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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ EUROPEAN COLD STORAGE AND 

LOGISTICS ASSOCIATION 2009 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ  

1 12/1 Η συµφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την 
Ελβετία για εµπόριο αγροτικών προϊόντων 

2 12/1 Η προσφορά για το 6ο ετήσιο συνέδριο για τη 
ψύξη και τη διανοµή 

3 19/1 Η λίστα των τελωνείων στη Γερµανία, Ιταλία, 
Γαλλία και Αυστρία 

4 20/1 Η επανεξέταση του κανονισµού για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 

5 22/1 Η ψήφιση του κανονισµού για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 

6 2/2 Οι προσπάθειες της DuPont για εντεταµένες 
ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 
αντιµετωπιστεί η έλλειψη του βασικού ψυκτικού 
µέσου R22 στις αρχές του 2010 

7 2/2 Η   αποστολή άποψης  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
προς την Ελλάδα για την αποτυχία της να 
προσαρµοστεί µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς  
στον τοµέα των οδικών µεταφορών 

8 2/2 Η αναφορά προς την επιτροπή και προς τα κράτη 
µέλη της ΕΕ για τα F-GASES 

9 2/2 H υιοθέτηση από την Επιτροπή των µέτρων για 
την κλιµατική αλλαγή που ελήφθησαν στη 
συνάντηση των Ηνωµένων Εθνών το 2009 στη 
Κοπεγχάγη   για την πρόληψη της παγκόσµιας 
αύξησης της θερµοκρασίας 

10 2/2 Οι αυστηρότερες επιθεωρήσεις της Κίνας στις 
εισαγωγές ψαριών από τη Ρωσία 

11 5/2 Η αντίσταση των Βρετανών λιανοπωλητών στην 
κατάργηση των HFCSs 

12 11/3 Τα αποτελέσµατα από την ψήφιση της  
Ευρωπαϊκής επιτροπής του προγράµµατος για 
ασφαλέστερη προστασία του περιβάλλοντος 

13 11/3 Οι  τεχνολογίες και οι πρακτικές για εξοικονόµηση 
ενέργειας στην κατάψυξη των προϊόντων 

14 13/3 Οι αντιδράσεις στο πλάνο της ΕΕ για τις χρεώσεις 
των µεγάλων φορτηγών 

15 16/3 Η αναδιατύπωση του κανονισµού 2037/2000 για 
τις ουσίες που βλάπτουν το όζον 

16 18/3 Οι εξελίξεις στα F-GASES 

17 19/3 Οι εξελίξεις στα F-GASES 
18 30/3 Οι εισαγωγές θαλασσινών από το Περού 
19 31/3 Η συνάντηση στην ΕΕ για την απόσυρση των 

αερίων που χρησιµοποιούνται στην ψύξη και στα 
air conditions 

20 3/4 Ευρωπαϊκά Ψυγεία που αποθηκεύουν προϊόντα 
κρέατος µε προορισµό την εξαγωγή τους στη 
Ρωσία 
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21 7/4 Η οµιλία στη ΓΣ της ECSLA µε θέµα την 
ασφαλιστική πολιτική τα Ψυγεία ∆ηµόσιας Χρήσης 

22 12/5 Η ένταξη της ECSLA ως επίσηµος συνεργάτης στο 
πρόγραµµα της ΕΕ για την ενέργεια 

23 13/5 Η επίδραση της επιτροπής DG SANCO στο θέµα 
της σαλµονέλας 

24 28/5 Η αναφορά για τη  συνάντηση που έγινε µε την 
επιτροπή  DG ENVIROMENT σχετικά µε τα HFC 
στις 25-5 

25 4/8 Υιοθέτηση από την επιτροπή περιβάλλοντος του 
κανονισµού για τις ουσίες που βλάπτουν τη 
στοιβάδα του όζοντος    

26 26/10 Οι  στόχοι που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση  για µία 
οικονοµία φιλική προς το περιβάλλον 

27 26/10 Η προειδοποίηση των Ηνωµένων Εθνών για την 
αύξηση που παρατηρήθηκε στην εκποµπή αερίων 
από τις πλούσιες χώρες 

28 27/10 Οι παρουσιάσεις µε θέµα την αµµωνία που έγιναν 
στο πλαίσιο συνεδρίου µε τίτλο ¨ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
2009¨ 

29 27/10 Η οµάδα εργασίας της επιτροπής η οποία 
συνεδρίασε µε θέµα τους επίσηµους ελέγχους που 
διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τον 882/2004 

30 30/10 Το 7ο ετήσιο συνέδριο ψυκτικής αλυσίδας 
αποθήκευσης και διανοµής που υποστηρίζεται από 
την EUROPEAN COLD STORAGE AND LOGISTICS 
ASSOCIATION 

31 5/11 Η συνάντηση και τα αποτελέσµατα στο Port 
Ghalib στην Αίγυπτο για την κατάργηση των HFCs  
σε σχέση µε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

32 5/11 Οι αλλαγές στα Ιδρύµατα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λισσαβόνας 

33 6/11 Η συνάντηση και τα αποτελέσµατα στο Port 
Ghalib στην Αίγυπτο για την κατάργηση των HFCs  
σε σχέση µε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

34 6/11 Η συνάντηση και τα αποτελέσµατα στο Port 
Ghalib στην Αίγυπτο για την κατάργηση των HFCs  
σε σχέση µε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

35 7/11 Η συνάντηση και τα αποτελέσµατα στο Port 
Ghalib στην Αίγυπτο για την κατάργηση των HFCs  
σε σχέση µε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

36 12/11 ∆ηµοσίευση µε τις εξελίξεις στους κανονισµούς 
των HCFCS 

37 12/11 Η  συνάντηση και τα αποτελέσµατα στο Port 
Ghalib στην Αίγυπτο για την κατάργηση των HFCs  
σε σχέση µε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

38 12/11 Λίστα µε τα εγκεκριµένα τελωνεία της ΕΕ για 
κτηνιατρικούς ελέγχους 

39 16/11 Οι συζητήσεις στα βασικά  θέµατα που αφορούν 
την  κλιµατική  αλλαγή 

40 20/11 Ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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41 23/11 Η δηµοσίευση λίστας της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
µε προϊόντα και εξοπλισµό που µπορούν να 
περιέχουν ουσίες που βλάπτουν το όζον 

42 23/11 Ο  κανονισµός 1234/2007 για αγορά και πώληση 
αγροτικών προϊόντων 

43 24/11 Οι υποψήφιοι για τις 25 θέσεις επιτρόπων 
44 24/11 Η διεθνή έκθεση ψυκτικής αλυσίδας που θα λάβει 

µέρος στην ΚΙΝΑ 2-4/6,  2010  
45 2/12 Ο κανονισµός 853/2004 για τα σφαγεία και τις 

πληροφορίες που πρέπει να εξετάζουν    

46 2/12 Τα µεταβατικά µέτρα για την εφαρµογή του 
πακέτου υγιεινής 

47 2/12 Τα µέτρα για αναβολή της εισαγωγής θαλασσινών 
από το Περού που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση  
 

48 3/12 Η πώληση από τη UNILEVER της Ιταλικής 
µονάδας κατεψυγµένων τροφίµων 

49 4/12 Η εξέλιξη στις προτάσεις της DG SANCO για την 
ασφάλεια τροφίµων και την υγιεινή- κανονισµοί 
1489,1490 

50 17/12 Τα ονόµατα των νέων επιτρόπων σε επιτροπές 
που έχουν σχέση µε την ψυκτική αλυσίδα 

 


