
PR\800864EL.doc PE431.201v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2008/0227(COD)

11.1.2010

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την κατάργηση των οδηγιών 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 
71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 
86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία
((COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))(

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Anja Weisgerber



PE431.201v01-00 2/12 PR\800864EL.doc

EL

PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα αμετάβλητα 
τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να 
τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με 
έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα 
αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται 
στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα 
οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου 
(για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε 
μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την κατάργηση των οδηγιών 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 
75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία
(COM(2008)0801 – C7-0467/2008 – 2008/0227(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0801),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0467/2008), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, με τίτλο " Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 114, της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ,

– αφού ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η τεχνική πρόοδος και η καινοτομία 
όσον αφορά τα όργανα μέτρησης που 
καλύπτονται από τις οδηγίες υπό 
κατάργηση εξασφαλίζονται στην πράξη 

(5) Η τεχνική πρόοδος και η καινοτομία 
όσον αφορά τα όργανα μέτρησης που 
καλύπτονται από τις οδηγίες υπό 
κατάργηση θα εξασφαλιστούν στην πράξη 
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είτε με την προαιρετική εφαρμογή των 
διεθνών και των ευρωπαϊκών προτύπων 
που έχουν αναπτυχθεί, είτε με την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των εν λόγω νέων 
προδιαγραφών. Επιπλέον, η ελεύθερη 
κυκλοφορία όλων των σχετικών προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά εξασφαλίζεται με 
την ορθή εφαρμογή των άρθρων 28 έως 30 
της συνθήκης ΕΚ και της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης.

είτε με την προαιρετική εφαρμογή των 
διεθνών και των ευρωπαϊκών προτύπων 
που έχουν αναπτυχθεί, είτε με την 
εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των εν λόγω νέων 
προδιαγραφών ή με την ενσωμάτωση 
πρόσθετων διατάξεων στην οδηγία 
2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004 για τα όργανα 
μέτρησης1.  Επιπλέον, η ελεύθερη 
κυκλοφορία όλων των σχετικών προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά εξασφαλίζεται με 
την ορθή εφαρμογή των άρθρων 28 έως 30 
της συνθήκης ΕΚ και της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης.
1. 1 ΕΕ L 135, 30.4.2004, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί οιαδήποτε νομική αβεβαιότητα, παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης 
διατάξεων που αφορούν τα όργανα μέτρησης τα οποία καλύπτονται από τις οδηγίες που 
καταργούνται στη γενική οδηγία για τα όργανα μέτρησης (2004/22/ΕΚ).

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κατάργηση των οδηγιών δεν πρέπει 
να επιφέρει τυχόν νέους φραγμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία ή πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο. Επιπλέον, ενώ 
τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας 
και της επικουρικότητας, δεν 
διαπιστώνεται κοινή ανάγκη για 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών.

(6) Η κατάργηση των οδηγιών δεν πρέπει 
να επιφέρει τυχόν νέους φραγμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία ή πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Άνευ αντικειμένου. Ούτε η κατάργηση αλλά ούτε και η διατήρηση των οδηγιών θα ενισχύσει το 
κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.  Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με  την 
προσαρμογή τους.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Επομένως, η οδηγία 71/349/ΕΟΚ 
πρέπει να καταργηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση και των οκτώ οδηγιών κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει σε πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση, καθώς τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να θεσπίσουν εθνικές 
διατάξεις για την εφαρμογή των οργάνων μέτρησης που καλύπτονται από τις οδηγίες που 
καταργούνται.  Μόνον όσον αφορά την οδηγία σχετικά με την καταμέτρηση της χωρητικότητας 
των δεξαμενών των πλωτών μέσων σαφής πλειοψηφία των κρατών μελών επισήμανε ότι δεν 
προβλέπονται εθνικές διατάξεις.  Συνεπώς, μόνον η οδηγία 71/349/ΕΟΚ μπορεί να καταργηθεί 
αμέσως.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Συνεπώς, οι οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 
71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 
75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 
86/217/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθούν.

