με το σχέδιο της έκθεσης ανανέωσης, οι οποίες εξετάστηκαν
προσεκτικά.

(11)

Για μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει την
ουσία clopyralid έχει αποδειχτεί ότι πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009.

(12)

Η εκτίμηση κινδύνου για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας clopyralid βασίζεται σε αντιπροσωπευτικές
χρήσεις ως ζιζανιοκτόνο σε χειμερινά δημητριακά και λειμώνες. Ενώ δεν είναι αναγκαίο, υπό το πρίσμα της παρούσας
εκτίμησης κινδύνου, να διατηρηθεί ο περιορισμός χρήσης της μόνο ως ζιζανιοκτόνου, είναι, εντούτοις, αναγκαίο να
προβλεφθούν ορισμένοι όροι και περιορισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου κανονισμού και με βάση τις υφιστάμενες επιστημονικές και
τεχνικές γνώσεις. Είναι, ιδίως, σκόπιμο να ζητηθούν περαιτέρω επιβεβαιωτικές πληροφορίες.

(13)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/566 της Επιτροπής (8) παρέτεινε την περίοδο έγκρισης της ουσίας clopyralid έως τις
30 Απριλίου 2022, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης πριν από τη λήξη της περιόδου
έγκρισης της εν λόγω δραστικής ουσίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι η απόφαση σχετικά με την ανανέωση ελήφθη πριν από την
εν λόγω παράταση της ημερομηνίας λήξης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ξεκινήσει να εφαρμόζεται πριν από την εν
λόγω ημερομηνία.

(15)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας
Η έγκριση της δραστικής ουσίας clopyralid ανανεώνεται όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011
Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος
κανονισμού.
(7) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (ΕΕ L 101 της
20.4.2018, σ. 33).
(8) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/566 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872)
στέλεχος QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai στελέχη ABTS-1857 και GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis
(ορότυπος H-14) στέλεχος AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki στελέχη ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 και EG 2348,
Beauveria bassiana στελέχη ATCC 74040 και GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil,
dichlorprop-P, fenpyroximate, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) στέλεχος BIPESCO 5/F52, metconazole,
metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis στέλεχος MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad,
Streptomyces K61 (πρώην «S. griseoviridis»), Trichoderma asperellum (πρώην «T. harzianum») στελέχη ICC012, T25 και TV1,
Trichoderma atroviride (πρώην «T. harzianum») στέλεχος T11, Trichoderma gamsii (πρώην «T. viride») στέλεχος ICC080, Trichoderma
harzianum στελέχη T-22 και ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole και ziram (ΕΕ L 118 της 7.4.2021, σ. 1).
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

Κοινή ονομασία, Αριθμοί
ταυτοποίησης

Clopyralid

3,6-διχλωροπυριδινο2-καρβοξυλικό οξύ ή
3,6-διχλωροπικολινικό
οξύ

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ειδικοί όροι

≥ 950 g/kg

1 Οκτωβρίου 2021

30 Σεπτεμβρίου 2036

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης
ανανέωσης για την ουσία clopyralid, και ιδίως τα προσαρτήματα I και
II αυτής.
Κατά τη συνολική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή:

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— στις προδιαγραφές του τεχνικού υλικού, όπως παρασκευάζεται
για το εμπόριο·
— στην προστασία των χειριστών, εξασφαλίζοντας ότι οι όροι χρή
σης για τους χειριστές προβλέπουν τη χρήση κατάλληλου εξοπλι
σμού ατομικής προστασίας·
— σε ενδεχόμενη παρουσία υπολειμμάτων της ουσίας clopyralid σε
καλλιέργειες αμειψισποράς·
— στην ενδεχόμενη μεταφορά υπολειμμάτων της ουσίας clopyralid
μέσω κομπόστ ή κοπριάς ζώων των οποίων οι ζωοτροφές προέρ
χονται από περιοχές στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν,
ώστε να αποφεύγονται ζημίες σε ευπαθείς καλλιέργειες·
— στην προστασία των υπογείων υδάτων υπό ευαίσθητες συνθήκες.
Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα περιορισμού
του κινδύνου.
Ο αιτών υποβάλλει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στην Αρχή
επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά τις επιπτώσεις των
διεργασιών επεξεργασίας υδάτων στη φύση των υπολειμμάτων που
υπάρχουν στα πόσιμα ύδατα.
Ο αιτών υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές εντός δύο ετών από την
έγκριση καθοδηγητικού εγγράφου σχετικά με την αξιολόγηση των
επιπτώσεων των διεργασιών επεξεργασίας υδάτων στη φύση των
υπολειμμάτων που υπάρχουν στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα.

