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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1262/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Απριλίου 1984

σχετικά με τη σύναψη της Διεθνούς Σύμβασης για την Εναρμόνιση των Ελέγχων των
Εμπορευμάτων στα Σύνορα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

στα κράτη μέλη της τα οποία αποτελούν συμβαλλόμενα
μέρη "

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας,

ότι πρέπει, συνεπώς, να εγκριθεί εξ ονόματος της Κοινό
τητας η Διεθνής Σύμβαση για την Εναρμόνιση των
Ελέγχων των Εμπορευμάτων στα Σύνορα ,

τη σύσταση της Επιτροπής ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (2),
Εκτιμώντας :

ότι η Διεθνής Σύμβαση για την Εναρμόνιση των Ελέγχων
των Εμπορευμάτων στα Σύνορα , η οποία συνήφθη στη
Γενεύη στις 21 Οκτωβρίου 1982, εισάγει διατάξεις που
διευκολύνουν τη διεθνή κυκλοφορία των εμπορευμάτων,
συμβάλλουν στη βαθμιαία κατάργηση των εμποδίων
στις ανταλλαγές και προωθούν την ανάπτυξη του
παγκόσμιου εμπορίου, πραγματοποιώντας κατ' αυτόν
τον τρόπο στόχους οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τους στό
χους της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας"

Αρθρο 1

Η Διεθνής Σύμβαση για την Εναρμόνιση των Ελέγχων
των Εμπορευμάτων στα Σύνορα εγκρίνεται εξ ονόματος
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Η Κοινότητα εφαρμόζει τη σύμβαση στους ελέγχους που
διενεργούνται στα εξωτερικά της σύνορα σύμφωνα με το
άρθρο 15 της σύμβασης.

Το κείμενο της σύμβασης επισυνάπτεται στον παρόντα
κανονισμό.

Αρθρο 2

ότι η σύμβαση επιτρέπει, μεταξύ άλλων, στην Κοινότητα
αφενός να εφαρμόζει τη νομοθεσία της στους ελέγχους
που διενεργούνται στα εσωτερικά της σύνορα και αφετέ
ρου, για ζητήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά
της , να ασκεί επ ' ονόματι της τα δικαιώματα και να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που η σύμβαση αναθέτει

0 ) ΕΕ αριθ. C 46 της 20 . 2. 1984, σ . 113 .
(2) ΕΕ αριθ . C 35 της 9. 2. 1984, σ . 3 .

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να καταθέ
σει, εξ ονόματος της Κοινότητας, το έγγραφο κύρωσης
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο α) της
σύμβασης (3).

(3) Η ημερομηνία της έναρξης ισχύος της σύμβασης θα δημο
σιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα του Συμβου
λίου .

Αριθ . L 126/2

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο πάρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Λουξεμβούργο, 10 Απριλίου 1984.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
C. CΗΕΥSSΟΝ

12 . 5 . 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

12 . 5 . 84

Αριθ. L 126/3

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΙΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑ να βελτιώσουν τη διεθνή κυκλοφορία των εμπορευμάτων,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την ανάγκη διευκόλυνσης της διέλευσης των εμπορευμάτων στα σύνορα ,
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι μέτρα ελέγχου εφαρμόζονται στα σύνορα από διαφορετικές υπηρεσίες
ελέγχου,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι όροι άσκησης των ελέγχων αυτών μπορούν να εναρμονιστούν σε μεγάλο
βαθμό χωρίς να βλαφθεί η σκοπιμότητά τους, η καλή τους εκτέλεση και η αποτελεσματικότητά τους,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι η εναρμόνιση των ελέγχων στα σύνορα αποτελεί ένα από τα σημαντικά μέσα για την
επίτευξη των στόχων αυτών,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης νοούνται:
α) Με τον όρο «τελωνείο», οι διοικητικές υπηρεσίες
που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της τελωνεια
κής νομοθεσίας και για την είσπραξη των δασμών
και των φόρων κατά την εισαγωγή και κατά την
εξαγωγή και οι οποίες είναι επίσης επιφορτισμένες
με την εφαρμογή άλλων νόμων και κανονισμών,
σχετικών, μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή, τη διαμε
τακόμιση και την εξαγωγή εμπορευμάτων.
β) Με τον όρο «τελωνειακός έλεγχος», το σύνολο των
μέτρων που λαμβάνονται με σκοπό τη διασφάλιση
της τήρησης των νόμων και κανονισμών που το
τελωνείο είναι επιφορτισμένο να εφαρμόζει.

γ) Με τον όρο «ιατροϋγειονομικός έλεγχος», ο έλεγχος
που ασκείται για την προστασία της ζωής και της
υγείας των προσώπων, εξαιρέσει του κτηνιατρικού
ελέγχου .
δ) Με τον όρο «κτηνιατρικός έλεγχος», ο υγειονομικός
έλεγχος που διενεργείται στα ζώα και τα προϊόντα
ζωικής προέλευσης με σκοπό την προστασία της
ζωής και της υγείας προσώπων και ζώων, καθώς και
ο έλεγχος που ασκείται πάνω σε αντικείμενα ή
εμπορεύματα που μπορεί να αποτελέσουν φορείς
ασθενειών των ζώων .

ε) Με τον όρο «φυτοϋγειονομικός έλεγχος», ο έλεγχος
που αποβλέπει στην παρεμπόδιση μετάδοσης και
μεταφοράς εντός των εθνικών συνόρων ασθενειών
των φυτών και των φυτικών προϊόντων.

στ) Με τον όρο «έλεγχος συμφωνίας με τις τεχνικές
προδιαγραφές», ο έλεγχος που έχει σαν σκοπό την
επαλήθευση ότι τα εμπορεύματα ανταποκρίνονται
στα ελάχιστα όρια των διεθνών ή εθνικών προδια
γραφών που προβλέπονται από τις σχετικές νομο
θεσίες και ρυθμίσεις.
ζ) Με τον όρο «έλεγχος ποιότητας», κάθε έλεγχος,
εκτός από τους αναφερομένους ανωτέρω , που απο
βλέπει στην επαλήθευση ότι τα εμπορεύματα αντα
ποκρίνονται στα ελάχιστα όρια διεθνών ή εθνικών
ορισμών περί ποιότητας, που προβλέπονται από τις
σχετικές νομοθεσίες και ρυθμίσεις.
η) Με τον όρο «υπηρεσία ελέγχου», κάθε υπηρεσία που
είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή όλων ή μέρους
των ανωτέρω οριζομένων ελέγχων ή οποιωνδήποτε
άλλων ελέγχων που διενεργούνται συνήθως κατά την
εισαγωγή ή εξαγωγή ή διαμετακόμιση εμπορευ
μάτων .

Άρθρο 2
Σκοπός
Προκειμένου να διευκολυνθεί η διεθνής κυκλοφορία των
εμπορευμάτων, η παρούσα σύμβαση αποβλέπει στον
περιορισμό των απαιτήσεων τήρησης διατυπώσεων,
καθώς και του αριθμού και της διάρκειας των ελέγχων,
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Αριθ . L 126/4

δια μέσου ιδίως του συντονισμού, σε εθνικό και σε
διεθνές επίπεδο, των διαδικασιών ελέγχου και των τρό
πων εφαρμογής τους.

διεθνών οργάνων, προς επίτευξη των στόχων που καθο
ρίζονται στην παρούσα σύμβαση και επιπρόσθετα επι
διώκουν, εφόσον παρίσταται ανάγκη , τη σύναψη νέων
πολυμερών ή διμερών συμφωνιών και ρυθμίσεων.

Αρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 7

1 . Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται σε κάθε διακί
νηση εισαγόμενων , εξαγόμενων ή διαμετακομιζόμενων
εμπορευμάτων, που διασχίζουν ένα ή περισσότερα
θαλάσσια , εναέρια ή χερσαία σύνορα .

Συνεργασία μεταξύ ομόρων χωρών

2.
Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις υπη
ρεσίες ελέγχου των συμβαλλόμενων μερών.

Στην περίπτωση διέλευσης κοινών συνόρων, τα ενδιαφε
ρόμενα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν, κάθε φορά που
αυτό είναι δυνατό, τα πρόσφορα μέτρα για τη διευ
κόλυνση της διέλευσης εμπορευμάτων, και ιδίως:
α) καταβάλλουν προσπάθειες για την οργάνωση
παράλληλου ελέγχου των εμπορευμάτων και των
εγγράφων, με τη συγκρότηση κοινών εγκαταστά
σεων"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 4

Συντονισμός ελέγχων
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να οργανώσουν, στο μέτρο του δυνατού, κατά εναρμο
νισμένο τρόπο, την επέμβαση των τελωνειακών υπηρε
σιών και των άλλων υπηρεσιών ελέγχου .

β) προσπαθούν να εξασφαλίζουν ανταπόκριση :
— των ωρών εργασίας των μεθοριακών σταθμών,
— των υπηρεσιών ελέγχου που ασκούν τη δραστη
ριότητά τους στους σταθμούς αυτούς,
— των κατηγοριών εμπορευμάτων, των τρόπων
μεταφοράς και των διεθνών καθεστώτων τελω
νειακής διαμετακόμισης που μπορούν να γίνο
νται αποδεκτά ή να χρησιμοποιούνται στους
σταθμούς αυτούς.

Άρθρο 8

Άρθρο 5

Ανταλλαγή πληροφοριών

Μέσα διατιθέμενα στις υπηρεσίες

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία των
υπηρεσιών ελέγχου, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν
μέριμνα ώστε, στο μέτρο του δυνατού και στα πλαίσια
της εθνικής νομοθεσίας, να τίθενται στη διάθεση των
υπηρεσιών ελέγχου:

Τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαίως, μετά
από αίτηση , τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρ
μογή της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τους όρους
που καθορίζονται στα παραρτήματα.

α) κατάλληλο και επαρκές σε αριθμό προσωπικό, λαμ
βάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της διακίνησης*

β) κατάλληλο υλικό και εγκαταστάσεις ελέγχου, λαμ
βάνοντας υπόψη τους τρόπους μεταφοράς, τα ελεγ
χόμενα εμπορεύματα και τις απαιτήσεις της διακίνη
σης"

γ) επίσημες οδηγίες απευθυνόμενες στους υπαλλήλους
των υπηρεσιών αυτών, προκειμένου να δρουν σύμ
φωνα με τις διεθνείς συμφωνίες και ρυθμίσεις, και
τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Αρθρο 6

Αρθρο 9

Έγγραφα
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να προάγουν,
μεταξύ τους και με τα αρμόδια διεθνή όργανα, τη
χρησιμοποίηση εγγράφων ευθυγραμμισμένων με το
έντυπο-υπόδειγμα των Ηνωμένων Εθνών.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται έγγραφα
συνταγμένα με οποιαδήποτε κατάλληλη τεχνική μέθοδο,
εφόσον τηρούνται οι επίσημες ρυθμίσεις ως προς το
περιεχόμενο, την αυθεντικότητα και τη θεώρηση των
εγγράφων αυτών και εφόσον αυτά είναι ευανάγνωστα
και κατανοητά .

Διεθνής συνεργασία
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να συνεργάζονται μεταξύ τους και, εφόσον παρίσταται
ανάγκη , να επιζητούν τη συνεργασία των αρμόδιων

3 . Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε τα απαραί
τητα έγγραφα να συντάσσονται και να επισημοποιούνται
με αυστηρή εφαρμογή της σχετικής με αυτά νομοθε
σίας.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΉΚΕΣ ΜΕ IΉ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Άρθρο 10

2. Κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν χωρίς να θίγεται η
αποτελεσματικότητα των μέτρων, τα συμβαλλόμενα
μέρη δημοσιεύουν τις σχετικές με τα μέτρα αυτά δια
τάξεις.

Διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα

Άρθρο 13

1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν, στο μέτρο του
δυνατού, μεταχείριση απλή και γρήγορη στα διαμετακο
μιζόμενα εμπορεύματα , και ιδιαίτερα σ ' εκείνα που δια
κινούνται υπό διεθνές καθεστώς τελωνειακής διαμετα
κόμισης, περιορίζοντας τους ελέγχους τους στις περι
πτώσεις εκείνες που οι επικρατούσες συνθήκες ή οι
πραγματικοί κίνδυνοι τους δικαιολογούν. Επίσης, λαμ

Παραρτήματα

βάνουν υπόψη την κατάσταση των χωρών που δεν
διαθέτουν ακτές. Προσπαθούν να προβλέπουν παρά
ταση των ωρών τελωνισμών και διεύρυνση της αρμοδιό

τητας των υπαρχόντων τελωνειακών σταθμών για
τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων που διακινούνται υπό
την κάλυψη διεθνούς καθεστώτος τελωνειακής δια
μετακόμισης.

2. Προσπαθούν να διευκολύνουν, στο μεγαλύτερο
βαθμό, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων που μεταφέ
ρονται σε εμπορευματοκιβώτια ή άλλες μορφές φορτίου
που παρέχουν ικανοποιητική ασφάλεια .

Αριθ. L 126/5

1 . Τα παραρτήματα της παρούσας σύμβασης αποτε
λούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω σύμβασης.
2. Νεώτερα παραρτήματα, σχετικά με άλλους τομείς
ελέγχου, μπορεί να προστίθενται στην παρούσα σύμβα
ση, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα
άρθρα 22 ή 24 κατωτέρω.
Άρθρο 14

Σχέσεις με άλλες συνθήκες
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η
παρούσα σύμβαση δεν θίγει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνθήκες τις οποίες
τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης είχαν
συνάψει πριν καταστούν συμβαλλόμενα μέρη στην
παρούσα σύμβαση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Δημόσια τάξη

1 . Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης δέν αποτελούν
εμπόδιο στην εφαρμογή απαγορεύσεων ή περιορισμών
εισαγωγής, εξαγωγής ή διαμετακόμισης που επιβάλλο
νται για λόγους δημόσιας τάξης και ιδίως δημόσιας
ασφάλειας, δημόσιας ηθικής και δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κλη
ρονομιάς ή της βιομηχανικής, εμπορικής και πνευματι
κής ιδιοκτησίας.

2. Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό
και χωρίς να θίγεται η αποτελεσματικότητα των ελέγ
χων, τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να εφαρ
μόζουν στους ελέγχους που έχουν σχέση με την εφαρμο
γή των μέτρων που αναφέρονται στην ανωτέρω παρά
γραφο 1 τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, ιδίως
εκείνες που αποτελούν αντικείμενο των άρθρων 6

Άρθρο 15
Η παρούσα σύμβαση δεν αποτελεί εμπόδιο για την
εφαρμογή μεγαλύτερων διευκολύνσεων που δύο ή περισ
σότερα συμβαλλόμενα μέρη θα επιθυμούσαν να παρά
σχουν μεταξύ τους, ούτε στο δικαίωμα των οργανισμών
περιφερειακής οικονομικής ενοποίησης που προβλέπο
νται στο άρθρο 16, και οι οποίοι αποτελούν συμβαλλόμε
να μέρη , να εφαρμόζουν τη δική τους νομοθεσία σε
ελέγχους που διενεργούνται στα εσωτερικά τους σύνορα,
υπό τον όρο να μη μειώνουν σε καμιά περίπτωση τις
διευκολύνσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμ
βαση .