(7) Οι οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 
74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 
76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ πρέπει να 
καταργηθούν μόνον αφού αξιολογηθεί 
κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2004/22/ΕΚ θα πρέπει να 
επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τα 
όργανα μέτρησης που καλύπτονται από 
τις προς κατάργηση οδηγίες. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να διενεργήσει την αξιολόγηση 
αυτή παράλληλα με την έκθεσή της 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 
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2004/22/ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 25.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 25 της οδηγίας 2004/22/ΕΚ, γενικής οδηγίας για τα όργανα μέτρησης (ΟΟΜ) αφορά 
μια "ρήτρα αναθεώρησης" με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν 
την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, πριν από τις 30 Απριλίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή της 
ΟΟΜ και, εάν ενδείκνυται, πρόταση για τροποποιήσεις.  Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη είναι 
σε θέση να υποδείξουν ποιες διατάξεις ενδέχεται να είναι απαραίτητες για τα όργανα μέτρησης 
που καλύπτονται από τις οδηγίες που καταργούνται.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Η οδηγία 71/349/ΕΟΚ καταργείται από 
την 1η Ιανουαρίου 2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 6α (νέα).

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 
71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 
76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 
86/217/ΕΟΚ καταργούνται από την {1η 
Ιανουαρίου 2010}.

1. Οι οδηγίες 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 
74/148/ΕΚ, 75/33/ΕΚ, 76/765/ΕΚ, 
76/766/ΕΚ και 86/217/ΕΚ καταργούνται 
από την 1η Μαΐου 2013.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 7. Η κατάργηση θα τεθεί σε ισχύ 
δύο χρόνια μετά την αναθεώρηση της οδηγίας 2004/22/ΕΚ (άρθρο 25). 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Έως τις 30 Απριλίου 2011, η Επιτροπή, 
βάσει των εκθέσεων που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη, αξιολογεί κατά πόσον τα 
όργανα μέτρησης που καλύπτονται από 
τις οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
πρέπει να ενσωματωθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2004/22/ΕΚ και 
υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη, εάν ενδείκνυται, από 
νομοθετική πρόταση για το σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 7. Η προθεσμία συσχετίζεται με 
το άρθρο 25 της ΟΟΜ.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, έως τις {31 Δεκεμβρίου 
2009} το αργότερο, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία.  Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, έως τις 30 Απριλίου 2013 το 
αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
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διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
{1η Ιανουαρίου 2010}.

διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 
{1η Μαΐου 2013}.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εγκρίσεις προτύπου ΕΟΚ και τα 
πιστοποιητικά ΕΟΚ που εκδίδονται μέχρι 
τις {31 Δεκεμβρίου 2009} δυνάμει των 
οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 1
εξακολουθούν να ισχύουν.

1. Οι εγκρίσεις προτύπου ΕΟΚ και τα 
πιστοποιητικά ΕΟΚ που εκδίδονται μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010 δυνάμει της 
οδηγίας 71/349/ΕΟΚ που αναφέρονται στο 
άρθρο -1 εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι εγκρίσεις προτύπου ΕΟΚ και τα 
πιστοποιητικά ΕΟΚ που εκδίδονται μέχρι 
τις 30 Απριλίου 2013 δυνάμει των 
οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 
εξακολουθούν να ισχύουν.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής
Η πρόταση αφορά την κατάργηση 8 οδηγιών του Συμβουλίου σχετικά με τη μετρολογία σε 6 
τομείς, με στόχο την απλούστευση του κεκτημένου του ευρωπαϊκού δικαίου:

 οδηγία 75/33/ΕΟΚ σχετικά με τους μετρητές ψυχρού ύδατος για τα ακάθαρτα ύδατα·

 οδηγίες 76/765/ΕΟΚ και 76/766/ΕΟΚ σχετικά με τα αλκοολόμετρα και τους 
αλκοολομετρικούς πίνακες·