EL

Αριθ. CAS 1702-17-6
Αριθ. CIPAC 455

Ονομασία IUPAC

L 258/40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(1) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανανέωσης.

20.7.2021

20.7.2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής:
1) στο μέρος Α, η καταχώριση 129 για την ουσία clopyralid απαλείφεται·
2) στο μέρος Β, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«147

Κοινή ονομασία, Αριθμοί
ταυτοποίησης

Clopyralid
Αριθ. CAS 1702-17-6
Αριθ. CIPAC 455

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ειδικοί όροι

3,6-διχλωροπυριδινο2-καρβοξυλικό οξύ ή
3,6-διχλωροπικολινικ
ό οξύ

≥ 950 g/kg

1 Οκτωβρίου 2021

30 Σεπτεμβρίου
2036

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης
ανανέωσης για την ουσία clopyralid, και ιδίως τα προσαρτήματα I και
II αυτής.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά τη συνολική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή:
— στις προδιαγραφές του τεχνικού υλικού, όπως παρασκευάζε
ται για το εμπόριο·
— στην προστασία των χειριστών, εξασφαλίζοντας ότι οι όροι
χρήσης για τους χειριστές προβλέπουν τη χρήση κατάλλη
λου εξοπλισμού ατομικής προστασίας·
— σε ενδεχόμενη παρουσία υπολειμμάτων της ουσίας clopyra
lid σε καλλιέργειες αμειψισποράς·
— στην ενδεχόμενη μεταφορά υπολειμμάτων της ουσίας clopy
ralid μέσω κομπόστ ή κοπριάς ζώων των οποίων οι ζωοτρο
φές προέρχονται από περιοχές στις οποίες έχει χρησιμοποιη
θεί το προϊόν, ώστε να αποφεύγονται ζημίες σε ευπαθείς
καλλιέργειες·
— στην προστασία των υπογείων υδάτων υπό ευαίσθητες συν
θήκες.
Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα
περιορισμού του κινδύνου.
Ο αιτών υποβάλλει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στην
Αρχή επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά τις επιπτώσεις
των διεργασιών επεξεργασίας υδάτων στη φύση των
υπολειμμάτων που υπάρχουν στα πόσιμα ύδατα.
Ο αιτών υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές εντός δύο ετών από
την έγκριση καθοδηγητικού εγγράφου σχετικά με την
αξιολόγηση των επιπτώσεων των διεργασιών επεξεργασίας
υδάτων στη φύση των υπολειμμάτων που υπάρχουν στα
επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα.
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Αριθ.

(1) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανανέωσης.»
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/1192 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 2021
για την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4
της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2021/142

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 27 Δεκεμβρίου 2001, το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Στις 5 Φεβρουαρίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/142 (2) για την ενημέρωση του
καταλόγου των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/
ΚΕΠΠΑ («ο κατάλογος»).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ, τα ονόματα των προσώπων, ομάδων και
οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι
δικαιολογείται η διατήρησή τους σε αυτόν.

(4)

Η παρούσα απόφαση παραθέτει το αποτέλεσμα της επανεξέτασης την οποία διεξήγαγε το Συμβούλιο όσον αφορά τα
πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/
ΚΕΠΠΑ.

(5)

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της κοινής θέσης 2001/
931/ΚΕΠΠΑ, έλαβαν αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες όλα τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες του καταλόγου
ενέχονται σε τρομοκρατικές πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης 2001/931/
ΚΕΠΠΑ. Το Συμβούλιο κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες έναντι των οποίων
εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να υπόκεινται στα ειδικά
περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ.