Άρθρο 16
Υπογραφή , επικύρωση, αποδοχή, έγκριση και
προσχώρηση

Μέτρα εκτάκτου ανάγκης

1 . Η παρούσα σύμβαση , κατατιθεμένη στον Γενικό
Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι
ανοικτή για συμμετοχή όλων των κρατών και οργανι
σμών περιφερειακής οικονομικής ενοποίησης που
συγκροτούνται από κυρίαρχα κράτη και έχουν αρμοδιό
τητα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής διε
θνών συμφωνιών στα θέματα που καλύπτονται από την
παρούσα σύμβαση .

1 . Τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης , στη λήψη των οποίων
μπορούν να άγονται τα συμβαλλόμενα μέρη λόγω ιδια
ζουσών συνθηκών , πρέπει να είναι ανάλογα με τους
λόγους που τα υπαγορεύουν και να αναστέλλονται ή να
καταργούνται όταν εκλείπουν οι λόγοι αυτοί .

2 . Οι οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ενοποίη
σης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν, στα
θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητά τους, να
ασκούν στο όνομά τους τα δικαιώματα και να εκπληρώ
νουν υποχρεώσεις που η παρούσα σύμβαση αναθέτει με

μέχρις 9.
Άρθρο 12
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άλλες διατάξεις στα κράτη μέλη τους, τα οποία είναι
συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα σύμβαση .
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Άρθρο 18
Καταγγελία

Στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη των οργανισμών
αυτών δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν ξεχωριστά τα
δικαιώματα αυτά , συμπεριλαμβανομένου και του δικαι
ώματος ψήφου .

1 . Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει
την παρούσα σύμβαση με σχετική γνωστοποίηση προς
τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων

3 . Τα κράτη και οι προαναφερόμενοι οργανισμοί περι
φερειακής οικονομικής ενοποίησης μπορούν να γίνονται
συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα σύμβαση :

2. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα έξι μήνες μετά
την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε τη γνωστοποίηση
ο Γενικός Γραμματέας.

α) καταθέτοντας το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή
έγκρισης αφού το υπογράψουν, ή

Άρθρο 19

β) καταθέτοντας έγγραφο προσχώρησης.

Εθνών .

Λήξη
Αν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, ο

4. Η παρούσα σύμβαση θα είναι ανοικτή από την 1η
Απριλίου 1983 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 1984 στο
γραφείο των Ηνωμένων Εθνών, στην Γενεύη , για υπο
γραφή από όλα τα κράτη και τους οργανισμούς περιφε
ρειακής οικονομικής ενοποίησης που προβλέπονται

αριθμός των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη
παραμένει κάτω των πέντε σε μια οποιαδήποτε περίοδο
δώδεκα συναπτών μηνών, η παρούσα σύμβαση θα παύ
σει να παράγει τα αποτελέσματά της από το τέλος της
δωδεκάμηνης αυτής περιόδου.

στην παράγραφο 1 .

5 . Από την 1η Απριλίου 1983 θα είναι, επίσης, ανοικτή
για την προσχώρησή τους.
6. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης θα κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών .

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος
1 . Η παρούσα σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει τρεις
μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία πέντε κράτη
θα έχουν καταθέσει τα έγγραφά τους επικύρωσης, απο
δοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
2 . Αφότου πέντε κράτη θα έχουν καταθέσει τα έγγραφά
τους επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης,
η παρούσα σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει για όλα τα
νεώτερα συμβαλλόμενα μέρη τρεις μήνες από την ημε
ρομηνία κατάθεσης των εγγράφων τους επικύρωσης,
αποδοχής , έγκρισης ή προσχώρησης .

3 . Κάθε έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή
προσχώρησης που κατατίθεται μετά την έναρξη ισχύος
μιας τροποποίησης της παρούσας σύμβασης θα θεωρεί
ται ότι ισχύει για το τροποποιημένο κείμενο της παρού
σας σύμβασης.
4 . Οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο που κατατίθεται μετά
την αποδοχή τροποποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία

του άρθρου 22, αλλά πριν από την έναρξη ισχύος της, θα
θεωρείται ότι ισχύει για το τροποποιημένο κείμενο της
παρούσας σύμβασης κατά την ημερομηνία ενάρξεως
ισχύος της τροποποίησης.

Άρθρο 20

Διευθέτηση διαφορών
1 . Κάθε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλ
λομένων μερών, που αναφέρεται στην ερμηνεία ή την
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, διευθετείται, στο
μέτρο του δυνατού, με διαπραγματεύσεις μεταξύ των
διαφωνούντων μερών ή με άλλον τρόπο .
2. Κάθε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλ
λομένων μερών αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρ
μογή της παρούσας σύμβασης που δεν μπορεί να διευθε
τηθεί με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται, κατόπιν αιτήσεως
ενός από τα μέρη αυτά , σε διαιτητικό δικαστήριο, του
οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: καθένα από τα διάδικα
μέρη ορίζει ένα διαιτητή και οι διαιτητές αυτοί καθορί
ζουν έναν άλλο διαιτητή που θα είναι πρόεδρος.
Αν μετά τρεις μήνες από τη λήψη της αίτησης, ένα από
τα μέρη δεν ορίσει διαιτητή , ή οι διαιτητές δεν μπορέ
σουν να εκλέξουν πρόεδρο, οποιοδήποτε από τα μέρη
αυτά μπορεί να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να προβεί στο διορισμό
του διαιτητή ή του προέδρου του διαιτητικού δικαστη
ρίου .

3 . Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου που
συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά
φου 2 είναι οριστική και έχει υποχρεωτική· ισχύ για τα
διάδικα μέρη .
4 . Το διαιτητικό δικαστήριο θεσπίζει τον εσωτερικό του
κανονισμό .

5 . Το διαιτητικό δικαστήριο λαμβάνει τις αποφάσεις
του κατά πλειοψηφία και με βάση τις υπάρχουσες
μεταξύ των διαδίκων μερών συνθήκες και τους γενικούς
κανόνες του διεθνούς δικαίου.
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6. Κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει μεταξύ των διαδί
κων μερών στο θέμα της ερμηνείας ή της εκτέλεσης της
διαιτητικής απόφασης μπορεί να φέρεται, από ένα από
τα διάδικα μέρη , ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου
που εξέδωσε την απόφαση , για να κριθεί από αυτό .

7 . Κάθε διάδικο μέρος επιβαρύνεται με τα έξοδα του
διαιτητή που όρισε και των εκπροσώπων του στα πλαί
σια της διαιτητικής διαδικασίας . Τα σχετικά με την
προεδρία έξοδα και τα λοιπά έξοδα βαρύνουν κατ'
ισομοιρία τα διάδικα μέρη .
Άρθρο 21

γνωστοποιήθηκε αντίρρηση για την προτεινομένη τροπο
ποίηση , στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνω
μένων Εθνών, από κράτος που είναι συμβαλλόμενο
μέρος ή από οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ενο
ποίησης, που είναι ο ίδιος συμβαλλόμενο μέρος και ο
οποίος ενεργεί συνεπώς υπό τους όρους που καθορίζο
νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 της παρούσας
σύμβασης.
4 . Αν γνωστοποιηθεί αντίρρηση για την προτεινόμενη
τροποποίηση , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά
φου 3 του παρόντος άρθρου, η τροποποίηση θεωρείται
ότι δεν έγινε δεκτή και δεν επάγεται κανένα αποτέλε
σμα .

Επιφυλάξεις

1 . Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί κατά το χρόνο
της υπογραφής, της επικύρωσης, της αποδοχής ή της
έγκρισης της παρούσας σύμβασης ή της προσχώρησης
σ' αυτή , να δηλώσει ότι δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από
τις παραγράφους 2 μέχρι 7 του άρθρου 20 της παρούσας
σύμβασης . Τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη δεν θα δε
σμεύονται από τις παραγράφους αυτές έναντι οποιουδή
ποτε συμβαλλόμενου μέρους που διατύπωσε μια τέτοια
επιφύλαξη .

2 . Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που διατυπώνει επιφύλα
ξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
μπορεί οποτεδήποτε να αποσύρει την επιφύλαξη αυτή ,
με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών .

3 . Με εξαίρεση τις επιφυλάξεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καμία επιφύλαξη
στην παρούσα σύμβαση δεν γίνεται δεκτή .
Άρθρο 22

Διαδικασία τροποποίησης της παρούσας σύμβασης
1 . Η παρούσα σύμβαση , περιλαμβανομένων και των
παραρτημάτων της , μπορεί να τροποποιείται μετά από
πρόταση συμβαλλόμενου μέρους, σύμφωνα με τη διαδι
κασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο .

2. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση της παρούσας
σύμβασης εξετάζεται από Επιτροπή Διαχείρισης που
απαρτίζεται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα
με τον εσωτερικό κανονισμό που προβλέπεται στό
παράρτημα 7 .

Κάθε τέτοια τροποποίηση εξεταζόμενη ή εκπονούμενη
κατά τη σύνοδο της Επιτροπής Διαχείρισης, και υιοθε
τούμενη από την Επιτροπή , ανακοινώνεται από τον
Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
στα συμβαλλόμενα μέρη για αποδοχή .
3 . Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση που ανακοινώνεται
κατ' εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης πα

ραγράφου αρχίζει να ισχύει για όλα τα συμβαλλόμενα
μέρη τρεις μήνες μετά την εκπνοή μιας περιόδου δώδεκα
μηνών από την ημερομηνία που έγινε η ανακοίνωση ,
εφόσον, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, δεν

Άρθρο 23

Αιτήματα, ανακοινώσεις και αντιρρήσεις
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών πληροφορεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και όλα
τα κράτη σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα, ανακοίνωση
ή αντίρρηση , που γίνεται βάσει του άρθρου 22 και την
ημερομηνία έναρξης ισχύος μιας τροποποίησης.

Άρθρο 24

Αναθεωρητική διάσκεψη
Μετά την παρέλευση πέντε χρόνων από την έναρξη
ισχύος της παρούσας σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενο
μέρος μπορεί, με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στον
Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
να ζητήσει τη σύγκληση διάσκεψης με σκοπό την αναθε
ώρηση της παρούσας σύμβασης, αναφέροντας τις προ
τάσεις που πρόκειται να εξεταστούν στη διάσκεψη αυτή .
Στην περίπτωση αυτή :

ί) Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών γνωστοποιεί το αίτημα αυτό σε όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη και τα καλεί να υποβάλουν,
μέσα σε προθεσμία τριών μηνών , τις παρατηρήσεις
τους στις προτάσεις αυτές, καθώς και άλλες προτά
σεις που θα ήθελαν να εξεταστούν από τη διά
σκεψη .

Π) Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών ανακοινώνει παρομοίως σε όλα τα συμβαλλό
μενα μέρη το κείμενο των άλλων ενδεχομένων προ
τάσεων και συγκαλεί αναθεωρητική διάσκεψη άν,
μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ανα
κοίνωση αυτή , το ένα τρίτο τουλάχιστον των
συμβαλλομένων μερών γνωστοποιήσουν τη συναίνε
σή τους για τη σύγκληση της διάσκεψης.

Uί) Εντούτοις, αν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανι
σμού Ηνωμένων Εθνών κρίνει ότι η πρόταση για
αναθεώρηση είναι συγχωνεύσιμη σε πρόταση τροπο
ποίησης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του
άρθρου 22 , μπορεί με τη συμφωνία του εισηγούμενου
την πρόταση συμβαλλόμενου μέρους να θέσει σε
κίνηση τη διαδικασία τροποποίησης που προβλέπε
ται στο άρθρο 22, αντί της διαδικασίας αναθεώρη
σης .
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Αρθρο 25

Γνωστοποιήσεις

Εκτός από τις γνωστοποιήσεις και τις ανακοινώσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24, ο Γενικός Γραμμα
τέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών γνωστοποιεί
σε όλα τα κράτη :
α) τις υπογραφές, επικυρώσεις, αποδοχές, εγκρίσεις
και προσχωρήσεις βάσει του άρθρου 16'

β) τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 17'
γ) τις καταγγελίες βάσει του άρθρου 18'
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δ) τη λήξη της παρούσας σύμβασης βάσει του άρ
θρου 19'

ε) τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται βάσει του άρ
θρου 21 .
Άρθρο 26

Κεκυρωμένα ακριβή αντίγραφα
Μετά τις 31 Μαρτίου 1984, ο Γενικός Γραμματέας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα διαβιβάσει δύο κεκυ
ρωμένα ακριβή αντίγραφα της παρούσας σύμβασης σε
κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη και σε όλα τα
κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη .

Έγινε στη Γενεύη , στις 21 Οκτωβρίου 1982, σε ένα μόνο πρωτότυπο, του οποίου το αγγλικό,
ισπανικό, γαλλικό και ρωσικό κείμενο είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε πίστωση του παρόντος, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι για το
σκοπό αυτό, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση .
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΑΑΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Άρθρο I

Αρχές

1 . Λαμβανομένης υπόψη της παρουσίας του τελωνείου σε όλα τα σύνορα και του γενικού χαρακτήρα της
επέμβασης του , οι άλλοι έλεγχοι οργανώνονται, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπο εναρμονισμένο με
τους τελωνειακούς ελέγχους .
2 . Κατ ' εφαρμογή της αρχής αυτής, είναι δυνατή η διενέργεια , αν συντρέχει περίπτωση , των ελέγχων
αυτών εξ ολοκλήρου ή κατά μέρος σε τόπο άλλον από τα σύνορα , εφόσον οι χρησιμοποιούμενες
διαδικασίες συμβάλλουν στη διευκόλυνση της διεθνούς κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Αρθρο 2

1 . Το τελωνείο θα τηρείται πλήρως ενήμερο όσον αφορά τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που
συνεπάγονται την άσκηση ελέγχων άλλων από τους τελωνειακούς.
2 . Όταν άλλοι έλεγχοι κρίνονται απαραίτητοι, το τελωνείο λαμβάνει μέριμνα ώστε να ειδοποιούνται
σχετικά οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και συνεργάζεται με αυτές .

Αρθρο 3

Οργάνωση των ελέγχων

1 . Όταν παρίσταται ανάγκη διενέργειας περισσότερων ελέγχων στον ίδιο τόπο, οι αρμόδιες υπηρεσίες
παίρνουν όλα τα χρήσιμα μέτρα για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, αν είναι δυνατόν, ταυτόχρονα και
μέσα στο συντομότερο χρόνο . Προσπαθούν να συντονίζουν τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τα έγγραφα
και τις πληροφορίες .
2. Ειδικότερα , οι αρμόδιες υπηρεσίες παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε το προσωπικό και οι
απαραίτητες εγκαταστάσεις να είναι διαθέσιμα στο χώρο όπου διενεργούνται οι έλεγχοι.
3 . Το τελωνείο , μετά από ρητή εξουσιοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών, μπορεί να διενεργεί για
λογαριασμό τους εξ ολοκλήρου ή μερικά τους ελέγχους με τους οποίους είναι επιφορτισμένες οι υπηρεσίες
αυτές .

