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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

 Επιτροπή Αναφορών 

30.5.2012

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Θέμα: Αναφορά 1356/2009 του O.C. (Ιρλανδικής ιθαγένειας), σχετικά με τη 
σχεδιαζόμενη κατασκευή μιας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος 110 
κιλοβάτ μεταξύ του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Cushaling 
και του υποσταθμού Thorsberry (Ιρλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την έρευνα περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την κατασκευή 
μιας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος 110 κιλοβάτ μεταξύ του σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας Cushaling και του υποσταθμού Thorsberry (Ιρλανδία), υποστηρίζοντας 
ότι δεν εκτιμήθηκαν επαρκώς οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους αρχαιολογικούς 
χώρους που βρίσκονται στην περιοχή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η Ιρλανδική νομοθεσία
σχετικά με την οικοδομική άδεια θα παρείχε ειδική εξαίρεση στον εργολάβο κατασκευών, 
την εταιρεία ESB. Ο αναφέρων σημειώνει ότι η ESB μπορεί να κάνει αίτηση για χορήγηση 
άδειας κατασκευής σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει άδεια από τους 
ιδιοκτήτες. Καταγγέλλει την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης και 
το γεγονός ότι εναλλακτικές τοποθεσίες δεν εξετάστηκαν επαρκώς.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2010. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 202(6).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η Οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (Οδηγία ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε από τις 

                                               
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985
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Οδηγίες 97/11/ΕΚ1, 2003/35/ΕΚ2 και 2009/31/ΕΚ3 απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Οδηγία ΕΠΕ, σχέδια που είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης τους, του μεγέθους τους ή της τοποθεσίας τους, 
πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων πριν δοθεί 
συναίνεση ανάπτυξης. Η Οδηγία ΕΠΕ διαχωρίζει μεταξύ σχεδίων που χρειάζονται 
υποχρεωτική ΕΠΕ (Παράρτημα I σχέδια για κατασκευή εναέριων γραμμών ηλεκτρικής 
ενέργειας τάσης 220kV ή περισσότερο και μήκος μεγαλύτερο των 15 χλμ) και εκείνων όπου 
οι αρχές των Κρατών Μελών πρέπει να καθορίσουν, σε μια διαδικασία που ονομάζεται
«φιλτράρισμα» (screening), εάν τα σχέδια είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος III της Οδηγίας (Παράρτημα II λοιπά
σχέδια για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εναέριων γραμμών (σχέδια που δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I)). Εάν κάτι τέτοιο είναι πιθανό, είναι απαραίτητη η ΕΠΕ.
Ως προς τα σχέδια του Παραρτήματος II, τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα 
είναι διαθέσιμη στο κοινό η απόφαση από το «φιλτράρισμα» που θα ληφθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

Με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες από τον αναφέροντα, δεν είναι δυνατό να καθοριστεί 
κατά πόσο έγινε σεβαστό το Κοινοτικό δίκαιο σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση και κατά 
πόσο διεξήχθη δεόντως η διαδικασία «φιλτραρίσματος».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να εντοπίσει κάποια παραβίαση της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εάν ο 
αναφέρων προσκομίσει στην Επιτροπή Αναφορών επιπλέον πληροφορίες, η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει τότε την υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων αμφισβητεί την έρευνα περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την κατασκευή 
μιας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος 110 κιλοβάτ μεταξύ του σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας Cushaling και του υποσταθμού Thorsberry (Ιρλανδία), υποστηρίζοντας 
ότι δεν εκτιμήθηκαν επαρκώς οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τους αρχαιολογικούς 
χώρους που βρίσκονται στην περιοχή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η Ιρλανδική νομοθεσία 
σχετικά με την οικοδομική άδεια θα παρείχε ειδική εξαίρεση στον εργολάβο κατασκευών, 
την εταιρεία ESB. Ο αναφέρων σημειώνει ότι η ESB μπορεί να κάνει αίτηση για χορήγηση 
άδειας κατασκευής σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει άδεια από τους 
ιδιοκτήτες. Καταγγέλλει την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης και 
το γεγονός ότι εναλλακτικές τοποθεσίες δεν εξετάστηκαν επαρκώς.

Μετά την απάντηση αυτή, ο αναφέρων προσέφυγε στις υπηρεσίες της εταιρείας συμβούλων 
Vincent JP Farry & Co Ltd, Planning & Development Consultants (ο «σύμβουλος») και εν 
συνεχεία υπέβαλε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με μια ΕΠΕ και διαδικασία 
αδειοδότησης προς περαιτέρω εξέταση.