(6)

Ο κατάλογος θα πρέπει να ενημερωθεί αναλόγως και η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/142 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/
931/ΚΕΠΠΑ παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/142 καταργείται.
(1) Κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93).
(2) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/142 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, για την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και
οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/1132 (ΕΕ L 43 της 8.2.2021, σ. 14).

20.7.2021
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2021.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PODGORŠEK

L 258/43
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
I. ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABDOLLAHI Hamed (άλλως Mustafa Abdullahi), γεννήθηκε στις 11.8.1960 στο Ιράν. Αριθ. διαβατηρίου: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννήθηκε στο Al Ihsa (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.

3.

AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γεννήθηκε στις 16.10.1966 στο Tarut (Σαουδική Αραβία), υπήκοος
Σαουδικής Αραβίας.

4.

ARBABSIAR Manssor (άλλως Mansour Arbabsiar), γεννήθηκε στις 6.3.1955 ή στις 15.3.1955 στο Ιράν. Ιρανός και
Αμερικανός υπήκοος, αριθ. διαβατηρίου: C2002515 (Ιράν)· αριθ. διαβατηρίου: 477845448 (ΗΠΑ). Εθνικός αριθμός
ταυτότητας: 07442833, ημερομηνία λήξης 15.3.2016 (δίπλωμα οδήγησης ΗΠΑ).

5.

ASSADI Assadollah, γεννήθηκε στις 22.12.1971 στην Τεχεράνη (Ιράν), υπήκοος Ιράν. Αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου
Ιράν: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (άλλως Abu ZUBAIR ή SOBIAR ή Abu ZOUBAIR), γεννήθηκε στις 8.3.1978 στο Άμστερνταμ
(Κάτω Χώρες).

7.

EL HAJJ, Hassan, γεννήθηκε στις 22.3.1988 στην Zaghdraiya, Σιδώνα, Λίβανος, υπήκοος Καναδά. Αριθ. διαβατηρίου:
JX446643 (Καναδάς).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, γεννήθηκε στις 6.8.1962 στην Τεχεράνη (Ιράν), υπήκοος Ιράν. Αριθ. διαβατηρίου:
D9016290, ισχύει ως τις 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (άλλως GARBAYA, Ahmed ή SA-ID ή SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννήθηκε το 1963 στον
Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου.

10. MELIAD, Farah, γεννήθηκε στις 5.11.1980 στο Σίδνεϋ (Αυστραλία), υπήκοος Αυστραλίας. Αριθ. διαβατηρίου:
M2719127 (Αυστραλία).
11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (άλλως ALI, Salem ή BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή HENIN, Ashraf Refaat Nabith
ή WADOOD, Khalid Abdul), γεννήθηκε στις 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555.
12. ȘANLI, Dalokay (άλλως Sinan), γεννήθηκε στις 13.10.1976 στο Pülümür (Τουρκία).
13. SHAHLAI Abdul Reza (άλλως Abdol Reza Shala’i ή Abd-al Reza Shalai ή Abdorreza Shahlai ή Abdolreza Shahla’i ή
Abdul-Reza Shahlaee ή Hajj Yusef ή Haji Yusif ή Hajji Yasir ή Hajji Yusif ή Yusuf Abu-al-Karkh), γεννήθηκε περί το
1957 στο Ιράν. Διευθύνσεις: 1) Kermanshah, Ιράν, 2) Στρατιωτική βάση Mehran, επαρχία Ilam, Ιράν.
14. SHAKURI Ali Gholam, γεννήθηκε περί το 1965 στην Τεχεράνη (Ιράν).

II. ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

«Οργάνωση Abu Nidal» — «ANO» (άλλως «Επαναστατικό Συμβούλιο Φατάχ» ή «Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες» ή
«Μαύρος Σεπτέμβρης» ή «Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων»).

2.

«Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa».

3.

Σωματείο Αλ-Ακσά («Al-Aqsa e.V»).

4.

«Μπάμπαρ Χαλσά».

5.

«Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων», στο οποίο περιλαμβάνεται ο «Νέος Λαϊκός Στρατός» («NPA») των Φιλιππίνων.

6.

Διεύθυνση εσωτερικής ασφάλειας του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας.

7.

«Gama’a al-Islamiyya» (άλλως «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Ισλαμική Ομάδα» — «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής»).

9.

«Χαμάς», στην οποία περιλαμβάνεται η οργάνωση «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».
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10. «Στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ» («Hizballah Military Wing») [άλλως «Hezbollah Military Wing» ή «Hizbullah
Military Wing» ή «Hizbollah Military Wing» ή «Hezballah Military Wing» ή «Hisbollah Military Wing» ή «Hizbu’llah
Military Wing» ή «Hizb Allah Military Wing» ή «Jihad Council» (και όλες οι μονάδες που δίνουν αναφορά σε αυτήν,
συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφαλείας)].
11. «Hizbul Mujahideen» — «ΗΜ».
12. «Khalistan Zindabad Force» («Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν») — «KZF».
13. «Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν» — «PKK» (άλλως «KADEK» ή «KONGRA-GEL»).
14. «Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ» — «LTTE».
15. «Ejército de Liberación Nacional» («Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός»).
16. «Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ» — «PIJ».
17. «Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» — «PFLP».
18. «Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση» (άλλως «PFLP — General Command»).
19. «Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (άλλως «Devrimci Sol» («Επαναστατική Αριστερά») ή «Dev Sol»)
(«Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο/Κόμμα»).
20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Φωτεινό Μονοπάτι»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (άλλως «Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν»).
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/1193 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 2021
σχετικά με την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία και
Ερζεγοβίνη και με την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/1340

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 33 και το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 8 Αυγούστου 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1340 (1) για τον διορισμό του κ. Johann
SATTLER ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Η εντολή του ΕΕΕΕ λήγει
στις 31 Αυγούστου 2021.

(2)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί για περίοδο 24 μηνών και θα πρέπει να καθοριστεί νέο ποσό δημοσιονομικής
αναφοράς για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2023.

(3)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του εν μέσω μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να
παρακωλύσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η εντολή του κ. Johann SATTLER ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2023. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η εντολή του ΕΕΕΕ θα παραταθεί ή θα
τερματιστεί νωρίτερα, βασιζόμενο σε αξιολόγηση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και κατόπιν πρότασης του Ύπατου
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

Άρθρο 2
Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1340 τροποποιείται ως εξής:
1) στο άρθρο 5 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ για το
χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2023 ανέρχεται σε 12 800 000 EUR.»·
2) στο άρθρο 14, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο, στον ΥΕ και στην Επιτροπή περιοδικές εκθέσεις προόδου και συγκεφαλαιωτική έκθεση για
την εκτέλεση της εντολής έως τις 31 Μαΐου 2023.».
(1) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1340 του Συμβουλίου, της 8ης Αυγούστου 2019, για τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΕΕ L 209 της 9.8.2019, σ. 10).

20.7.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2021.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PODGORŠEK

L 258/47

L 258/48

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

20.7.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2021/1194 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 2021
σχετικά με την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κόσοβο *
και την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/1135

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 33 και το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 30 Ιουλίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1135 (1) για τον διορισμό του κ. Tomáš
SZUNYOG ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στο Κόσοβο. Η θητεία του ΕΕΕΕ λήγει στις
31 Αυγούστου 2021.

(2)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί για περίοδο 24 μηνών και θα πρέπει να καθοριστεί νέο ποσό δημοσιονομικής
αναφοράς για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2023.

(3)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του εν μέσω μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να
παρακωλύσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η εντολή του κ. Tomáš SZUNYOG ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στο Κόσοβο παρατείνεται έως τις
31 Αυγούστου 2023. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παραταθεί ή να τερματισθεί νωρίτερα η εντολή του ΕΕΕΕ, βάσει
αξιολόγησης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και πρότασης του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

Άρθρο 2
Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1135 τροποποιείται ως εξής:
1) στο άρθρο 5 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ για το
χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2023 ανέρχεται σε 6 600 000 EUR.»·
2) στο άρθρο 14, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο, στον ΥΕ και στην Επιτροπή περιοδικές εκθέσεις προόδου και συγκεφαλαιωτική έκθεση για
την εκτέλεση της εντολής έως τις 31 Μαΐου 2023.».
*

Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.
(1) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1135 του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2020 σχετικά με τον διορισμό του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο (ΕΕ L 247 της 31.7.2020, σ. 25).