Στην περίπτωση αυτή , οι υπηρεσίες αυτές μεριμνούν να παρέχουν στο τελωνείο τα απαραίτητα μέσα .
Αρθρο 4

Αποτελέσματα ελέγχων

1 . Για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση , οι υπηρεσίες ελέγχου και το τελωνείο
ανταλλάσσουν κάθε χρήσιμη πληροφορία, μέσα στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με σκοπό τη διασφάλιση
της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

2 . Με βάση τα αποτελέσματα των διενεργουμένων ελέγχων, η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει περί της
τύχης των εμπορευμάτων και πληροφορεί, αν παρίσταται ανάγκη , τις αρμόδιες για τους άλλους ελέγχους
υπηρεσίες. Με βάση την απόφαση αυτή , το τελωνείο θέτει τα εμπορεύματα υπό το ενδεδειγμένο
τελωνειακό καθεστώς.

\
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΙΑΤΡΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 1
Αρχές

Ο ιατροϋγειονομικός έλεγχος ασκείται, ανεξαρτήτως του τόπου όπου διενεργείται, σύμφωνα με τις αρχές
που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση , και ιδιαίτερα από το παράρτημα 1 αυτής.
Αρθρο 2

Πληροφορίες

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενεργεί κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατό κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να
αποκτά εύκολα πληροφορίες στα κατωτέρω θέματα :
— τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε ιατροϋγειονομικό έλεγχο,

— τους χώρους όπου τα εν λόγω εμπορεύματα μπορούν να προσκομισθούν για έλεγχο ,
— τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τον ιατροϋγειονομικό έλεγχο , καθώς και τις
διαδικασίες γενικής εφαρμογής τους.

Αρθρο 3

Οργάνωση των ελέγχων

1 . Οι υπηρεσίες ελέγχου λαμβάνουν πρόνοια ώστε να είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις
στους συνοριακούς σταθμούς όπου ασκείται ο ιατροϋγειονομικός έλεγχος .
2. Ο ιατροϋγειονομικός έλεγχος μπορεί, επίσης, να διενεργείται σε τόπους που κείνται στο εσωτερικό
της χώρας, αν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και από την τεχνική του τρόπου μεταφοράς που
χρησιμοποιείται καταφαίνεται ότι τα εμπορεύματα δεν είναι δυνατό να αλλοιωθούν ούτε να αποτελέσουν
εστία μόλυνσης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς .
3 . Στα πλαίσια συμβάσεων που ισχύουν, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθήσουν να μειώσουν όσο
είναι δυνατό τους φυσικούς ελέγχους των ευπαθών εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
4 . Όταν τα εμπορεύματα πρέπει να αποθηκευτούν περιμένοντας τα αποτελέσματα του ιατροϋγειονομι
κού ελέγχου , οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των συμβαλλομένων μερών λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα
ώστε η αποθήκευση αυτή να πραγματοποιείται κάτω από όρους που θα επιτρέπουν τη συντήρηση των
εμπορευμάτων με την τήρηση του ελάχιστου αριθμού τελωνειακών διατυπώσεων .

Άρθρο 4

Διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα

Στα πλαίσια των συμβάσεων που ισχύουν, τα συμβαλλόμενα μέρη απέχουν όσο είναι δυνατό από τη
διενέργεια ιατροϋγειονομικού ελέγχου των εμπορευμάτων που τελούν υπό διαμετακόμιση , εφόσον δεν
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης.
Άρθρο 5
Συνεργασία

1 . Οι υπηρεσίες ιατροϋγειονομκού ελέγχου συνεργάζονται με τις ομόλογες υπηρεσίες των άλλων
συμβαλλομένων μερών προκειμένου να επισπεύδεται η διέλευση των ευπαθών εμπορευμάτων που
υπόκεινται σε ιατροϋγειονομικό έλεγχο, ιδίως με την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών.
2 . Όταν αποστολή ευπαθών εμπορευμάτων κατακρατείται κατά τον ιατροϋγειονομικό έλεγχο, η
υπεύθυνη υπηρεσία αναλαμβάνει να πληροφορήσει γι' αυτό την ομόλογη υπηρεσία της χώρας εξαγωγής
μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα , αναφέροντας τους λόγους της κατακράτησης και τα μέτρα
που ελήφθησαν για τα εμπορεύματα αυτά .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 1

Αρχές

Ο κτηνιατρικός έλεγχος ασκείται, ανεξαρτήτως του τόπου όπου αυτός διενεργείται, σύμφωνα με τις
αρχές που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση , και ιδιαίτερα από το παράρτημα 1 αυτής .

Άρθρο 2

Ορισμοί

Ο κτηνιατρικός έλεγχος που ορίζεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης επεκτείνεται
και στον έλεγχο των μέσων και των όρων μεταφοράς των ζώων και ζωικών προϊόντων. Μπορεί, επίσης,
να περιλαμβάνει ελέγχους για την ποιότητα , τις προδιαγραφές και τις διάφορες ρυθμιστικές διατάξεις,
όπως αυτές που αποσκοπούν στη διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση , οι οποίοι έλεγχοι, για
λόγους αποτελεσματικότητας , συχνά συνδυάζονται με τον κτηνιατρικό έλεγχο .

Άρθρο 3

Πληροφορίες
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενεργεί κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατό κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να
αποκτά εύκολα πληροφορίες στα κατωτέρω θέματα :
— τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε κτηνιατρικό έλεγχο ,
— τους χώρους όπου τα εμπορεύματα μπορεί να παρουσιαστούν για έλεγχο ,

— τις ασθένειες η δήλωση των οποίων είναι υποχρεωτική ,
— τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τις σχετικές με τον κτηνιατρικό έλεγχο , καθώς και τις
διαδικασίες γενικής εφαρμογής τους .

Άρθρο 4

Οργάνωση των ελέγχων

1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν:
— να συγκροτούν , εφόσον υπάρχει ανάγκη και όπου αυτό είναι δυνατό , εγκαταστάσεις κατάλληλες για
τον κτηνιατρικό έλεγχο, που θα αναταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εμπορευματικής κίνησης,

— να διευκολύνουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ιδίως με το συντονισμό του ωραρίου εργασίας
των κτηνιατρικών και των τελωνειακών υπηρεσιών και με τη διεκπεραίωση , εκτός του συνηθισμένου
ωραρίου , των διατυπώσεων για τα εμπορεύματα που η άφιξή τους έχει αναγγελθεί προηγουμένως.
2 . Ο κτηνιατρικός έλεγχος των ζωικών προϊόντων μπορεί, επίσης, να πραγματοποιείται σε σημεία του
εσωτερικού της χώρας εφόσον, από τους λόγους που προβάλλονται σαν δικαιολογία και από τα
χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα , τα προϊόντα δεν θα μπορούσαν να αλλοιωθούν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς τους .

3 . Στα πλαίσια συμβάσεων που ισχύουν, τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να μειώσουν όσο είναι δυ
νατό τους φυσικούς ελέγχους των ευπαθών εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
4. Όταν τα εμπορεύματα πρέπει να αποθηκευτούν αναμένοντας τα αποτελέσματα του κτηνιατρικού
ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των συμβαλλομένων μερών λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα
ώστε η αποθήκευση να πραγματοποιείται με τις ελάχιστες δυνατές τελωνειακές διατυπώσεις, κάτω από
όρους που εξασφαλίζουν την καραντίνα και τη συντήρηση των εμπορευμάτων.
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Άρθρο 5

Διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα

Στα πλαίσια συμβάσεων που ισχύουν, τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να απέχουν, όσο είναι δυνατό,
από κτηνιατρικούς ελέγχους των ζωικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης, εφόσον δεν
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης.
Άρθρο 6

Συνεργασία

1 . Οι υπηρεσίες κτηνιατρικού ελέγχου συνεργάζονται με τις ομόλογες υπηρεσίες των λοιπών συμβαλλο
μένων μερών έτσι ώστε να επιταχύνεται η διέλευση των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε κτηνιατρικό
έλεγχο , ιδίως ανταλλάσσοντας χρήσιμες πληροφορίες .
2 . Όταν αποστολή ευπαθών εμπορευμάτων ή ζώντων ζώων κατακρατείται από τον κτηνιατρικό έλεγχο ,
η υπεύθυνη υπηρεσία προσπαθεί να πληροφορήσει γι' αυτό την ομόλογη υπηρεσία της χώρας εξαγωγής,
μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα , αναφέροντας τους λόγους της κατακράτησης και τα μέτρα
που ελήφθησαν για τα εμπορεύματα αυτά .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 1
Αρχές

Ο φυτοπαθολογικός έλεγχος ασκείται, ανεξαρτήτως του τόπου όπου διενεργείται αυτός, σύμφωνα με τις
αρχές που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση, και ειδικότερα στο παράρτημα 1 αυτής.

Αρθρο 2

Ορισμοί
Ο φυτοπαθολογικός έλεγχος που ορίζεται στο στοιχείο ε) του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης καλύπτει
ομοίως τον έλεγχο των μέσων και των τρόπων μεταφοράς των φυτών και των φυτικών προϊόντων. Μπορεί
να περιλαμβάνει ομοίως μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση των φυτικών προϊόντων που απειλούνται
με εξαφάνιση .

Αρθρο 3

Πληροφορίες

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενεργεί έτσι ώστε να είναι δυνατό κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να αποκτά
εύκολα πληροφορίες στα κατωτέρω θέματα :
— τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε ειδικούς φυτοϋγειονομικούς όρους,
— τους χώρους όπου ορισμένα φυτά ή φυτικά προϊόντα μπορεί να προσκομίζονται για έλεγχο,
— τον κατάλογο των ασθενειών των φυτών και των φυτικών προϊόντων για τις οποίες υφίστανται
απαγορεύσεις ή περιορισμοί που είναι σε ισχύ,
— τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τις σχετικές με τον φυτοπαθολογικό έλεγχο, καθώς και
τις διαδικασίες γενικής εφαρμογής τους.

Αρθρο 4

Οργάνωση των ελέγχων

1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν:

— να συγκροτούν, εφόσον υπάρχει ανάγκη και όπου αυτό είναι δυνατό , εγκαταστάσεις κατάλληλες για
τον φυτοπαθολογικό έλεγχο, την αποθήκευση , την απεντόμωση και την απολύμανση , που θα
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εμπορευματικής κίνησης ,
— να διευκολύνουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ιδίως με το συντονισμό των ωραρίων εργασίας
των φυτοπαθολογικών και των τελωνειακών υπηρεσιών και με τη διεκπεραίωση , εκτός του συνηθι
σμένου ωραρίου , των διατυπώσεων για τα ευπαθή εμπορεύματα, όταν η άφιξή τους έχει αναγγελθεί
προηγουμένως .

2. Ο φυτοπαθολογικός έλεγχος φυτών και φυτικών προϊόντων μπορεί, επίσης, να ενεργείται στο
εσωτερικό της χώρας, εφόσον με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τα χρησιμοποιούμενα
μέσα μεταφοράς, τα εμπορεύματα δεν θα μπορούσαν να αλλοιωθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
τους .

3 . Στα πλαίσια συμβάσεων που ισχύουν, τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να μειώσουν, όσο το
δυνατό , τους φυσικούς ελέγχους των ευπαθών εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της διαδρομής .

4. Όταν τα εμπορεύματα πρέπει να αποθηκευτούν αναμένοντας τα αποτελέσματα του φυτοπαθολογικού
ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των συμβαλλόμενων μερών κάνουν τα απαραίτητα ώστε η
αποθήκευση αυτή να πραγματοποιείται με τις ελάχιστες τελωνειακές διατυπώσεις, κάτω από όρους που
διασφαλίζουν την καραντίνα και τη συντήρηση των εμπορευμάτων.
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Άρθρο 5

Διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα

Στα πλαίσια συμβάσεων που ισχύουν, τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να απέχουν, όσο είναι δυνατό,
από φυτοπαθολογικούς ελέγχους εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης, εκτός αν το
μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εγχώριων φυτών τους .
Άρθρο 6

Συνεργασία

1 . Οι φυτοπαθολογικές υπηρεσίες συνεργάζονται με τις ομόλογες υπηρεσίες των λοιπών συμβαλλομένων
μερών, έτσι ώστε να επιταχύνεται η διέλευση των φυτών και των φυτικών προϊόντων που υπόκεινται στον
φυτοπαθολογικό έλεγχο, ιδίως ανταλλάσσοντας χρήσιμες πληροφορίες.
2 . Όταν αποστολή φυτών ή φυτικών προϊόντων κατακρατείται κατά τον φυτοπαθολογικό έλεγχο , η
υπεύθυνη υπηρεσία προσπαθεί να πληροφορήσει γι' αυτό την ομόλογη υπηρεσία της χώρας εξαγωγής,
μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, αναφέροντας τους λόγους της κατακράτησης και τα μέτρα
που ελήφθησαν όσον αφορά στα εμπορεύματα αυτά .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΉΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1
Αρχές

Ο έλεγχος συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην
παρούσα σύμβαση ασκείται, ανεξαρτήτως του τόπου όπου ο έλεγχος διενεργείται, σύμφωνα με τις αρχές
που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση , και ιδιαίτερα στο παράρτημα 1 αυτής .

Αρθρο 2

Πληροφορίες
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενεργεί έτσι ώστε να είναι δυνατό κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να αποκτά
εύκολα πληροφορίες στα κατωτέρω θέματα :
— τις προδιαγραφές που εφαρμόζει,
— τους χώρους όπου τα εμπορεύματα μπορούν να προσκομίζονται για έλεγχο ,

— τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τις σχετικές με τον έλεγχο συμφωνίας με τις τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και τις διαδικασίες γενικής εφαρμογής τους .

Αρθρο 3

Εναρμόνιση των προδιαγραφών
Λόγω ελλείψεως διεθνών προδιαγραφών, τα συμβαλλόμενα μέρη , εφαρμόζοντας τις εθνικές προδιαγρα
φές , προσπαθούν να τις εναρμονίσουν μέσω διεθνών συμφωνιών.

Αρθρο 4

Οργάνωση των ελέγχων
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν:
— να συγκροτούν, εφόσον υπάρχει ανάγκη και όπου αυτό είναι δυνατό, σταθμούς ελέγχου συμφωνίας με
τις τεχνικές προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εμπορευματικής κίνησης ,
— να διευκολύνουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων , ιδίως με το συντονισμό των ωρών εργασίας της
υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές και των
τελωνειακών υπηρεσιών και με τη διεκπεραίωση , εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, των διατυπώσεων
για τα ευπαθή εμπορεύματα , οσάκις η άφιξη αυτών έχει αναγγελθεί προηγουμένως.