                                               
1 ΕΕ L 73, 14.3.1997
2 ΕΕ L 156, 25.6.2003
3 ΕΕ L 140, 5.6.09, σ. 114
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Ειδικότερα ο αναφέρων έθετε δύο θέματα:
- δεν πραγματοποιήθηκε διαλογή ΕΠΕ παρά το γεγονός ότι το έργο πρόκειται να διασχίσει μια 
προτεινόμενη περιοχή φυσικής κληρονομιάς (πΠΦΚ) και υπόκειτο σε προσφυγή που κανονικά 
θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε διενέργεια διαλογής εφόσον το έργο βρίσκεται εντός μΠΦΚ· και 
- το εν λόγω περιβάλλον είναι πιο ευαίσθητο απ’ ό,τι εμφανίζεται στις εκθέσεις που έχουν 
εκπονήσει το συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο και το έργο φαίνεται να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον εάν υλοποιηθεί με βάση τα σχέδια.

Όσον αφορά τη διενέργεια διαλογής ΕΠΕ, η συμβουλευτική εταιρεία παραπέμπει στο άρθρο 
103(2)(γ)1 των ιρλανδικών κανόνων χωροταξίας και ανάπτυξης του 2001. Σύμφωνα με αυτά, η 
πολεοδομική αρχή πρέπει να διενεργήσει έλεγχο (προκειμένου να καταλήξει αν απαιτείται η 
διενέργεια ΕΠΕ) σε περίπτωση που ένα υποοριακό αναπτυξιακό έργο πρόκειται να υλοποιηθεί 
εντός «περιοχής που έχει οριστεί ως χώρος φυσικής κληρονομιάς με βάση το τμήμα 18 του 
(τροποποιημένου) νόμου περί άγριας πανίδας, 2000».

Η συμβουλευτική εταιρεία παρέπεμψε επίσης στις διατάξεις του άρθρου 109(3)2 που παρέχει τη 
δυνατότητα σε ένα Board Pleanala να ζητήσει τη διενέργεια ΕΠΕ σχετικά με υποοριακό 
αναπτυξιακό έργο κατά την εξέταση προσφυγής, συνεκτιμώντας ιδιαίτερα ότι το αναπτυξιακό 
έργο πρόκειται να διασχίσει μια πΠΦΚ.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η συμβουλευτική εταιρεία δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι το έργο 
αποτελεί υποοριακό αναπτυξιακό έργο3, αλλά ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει διαλογή, 
                                               
1 "103 (2) Σε περίπτωση που μια αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποοριακού 
αναπτυξιακού έργου δεν συνοδεύεται από ΜΕΠ, και το αναπτυξιακό έργο βρίσκεται επί ή 
εντός—
(γ) περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος φυσικής κληρονομιάς, με βάση το τμήμα 18 του 
(τροποποιημένου) νόμου περί άγριας πανίδας του 2000,….
 η πολεοδομική αρχή αποφασίζει κατά πόσον το αναπτυξιακό έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον του εν λόγω τόπου, χώρου ή έκτασης, ανάλογα με την περίπτωση.
(3) Η πολεοδομική αρχή, αποφασίζοντας με βάση το παρόν άρθρο κατά πόσον ένα 
προτεινόμενο αναπτυξιακό έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στον Κατάλογο 7."

2 "109(3) Σε περίπτωση που μια προσφυγή αφορά αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας 
υποοριακού αναπτυξιακού έργου και δεν έχει υποβληθεί στην πολεοδομική αρχή ΜΕΠ σχετική 
με την αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδεια και το αναπτυξιακό έργο βρίσκεται επί ή εντός 
— …
(γ) περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος φυσικής κληρονομιάς, με βάση το τμήμα 18 του 
(τροποποιημένου) νόμου περί άγριας πανίδας του 2000,….
 το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πόσον το αναπτυξιακό έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον του εν λόγω τόπου, χώρου ή έκτασης, ανάλογα με την περίπτωση.
(4) Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με βάση το παρόν άρθρο κατά πόσον ένα προτεινόμενο 
αναπτυξιακό έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, λαμβάνει υπόψη τα 
κριτήρια που ορίζονται στον Κατάλογο 7."

3 Κανονισμός χωροταξίας και ανάπτυξης, 2001: Κατάλογος 5, Μέρος 2, "(β) βιομηχανικές 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται να διασχίσει μια πΠΦΚ, ότι έχει υποβληθεί προσφυγή και ότι 
είναι πιθανόν να έχει σημαντικές επιπτώσεις.