20.7.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2021.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PODGORŠEK

L 258/49

L 258/50

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.7.2021

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1195 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Ιουλίου 2021
σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που
εκπονήθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου
2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και
των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ,
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή με τα σχετικά μέρη των εν λόγω
προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή
μέρη αυτών.

(2)

Με την εκτελεστική απόφαση C(2021)2406 της Επιτροπής (3), η Επιτροπή υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) για την αναθεώρηση των
υφιστάμενων εναρμονισμένων προτύπων για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που είχαν εκπονηθεί προς
υποστήριξη της οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), και για την κατάρτιση νέων
εναρμονισμένων προτύπων προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746.

(3)

Βάσει του αιτήματος που διατυπώνεται στην εκτελεστική απόφαση C(2021)2406, η CEN αναθεώρησε τα υφιστάμενα
εναρμονισμένα πρότυπα EN ISO 11135:2014, EN ISO 11137-1:2015, EN ISO 11737-2:2009 και EN ISO
25424:2011, προκειμένου να συμπεριλάβει την πλέον πρόσφατη τεχνική και επιστημονική πρόοδο και να τα προσαρμόσει
στις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746. Αυτό κατέληξε στην έκδοση των νέων εναρμονισμένων προτύπων
EN ISO 11737-2:2020 και EN ISO 25424:2019 και των τροποποιήσεων EN ISO 11135:2014/A1:2019 στο EN ISO
11135:2014 και EN ISO 11137-1 2015/A2:2019 στο EN ISO 11137-1:2015.

(4)

Η Επιτροπή, από κοινού με τη CEN, αξιολόγησε κατά πόσον τα πρότυπα που αναθεώρησε και εκπόνησε η CEN
ανταποκρίνονται στο αίτημα που διατυπώθηκε στην εκτελεστική απόφαση C(2021)2406.

(5)

Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN ISO 11737-2:2020 και EN ISO 25424:2019 και οι τροποποιήσεις EN ISO 11135:2014/
A1:2019 στο EN ISO 11135:2014 και EN ISO 11137-1:2015/A2:2019 στο EN ISO 11137-1:2015 ικανοποιούν τις
απαιτήσεις τις οποίες αποσκοπούν να καλύψουν και οι οποίες καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/746. Επομένως,
είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(1) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα in vitro διαγνωστικά
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της
5.5.2017, σ. 176).
(3) Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 14.4.2021, σχετικά με αίτημα τυποποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ)
2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα προς υποστήριξη του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(4) Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1).

20.7.2021

(6)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 258/51

Η συμμόρφωση με εναρμονισμένο πρότυπο συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις που
καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς του
οικείου προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει
να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία
εκπονήθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 και απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης,
δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

L 258/52

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.7.2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αριθ.

1.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

EN ISO 11135:2014
Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας – Αιθυλενοξείδιο – Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη
έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ISO 11135:2014)
EN ISO 11135:2014/A1:2019

2.

EN ISO 11137-1:2015
Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας – Ακτινοβολία – Μέρος 1: Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και
συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ISO 11137-1:2006,
συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης 1:2013)
EN ISO 11137-1:2015/A2:2019

3.

EN ISO 11737-2:2020
Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας – Μικροβιολογικές μέθοδοι – Μέρος 2: Δοκιμές στειρότητας
εφαρμοζόμενες στον καθορισμό, επικύρωση και διατήρηση μιας διεργασίας αποστείρωσης (ISO 11737-2:2019)

4.