2. Ο έλεγχος συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορεί επίσης να διενεργείται σε σημεία του
εσωτερικού της χώρας , εφόσον, από τους λόγους που προβάλλονται σαν δικαιολογία και τα χρησιμοποι
ούμενα μεταφορικά μέσα , τα εμπορεύματα, και ιδιαίτερα τα ευπαθή προϊόντα , δεν θα μπορούσαν να
αλλοιωθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους .
3 . Στα πλαίσια συμβάσεων που ισχύουν, τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να μειώσουν, όσο είναι
δυνατό , τους φυσικούς ελέγχους , κατά τη διαδρομή , ευπαθών εμπορευμάτων που υποβάλλονται στον
έλεγχο συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Τα συμβαλλόμενα μέρη οργανώνουν τον έλεγχο συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές εναρμονί
ζοντας, κάθε φορά που αυτό είναι δυνατό , τις αντίστοιχες διαδικασίες της υπεύθυνης για τον έλεγχο αυτό
υπηρεσίας και, ενδεχομένως , των αρμόδιων υπηρεσιών για τους άλλους ελέγχους και επιθεωρήσεις .
5 . Στην περίπτωση ευπαθών εμπορευμάτων που κρατούνται εν αναμονή των αποτελεσμάτων του
ελέγχου συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των συμβαλλομένων
μερών επιβλέπουν ώστε η εναπόθεση των εμπορευμάτων ή η στάθμευση των μεταφορικών μέσων να
διενεργείται με όσο το δυνατό ελάχιστες τελωνειακές διατυπώσεις, κάτω από όρους που θα επιτρέπουν τη
διατήρηση των εμπορευμάτων.
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Άρθρο 5
Διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα

Ο έλεγχος συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές ασκείται συνήθως μόνο σε εμπορεύματα απευθείας
διαμετακομιζόμενα .

Αρθρο 6
Συνεργασία

1 . Οι υπεύθυνες υπηρεσίες ελέγχου συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές συνεργάζονται με τις
ομόλογες υπηρεσίες των λοιπών συμβαλλομένων μερών, προκειμένου να επιταχύνεται η διέλευση
ευπαθών εμπορευμάτων που υπόκεινται στον έλεγχο συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές, ιδίως με
την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών .
2 . Οσάκις αποστολή ευπαθών προϊόντων κατακρατείται κατά τον έλεγχο συμφωνίας με τις τεχνικές
προδιαγραφές, η υπεύθυνη υπηρεσία επιδιώκει να πληροφορήσει σχετικά την ομόλογη υπηρεσία της
χώρας εξαγωγής , μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, αναφέροντας τους λόγους της κατακράτη
σης και τα μέτρα που ελήφθησαν όσον αφορά τα εμπορεύματα .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 1

Αρχές

Ο έλεγχος ποιότητας των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται,
ανεξαρτήτως του τόπου όπου ασκείται αυτός, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα
σύμβαση , και ειδικότερα στο παράρτημα 1 αυτής .
Άρθρο 2

Πληροφορίες
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενεργεί έτσι ώστε να είναι δυνατό κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να αποκτά
εύκολα πληροφορίες στα κατωτέρω θέματα :
— τους χώρους όπου τα εμπορεύματα μπορούν να προσκομίζονται για έλεγχο,

— τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τις σχετικές με τον έλεγχο ποιότητας, καθώς και τις
διαδικασίες γενικής εφαρμογής τους .
Άρθρο 3

Οργάνωση των ελέγχων

1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν:

— να συγκροτούν, εφόσον υπάρχει ανάγκη και όπου αυτό είναι δυνατό , σταθμούς ελέγχου ποιότητας που
θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εμπορευματικής κίνησης,
— να διευκολύνουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ιδίως με το συντονισμό των ωρών εργασίας της
υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ποιότητας και των τελωνειακών υπηρεσιών, και
με τη διεκπεραίωση , εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, των διατυπώσεων για τα ευπαθή εμπορεύματα,
οσάκις η άφιξη αυτών έχει αναγγελθεί προηγουμένως .

2. Ο έλεγχος ποιότητας μπορεί, επίσης, να ενεργείται σε σημεία του εσωτερικού της χώρας, εφόσον οι
χρησιμοποιούμενες διαδικασίες συμβάλλουν στη διευκόλυνση της διεθνούς κυκλοφορίας των εμπορευμά
των .

3 . Στα πλαίσια συμβάσεων που ισχύουν, τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να μειώσουν όσο το δυνατό
τους φυσικούς ελέγχους κατά τη διέλευση των ευπαθών εμπορευμάτων που υπόκεινται σε έλεγχο
ποιότητας.
4. Τα συμβαλλόμενα μέρη οργανώνουν τον έλεγχο ποιότητας εναρμονίζοντας, κάθε φορά που αυτό είναι
δυνατό , τις αντίστοιχες διαδικασίες της υπεύθυνης για τον έλεγχο αυτό υπηρεσίας και, ενδεχομένως, των
αρμόδιων υπηρεσιών για τους άλλους ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Άρθρο 4

Διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα

Ο έλεγχος ποιότητας ασκείται συνήθως μόνο σε εμπορεύματα απευθείας διαμετακομιζόμενα.
Άρθρο 5

Συνεργασία

1 . Οι υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας συνεργάζονται με τις ομόλογες υπηρεσίες των λοιπών συμβαλλομέ
νων μερών προκειμένου να επιταχύνεται η διέλευση ευπαθών εμπορευμάτων που υπόκεινται σε έλεγχο
ποιότητας, ιδίως με την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών.
2. Οσάκις αποστολή ευπαθών εμπορευμάτων κατακρατείται κατά τον έλεγχο ποιότητας, η υπεύθυνη
υπηρεσία επιδιώκει να πληροφορήσει σχετικά την ομόλογη υπηρεσία της χώρας εξαγωγής, μέσα στο
συντομότερο χρονικό διάστημα, αναφέροντας τους λόγους της κατακράτησης και τα μέτρα που
ελήφθησαν όσον αφορά τα εμπορεύματα .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ
.

ΑΡΘΡΟ 22 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1

Μέλη

Τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης είναι τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης .

Άρθρο 2

Παρατηρητές
1 . Η Επιτροπή Διαχείρισης μπορεί να αποφασίζει να προσκαλεί τις αρμόδιες διοικήσεις κρατών που δεν
είναι συμβαλλόμενα μέρη ή εκπροσώπους διεθνών οργανισμών που δέν είναι συμβαλλόμενα μέρη , για
θέματα που τους ενδιαφέρουν, προκειμένου να παρίστανται στις συνόδους με την ιδιότητα του παρατη
ρητή .

2 . Εντούτοις , υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1 , οι διεθνείς οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγρα
φο 1 , οι οποίοι είναι αρμόδιοι όσον αφορά τα θέματα που ρυθμίζονται στα παραρτήματα της παρούσας
σύμβασης, συμμετέχουν αυτοδικαίως στις εργασίες της Επιτροπής Διαχείρισης σαν παρατηρητές .

Άρθρο 3
Γραμματεία

Η Γραμματεία της επιτροπής ασκείται από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής για
την Ευρώπη .
}

Άρθρο 4
Συγκλήσεις

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη συγκαλεί την επιτροπή :
ΐ) δυό χρόνια αφότου άρχισε να ισχύει η σύμβαση "

Π ) στη συνέχεια , σε ημερομηνία που καθορίζεται από την επιτροπή , αλλά τουλάχιστον κάθε πέντε
χρόνια"

Uΐ) μετά από αίτηση των αρμόδιων διοικήσεων τουλάχιστον πέντε κρατών που είναι συμβαλλόμενα
μέρη .

Αρθρο 5

Προεδρία

Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο με την ευκαιρία κάθε συνόδου της.

Άρθρο 6

Απαρτία

Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός τρίτου των κρατών που είναι
συμβαλλόμενα μέρη .
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Άρθρο 7

Αποφάσεις
ί) Οι προτάσεις τίθενται σε ψηφοφορία.

ίΐ) Κάθε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος και εκπροσωπείται στη σύνοδο διαθέτει μία ψήφο .
ϊϋ) Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 16 της σύμβασης, οι οργανισμοί περιφερεια
κής οικονομικής ενοποίησης, που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση , σε περίπτωση ψηφοφορίας,
διαθέτουν μόνον αριθμό ψήφων ίσο με το σύνολο των ψήφων που διαθέτουν τα κράτη μέλη τους που,
ταυτόχρονα, είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση . Στην τελευταία αυτή περίπτωση , τα κράτη μέλη
αυτά δεν ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους.

ίν) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρου εδαφίου ν), οι προτάσεις υιοθετούνται με απλή
πλειοψηφία των παρόντων μελών που ψηφίζουν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα
ανωτέρω εδάφια π) και Πί).

ν) Οι τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης υιοθετούνται με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων
μελών που ψηφίζουν, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα ανωτέρω εδάφια Η ) και ϋί).

Αρθρο 8
Έκθεση
Η επιτροπή εγκρίνει την έκθεσή της πριν από τη λήξη της συνόδου.

Αρθρο 9

Συμπληρωματικές διατάξεις
Σε περίπτωση έλλειψης σχετικών διατάξεων στο παρόν παράρτημα , εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονι
σμός της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη , εκτός αν η επιτροπή αποφασίσει άλλως για το θέμα
αυτό .
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Απριλίου 1984

βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, για τη χορήγηση άδειας
στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων
(84/253/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι αυτή η τελευταία οδηγία συμπληρώθηκε με την
οδηγία 83/349/EOK (S) για τους ενοποιημένους λογα
ριασμούς"

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 3
στοιχείο ζ),
την πρόταση της Επιτροπής (1) ,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (3),
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με την οδηγία 78/660/EOK (4), οι ετήσιοι
λογαριασμοί ορισμένων μορφών εταιρειών πρέπει να
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ικανά να
διενεργούν αυτό τον έλεγχο από τον οποίο μπορούν να
απαλλαγούν μόνον οι εταιρείες που αναφέρονται στο
άρθρο 1 1 της εν λόγω οδηγίας"

ότι πρέπει να εναρμονιστούν τα προσόντα των προσώ
πων που είναι ικανά να ασκούν το νόμιμο έλεγχο των
λογιστικών εγγράφων και να διασφαλιστεί ότι τα πρό
σωπα αυτά θα είναι ανεξάρτητα και έντιμα"

ότι το υψηλό επίπεδο των θεωρητικών γνώσεων οι οποίες
απαιτούνται για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών
εγγράφων, καθώς και η ικανότητα πρακτικής εφαρμο
γής των γνώσεων αυτών, πρέπει να διασφαλίζονται με
εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας*

ότι πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η εξουσία να
χορηγούν άδεια σε πρόσωπα τα οποία δεν συγκεντρώ
νουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις στον τομέα
της θεωρητικής κατάρτισης αλλά έχουν στο ενεργητικό
τους μακρά επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία
τους προσδίδει επαρκή πείρα στον οικονομικό, νομικό
και λογιστικό τομέα και έχουν επιτύχει σε εξετάσεις
επαγγελματικής ικανότητας"

ότι πρέπει, επίσης, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να
προβλέψουν μεταβατικές διατάξεις υπέρ των επαγγελ
ματιών"
(') ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ

αριθ .
αριθ .
αριθ .
αριθ .

C
C
C
C

112
317
140
171

της
της
της
της

13 . 5 . 1978 , σ . 6 και
18 . 12. 1975 , σ . 6.
5 . 6. 1979, σ . 154.
9 . 7 . 1979 , σ . 30.

ί4) ΕΕ αριθ . L 222 της 14 . 8 . 1978 , σ . 11 .

(S) ΕΕ αριθ. L 193 της 18 . 7 . 1983 , σ . 1 .
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ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να χορηγούν άδεια τόσο
σε φυσικά πρόσωπα , όσο και σε εταιρείες ελέγχου που
είναι δυνατόν να είναι νομικά πρόσωπα ή άλλες μορφές
εταιρειών ή ενώσεις προσώπων"
ότι τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν τον νόμιμο
έλεγχο των λογιστικών εγγράφων στο όνομα μιας τέτοι
ας εταιρείας ελέγχου πρέπει να πληρούντους όρους της
παρούσας οδηγίας"
ότι ένα κράτος μέλος θα μπορεί να χορηγεί άδεια σε
πρόσωπα τα οποία έχουν αποκτήσει έξω από αυτό το
κράτος προσόντα ισοδύναμα με τα προσόντα που προ
βλέπει η παρούσα οδηγία"
ότι πρέπει να γίνει δεκτό ότι ένα κράτος μέλος στο
οποίο, κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, υπάρ
χουν ήδη αναγνωρισμένες κατηγορίες φυσικών προσώ
πων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγί
ας, για τις οποίες όμως το επίπεδο των εξετάσεων
επαγγελματικής ικανότητας είναι κατώτερο από το επί
πεδο των εξετάσεων του πέρατος πανεπιστημιακών
σπουδών, μπορεί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις
και μέχρις ότου γίνει νέος συντονισμός, να χορηγεί
άδεια ειδικά στα πρόσωπα αυτά τα ασκούν τον νόμιμο
έλεγχο των λογιστικών εγγράφων εταιρειών και συνόλων

επιχειρήσεων, περιορισμένου μεγέθους, εφόσον αυτό το
κράτος μέλος δεν έκανε χρήση των δικαιωμάτων απαλ
λαγής που προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες στο θέμα
της κατάρτισης των ενοποιημένων λογαριασμών"
ότι η παρούσα οδηγία δεν αφορά ούτε την ελευθερία
εγκατάστασης ούτε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών,
όσον αφορά τους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των
λογιστικών εγγράφων"
ότι η αναγνώριση των αδειών που χορηγούνται για τη
διενέργεια αυτού του ελέγχου στους υπηκόους άλλων
κρατών μελών θα ρυθμιστεί ειδικά από οδηγίες σχετικά
με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων στον
οικονομικό και λογιστικό τομέα , καθώς και την ελεύθε
ρη παροχή υπηρεσιών σ' αυτούς τους τομείς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΤΜΗΜΑ I

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1
1 . Τα μέτρα συντονισμού που επιβάλλει η παρούσα
οδηγία εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών οι οποίες
αφορούν τους υπεύθυνους για τη διενέργεια :
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α) του νόμιμου ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών των
εταιρειών, καθώς και της επαλήθευσης της συνέπει
ας των εκθέσεων διαχείρισης με τους ετήσιους λογα
ριασμούς, εφόσον ο έλεγχος αυτός και η επαλήθευση
αυτή επιβάλλονται από το κοινοτικό δίκαιο'

β) του νόμιμου ελέγχου των ενοποιημένων λογαρια
σμών των συνόλων επιχειρήσεων, καθώς και της
επαλήθευσης της συνέπειας των ενοποιημένων εκθέ
σεων διαχείρισης με τους ενοποιημένους λογαρια
σμούς, εφόσον ο έλεγχος αυτός και η επαλήθευση
αυτή επιβάλλονται από το κοινοτικό δίκαιο.
2. Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει η παράγραφος 1
μπορεί να είναι, ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε κράτους
μέλους, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή άλλες
μορφές εταιρειών ή ενώσεων προσώπων (εταιρείες ελέγ
χου κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας).