 οδηγίες 71/317/ΕΟΚ και 74/148/ΕΟΚ σχετικά με τα σταθμά μέσης ακριβείας και τα 
σταθμά ακριβείας ανωτέρας της μέσης ακριβείας αντίστοιχα·

 οδηγία 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τα πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων οχημάτων·

 οδηγία 71/347/ΕΟΚ σχετικά με τη μάζα εκατολίτρου των δημητριακών·

 οδηγία 71/349/ΕΟΚ σχετικά με την καταμέτρηση της χωρητικότητας των δεξαμενών των 
πλωτών μέσων.

Θέση της εισηγήτριας
Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ του γενικού στόχου της βελτίωσης της νομοθεσίας.  Ωστόσο, 
όσον αφορά την παρούσα πρόταση, δεν είναι σαφές ποια είναι η καλύτερη επιλογή.  Η 
Επιτροπή, στην εκτίμηση επιπτώσεών τους, εξετάζοντας διάφορες επιλογές σχετικά με αυτές 
τις 8 οδηγίες μετρολογίας (πλήρης κατάργηση, κατάργηση υπό όρους, τίποτε), καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι "δεν υπάρχει καμία προτιμώμενη επιλογή".  Ωστόσο, για λόγους βελτίωσης 
της νομοθεσίας, η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της πλήρους κατάργησης όλων των οδηγιών (και 
βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών ρυθμίσεων) αντί της εναρμόνισης (π.χ. 
επανεισαγωγή ρυθμίσεων στην ΟΟΜ). 
Η εισηγήτρια εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στα κράτη μέλη για να 
διερευνήσουν κατά πόσον η κατάργηση των οδηγιών θα οδηγήσει σε νομική αβεβαιότητα, 
που καθιστά την εναρμόνιση των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναγκαία.  Κατά συνέπεια, 
η εισηγήτρια επέλεξε μια λύση βάσει της οποίας οι οδηγίες καταργούνται μεν, αλλά 
παρέχεται επαρκής χρόνος για να μελετηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στο πλαίσιο της 
ευρύτερης αναθεώρησης της βασικής νομικής πράξης στον τομέα αυτό, της "οδηγίας για τα 
όργανα μέτρησης" (2004/22/ΕΚ). 

Θέση της Επιτροπής
Η Επιτροπή προτείνει να καταργηθούν οι 8 αυτές οδηγίες μετρολογίας, επειδή είναι 
παρωχημένες και μπορούν να καταργηθούν για λόγους βελτίωσης της νομοθεσίας.  Η 
Επιτροπή εξέτασε επίσης τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
2004/22/ΕΚ προκειμένου να συμπεριληφθούν ορισμένα από τα όργανα από τις 8 οδηγίες.  
Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εναρμόνιση δεν είναι απαραίτητη καθώς το ισχύον 
καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών διατάξεων βάσει διεθνών προτύπων 
λειτουργεί ικανοποιητικά.  Δεν υπάρχουν εμφανή προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία 
και δεν διαπιστώνεται κοινή ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 
Επιπλέον, σημαντικός αριθμός κρατών μελών αναμένεται να κάνουν χρήση του άρθρου 2 της 
οδηγίας 2004/22/ΕΚ και να αυτοεξαιρεθούν από την εναρμόνιση.  Ως εκ τούτου, η επέκταση 
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του πεδίου εφαρμογής της ΟΟΜ δεν κρίνεται σκόπιμη. 

Θέση του Συμβουλίου
Μολονότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη στο Συμβούλιο για το στόχο της απλούστευσης του 
κεκτημένου του δικαίου της ΕΕ, φαίνεται να υπάρχει μια γενική ανησυχία ότι η κατάργηση 
αυτών των οκτώ οδηγιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νομικό κενό στα κράτη μέλη, όσο 
θα εκκρεμεί η προβλεπόμενη αναθεώρηση της ΟΟΜ. 