EN ISO 25424:2019
Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας – Χαμηλή θερμοκρασία ατμού και φορμαλδεΰδη – Απαιτήσεις για την
ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ISO
25424:2018)

20.7.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 258/53

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1196 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Ιουλίου 2021
για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα
για ορισμένους τύπους ραδιοεξοπλισμού που περιλαμβάνουν συσκευές ραδιοπροσδιορισμού ανίχνευσης
εδάφους και τοίχων, εξοπλισμό ραδιοσυχνικής αναγνώρισης, ραδιοεξοπλισμό για σιδηροδρομικά
συστήματα Euroloop, δικτυωμένες συσκευές μικρής εμβέλειας, ασύρματες βιομηχανικές εφαρμογές και
ευρυζωνική επικοινωνία ραδιοζεύξης για πλοία και υπεράκτιες εγκαταστάσεις

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου
2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και
των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ,
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο
ραδιοεξοπλισμός ο οποίος πληροί εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη εναρμονισμένων προτύπων τα στοιχεία αναφοράς των
οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις
ουσιώδεις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 της ίδιας οδηγίας και τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή
μέρη προτύπων.

(2)

Με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376 της Επιτροπής (3), η Επιτροπή υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) για την
κατάρτιση και την αναθεώρηση εναρμονισμένων προτύπων για τον ραδιοεξοπλισμό προς υποστήριξη της οδηγίας
2014/53/ΕΕ (στο εξής: αίτημα).

(3)

Βάσει του αιτήματος, το ETSI συνέταξε το εναρμονισμένο πρότυπο EN 303 258 V1.1.1 για ασύρματες βιομηχανικές
εφαρμογές.

(4)

Βάσει του αιτήματος, το ETSI αναθεώρησε τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN
302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 και EN 303 276 V1.1.1, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων δημοσιεύονται στη
σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4). Κατόπιν αυτών εκδόθηκαν τα εναρμονισμένα πρότυπα EN
302 066 V2.2.1 για τις συσκευές ραδιοπροσδιορισμού ανίχνευσης εδάφους και τοίχων, EN 302 208 V3.3.1 για τον
εξοπλισμό ραδιοσυχνικής αναγνώρισης, EN 302 609 V2.2.1 για τον ραδιοεξοπλισμό για σιδηροδρομικά συστήματα
Euroloop, EN 303 204 V3.1.1 για δικτυωμένες συσκευές μικρής εμβέλειας και EN 303 276 V1.2.1 για ευρυζωνική
επικοινωνία ραδιοζεύξης για πλοία και υπεράκτιες εγκαταστάσεις.

(5)

Η Επιτροπή, από κοινού με το ETSI, εξέτασε κατά πόσον τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα συμμορφώνονται με το αίτημα.

(6)

Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 303 204 V3.1.1 και EN 303 276 V1.2.1 ικανοποιούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που
επιδιώκουν να καλύψουν και οι οποίες ορίζονται στην οδηγία 2014/53/ΕΕ. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα
στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.
(2) 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 (ΕΕ L
153 της 22.5.2014, σ. 62).
(3) Εκτελεστική απόφαση C(2015) 5376 final της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2015, σχετικά με αίτημα τυποποίησης προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης και προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων όσον αφορά τον ραδιοεξοπλισμό
προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(4) ΕΕ C 326 της 14.9.2018, σ. 114.
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(7)

Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 302 066 V2.2.1, στην τελευταία περίοδο της ένατης παραγράφου του σημείου 6.2.5 και
στη δέκατη και ενδέκατη παράγραφο του σημείου 6.2.5, δίνει τη δυνατότητα υποκειμενικής ερμηνείας και ορισμού των
προδιαγραφών που καθορίζονται στο εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω
εναρμονισμένου προτύπου θα πρέπει να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμούς.