ΤΜΗΜΑ II

Κανόνες για την άδεια

Αρθρο 2

1 . Ο νόμιμος έλεγχος των εγγράφων που αναφέρει το
άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να διεξάγεται
μόνον από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια.
Χορηγείται άδεια από τις αρχές των κρατών μελών
μόνο :
α) στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τουλάχιστον τις
προϋποθέσεις που καθορίζουν τα άρθρα 3 έως 19"

β) στις εταιρείες ελέγχου που πληρούν τουλάχιστον τις
εξής προϋποθέσεις:
ΐ) τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν τον νόμιμο
έλεγχο των εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 1 , στο όνομα της εταιρείας ελέγχου, πλη
ρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που καθορί
ζουν τα άρθρα 3 έως 19" τα κράτη μέλη μπορούν
να προβλέπουν ότι στα φυσικά αυτά πρόσωπα
πρέπει επίσης να έχει χορηγηθεί άδεια,
Η) την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφων έχουν
φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ελέγχου που πλη
ρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις των άρθρων
3 έως 19, με την εξαίρεση της παραγράφου 1
στοιχείο β) του άρθρου 11 " τα κράτη μέλη μπο
ρούν να προβλέπουν ότι στα φυσικά αυτά πρό
σωπα ή εταιρείες ελέγχου πρέπει να έχει χορηγη
θεί άδεια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη τα οποία δεν
επιβάλλουν την πλειοψηφία αυτή , κατά την έκ
δοση της παρούσας οδηγίας, μπορούν να μην την
επιβάλλουν υπό τον όρο ότι όλα τα μερίδια ή οι
μετοχές της εταιρείας ελέγχου είναι ονομαστικές
και είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν μόνο με τη
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συμφωνία της εταιρείας ελέγχου η/και, εφοσον
το προβλέπει το κράτος μέλος, με την έγκριση
της αρμόδιας αρχής,

ΐϊΐ) η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού ή δια
χειριστικού οργάνου της εταιρείας ελέγχου απο
τελείται από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ελέγ
χου που πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις
που καθορίζουν τα άρθρα 3 έως 19' τα κράτη
μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι στα φυσικά
αυτά πρόσωπα ή εταιρείες ελέγχου πρέπει επίσης
να έχει χορηγηθεί άδεια . Όταν το όργανο αυτό
αποτελείται από δύο μόνο μέλη , το ένα από αυτά
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.
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Ένα μέρος τουλάχιστον αυτών των εξετάσεων θα πρέπει
να γίνεται γραπτώς.
Άρθρο 6

Ο έλεγχος των θεωρητικών γνώσεων, που περιλαμβάνε
ται στις εξετάσεις, θα πρέπει να αφορά ειδικότερα τους
ακόλουθους τομείς:
α) — λογιστικό έλεγχο,
— ανάλυση και κριτική των ετήσιων λογαρια
σμών,
— γενική λογιστική ,

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, η άδεια
που έχει χορηγηθεί σε μια εταιρεία ελέγχου πρέπει να
ανακαλείται όταν παύσει να πληρούται μία από τις

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β). Τα
κράτη μέλη μπορούν, πάντως, να προβλέπουν χρονική
περίοδο όχι μεγαλύτερη από δύο χρόνια προκειμένου να
πληρωθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοι
χείο β) σημεία Η) και ΐϋ).
2 . Οι αρχές των κρατών μελών μπορεί να είναι, για
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, επαγγελματικές
ενώσεις, υπό τον όρο ότι τους έχει αναγνωριστεί βάσει
του εθνικού δικαίου η αρμοδιότητα να χορηγούν άδεια
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Οι αρχές ενός κράτους μέλους χορηγούν άδεια μόνο σε
πρόσωπα έντιμα τα οποία δεν ασκούν καμία δραστηριό
τητα ασυμβίβαστη , σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του
κράτους μέλους, προς τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 .

— ενοποιημένους λογαριασμούς,

— αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης και λογιστι
κή διαχείρησης,

— εσωτερικό έλεγχο,
— κανόνες που αφορούν την κατάρτιση των ετή
σιων λογαριασμών και των ενοποιημένων λογα
ριασμών, καθώς και τρόπους αποτίμησης των
κονδυλίων του ισολογισμού και προσδιορισμού
των αποτελεσμάτων,
— νομικούς και επαγγελματικούς κανόνες που αφο
ρούν τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγρά
φων, καθώς και τα πρόσωπα που διενεργούν
αυτόν τον έλεγχο"

β) στο βαθμό που αφορούν τον έλεγχο των λογαρια
σμών :
— δίκαιο των εταιρειών,
— πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ανάλογων διαδικα
σιών,
— φορολογικό δίκαιο ,

— αστικό και εμπορικό δίκαιο,
— εργατικό δίκαιο και δίκαιο των κοινωνικών
ασφαλίσεων,

Άρθρο 4

Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει άδεια, για να
διενεργεί τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 , μόνον όταν, αφού
φθάσει το επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ακο
λουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής διδασκαλίας, κάνει
πρακτική άσκηση και επιτύχει σε εξετάσεις επαγγελμα
τικής ικανότητας που θα είναι επιπέδου πέρατος πανε
πιστημιακών σπουδών και τις οποίες εξετάσεις διοργα
νώνει ή αναγνωρίζει το κράτος.

Άρθρο 5

Οι εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρο
νται στο άρθρο 4 πρέπει να εγγυώνται το επίπεδο των
απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων στους σχετικούς
τομείς για τη διενέργεια του νόμιμου ελέγχου των εγγρά
φων τα οποία προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 1 και
την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσε
ων κατά τη διενέργεια αυτού του ελέγχου.

— συστήματα πληροφοριών και πληροφορική ,
— οικονομική των επιχειρήσεων, πολιτική οικονο
μία και χρηματοοικονομικά ,
— μαθηματικά και στατιστική ,

— βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης των επι
χειρήσεων .
Άρθρο 7
1 . Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 5 και 6, τα κράτη
μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα πρόσωπα που έχουν
επιτύχει σε πανεπιστημιακές ή ισότιμες εξετάσεις ή
κατέχουν πανεπιστημιακά ή άλλα ισότιμα διπλώματα,
σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναφέρο
νται στο άρθρο 6, απαλλάσσονται από τον έλεγχο των
θεωρητικών γνώσεων στους τομείς που έχουν ήδη κυρω
θεί από αυτές τις εξετάσεις ή αυτά τα διπλώματα .

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 , τα κράτη μέλη
μπορούν να ορίζουν ότι οι κάτοχοι πανεπιστημιακών ή
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άλλων ισοτίμων διπλωμάτων, που αφορούν έναν η
περισσότερους από τους τομείς που αναφέρονται στο
άρθρο 6, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της ικανότη
τας πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων σε
αυτούς τους τομείς, εάν οι γνώσεις αυτές αποτέλεσαν το
αντικείμενο πρακτικής άσκησης που κυρώθηκε από
εξετάσεις ή δίπλωμα που αναγνωρίζει το κράτος.
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λία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος
ούτε είναι δυνατόν να υποκαταστήσει πάνω από τέσσε
ρα έτη επαγγελματικής δραστηριότητας.
2 . Η διάρκεια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων,
καθώς και η πρακτική άσκηση , δεν είναι δυνατόν να
είναι συντομότερες από το πρόγραμμα θεωρητικής

διδασκαλίας και την πρακτική άσκηση που προβλέπο
νται στο άρθρο 4 .

Αρθρο 8

1 . Για να εξασφαλίζεται η ικανότητα πρακτικής εφαρ
μογής των θεωρητικών γνώσεων, ο έλεγχος των οποίων
περιλαμβάνεται στις εξετάσεις, θα πρέπει να γίνεται
πρακτική άσκηση διάρκειας τριών τουλάχιστον ετών
που θα αφορά , ιδίως, τον έλεγχο των ετήσιων λογαρια
σμών, των ενοποιημένων λογαριασμών ή ανάλογων
οικονομικών εγγράφων. Η πρακτική αυτή άσκηση πρέ
πει να γίνεται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα κοντά σε
πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του
δικαίου του κράτους μέλους σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία . Τα κράτη μέλη , ωστόσο, μπορούν να επιτρέπουν
η πρακτική άσκηση να γίνεται κοντά σε πρόσωπο στο
οποίο έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του δικαίου άλλου
κράτους μέλους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία .
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλη η πρακτική
άσκηση γίνεται κοντά σε πρόσωπα που παρέχουν επαρ
κείς εγγυήσεις όσον αφορά την κατάρτιση του ασκούμε
νου .

Αρθρο 11
1 . Οι αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να χορηγή
σουν άδεια σε πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μέρος των
προσόντων τους ή όλα τα προσόντα τους σε άλλο
κράτος εφόσον τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις εξής δύο
προϋποθέσεις:

α) τα προσόντα τους κρίνονται από τις αρμόδιες αρχές
ισότιμα με τα προσόντα που απαιτούνται βάσει του
δικαίου αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία"

β) έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν τις νομικές γνώσεις
που απαιτούνται σ ' αυτό το κράτος μέλος για τον
νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει το άρ
θρο 1 παράγραφος 1 . Οι αρχές αυτού του κράτους
μπορούν πάντως να μην απαιτήσουν αυτήν την από
δειξη εάν κρίνουν επαρκείς τις νομικές γνώσεις που
τα πρόσωπα αυτά έχουν αποκτήσει σε ένα άλλο
κράτος .

2 . Εφαρμόζεται το άρθρο 3 .

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν άδεια στα
πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαι
τούνται βάσει του άρθρου 4 , για την άσκηση του νόμιμου
ελέγχου των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παρά
γραφος 1 , εάν τα πρόσωπα αυτά αποδείξουν:
α) είτε ότι έχουν ασκήσει επί δεκαπενταετία επαγγελ
ματικές δραστηριότητες που τους επέτρεψαν να
αποκτήσουν επαρκή πείρα στον οικονομικό, νομικό
και λογιστικό τομέα , και ότι επέτυχαν στις εξετά
σεις επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπει το
άρθρο 4'

Αρθρο 12

1 . Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρεί ότι έχουν άδεια,
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι επαγγελματίες
στους οποίους χορηγήθηκε άδεια με ατομική πράξη των
αρμόδιων αρχών αυτού του κράτους μέλους, πριν από
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρά
γραφος 2 .

β) είτε ότι έχουν ασκήσει επί επταετία επαγγελματικές
δραστηριότητες σ' αυτόν τον ίδιο τομέα , επιπλέον
ότι έχουν κάνει την πρακτική άσκηση που προβλέπει
το άρθρο 8 και επέτυχαν στις εξετάσεις επαγγελματι
κής ικανότητας που προβλέπει το άρθρο 4.

2. Η εγγραφή ενός φυσικού προσώπου σε επαγγελματι
κή ένωση αναγνωρισμένη από το κράτος, η οποία δίνει,
σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους, στα μέλη
αυτής της ένωσης το δικαίωμα να διενεργούν τον νόμιμο
έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1 παρά
γραφος 1 μπορεί να θεωρείται ως χορήγηση άδειας με
ατομική πράξη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου .

Αρθρο 10

'Αρθρο 13

1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρήσουν ως έτη επαγ
γελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπονται στο
άρθρο 9, τις περιόδους θεωρητικής διδασκαλίας που
αφορά τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 6, υπό
τον όρο ότι η διδασκαλία αυτή θα έχει κυρωθεί από
εξετάσεις αναγνωρισμένες από το κράτος. Η διδασκα

Μέχρι να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 30
παράγραφος 2, ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει
ότι έχουν άδεια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι
επαγγελματίες που δεν έχουν μεν λάβει άδεια με ατομική
πράξη των αρμόδιων αρχών, αλλά έχουν, παρ' όλα
ταύτα, τα ίδια προσόντα μέσα σ' αυτό το κράτος μέλος
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με τα πρόσωπα στα οποία έχει δοθεί άδεια με ατομική
πράξη και διενεργούν κατά την ημερομηνία της άδειας
τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στο όνομα αυτών των προσώπων
στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια .
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Αρθρο 17
Το άρθρο 3 εφαρμόζεται στα άρθρα 15 και 16.

Αρθρο 18
Άρθρο 14
1 . Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει ότι έχουν
άδεια , σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι εταιρείες
ελέγχου που είχαν λάβει άδεια με ατομική πράξη των
αρμόδιων αρχών αυτού του κράτους μέλους πριν τεθούν
σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 παρά
γραφος 2 .

2. Οι όροι που καθορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο β) σημεία Η) και ΐϋ) πρέπει να πληρωθούν το
βραδύτερο μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπε
ται να καθοριστεί μεγαλύτερο από πέντε χρόνια από την
ημερομηνία που τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 30 παράγραφος 2 .
3 . Τα φυσικά πρόσωπα που , μέχρι να τεθούν σε εφαρ
μογή οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2, διενερ
γούσαν τον έλεγχο των εγγράφων τα οποία προβλέπει
το άρθρο 1 παράγραφος 1 στο όνομα της εταιρείας
ελέγχου, μπορούν, μετά από αυτή την ημερομηνία, να
λάβουν άδεια να συνεχίσουν να διενεργούν τον έλεγχο
αυτό ακόμη και αν δεν πληρούν όλους τους όρους της
παρούσας οδηγίας.

Αρθρο 15

'Εως ένα έτος μετά τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 30 παράγραφος 2, οι επαγγελματίες που δεν
έχουν λάβει άδεια με ατομική πράξη των αρμόδιων
αρχών, αλλά είναι εντούτοις ικανοί, μέσα σ ' ένα κρά
τος μέλος, να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγρά
φων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και
έχουν πράγματι ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα έως
αυτή την ημερομηνία , μπορούν να λάβουν άδεια από
αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδη
γία .

Αρθρο 16

Τα κράτη μέλη μπορούν , έως ένα έτος μετά τη θέση σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 2,
να εφαρμόζουν μεταβατικά μέτρα προκειμένου να ρυθμί
σουν τη θέση των επαγγελματιών που, μετά από αυτή
την ημερομηνία , θα διατηρήσουν το δικαίωμα να διενερ
γούν τον έλεγχο των ετήσιων λογιστικών εγγράφων
ορισμένων μορφών εταιρειών που δεν υπόκεινται σε
νόμιμο έλεγχο και οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να
διενεργούν αυτόν τον έλεγχο με την καθιέρωση νέων
νόμιμων ελέγχων, αν δεν θεσπίζονταν προς όφελος τους
ειδικά μέτρα .

1 . Τα κράτη μέλη μπορούν, έως έξι χρόνια μετά τη
θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρά
γραφος 2, να εφαρμόζουν μεταβατικά μέτρα για να
ρυθμίσουν τη θέση προσώπων που βρίσκονται στο στά
διο της επαγγελματικής κατάρτισης ή της πρακτικής
άσκησης κατά την ημερομηνία εφαρμογής των παρα
πάνω διατάξεων και που δεν θα πληρούσαν, στο πέρας
της κατάρτισής τους, τις προϋποθέσεις που καθορίζει
η παρούσα οδηγία και, για το λόγο αυτό, δεν θα μπο
ρούσαν να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων
που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 1 , και για τον
οποίο έλεγχο τα πρόσωπα αυτά καταρτίστηκαν.

2. Το άρθρο 3 εφαρμόζεται.

Άρθρο 19

Οι επαγγελματίες που αναφέρονται στο άρθρα 15 και 16
και τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει το άρθρο 18
μπορούν να λάβουν άδεια , κατά παρέκκλιση από το
άρθρο 4, μόνο εάν κριθούν από τις αρμόδιες αρχές
ικανοί να διενεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων
που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 και έχουν
προσόντα ισότιμα με τα προσόντα των προσώπων που
έχουν άδεια κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.