Το έργο στο οποίο παραπέμπει ο αναφέρουν εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς της οδηγίας ΕΠΕ 
(οδηγία του Συμβουλίου 85/337/EΟΚ1 σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/EΚ2, 2003/35/EΚ3 και 2009/31/EΚ4). Με βάση την οδηγία αυτή, τα έργα τα οποία είναι 
πιθανόν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης, του 
μεγέθους ή της θέσης τους, πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
πριν χορηγηθεί η αναπτυξιακή έγκριση.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από εναέρια καλώδια (έργα 
που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι) όπως περιγράφει ο αναφέρων, καλύπτονται από 
παράρτημα II (3)(β) της οδηγίας ΕΠΕ. Για τα έργα που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καθορίσουν, είτε με κατά περίπτωση εξέταση είτε με βάση όρια ή κριτήρια, κατά 
πόσον το έργο πρόκειται να υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω του ότι 
είναι πιθανόν να έχει σημαντική επίδραση στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα 
κριτήρια επιλογής που ορίζει το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ.

Η οδηγία ΕΠΕ έχει μεταφερθεί στο ιρλανδικό δίκαιο μέσω του Μέρους Χ του νόμου περί 
χωροταξίας και ανάπτυξης του 2000, και το Μέρος 10 του κανονισμού χωροταξίας και 
ανάπτυξης του 2001 (διάταγμα αριθ. 600 του 2001). Ο νόμος του 2000, τροποποιήθηκε το 2006 
και το 2010. Το μέρος 10 του κανονισμού του 2001 αναφέρεται στη διαλογή ΕΠΕ για τα 
υποοριακά έργα:

 Το άρθρο 102 προβλέπει ότι αν η αίτηση πολεοδομικής αδείας για υποοριακό αναπτυξιακό 
έργο συνοδεύεται από ΜΕΠ, η αίτηση αντιμετωπίζεται ως αν η ΜΕΠ να έπρεπε να 
υποβληθεί με βάση το άρθρο 172 του νόμου 2000 (δηλαδή, υποχρεωτική ΜΕΠ)·

 το άρθρο 103 προβλέπει ότι σε περίπτωση που μια αίτηση πολεοδομικής άδειας για 
υποοριακό αναπτυξιακό έργο δεν συνοδεύεται από ΜΕΠ, και η πολεοδομική αρχή θεωρεί 
ότι το αναπτυξιακό έργο είναι πιθανόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ζητεί 
από τον αιτούντα να υποβάλει ΜΕΠ. (Όσον αφορά τις πολεοδομικές προσφυγές, το άρθρο 
109 αναθέτει τις ίδιες εξουσίες στο An Bord Pleanala).  Αποφασίζοντας σχετικά με το κατά 
πόσον ένα υποοριακό αναπτυξιακό έργο είναι πιθανόν ή όχι να έχει σημαντικές επιπτώσεις, 
η πολεοδομική αρχή ή το συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στον 
κατάλογο 7 του κανονισμού του 2001, με το οποίο το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ έχει 
μεταφερθεί στο ιρλανδικό δίκαιο.

                                                                                                                                                  
εγκαταστάσεις μεταφοράς αερίου, ατμού και θερμού ύδατος με δυνατότητες θερμικής απόδοσης 
άνω των 300 μεγαβάτ, ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εναέριων καλωδίων που δεν 
περιλαμβάνονται στο Μέρος 1 του παρόντος καταλόγου, σε περίπτωση που η ισχύς είναι ίση ή 
υπερβαίνει τα 200 κιλοβόλτ."

1 ΕΕ L 175, 5.7.1985
2 ΕΕ L 73, 14.3.1997
3 ΕΕ L 156, 25.6.2003
4 ΕΕ L 140, 114, 5.6.2009
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Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κληρονομιάς και Αυτοδιοίκησης, εξέδωσε τον 
Αύγουστο του 2003 κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις αρχές αδειοδότησης ΕΠΕ όσον 
αφορά τα υποοριακά αναπτυξιακά έργα. Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλει έγγραφη αίτηση 
στην πολεοδομική αρχή όσον αφορά κάποια αίτηση πολεοδομικής αδείας - επί παραδείγματι, 
υποστηρίζοντας ότι το υποοριακό αναπτυξιακό έργο απαιτεί ΜΕΠ – το πρόσωπο αυτό πρέπει να 
ενημερώνεται για την απόφαση της πολεοδομικής αρχής και, αν αυτή δεν τον ικανοποιεί, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης του An Board Pleanala.  Το Συμβούλιο εξετάζει την 
αίτηση από την αρχή, δηλαδή ως αν η αίτηση να υποβάλετο αρχικά στο Συμβούλιο. Το 
Συμβούλιο οφείλει να δηλώσει τους λόγους και το σκεπτικό βάσει του όπου ελήφθη η απόφαση, 
και η τεκμηρίωση είναι προσβάσιμη στο κοινό.
Από την υποβληθείσα τεκμηρίωση, και ιδιαίτερα την έκθεση του επιθεωρητή (An Board 
Pleanala), φαίνεται ότι η αρμόδια αρχή έλεγξε κατά πόσον το έργο υπόκειται στην υποχρέωση 
υποβολής ΜΕΠ. Δεν θεωρήθηκε απαραίτητη η διενέργεια ΜΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα επιχειρήματα τα οποία συνηγορούν ότι το έργο είναι αποδεκτό με βάση τις 
επιπτώσεις του στο Grand Canal – πΠΦΚ:

 το έργο θα έχει επίπτωση στις οπτικές ανέσεις της διώρυγας αλλά η επίπτωση αυτή δεν 
θεωρήθηκε μη επανορθώσιμη ζημιά στις τουριστικές δυνατότητες και τις παροχές αναψυχής 
της διώρυγας·

 η γραμμή θα απομακρυνθεί από τις δεξαμενές ανύψωσης, όπου εστιάζουν και οι 
περισσότερες δραστηριότητες της διώρυγας·

 η γραμμή διασχίζει τη διώρυγα υπό σχεδόν ορθές γωνίες γεγονός που ελαχιστοποιεί την 
οπτική παρεμβολή σε σύγκριση με μια πιο λοξή ευθυγράμμιση·

 τα περισσότερα οπτικά οχληρά πλέγματα καταργήθηκαν καθόσον σε αμφότερες τις πλευρές 
της διώρυγας τα τμήματα της γραμμής είναι ευθέα·

 παρεμφερείς κατασκευές αποτελούν ήδη μέρος του οπτικού περιβάλλοντος της διώρυγας. 

Συμπέρασμα

Με βάση τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν έχει 
επαρκή στοιχεία για να καταλήξει ότι,  οι ιρλανδικές αρχές, αποφασίζοντας ότι δεν ήταν 
απαραίτητη η διενέργεια ΜΕΠ, υπερέβησαν τη διακριτική τους ευχέρεια και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να εντοπίσει εν δυνάμει παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την οδηγία 
ΜΕΠ.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Σε απάντηση προς την συμπληρωματική αλληλογραφία από τον αναφέροντα σχετικά με την 
κατασκευή της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος 110 kV μεταξύ των σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Cushaling και Thornsberry (Ιρλανδία), η Επιτροπή θα 
ήθελε να επαναλάβει τα προηγούμενα συμπεράσματά της σχετικά με την απουσία 
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αποδείξεων παραβάσεως της οδηγίας 2011/92/EΕ1 («οδηγία ΕΠΕ») όσον αφορά το 
παράρτημα ΙΙ του έργου της κατηγορίας 3 (β).

 Η συμπληρωματική αλληλογραφία καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το έργο ως έργο 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος 1 (20) της οδηγίας ΕΠΕ. Αυτή η 
κατηγορία περιλαμβάνει την «Κατασκευή εναέριων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με τάση 220 kV και άνω και μήκος άνω των 15 χιλιομέτρων» και τα έργα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της απαιτούν υποχρεωτική διενέργεια ΕΠΕ. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
εν λόγω ηλεκτροφόρα γραμμή πληροί το πρώτο μέρος αυτού του ορισμού, διότι εκτείνεται 
για περισσότερα από 15 χιλιόμετρα. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του ορισμού, δηλαδή 
τάση των 220kV, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
καθοριστικό και ότι η γραμμή 110 KV θα πρέπει να θεωρηθεί ως ισοδύναμο, με βάση την 
οπτική των επιπτώσεών της.

 Η Επιτροπή δεν αποδέχεται την πρόταση του αναφέροντα ότι το Παράρτημα 1 (20) μπορεί 
επίσης να ερμηνευθεί έτσι ώστε να καλύπτει και τα ηλεκτροφόρα καλώδια 110 KV.
Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η αναφορά σε 220 kV αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο του ορισμού 
απαραίτητο για τον καθορισμό εάν η ΕΠΕ είναι υποχρεωτική. Στη βάση αυτή, το 
συγκεκριμένο έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κατηγορίας που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 (20) και καμία παραβίαση δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε 
σχέση με αυτό.

                                               
1 Οδηγία 2011/92/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά 
με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 
[κωδικοποίηση], ΕΕ L 26, 28.1.2012.