(8)

Η σύσταση 74-01 της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών σχετικά με τις
ανεπιθύμητες εκπομπές στο ανωφελές πεδίο εκπομπής [σύσταση 74-01 (2019) του ΕΣΕ] καθορίζει απαιτήσεις για την
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Ο πίνακας 6 της σύστασης 74-01 (2019) του ΕΣΕ προβλέπει ότι η προστασία θα
πρέπει να φθάνει έως το όριο της περιοχής συχνοτήτων των 694 MHz. Ο πίνακας 2 του εναρμονισμένου προτύπου EN
302 208 V3.3.1 δεν συμβαδίζει με τη σύσταση 74-01 του ΕΣΕ, καθώς το όριο που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα
διαφέρει από το όριο που αναφέρεται στη σύσταση 74-01 (2019) του ΕΣΕ. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω
εναρμονισμένου προτύπου θα πρέπει να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμό.

(9)

Ο πίνακας 3 του εναρμονισμένου προτύπου EN 302 609 V2.2.1 εμφανίζει ασυνέπεια όσον αφορά τις περιοχές συχνοτήτων για
τον δέκτη μέτρησης. Συνεπώς, τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου θα πρέπει να δημοσιευτούν στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμό.

(10)

Τα σημεία 4.2.8.2, 4.2.9.3 και 4.2.10.3 του εναρμονισμένου προτύπου EN 303 258 V1.1.1 δεν προβλέπουν μεθόδους
δοκιμών με τις οποίες να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που ορίζονται στα εν λόγω σημεία. Συνεπώς,
τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου θα πρέπει να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμούς.

(11)

Στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 της Επιτροπής (5) παρατίθενται τα στοιχεία αναφοράς των
εναρμονισμένων προτύπων που παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και στο παράρτημα II της εν
λόγω εκτελεστικής απόφασης παρατίθενται τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που παρέχουν τεκμήριο
συμμόρφωσης με την οδηγία 2014/53/ΕΕ με περιορισμό. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία αναφοράς των
εναρμονισμένων προτύπων που καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ παρατίθενται σε μία πράξη, τα
στοιχεία αναφοράς των προτύπων EN 303 204 V3.1.1 και EN 303 276 V1.2.1 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο
παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 και τα στοιχεία αναφοράς των προτύπων EN 302 066 V2.2.1,
EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1 και EN 303 258 V1.1.1 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα II της
εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

(12)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποσυρθούν τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 302 066-2 V1.2.1,
EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 και EN 303 276 V1.1.1 από τη σειρά C της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6), καθώς έχουν αναθεωρηθεί. Στο παράρτημα III της εκτελεστικής απόφασης
(ΕΕ) 2020/167 παρατίθενται τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της
οδηγίας 2014/53/ΕΕ και τα οποία αποσύρονται από τη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ
τούτου, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία αναφοράς στο εν λόγω παράρτημα.

(13)

Για να δοθεί στους κατασκευαστές επαρκής χρόνος να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων
EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1, EN 303 204 V3.1.1 και EN 303 276 V1.2.1, είναι
αναγκαίο να αναβληθεί η απόσυρση των στοιχείων αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων EN 302 066-2 V1.2.1, EN
302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 και EN 303 276 V1.1.1.

(14)

Η συμμόρφωση με εναρμονισμένο πρότυπο παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις που
ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς του εν λόγω
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει
επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167 τροποποιείται ως εξής:
1) το παράρτημα Ι τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης·
2) το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης·
(5) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/167 της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον
ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 34 της 6.2.2020, σ. 46).
(6) ΕΕ C 326 της 14.9.2018, σ. 114.
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3) το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula von der Leyen
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:
Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

«10.

EN 303 204 V3.1.1
Σταθερές συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) σε δίκτυα δεδομένων — Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων 870 MHz ως 876 MHz με στάθμες ισχύος έως και 500 mW ΕΑΙ —
Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα

11.

EN 303 276 V1.2.1
Θαλάσσια ευρυζωνική ραδιοζεύξη που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 5 852 MHz ως 5 872 MHz και/ή 5 880
MHz ως 5 900 MHz για πλοία και υπεράκτιες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε συντονισμένες δραστηριότητες
— Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα II της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:
Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

«10.