Αρθρο 20

Κράτος μέλος το οποίο δεν κάνει χρήση της ευχέρειας
που παρέχει το άρθρο 51 παράγραφος 2 της οδηγίας
78/660/EOK και στο οποίο, κατά το χρόνο έκδοσης της
παρούσας οδηγίας, διάφορες κατηγορίες φυσικών προ
σώπων μπορούν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, να διε
νεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει
το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας
οδηγίας, μπορεί, μέχρι να γίνει νεώτερος συντονισμός
στον τομέα του νόμιμου ελέγχου των λογιστικών εγγρά
φων , να χορηγεί άδεια, ειδικά, για τη διενέργεια του
νόμιμου ελέγχου των εγγράφων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) εταιρείας που δεν
υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία
κριτήρια του άρθρου 27 της οδηγίας 78/66Q/EOK, σε
φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν ιδίω ονόματι και τα
οποία :

α) συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως
19 της παρούσας οδηγίας" στην περίπτωση αυτή
πάντως το επίπεδο των εξετάσεων επαγγελματικής
ικανότητας μπορεί να είναι χαμηλότερο από εκείνο
που ορίζει το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, και
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β) έχουν ήδη διενεργήσει τον νόμιμο έλεγχο αυτής της
εταιρείας, όταν η εταιρεία αυτή δεν είχε ακόμη
υπερβεί τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία
κριτήρια του άρθρου 11 της οδηγίας 78/660/EOK.
Αν, όμως, η εταιρεία μετέχει σε σύνολο επιχειρήσεων
προς ενοποίηση , που υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα
τρία κριτήρια του άρθρου 27 της οδηγίας 78/660/EOK,
τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να διενεργούν τον νόμιμο
έλεγχο των εγγράφων της εταιρείας αυτής που αναφέρει
το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας
οδηγίας.
Άρθρο 21

Κράτος μέλος το οποίο δεν κάνει χρήση της ευχέρειας
που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας
83/349/EOK και στο οποίο , κατά την έκδοση της
παρούσας οδηγίας, διάφορες κατηγορίες φυσικών προ
σώπων μπορούν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, να διε
νεργούν τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει
το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας
οδηγίας, μπορεί, μέχρις ότου γίνει νεώτερος συντονισμός
στον τομέα του νόμιμου ελέγχου των λογιστικών εγγρά
φων, να χορηγεί άδεια, ειδικά, για τη διενέργεια του
νόμιμου ελέγχου των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο β), σε πρόσωπα που έχουν άδεια
σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας οδηγίας, αν,
κατά την ημερομηνία του κλεισίματος του ισολογισμού
της μητρικής επιχείρησης, το σύνολο των προς ενοποίη

ση επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει, βάσει των τελευταίων
εγκεκριμένων ετήσιων λογαριασμών, τα αριθμητικά
όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 27 της
οδηγίας 78/660/EOK, υπό τον όρο ότι η μητρική επιχεί
ρηση μπορεί να διενεργεί τον νόμιμο έλεγχο των εγγρά
φων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοι
χείο α) της παρούσας οδηγίας όλων των επιχειρήσεων
που περιέχονται στην ενοποίηση .

Αριθ. L 126/25

Άρθρο 24

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά δεν μπο
ρούν να διενεργούν νόμιμο έλεγχο εάν δεν είναι ανεξάρ
τητα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους το
οποίο τον επιβάλλει.

Άρθρο 25

Τα άρθρα 23 και 24 εφαρμόζονται και στα φυσικά
πρόσωπα που πληρούν τους όρους που καθορίζονται
από τα άρθρα 3 έως 19 και τα οποία διενεργούν τον
νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 1
παράγραφος 1 στο όνομα μιας εταιρείας ελέγχου.

Άρθρο 26
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα στα οποία
έχει δοθεί άδεια υπόκεινται στις κατάλληλες κυρώσεις
σε περίπτωση που δεν διενεργήσουν τον έλεγχο σύμφωνα
με τα άρθρα 23 , 24 και 25 .

Άρθρο 27

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον οι μέτο
χοι, εταίροι ή μέλη εταιρειών ελέγχου που έχουν άδεια
καθώς και τα μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή
εποπτικού οργάνου των εταιρειών αυτών που δεν αντα
ποκρίνονται προσωπικά σε ένα κράτος μέλος στις προϋ
ποθέσεις που προβλέπουν τα άρθρα 3 έως 19 δεν θα
παρεμβαίνουν κατά την εκτέλεση του ελέγχου με τρόπο
που θα μπορούσε να βλάψει την ανεξαρτησία του φυσι
κού προσώπου που διενεργεί τον έλεγχο των εγγράφων
που αναφέρονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 , στο
όνομα της εταιρείας ελέγχου.

Άρθρο 22

Το κράτος μέλος, που κάνει χρήση του άρθρου 20,
μπορεί να επιτρέψει η πρακτική άσκηση που προβλέπε
ται στο άρθρο 8 να γίνεται κοντά σε πρόσωπο το οποίο,
κατά το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους, έχει άδεια
για να διενεργεί τον νόμιμο έλεγχο που προβλέπεται στό
άρθρο 20 .

ΤΜΗΜΑ III

Επαγγελματική συνείδηση και ανεξαρτησία

Άρθρο 23

ΤΜΗΜΑ IV

Δημοσιότητα

Άρθρο 28
1 . Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ονόματα και οι
διευθύνσεις όλων των φυσικών προσώπων και εταιρειών
ελέγχου που έχουν λάβει άδεια να διενεργούν τον νόμιμο
έλεγχο των εγγράφων του άρθρου 1 παράγραφος 1 είναι
στη διάθεση του κοινού .
2. Επιπλέον, για κάθε εταιρεία ελέγχου, στην οποία
έχει χορηγηθεί άδεια, πρέπει να είναι στη διάθεση του
κοινού :

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα πρόσωπα στα οποία έχουν
χορηγήσει άδεια για τον νόμιμο έλεγχο των εγράφων,
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 , εκτελούν
τον έλεγχο αυτό με επαγγελματική συνείδηση .

α) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των φυσικών προσώ
πων που αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο
β) σημείο ΐ)'

Αριθ . L 126/26
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β) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μέτοχων, εταίρων
ή μελών της εταιρείας ελέγχου*
γ) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του διοικη
τικού ή διαχειριστικού οργάνου της εταιρείας
ελέγχου .
3 . Όταν ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να διενεργεί σε
μια εταιρεία τον νόμιμο έλεγχο των εγγράφων που ανα
φέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 , σύμφωνα με τους
όρους των άρθρων 20, 21 και 22, εφαρμόζεται η παρά
γραφος 1 του παρόντος άρθρου . Πρέπει να αναφέρεται
πάντως η κατηγορία των εταιρειών ή συνόλων επιχειρή
σεων στις οποίες μπορεί να διενεργείται παρόμοιος
έλεγχος.

ΤΜΗΜΑ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 30

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, πριν από την
1η Ιανουαρίου 1988 , τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν

με την παρούσα οδηγία . Πληροφορούν αμέσως την Επι
τροπή σχετικά .

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι διατά
ξεις που αναφέρει η παράγραφος 1 αρχίζουν να εφαρ
μόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1990 .

3 . Τα κράτη μέλη φροντίζουν να ανακοινώσουν στην
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερι
κού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπε
ται από την παρούσα οδηγία .
4. Τα κράτη μέλη φροντίζουν, επίσης, να ανακοινώ
νουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εξετάσεων που
διοργανώνουν ή αναγνωρίζουν σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 29
Η επιτροπή συνεργασίας του άρθρου 52 της οδηγίας
78/660/EOK έχει επίσης ως αποστολή :
α) να διευκολύνει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των
άρθρων 169 και 170 της συνθήκης, την εναρμονισμέ
νη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τακτικές
συνεννοήσεις που αφορούν, ιδίως, τα συγκεκριμένα
προβλήματα της εφαρμογής της"
β) να συμβουλεύει, αν είναι αναγκαίο , την Επιτροπή
σχετικά με προσθήκες ή τροποποιήσεις που θα πρέ
πει να γίνουν στην παρούσα οδηγία .

Άρθρο 31

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο, 10 Απριλίου 1984.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. CΗΕΥSSΟΝ
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Απριλίου 1984
για την τροποποίηση της απόφασης 79/783/EOK περί θεσπίσεως ενός πολυετούς
προγράμματος (1979 — 1983) στον τομέα της αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών
(ΐηΪ0ΓΠ13ίΪQUC)

(84/254/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Έχοντας υπόψη :

Άρθρο 1

τη συνθήκη για των ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235 ,

Ο τίλος της απόφασης 79/783/EOK αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:

την πρόταση της Επιτροπής ( ! ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

«Απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου
1979 για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος στον
τομέα της πληροφορικής».

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής ( 3),

Άρθρο 2
Εκτιμώντας :

ότι από τη λειτουργία του μηχανισμού κοινοτικής βοή
θειας στον τομέα της πληροφορικής, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 1996/79 (4), προκύπτει ότι έχει
εξαντληθεί το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε στο
άρθρο 2 της απόφασης 79/783/EOK (5), όσον αφορά
τις δράσεις προώθησης της πληροφορικής"

ότι, κατά την έκδοση της απόφασης 79/783/EOK, το
Συμβούλιο είχε δηλώσει ότι είναι διατεθειμένο, λαμβά
νοντας υπόψη τα αποτελέσματα που θα παρουσίαζε το
πρόγραμμα κατά τα δύο πρώτα έτή , να εξετάσει ένα νέο
πρόγραμμα"

ότι η ποσότητα και η ποιότητα των υποστηριζόμενων
προγραμμάτων δικαιολογούν τη συνέχιση της λειτουρ
γίας του μηχανισμού βοήθειας σε δράσεις προώθησης
της πληροφορικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ . 1996/79"
ότι η συνέχιση του προγράμματος φαίνεται αναγκαία για
την υλοποίηση ορισμένων στόχων της Κοινότητας μέσα
στα πλαίσια της λειτουργίας της κοινής αγοράς" ότι η
συνθήκη δεν προβλέπει τις ειδικές εξουσίες για το σκοπό
αυτό ,

0)
(2)
( 3)
(")
(S)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ .
αριθ .
αριθ .
αριθ .
αριθ.

C 193 της
C 128 της
C 346 της
L 231 της
L 231 της

28 .
16 .
31 .
13 .
13 .

7 . 1982, σ . 4.
5 . 1983 , σ . 101 .
12 . 1982, σ . 12.
9 . 1979, σ . 1 .
9 . 1979, σ . 23 .

Το άρθρο 1 της απόφασης 79/783/EOK αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :

« Άρθρο 1

Θεσπίζεται πολυετές πρόγραμμα στον τομέα της
πληροφορικής, το οποίο έχει ως στόχο :
— γενικές δράσεις: τυποποίηση , συμβάσεις κρατι
κών προμηθειών , συνεργασία μεταξύ των κέ
ντρων ερευνών και των οργανισμών που υποβοη
θούν τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής, μελέ
τη του κλάδου και της απασχόλησης, απόρρητο
και ασφάλεια των δεδομένων και νομική προ
στασία των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών
υπολογιστών,

— δράσεις προώθησης: μέτρα που αφορούν το
«sοftware», τις εφαρμογές και τους τομείς που θα
εγκριθούν από το Συμβούλιο, υπό το φως των
μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
των γενικών δράσεων και κατ' εφαρμογή του
ψηφίσματος του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμ
βρίου 1979 περί κοινοτικής δράσεως προωθήσε
ως της μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας .
Το πρόγραμμα καθορίζεται στο παράρτημα . Η διάρ
κεια του προγράματος είναι τετραετής όσον αφορά
τις γενικές δράσεις και τις δράσεις προώθησης"
παρατείνεται για δύο έτη , από τις 15 Απριλίου 1984,
όσον αφορά τις δράσεις προώθησης.»

Αριθ. L 126/28
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Άρθρο 3

Άρθρο 4

Το άρθρο 2 της απόφασης 79/783/EOK αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :

Το παράρτημα της απόφασης 79/783/EOK αντικαθίστα
ται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

« Άρθρο 2

Τα ποσά που κρίνονται αναγκαία για την πραγματο
ποίηση του προγράμματος είναι 10 εκατομμύρια
ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες όσον αφορά τις γενι
κές δράσεις και 30 εκατομμύρια ΕCU όσον αφορά
τις δράσεις προώθησης. Τα ποσά αυτά εγγράφονται
στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων .»

Λουξεμβούργο, 10 Απριλίου 1984.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
C. CΗΕΥSSΟΝ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.1 .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στόχοι:

α) καθορισμός των τομέων πρωταρχικής σημασίας μετά από συνεννόηση , όσο γίνεται πιο
πλατιά , με τους χρήστες και τη βιομηχανία"

β) προώθηση των ερευνών ή κάθε άλλης δράσης που έχει σκοπό να αναπτύξει κοινοτική
συμμετοχή στα διεθνή πρότυπα και, σε περίπτωση ανάγκης, εγκεκριμένες πρακτικές σε
κοινοτικό επίπεδο "

γ) εξασφάλιση ώστε τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα εγκεκριμένα πρότυπα (Sΐ3ΐκΐ3ΓS) σε
κοινοτικό επίπεδο, κυρίως στο δημόσιο τομέα , και ενθάρρυνση της γενικής εφαρμογής τους
με εναρμονισμένες δράσεις μεταξύ αρμόδιων για το θέμα εθνικών κέντρων"

δ) μέριμνα για τη διάδοση κοινοτικών πληροφοριών στον τομέα της τυποποίησης"
ε) διεκόλυνση της συμμετοχής των κοινοτικών οργανισμών στη διεθνή τυποποίηση .

1.2 .

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στόχοι:

α)

να καθοριστούν οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι ταχείας εφαρμογής συμφωνημένων προ
τύπων στον κλάδο των κρατικών προμηθειών"

β)

να ελεχθει ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα στον κλάδο των κρατικών προμηθειών, ώστε να
βοηθηθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία να ετοιμαστεί για την ολοκληρωτική εφαρμογή των
κοινοτικών κανόνων σ' αυτό τον τομέα"

γ)

να συντονιστούν οι εθνικές προσπάθειες στον τομέα γενικής αξιολόγησης των συστημάτων
και, σε συνεργασία με τα εθνικά κέντρα ερευνών στον τομέα της πληροφορικής, να τεθούν οι
αρχές ώστε να καθοριστούν κριτήρια αξιολόγησης"

δ)

να μελετηθεί η δυνατότητα να τεθούν ορισμένες αρχές για εφαρμογή κατά την αξιολόγηση
των προσφορών"

ε)

να μελετηθεί η δυνατότητα να τεθούν κοινές αρχές για τη σύνταξη των συγγραφών
υποχρεώσεων"

στ) να γίνουν ανταλλαγές τεχνικής εμπειρίας μεταξύ εθνικών υπηρεσιών επιφορτισμένων με
δημόσιες προμήθειες, και να διευκολυνθούν αυτές οι ανταλλαγές με συντονισμό των
εργασιών των εθνικών κέντρων ερευνών στον τομέα της πληροφορικής"
ζ)

να συγκριθεί η πρόοδος που έχει γίνει από την ευρωπαϊκή βιομηχανία με τις δράσεις που
έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη στον κλάδο των συμβάσεων στον τομέα της πληροφο
ρικής" να συλλεγούν τα απαραίτητα στατιστικά δεδομένα" να διευκολυνθεί η δημιουργία ίσων
όρων όσον αφορά την πρόσβαση των εταιρειών στις κοινοτικές συμβάσεις στα πλαίσια της
οδηγίας 77/62/EOK του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των δια
δικασιών σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών (')"

η)

να εντοπιστούν τα θέματα που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη σχεδίων κοινού
ενδιαφέροντος για τους κρατικούς αγοραστές .