EN 302 066 V2.2.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού για ανίχνευση εδάφους και τοίχων (GPR/WPR) —
Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη
απαίτηση που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ αν περιλαμβάνει την εφαρμογή
οποιουδήποτε από τα παρακάτω σημεία:
— στην ένατη παράγραφο του σημείου 6.2.5 του εν λόγω προτύπου, της φράσης «For the emission measurements, a
combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed "log periodics") could also
be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band» [Για τις μετρήσεις εκπομπών, θα μπορούσε επίσης να
χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός δικωνικών κεραιών και λογαριθμικά περιοδικών κεραιοσυστοιχιών διπόλων (που
κοινώς ονομάζονται “λογαριθμικά περιοδικές”) για να καλύψει όλη τη ζώνη από 30 MHz ως 1 000 MHz]·
— της δέκατης παραγράφου του σημείου 6.2.5 του εν λόγω προτύπου·
— της ενδέκατης παραγράφου του σημείου 6.2.5 του εν λόγω προτύπου.

11.

EN 302 208 V3.3.1
Εξοπλισμός ραδιοσυχνικής αναγνώρισης που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 865 MHz ως 868 MHz με στάθμες
ισχύος μέχρι και 2 W και στη ζώνη 915 MHz ως 921 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και 4 W — Εναρμονισμένο
πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
Σημείωση: Για σκοπούς τεκμηρίου συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος
2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, το όριο “692 MHz” στον πίνακα 2 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου αντικαθίσταται
από το ακόλουθο: “694 MHz”.

12.

EN 302 609 V2.2.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — Ραδιοεξοπλισμός για συστήματα επικοινωνίας Euroloop — Εναρμονισμένο
πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
Σημείωση: Για σκοπούς τεκμηρίου συμμόρφωσης με την ουσιώδη απαίτηση που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος
2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ:
— στη δεύτερη σειρά του πίνακα 3 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, το όριο “29,090 MHz” νοείται ως
“27,090 MHz”·
— στην τρίτη σειρά του πίνακα 3 αυτού του εναρμονισμένου προτύπου, το όριο “29,100 MHz” νοείται ως
“27,100 MHz”.

13.

EN 303 258 V1.1.1
Ασύρματες βιομηχανικές εφαρμογές (WIA) — Εξοπλισμός που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 5 725 MHz έως 5
875 MHz με στάθμες ισχύος έως και 400 mW — Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
Σημείωση: Η συμμόρφωση με αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με την ουσιώδη
απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ εάν δεν εφαρμόζονται οι κατάλληλες
μέθοδοι δοκιμής για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τα σημεία 4.2.8.2, 4.2.9.3 και 4.2.10.3 του εν λόγω
εναρμονισμένου προτύπου.».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο παράρτημα III της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/167 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:
Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

Ημερομηνία απόσυρσης

«17.

EN 302 066-2 V1.2.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM) — Συστήματα
απεικόνισης εφαρμογών ραντάρ ανίχνευσης εδάφους και ραντάρ ανίχνευσης τοίχων
(GPR/WPR) — Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών
απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας ΤΡΤΕ

20 Ιανουαρίου 2023

18.

EN 302 208 V3.1.1
Εξοπλισμός ραδιοσυχνικής αναγνώρισης που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 865
MHz ως 868 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και 2 W και στη ζώνη 915 MHz ως
921 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και 4 W — Εναρμονισμένο πρότυπο για την
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας
2014/53/ΕΕ

20 Ιανουαρίου 2023

19.

EN 302 609 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — Ραδιοεξοπλισμός για συστήματα επικοινωνίας
Euroloop — Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα

20 Ιανουαρίου 2023

20.

EN 303 204 V2.1.2
Δικτυοπαγείς διατάξεις μικρής εμβέλειας (SRD) — Ραδιοεξοπλισμός που
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων 870 MHz ως 876 MHz
με στάθμες ισχύος έως και 500 mW — Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

20 Ιανουαρίου 2023

21.

EN 303 276 V1.1.1
Θαλάσσια ευρυζωνική ραδιοζεύξη που λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 5 852
MHz ως 5 872 MHz και/ή 5 880 MHz ως 5 900 MHz για πλοία και υπεράκτιες
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε συντονισμένες δραστηριότητες —
Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ

20 Ιανουαρίου 2023».
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