0 ) ΕΕ αριθ . L 13 της 15 . 1 . 1977, σ . 1 .
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1.3 .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.3.1 . Συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης
Στόχοι:

α) καθορισμός ενός μηχανισμού συνεννόησης των κέντρων έρευνας μεταξύ τους και με την
Κοινότητα , με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικής επαφής με την Κοινότητα στα
πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της πληροφορικής*
β) εκτέλεση ή επέκταση μελετών που αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο (') για να ενισχυθεί η
χρησιμοποίηση της πληροφορικής"
γ) συμμετοχή στις μελέτες που αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο στον τομέα της δυνατότητας
μεταφοράς του software (2), και στην ανάπτυξή τους όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής και
εκτίμησης ορισμένων στοιχείων"
δ) παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων που συμβάλλουν στην εξέταση των τεχνικών φακέλων
στα πλαίσιο της υπογραφής συμβολαίων που αφορούν τον τομέα της πληροφορικής"

ε) συζητήσεις και, ενδεχομένως , καθορισμός των δράσεων έρευνας στα πλαίσια της κοινοτικής
πολιτικής της πληροφορικής με σκοπό :
i) την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων μεταξύ ομάδων
έρευνας, χρηστών και ομάδων χρηστών,
ii) τη συνένωση των διαθέσιμων μέσων ,

iii) την ανάπτυξη λύσεων στα προβλήματα που έχουν διεθνικό χαρακτήρα ,
iv) τη μεταφορά των αποτελεσμάτων στη βιομηχανία ,
ν) την προώθηση της τυποποίησης,
ιδίως με βοήθεια :

i) στην κινητικότητα των ερευνητών και σε διάφορες μορφές συνεργασίας σχετικές με την
έρευνα επί της επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real time), και
π) στο συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της
τεχνολογίας των δικτύων.

1.3.2. Μεσοπρόθεσμη μελέτη της πληροφορικής
Στόχοι:

α) διαρκής εξακολούθηση των εργασιών που οδήγησαν στην εκπόνηση της έκθεσης για την
εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής που απαιτείται από το ψήφισμα του Συμβουλίου της
15ης Ιουλίου 1974 περί της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της αυτόματης επεξεργασίας
πληροφοριών"
β) διεύρυνση των όρων αναφοράς των εργασιών ώστε να συμπεριλάβουν μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα στοιχεία έρευνας. Με αυτή την έννοια, εκτέλεση των μελετών που αφορούν
την αγορά και τις προτεραιότητες για τις δυνατές κοινές ενέργειες στον τομέα των παράλλη
λων προς την πληροφορική δραστηριοτήτων (peri -informatique )"

γ) καθορισμός απαραίτητων σχέσεων με τους οργανισμούς που εργάζονται σε παρόμοιους τομείς
για να συγκρίνονται τα αποτελέσματα και να αποφεύγονται οι επαναλήψεις"
δ) εκπόνηση ετήσιας συνθετικής έκθεσης που να περιέχει ερμηνεία των στατιστικών δεδομένων
και κατάλληλα συμπεράσματα"
ε) συστηματικές μελέτες στον τομέα της τεχνολογίας συστατικών στοιχείων των ηλεκτρονικών
κατασκευών (component), ώστε να καθοριστούν τα στοιχεία και οι τρόποι ενέργειας που θα
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προτάσεων της Επιτροπής σύμφωνα με το ψήφισμα του
Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 1979 περί κοινοτικής δράσεως προωθήσεως της μικροηλε
κτρονικής τεχνολογίας .

0) ΕΕ αριθ . L 255 της 6. 10. 1977 , σ . 25 .
(2) ΕΕ αριθ . L 255 της 6. 10. 1977, σ . 22.
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1.3.3 . Αποτελέσματα της πληροφορικής στην απασχόληση και επίπτωση της στην κοινωνία
Στόχοι:

α) καθορισμός , από κοινού με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τους κοινωνικούς
εταίρους, κατάλληλων μεθόδων για τη συλλογή πληροφοριών ή τις ανταλλαγές απόψεων που
είναι απαραίτητες σχετικά με τα θέματα αυτά"

β) μελέτη προβλημάτων απασχόλησης στα πλαίσια της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης
μελέτης της πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των πλευρών του θέματος που αφορούν
την περιφερειακή ανάπτυξη "

γ) άλλες πλευρές της επίδρασης της πληροφορικής στο κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα στα
προβλήματα επαγγελματικής κατάρτισης .
1.3.4. Το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων
Στόχοι:

α) παρακολούθηση μελετών ως προς το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων"

β) εξέταση των νομοθεσιών που ισχύουν ή που πρόκειται να ισχύσουν στα κράτη μέλη , καθώς
και συζήτηση των δυνατοτήτων εναρμόνισης και των μέσων που θα ήταν δυνατόν να τεθούν σε
λειτουργία σε κοινοτικό επίπεδο"

γ) ανάπτυξη , σε κοινοτικό επίπεδο, συνεργασίας με τα κράτη μη μέλη , ώστε να ανταλλάξουν τις

γνώσεις και εμπειρίες που αποκτούν σ' αυτόν τον τομέα.
1.3.5 . Νομική προστασία των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών
Στόχοι:

α) να συμβουλευθεί η Επιτροπή τους ενδιαφερόμενους κύκλους"
β) ανάπτυξη κατάλληλων σχέσεων μεταξύ Επιτροπής και εθνικών ή διεθνών οργανισμών που
ασχολούνται με το θέμα .

2.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

2. 1 .

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

2.1.1 . Το πρόγραμμα προορίζεται να προωθήσει σχέδια που έχουν κοινοτικό ενδιαφέρον και ανταποκρί
νονται στους παρακάτω στόχους:
α) συμμετοχή στην πολιτική τυποποίησης και δυνατότητας μεταφοράς του sοftware'

β) καλύτερη χρησιμοποίηση της πληροφορικής και δημιουργία ομοιογενών αγορών"
γ) ορθολογισμός των δημόσιων δαπανών"

δ) ανάπτυξη , μέσα στην Κοινότητα , μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας
πληροφορικής , κυρίως μέσω βιομηχανικών συνεργασιών που να της επιτρέπουν καλύτερη
εισχώρηση στην αγορά"
ε) εφαρμογές που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και επεκτεί
νουν έτσι το ποσοστό εξαγωγών της προς τις αγορές των κρατών μη μελών.

2.1.2. Οι δράσεις προώθησης αφορούν τον υποτομέα του sοftware και των εφαρμογών" προτεραιότητα
έχει η γλώσσα ΑDΑ και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην εφαρμογή των τεχνικών των
κατανεμημένων βάσεων δεδομένων (ditributed (1αΐ& basis) σε συνδυασμό με τα διεθνικά συστή
ματα πληροφοριών .
2.1.3 . Ο μηχανισμός κοινοτικής βοήθειας εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των δράσεων. Εξυπακούεται
ότι οι επιχειρήσεις πρέπει, κυρίως, να φροντίζουν οι ίδιες για τις αναπτυξιακές δράσεις" ο
μηχανισμός έχει την έννοια κυρίως συμπληρωματικής χρηματοδότησης των δράσεων που παρου
σιάζουν βαθμό κινδύνου πολύ υψηλό για να μπορεί εξ ολοκλήρου να καλυφθεί από τον ιδιωτικό
τομέα .
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Για να χρησιμοποιηθούν τα δημόσια κεφάλαια κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην
Κοινότητα και να ενδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τα εθνικά
προγράμματα και μέτρα σ' αυτόν τον τομέα πρέπει να συντονιστούν κατά τρόπο ώστε τα εθνικά
προγράμματα και το κοινοτικό πρόγραμμα να καταστούν συμπληρωματικά και να συμβάλλουν
σε μια κοινή προσπάθεια, και, ως εκ τούτου, στη δημιουργία μιας ισόρροπης κατάστασης
ανταγωνισμού.
2.1.4. Όλα τα προγράμματα πρέπει να ανταποκρίνονται στα παρακάτω γενικά κριτήρια:
α) οι μελέτες και οι αναπτύξεις πρέπει να μπορούν να έχουν τελειώσει σε διάστημα τεσσάρων
ετών"

β)

το πρόγραμμα (projet) δεν πρέπει να εξαρτάται από προηγούμενη νομική ή άλλη εναρμό
νιση "

γ)

η υλοποίηση του προγράμματος, σε κοινοτικό επίπεδο , πρέπει να αποφέρει οικονομικά ή
τεχνικά οφέλη μεγαλύτερα από εκείνα που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο . Το
πρόγραμμα θα ήταν αδύνατο ή θα επραγματοποιείτο δύσκολα αν έλειπε η κοινοτική
βοήθεια"

δ)

τα προγράμματα βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών
μελών ευνοούνται" η αποδοτικότητα της μεθόδου συνεργασίας που προτείνεται είναι λοιπόν
ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση" ο σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη βιομηχανικών δομών που είναι βιώσιμες εμπορικά και προσαρμοσμένες στις
ευρωπαϊκές διαστάσεις, όπως και να ενδυναμωθεί ο ανταγωνισμός"

ε)

τα προγράμματα που προτείνουν οι χρήστες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας
σε κλίμακα πλέον του ενός κράτους μέλους"

στ) όλα τα SθίΪW3Γβ που αναπτύσσονται στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών πρέπει να
μπορούν να μεταφέρονται.
2.2 .

SΟFΤWΑRΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

2.2.1 .

Γενικό software

Η βοήθεια μπορεί να χορηγηθεί για τις μελέτες και τα προγράμματα εφαρμογής για την ανάπτυξη
γενικού sοftware που ανταποκρίνονται, εκτός από τα γενικά κριτήρια που αναφέρονται στο
σημείο 2.1.4, σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:
α) θέση σε λειτουργία και διάδοση των προτύπων και προδιαγραφών"
β) βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς"
γ) βελτίωση των συνθηκών μετατροπής"
δ) καλύτερη αποτελεσματικότητα των πληροφορικών συστημάτων"

ε) ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης δικτύων ή τεχνικών που να προσφεύγουν στην κατανεμημένη
πληροφορική (informatique <distribuée) με την προοπτική γενικότερης χρήσης των κοινοτικών
προτύπων και προδιαγραφών.
2.2.2. Εφαρμογές
Η βοήθεια μπορεί να χορηγηθεί για εφαρμογές που ανταποκρίνονται, εκτός από τα γενικά
κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο 2.1.4, σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτη
ριστικά :

α) εφαρμογές που παρουσιάζουν χαρακτήρα διεθνικό (παραδείγματος χάρη: επίβλεψη του
περιβάλλοντος, έλεγχος της εναέριας, θαλάσσιας και οδικής κυκλοφορίας, διεθνείς μετα
φορές, τελωνεία)"

β) εφαρμογές που διευκολύνουν, χάρη σε μια αυτόματη επεξεργασία δεδομένων, την πραγματο
ποίηση των στόχων των ειδικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (παρα
δείγματος χάρη: ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και κεφαλαίων, διεθνείς επικοινωνίες,
γεωργική και περιφερειακή πολιτική , ενεργειακή πολιτική , προστασία του περιβάλλοντος,
κοινωνική πολιτική)"

γ) εφαρμογές που επιτρέπουν μία εμφανή οικονομία στις δημόσιες δαπάνες μέσω μιας κοινής
μελέτης ή μιας κοινής ανάπτυξης (παραδείγματος χάρη : οι εφαρμογές που αναφέρονται στην
υγεία, στην ιατρική ή στην εκπαίδευση , που είναι δυνατόν να τεθούν σε λειτουργία σε
περισσότερα από ένα κράτη μέλη)"

δ) εφαρμογές που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα στους σημαντι
κούς για την Κοινότητα οικονομικούς τομείς, με αποτελεσματική εφαρμογή , λαμβάνοντας
υπόψη κυρίως τους στόχους τοποποίησης στον τομέα των τεχνικών της πληροφορικής, όπως
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ο σχεδιασμός που υποβοηθείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή (CΑD), συστήματα ελέγχου μιας
διεργασίας εν εξελίξει και βιομηχανικού ελέγχου και αυτοματοποίηση σε διοικητικό επίπεδο,
σε περίπτωση κοινής ανάγκης"
ε) εφαρμογές των οποίων η υλοποίηση σε κοινοτικό επίπεδο είναι τέτοια ώστε να έχει σημαντική
επίδραση στα πρότυπα σε κοινοτική κλίμακα και στις στρατηγικές εξελίξεις στον τομέα της
κατανεμημένης πληροφορικής, όπως τα δίκτυα, η διαβίβαση των δεδομένων κλπ .
2.3 .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΡΕRΙ-ΙΝFΟRΜΑΤΙQUΕ) ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έχοντας υπόψη τις εξελίξεις του προγράμματος και τις μελέτες που θα πραγματοποιηθούν στα
πλαίσια εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1.3.2, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει στο
Συμβούλιο προτάσεις για βοήθεια σ' αυτούς καθώς και σε άλλους τομείς.
Ακριβέστερα κριτήρια και στόχοι πιο ακριβείς καθορίζονται υπό το φώς ανειλημμένων μελετών
και συνεννόησης μεταξύ των κρατών μελών στα πλαίσια της συμβουλευτικής επιτροπής διαχείρι
σης και συντονισμού των προγραμμάτων στον τομέα της πληροφορικής. Αυτός ο συντονισμός
έχει ως στόχο την ένταξη στο κοινοτικό πλαίσιο κάθε προγράμματος ανάπτυξης που τυχόν
θεωρηθεί απαραίτητο .
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Απριλίου 1984

για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών περί τροποποιήσεως του
προσωρινού διακανονισμού εναρμονισμένων ενεργειών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με τις αμοιβαίες συναλλαγές
τυριών
(84/255/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113 ,
τον προσωρινό διακανονισμό εναρμονισμένων ενεργειών
μεταξύ της Φινλανδίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας σχετικά με τις αμοιβαίες συναλλαγές
τυριών ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 1

Η συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών περί
τροποποιήσεως του προσωρινού διακανονισμού εναρμο
νισμένων ενεργειών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας
σχετικά με τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών εγκρίνεται
εξ ονόματος της Κοινότητας.
Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση .

τη σύσταση της Επιτροπής,

Άρθρο 2
Εκτιμώντας :

ότι αποδείχθηκε αναγκαία η τροποποίηση ορισμένων
διατάξεων του διακανονισμού εναρμονισμένων ενερ
γειών, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις πραγματι
κές ανάγκες της αγοράς"
ότι η Επιτροπή προέβη σε διαβουλεύσεις με τη Δημο
κρατία της Φινλανδίας για το θέμα αυτό και κατέληξε,
με τη χώρα αυτή, σε ικανοποιητική συμφωνία πάνω σε
αμοιβαία βάση ,

Ανατίθεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου να ορίσει το
πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη συμφω
νία, δεσμεύοντας την Κοινότητα .

Λουξεμβούργο, 10 Απριλίου 1984.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. CΗΕΥSSΟΝ
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών περί τροποποιήσεως του προσωρινού διακανονισμού
εναρμονισμένων ενεργειών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών

Επιστολή αριθ. 1

Βρυξέλλες,

Κύριε Πρέσβη ,

Έχω την τιμή να αναφερθώ στον προσωρινό διακανονισμό εναρμονισμένων ενεργειών
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας
σχετικά με τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών, που υπογράφτηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1981 στις
Βρυξέλλες, καθώς και στην ανταλλαγή επιστολών που υπογράφτηκαν στις 12 Οκτωβρίου
1983 στις Βρυξέλλες.

I. Κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το μέρος II σημείο 5 του
προσωρινού αυτού διακανονισμού, αποδείχθηκε σκόπιμο να τροποποιηθούν ορισμένες διατά
ξεις του, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Στο
πλαίσιο αυτό , θεωρήθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν, για ορισμένες κατηγορίες τυριών:

— οι ποσότητες που προβλέπονται στο μέρος II , σημεία 2. α) και 2. β), του διακανονι
σμού ,

— οι δασμοί κατά την εισαγωγή στη Φινλανδία που προβλέπονται στο μέρος II, σημείο
2 . β), του διακανονισμού.
II . Με κοινή συμφωνία , ο προσωρινός διακανονισμός εναρμονισμένων ενεργειών μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με
τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών τροποποιήθηκε ως ακολούθως:
Στο μέρος II , το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η Δημοκρατία της Φινλανδίας, συγχρόνως
με τις αναστολές που αναφέρονται στο σημείο 1 , καθιερώνουν, για την ίδια χρονική
περίοδο, το ακόλουθο καθεστώς συναλλαγών:
Για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1984, οι ποσότητες
που ανταλλάσσονται καθώς και οι εισαγωγικοί δασμοί που θα εισπραχθούν δεν
μπορούν να υπερβούν, για τα παρακάτω τυριά, τα εξής επίπεδα :
α) Κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα

Τυριά που υπάγονται στην κλάση 04.04 του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής και
προελεύσεως Φινλανδίας και συνοδευόμενα από εγκεκριμένο τίτλο :
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Ποσότητες

— Finlandia, με περιεκτικότη
τα σε λιπαρές ουσίες 45 °7ο
κατά βάρος σε ξηρά ύλη ,
ωριμάνσεως
τουλάχιστον
100 ημερών, σε ορθογώνια
τεμάχια, καθαρού βάρους
ίσου ή ανώτερου των 30
χιλιογράμμων, που υπάγε
ται στη διάκριση 04.04 Ε I
β) 2 του Κοινού Δασμολο
γίου
— EπιηιεηΐH&1, Gruyère, Sbrinz
και BΒΓ§1Ί8S6, εκτός από τα
τριμμένα ή σε σκόνη , με
ελάχιστη περιεκτικότητα σε
λιπαρές ουσίες 45 °7ο κατά
βάρος σε ξηρά ύλη , ωριμάν
σεως τουλάχιστον 3 μηνών,
που υπάγονται στη διάκριση
04.04 Α του Κοινού Δασμο
λογίου :

6 250 τόνοι από τους
οποίους 2 900 τόνοι,
κατ' ανώτατο όριο,
για την κατηγορία
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Εισαγωγικοί δασμοί

18,13 ECU/ 100
χιλιόγραμμα

Fΐη1αικ1ΐ&

— Σε τυποποιημένα κεφά
λια τυριών
— Σε τεμάχια συσκευασμέ
να σε κενό ή σε αδρανές
αέριο που έχουν κρού
στα στη μία τουλάχι
στον πλευρά , και βάρος
ίσο ή ανώτερο από 1
χιλιόγραμμο και κατώ
τερο από 5 χιλιόγραμμα

1 600 τόνοι

18,13 ECU/ 100

χιλιόγραμμα
— Τηγμένα τυριά εκτός από τα
τριμμένα ή σε σκόνη, που
για την παρασκευή τους δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί άλλα
τυριά εκτός από τους τύ
πους Eπιπιεη11ι &1, Gruyère
και Αppenzell και, ενδεχο
μένως, το Glaris με χορταρι
κά (που έχει την ονομασία
«Schabziger »), συσκευασμέ
να για λιανική πώληση και
με περιεκτικότητα σε λιπα
ρές ουσίες κατά βάρος σε
ξηρά ύλη κατώτερη ή ίση
από 56 % , που υπάγονται
στη διάκριση 04.04 Δ του
Κοινού Δασμολογίου

550 τόνοι

36,27 ECU/ 100

χιλιόγραμμα
— Τilsit , ωριμάνσεως ενός
μήνα , που υπάγεται στη
διάκριση 04.04 Ε I β) 2 του
Κοινού Δασμολογίου

100 τόνοι

55 ECU/ 100

χιλιόγραμμα
— Διάφορα τυριά

0 τόνοι
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β) Κατά την εισαγωγή στη Φινλανδία
Τυριά που υπάγονται στην κλάση 04.04 του Δασμολογίου της Φινλανδίας,
καταγωγής και προελεύσεως Κοινότητας, συνοδευόμενα από εγκεκριμένο τίτλο
ποιότητας και καταγωγής:
Δασμοί κατά
την εισαγωγή

Νωπά τυριά , πη
γμένο για
τυρί
γάλα

2/ 3 της εισφοράς

04.04.200

Τηγμένα τυριά

V 3 της εισφοράς

04.04.300

Τυριά «από ορό γά
λακτος»

2/ 3 της εισφοράς

04.04.400

«Μουχλιασμένα
τυριά»

V 6 της εισφοράς

04.04.150

04.04.901

Ποσότητες

1 000 τόνοι

Τυριά τύπου Εm
menthal

Ολόκληρη η εισφορά

04.04.902

Τυριά τύπου Εdam

Ολόκληρη η εισφορά

04.04.909

Άλλα τυριά :
— «Μαλακά τυριά
ώριμα» (*)

V 6 της εισφοράς

— Άλλα

V 3 της εισφοράς

χωρίς περιορισμούς
όσον αφορά τους
τύπους

(*) Με τον όρο μαλακά τυριά ώριμα εννοούνται τα τυριά που υπέστησαν επεξεργασία ή
ωρίμανση με βιολογικούς παράγοντες όπως μύκητες, ζύμες ή άλλους οργανισμούς που
οδηγούν στο σχηματισμό ορατής κρούστας επί της επιφάνειας του τυριού. Τα αποτε
λέσματα της επεξεργασίας ή της ωρίμανσης πρέπει να είναι ορατά και να προχωρούν από
την επιφάνεια προς το εσωτερικό του τυριού.
Η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος επί ξηράς ύλης να μην είναι μικρότερη
από 50 %

Η περιεκτικότητα κατά βάρος σε νερό επί της άνευ λίπους ύλης δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από 65 °7ο .

Ως παραδείγματα τυριών που ανταποκρίνονται σ ' αυτό τον ορισμό αναφέρονται τα εξής:
Bibress
Brie
Camembert
Cambré
Carré de l'Est
Chaource

Coulommiers

Μunster

Εpoisse

PθΠΐ-1'EνCQUC

Herve

Reblochon
Saint-Marcellin

Limburger
LΪV3ΓOI
Μaroilles

Τaleggio

Τυριά που πωλούνται με τις εμπορικές ονομασίες (παραδείγματος χάρη):
Boursault

Caprice des Dieux

Ducs (Suprême des)
Eχρ1θΓ3ΐCUΓ.»

III . Όλες οι άλλες διατάξεις της συμφωνίας παραμένουν αμετάβλητες.

Θα σας ήμουν υποχρεωμένος αν με διαβεβαιώνατε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτής
της επιστολής.
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε Πρέσβη , τη διαβεβαίωση της βαθύτατης εκτιμήσεώς μου.

Εξ ονόματος
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Επιστολή αριθ. 2

Βρυξέλλες,

Κύριε ,

Έχω την τιμή να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της
ακόλουθης επιστολής σας:

« Εχω την τιμή να αναφερθώ στον προσωρινό διακανονισμό εναρμονισμένων ενεργειών
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας
σχετικά με τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών, που υπογράφτηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1981
στις Βρυξέλλες, καθώς και στην ανταλλαγή επιστολών που υπογράφτηκαν στις
12 Οκτωβρίου 1983 στις Βρυξέλλες.

I. Κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το μέρος II σημείο 5 του
προσωρινού αυτού διακανονισμού, αποδείχθηκε σκόπιμο να τροποποιηθούν ορισμένες
διατάξεις του, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν, για ορισμένες κατηγορίες
τυριών :
— οι ποσότητες που προβλέπονται στο μέρος II, σημεία 2. α) και 2. β), του διακανονι
σμού ,
— οι δασμοί κατά την εισαγωγή στη Φινλανδία που προβλέπονται στο μέρος II, σημείο
2. β), του διακανονισμού.

II. Με κοινή συμφωνία, ο προσωρινός διακανονισμός εναρμονισμένων ενεργειών μεταξύ

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά
με τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών τροποποιήθηκε ως ακολούθως:

Στο μέρος II , το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η Δημοκρατία της Φινλανδίας, συγχρό
νως με τις αναστολές που αναφέρονται στο σημείο 1 , καθιερώνουν, για την ίδια
χρονική περίοδο, το ακόλουθο καθεστώς συναλλαγών:
Για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1984, οι ποσότητες
που ανταλλάσσονται καθώς και οι εισαγωγικοί δασμοί που θα εισπραχθούν δεν
μπορούν να υπερβούν, για τα παρακάτω τυριά, τα εξής επίπεδα:
α) Κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα
Τυριά που υπάγονται στην κλάση 04.04 του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής
και προελεύσεως Φινλανδίας και συνοδευόμενα από εγκεκριμένο τίτλο:

Ποσότητες

Fΐη1αη<ϋα, με περιεκτι
κότητα σε λιπαρές ουσί
ες 45 % κατά βάρος σε

ξηρά ύλη , ωριμάνσεως
τουλάχιστον 100 ημε
ρών, σε ορθογώνια τε

Εισαγωγικοί δασμοί

12 . 5 . 84

12. 5 . 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
μάχια, καθαρού βάρους
ίσου ή ανώτερου των
30 χιλιογράμμων, που
υπάγεται στη διάκριση
04.04 Ε I β) 2 του Κοινού
Δασμολογίου
— EηιπΐCηIIι&1 ,
Gruyère,
Sbrinz και B6Γ§RαSε,
εκτός από τα τριμμένα ή
σε σκόνη , με ελάχιστη
περιεκτικότητα σε λιπα
ρές ουσίες 45 % κατά
βάρος σε ξηρά ύλη , ωρι
μάνσεως τουλάχιστον 3
μηνών, που υπάγονται
στη διάκριση 04.04 Α
του Κοινού Δασμολο
γίου :

6 250 τόνοι απο τους
οποίους 2 900 τόνοι,
κατ ' ανώτατο όριο ,
για την κατηγορία

-

18,13 ECU/ 100

χιλιόγραμμα

Finlandia

— Σε τυποποιημένα κε
φάλια τυριών
— Σε τεμάχια συσκευα
σμένα σε κενό ή σε
αδρανές αέριο που
έχουν κρούστα στη
μία
τουλάχιστον
πλευρά , και βάρος
ίσο ή ανώτερο από 1
χιλιόγραμμο και κα
τώτερο από 5 χιλιό
γραμμα

1600 τόνοι

18,13 ECU/ 100

χιλιόγραμμα
— Τηγμένα τυριά εκτός
από τα τριμμένα ή σε
σκόνη , που για την πα
ρασκευή τους δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί
άλλα
τυριά εκτός από τους
τύπους
Emmenthal,
GΓUY6ΓC και Αppenzell
και, ενδεχομένως, το
Glaris με χορταρικά
(που έχει την ονομασία
«Schabziger»), συσκευ
ασμένα για λιανική πώ
ληση και με περιεκτικό
τητα σε λιπαρές ουσίες
κατά βάρος σε ξηρά ύλη
κατώτερη ή ίση από
56 °7ο , που υπάγονται
στη διάκριση 04.04 Δ
του Κοινού Δασμολο
γίου

550 τόνοι

36,27 ECU/ 100

χιλιόγραμμα
— Τilsit , ωριμάνσεως ενός
μήνα, που υπάγεται στη
διάκριση 04.04 Ε I β) 2
του Κοινού Δασμολο
γίον

100 τόνοι

55 ECU/ 100

χιλιόγραμμα
— Διάφορα τυριά

0 τόνοι

-I
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β) Κατά την εισαγωγή στη Φινλανδία

Τυριά που υπάγονται στην κλάση 04.04 του Δασμολογίου της Φινλανδίας,
καταγωγής και προελεύσεως Κοινότητας, συνοδευόμενα από εγκεκριμένο
τίτλο ποιότητας και καταγωγής:
Δασμοί κατά
την εισαγωγή

04.04.150

Νωπά
τυριά,
πηγμένο
για
τυρί γάλα

2/3 της εισφοράς

04.04.200

Τηγμένα τυριά

V3 της εισφοράς

04.04.300

Τυριά «από ορό
γάλακτος»

V3 της εισφοράς

04.04.400

«Μουχλιασμέ
να τυριά»

V6 της εισφοράς

04.04.901

Τυριά

1 000 τόνοι

τύπου

Emmenthal

04.04.902

Τυριά

τύπου

Εdam

04.04.909

Ποσότητες

Ολόκληρη η εισφορά

χωρίς περιορισμούς
όσον αφορά τους
τύπους

Ολόκληρη η εισφορά

Άλλα τυριά :
— «Μαλακά

τυριά ώρι
μα » (*)
— Άλλα

V6 της εισφοράς

V 3 της εισφοράς

(*) Με τον όρο μαλακά τυριά ώριμα εννοούνται τα τυριά που υπέστησαν επεξεργασία ή
ωρίμανση με βιολογικούς παράγοντες όπως μύκητες, ζύμες ή άλλους οργανισμούς
που οδηγούν στο σχηματισμό ορατής κρούστας επί της επιφάνειας του τυριού. Τα
αποτελέσματα της επεξεργασίας ή της ωρίμανσης πρέπει να είναι ορατά και να
προχωρούν από την επιφάνεια προς το εσωτερικό του τυριού.
Η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος επί ξηράς ύλης να μην είναι
μικρότερη από 50 %
Η περιεκτικότητα κατά βάρος σε νερό επί της άνευ λίπους ύλης δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από 65 % .
Ως παραδείγματα τυριών που ανταποκρίνονται σ ' αυτό τον ορισμό αναφέρονται τα
εξής:
Bibress
Brie
Camembert
Cambré
Carré de l'Est
Chaource

Coulommiers

Μunster

Εpoisse

Ροnt-l'Évêque

Herve

Reblochon

Limburger

S3ίηΐ-MαΓCCΐ1ϊη

Livarot
Μaroilles

Taleggio

Τυριά που πωλούνται με τις εμπορικές ονομασίες (παραδείγματος χάρη):
Boursault

Caprice des Dieux

Ducs (Suprême des)
Εxplorateur .»

III . Όλες οι άλλες διατάξεις της συμφωνίας παραμένουν αμετάβλητες.
Θα σας ήμουν υποχρεωμένος αν με διαβεβαιώνατε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο
αυτής της επιστολής .»
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της βαθύτατης εκτιμήσεώς μου .
Εξ ονόματος
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας

