Επίσημη Εφημερίδα

ISSN 0250-8168

L 290
36ο έτος

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Εκδοση

στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

Περιεχόμενα

I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

24 Νοεμβρίου 1993

II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση
Συμβούλιο

Οδηγία 93/97/EOK του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για τη συμπλήρωση της
οδηγίας 91/263/EOK όσον αφορά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών

I

Οδηγία 93/98/EOK του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 περί εναρμονίσεως της
διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενών
δικαιωμάτων

9

Οδηγία 93/99/EOK του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με τα πρόσθετα
μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων

14

93/605 /EK :

Απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1993 για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθο
ρίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέπονται στη
συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρα
τίας της Μαυριτανίας όσον αφορά την αλιεία στα ανοιχτά της Μαυριτανίας, για την
περίοδο από την 1η Αυγούστου 1993 έως τις 31 Ιουλίου 1996

18

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου
που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική συνεισφορά που προβλέπονται στη συμ
φωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας όσον
αφορά την αλιεία στα ανοιχτά της Μαυριτανίας, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 1993 έως τις
31 Ιουλίου 1996

19

Πρωτόκολλο που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέ
πονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυρι
τανίας όσον αφορά την αλιεία στα ανοιχτά της Μαυρτιανίας, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου
1993 έως τις 31 Ιουλίου 1996

20

1

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

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

24. 11.93

Αριθ. L 290/ 1

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ 93/97/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1993

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 91/263/EOK όσον αφορά τον εξοπλισμό δορυφορικών επί
γειων σταθμών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

(1 ) ότι η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει Πράσινη Βίβλο σχε
τικά με μια κοινή προσέγγιση στον τομέα των δορυφο
ρικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, όπου προτείνεται
η Θέσπιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων
τύπου στον τομέα του εξοπλισμού δορυφορικών επί
γειων σταθμών, ως μία από τις σημαντικότερες προϋ
ποθέσεις για τη δημιουργία, μεταξύ άλλων, μιας
αγοράς κοινοτικής κλίμακας στον τομέα του εξοπλι
σμού δορυφορικών επίγειων σταθμών '

(2) ότι, στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου

1991 για την ανάπτυξη της κοινής αγοράς υπηρεσιών
και εξοπλισμού δορυφορικών τηλεπικοινωνιών (4), η
εναρμόνιση και η απελευθέρωση του κατάλληλου εξο
πλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, τηρουμένων
ειδικότερα των όρων που θεωρούνται αναγκαίοι για
την συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις, θεω
ρείται ένας από τους σημαντικότερους στόχους της
πολιτικής των δορυφορκών τηλεπικοινωνιών

(') ΕΕ αριθ. C 4 της 8. 1 . 1993, σ. 3.
(2) ΕΕ αριθ. C 176 της 28. 6. 1993, σ. 74, και
απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 1993 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα
στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) ΕΕ αριθ. C 161 της 14. 6. 1993, σ. 11 .
(4) ΕΕ αριθ. L 128 της 23. 5. 1991 , σ. 1 .

(3) ότι το ψήφισμα αυτό, σημειώνει με ενδιαφέρον την
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον
αφορά τον κατάλληλο εξοπλισμό δορυφορικών επί
γειων σταθμών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η αμοι
βαία αναγνώριση της πιστότητας, σύμφωνα με τις
αρχές που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο της οδη
γίας 91 /263/EOK (5)·
(4) ότι η επίτευξη του στόχου μιας ανοικτής αγοράς διευ
ρωπαϊκής κλίμακας στον τομέα του εξοπλισμού δορυ
φορικών επίγειων σταθμών, προϋποθέτει την ύπαρξη
αποτελεσματικών εναρμονισμένων διαδικασιών πιστο
ποίησης, δοκιμών, σήμανσης, διασφάλισης της ποιό
τητας και επιτήρησης των προϊόντων ότι η εναλλα
κτική λύση, αντί της κοινοτικής νομοθεσίας, είναι η
θέσπιση αναλόγου συστήματος μέτρων, ύστερα από
διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, διαδι
κασία η οποία θα δημιουργούσε προφανείς δυσκολίες
λόγω του αριθμού των οργανισμών των εμπλεκομένων
στις πολλαπλές διμερείς διαπραγματεύσεις " ότι αυτή
δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη, ούτε ταχεία ούτε
αποτελεσματική - ότι, επομένως, οι στόχοι της προτει
νόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν αποτελε
σματικά σε επίπεδο κρατών μελών ότι, αντιθέτως, έχει
αποδειχθεί κατ' επανάληψη, και ιδίως στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών, ότι o τύπος της κοινοτικής οδηγίας

αποτελεί, εφαρμόσιμο, ταχύ και αποτελεσματικό μέσο *
ότι, συνεπώς, o στόχος της υπό μελέτη δράσης είναι
δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο "
(5) ότι το κοινοτικό δίκαιο που ισχύει σήμερα προβλέπει
ότι — παρά ένα θεμελιώδη κανόνα της Κοινότητας, και
συγκεκριμένα του κανόνα της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εμπορευμάτων — τα εμπόδια στην ενδοκοινοτική
κυκλοφορία που προκύπτουν από τις διαφορές των
εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την εμπορία των προϊ
όντων πρέπει να γίνονται αποδεκτά, εφόσον οι απαιτή
σεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν αναγκαίες για την
ικανοποίηση βασικών απαιτήσεων ότι, επομένως, η
εναρμόνιση των νομοθεσιών στην προκείμενη περί
πτωση πρέπει να περιοριστεί μόνο στις απαιτήσεις
(5) ΕΕ αριθ. L 128 της 23. 5. 1991 , σ. 1 .
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που είναι αναγκαίες για την ικανοποίηση των бασικών

απαιτήσεων σχετικά με τον εξοπλισμό δορυφορικών
επίγειων σταθμών ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να
αντικαταστήσουν τις σχετικές εθνικές απαιτήσεις,
επειδή είναι βασικές *

(6) ότι η οδηγία 73/23/EOK του Συμβουλίου της 19ης
Φεбρουαρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών των αναφερομένων σε ηλεκτρολο
γικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός
ορισμένων ορίων τάσεως (') και η οδηγία 83/ 189/EOK
του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέ
ρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (2), εφαρμό
ζονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τηλεπικοινω
νιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών
(7) ότι η οδηγία 73/23/EOK καλύπτει επίσης, γενικά, την
ασφάλεια των προσώπων

(8) ότι η οδηγία 89/336/EOK του Συμβουλίου της 3ης
Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμ
βατότητα (3) προβλέπει εναρμονισμένες διαδικασίες για
την προστασία των συσκευών από ηλεκτρομαγνητικές
διαταραχές και ορίζει τις σχετικές απαιτήσεις προστα
σίας και διαδικασίες επιθεώρησης * ότι οι γενικές απαι

τήσεις της εν λόγω οδηγίας ισχύουν, επίσης, στον
τομέα εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών ότι
οι απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμбατότητας,
εφόσον αφορούν ειδικά τον εξοπλισμό δορυφορικών
επίγειων σταθμών, καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία *

(9) ότι η απόφαση 87/95/EOK (4), ορίζει τα μέτρα που
πρέπει να εφαρμοστούν για την προαγωγή της τυποποί
ησης στην Ευρώπη και την κατάρτιση και εφαρμογή
προτύπων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφο
ριών και των τηλεπικοινωνιών *
( 10) ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές απαιτήσεις, είναι
σκόπιμο, για να διευκολυνθεί η απόδειξη της συμμόρ
φωσης προς τις απαιτήσεις αυτές από τους κατασκευα
στές, να υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα σε ευρω
παϊκό επίπεδο για την προστασία του γενικού συμφέ
ροντος κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του εξο
πλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, και να επι
τραπεί o έλεγχος της συμμόρφωσης προς αυτές τις
βασικές απαιτήσεις * ότι τα εναρμονισμένα αυτά

(>) ΕΕ αριθ. L 77 της 26. 3. 1973, σ. 29.

(2) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 92/400/EOK της Επιτροπής (ΕΕ
αριθ. L 221 της 6. 8. 1992, σ. 55).

(3) ΕΕ αριθ. L 139 της 23. 5. 1989, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 92/3 1 /ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 126 της
12. 5. 1992, σ. 1 .).

(4) ΕΕ αριθ. L 36 της 7. 2. 1987, σ. 31 .
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πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταρτίζονται, από
οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου και ότι πρέπει να δια
τηρούν το μη δεσμευτικό τους χαρακτήρα * ότι, για το
σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
(CΕΝ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυπο
ποίησης (CΕΝΕLΕC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ΕΤSΙ) αναγνωρίζονται
ως αρμόδιοι οργανισμοί για την έγκριση εναρμονι
σμένων προτύπων *
( 11 ) ότι οι προτάσεις για κοινές τεχνικές προδιαγραφές,
κατά γενικό κανόνα, καταρτίζονται με βάση εναρμονι
σμένα πρότυπα και, προκειμένου να επιτευχθεί o απαι
τούμενος τεχνικός συντονισμός σε πανευρωπαϊκή κλί
μακα, κατόπιν συμπληρωματικών διαβουλεύσεων, ιδίως
με την Télécommunications Régulations Application Com
mittée (TRAC) *
( 12) ότι, με την οδηγία 91 /263/EOK, έχει θεσπιστεί πλήρης
αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων τύπου του τηλεπι
κοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και έχει συσταθεί
η Επιτροπή Έκρισης Τερματικού Εξοπλισμού (ACTE)
που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών
μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επι
τροπής, προκειμένου να επικουρεί την Επιτροπή στην
εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία της ανατίθενται
στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας *
( 13) ότι η οδηγία 91 /263/EOK δεν εφαρμόζεται ρητώς στον
εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών

( 14) ότι είναι, συνεπώς, αναγκαίο να επεκταθούν στον εξο
πλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών οι αρχές που
έχουν ήδη θεσπιστεί μέσω της εν λόγω οδηγίας σχετικά
με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό *
( 15) ότι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει
να βασίζεται σε γενικό ορισμό της έννοιας «εξοπλισμός
δορυφορικών επίγειων σταθμών», ώστε να επιτρέπει
την τεχνική εξέλιξη των προϊόντων * ότι, από το πεδίο
εφαρμογής, εξαιρείται o εξοπλισμός δορυφορικών επί
γειων σταθμών o οποίος έχει κατασκευαστεί ειδικά
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα της υπο
δομής του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου * ότι η
εξαίρεση αυτή καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους δορυφορι
κούς επίγειους σταθμούς που χρησιμοποιούνται για την
τηλεφωνία μεγάλων αποστάσεων στο πλαίσιο της
παροχής υποδομής (όπως οι σταθμοί μεγάλης διαμέ
τρου) και τους επίγειους σταθμούς παρακολούθησης
και ελέγχου των δορυφόρων *
( 16) ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα σημερινά ειδικά ή
αποκλειστικά δικαιώματα για τις επικοινωνίες μέσω
δορυφόρου, τα οποία μπορούν να διατηρούν τα κράτη
μέλη σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο *

( 17) ότι o εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών
κατασκευάζεται, όσον αφορά τη διεπαφή του με το
διαστημικό σύστημα, είτε μόνο για εκπομπή είτε και
για εκπομπή και για λήψη σημάτων ραδιοεπικοινωνιών
είτε μόνο για λήψη σημάτων ραδιοεπικοινωνιών *

24. 11.93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

( 18) ότι o εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών
μπορεί, όσον αφορά τη χερσαία διεπαφή του, είτε να
προορίζεται είτε να μην προορίζεται να συνδεθεί στο
έδαφος με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο '

κειται σε προϋποθέσεις χορήγησης αδειών, αλλά μόνο
στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν προο
ρίζεται για επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοι
νωνιακό δίκτυο, όπως προτείνεται στην Πράσινη Βίβλο
για τις δορυφορικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα * ότι η χρησιμοποίηση τέτοιου εξοπλισμού επί
γειων δορυφορικών σταθμών πρέπει να γίνεται σύμ
φωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις, τηρουμένου του κοινο

( 19) ότι οι τροχιές (όπως οι γεωστατικές τροχίες, οι τροχιές
χαμηλού ύψους και οι ελλειπτικές τροχιές) αποτελούν
διαδρομές στο διάστημα οι οποίες διαγράφονται από
δορυφόρους ή άλλα διαστημικά συστήματα, και αποτε
λούν περιορισμένους φυσικούς πόρους *
(20) ότι οι τροχιακοί πόροι χρησιμοποιούνται σε συν
δυασμό με το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο
επίσης αποτελεί περιορισμένο φυσικό πόρο - ότι o εξο
πλισμός εκπομπής των δορυφορικών επίγειων σταθμών
χρησιμοποιεί και τους δύο αυτούς φυσικούς πόρους "
(21 ) ότι η αποτελεσματική χρήση των τροχιακών πόρων, σε
συνδυασμό με το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, και η
ανάγκη αποφυγής των επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ
διαστημικών και επίγειων συστημάτων επικοινωνιών
και άλλων τεχνικών συστημάτων αποτελούν σημαντι
κούς παράγοντες για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών
δορυφορικών επικοινωνιών ότι πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα κριτήρια που ορίζει η Διεθνής Ένωση Τηλε
πικοινωνιών (ΙΤU) για την αποτελεσματική χρησιμο
ποίηση των τροχιακών πόρων και για το συντονισμό
των ραδιοσυχνοτήτων, ούτως ώστε να μπορούν να
συνυπάρχουν τα διαστημικά και τα επίγεια συστήματα
χωρίς άσκοπες παρεμβολές·
(22) ότι η εναρμόνιση των όρων εμπορίας του εξοπλισμού
δορυφορικών επίγειων σταθμών δημιουργεί τις προϋπο
θέσεις για ανοικτή και ενιαία και εξασφαλίζει, περαι
τέρω, την αποτελεσματική χρήση των τροχιακών
πόρων και του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ενώ διευ
κολύνει την αποφυγή των επιβλαβών παρεμβολών
μεταξύ διαστημικών και επίγειων συστημάτων επικοι
νωνιών και άλλων τεχνικών συστημάτων

(23) ότι, από την άποψη των βασικών απαιτήσεων σχετικά
με την αποτελεσματική χρήση των τροχιακών πόρων
και του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της αποφυγής
των επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ των διαστημικών
και επίγειων συστημάτων επικοινωνιών και άλλων
τεχνικών συστημάτων, η συμμόρφωση προς τις εν λόγω
απαιτήσεις είναι εν γένει δυνατή μόνο μέσω της εφαρ
μογής ενιαίων τεχνικών λύσεων ότι, συνεπώς, οι εν
λόγω λύσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικές·

(24) ότι οι παράμετροι για τη χρήση του φάσματος συχνο
τήτων εκ μέρους του εξοπλισμού εκπομ,πής καλύ
πτονται από τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 4 στοι

χεία γ) και ε) της οδηγίας 91/263/ÉOK * ότι οι μέθοδοι
δοκιμών και οι οριακές τιμές καθορίζονται σε συνάρ
τηση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου
εξοπλισμού ·

(25) ότι o εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών, o
οποίος είναι σε θέση να εκπέμπει ή να εκπέμπει και να
λαμβάνει σήματα ραδιοεπικοινωνιών, ενδέχεται να
υπόκειται σε προϋποθέσεις χορήγησης αδείων, πέραν
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας ·
(26) ότι o εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών o
οποίος είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται μόνο για
λήψη σημάτων ραδιοεπικοινωνιών δεν μπορεί να υπό
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τικού δικαίου *

(27) ότι η πραγματική και συγκρίσιμη πρόσβαση στις
αγορές τρίτων χωρών — ιδίως των Ηνωμένων Πολι
τειών της Αμερικής και της Ιαπωνίας — των ευρωπαίων
κατασκευαστών είναι προτιμότερο να επιτευχθεί μέσω
των πολυμερών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ)
καίτοι αναγνωρίζεται ότι οι διμερείς συνομιλίες μεταξύ
της Κοινότητας και τρίτων χωρών ενδέχεται και αυτές
να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή ·

(28) ότι οι εκπρόσωποι των οργανισμών τηλεπικοινωνιών,
των χρήστων, των καταναλωτών, των κατασκευαστών
και των παρεχόντων υπηρεσίες, καθώς και των εργα
τικών σωματείων, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να
διατυπώνουν, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων, τη γνώμη
τους·

(29) ότι οι αποδέκτες των αποφάσεων οι οποίες λαμβά
νονται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας πρέπει να
ενημερώνονται για τους λόγους που οδήγησαν στη
λήψη των αποφάσεων και για τα μέσα προσφυγής
κατά των αποφάσεων αυτών

(30) ότι χρειάζονται μεταβατικές ρυθμίσεις για να δοθεί
στους κατασκευαστές o αναγκαίος χρόνος προκειμένου
να προσαρμόσουν το σχεδιασμό και την παραγωγή
εξοπλισμού επίγειων δορυφορικών σταθμών σε κοινές
τεχνικές προδιαγραφές * ότι, για να υπάρχει η ανα
γκαία ευελιξία, οι μεταβατικές ρυθμίσεις πρέπει να
ετοιμάζονται για κάθε περίπτωση χωριστά * ότι οι
κοινές τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να ορίζουν τις
αναγκαίες μεταβατικές ρυθμίσεις "
(31 ) ότι η ACTE έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας * ότι θα πρέπει
να ενεργεί σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες επι
τροπές που ασχολούνται με τις διαδικασίες χορήγησης
αδειών για τα δορυφορικά δίκτυα και τις δορυφορικές
υπηρεσίες,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Πεδίο εφαρμογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλο
φορία

Άράρο 1

1 . H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον εξοπλισμό δορυ
φορικών επίγειων σταθμών, όπως αυτός ορίζεται στην
παράγραφο 2.
2.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

— εφαρμόζονται, ενδεχομένως, οι ορισμοί που αναφέρονται
στην οδηγία 91 /263 /EOK,
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— ως εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων στανμών νοείται o
εξοπλισμός o οποίος είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
είτε μόνο για εκπομπή («ενεργητικός»), είτε και για
εκπομπή και για λήψη («αμφίδρομος»), είτε μόνο για
λήψη («παθητικός» σημάτων ραδιοεπικοινωνιών μέσω
δορυφόρων ή άλλων διαστημικών συστημάτων * εξαι
ρείται o εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών o
οποίος έχει ειδικά κατασκευαστεί προκειμένου να χρησι
μοποιείται ως μέρος του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού

να εμποδίσουν την επίγεια σύνδεση τέτοιου εξοπλισμού με
το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Άράρο 3
Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλο
φορία και διάθεση στην αγορά εξοπλισμού δορυφορικών

επίγειων σταθμών σύμφωνου με τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας.

δικτύου κράτους μέλους,

— ως επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο νοείται κάθε σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοι
νωνιακό δίκτυο η οποία δεν περιλαμβάνει διαστημικό
σκέλος.
3 . O κατασκευαστής ή o προμηθευτής του εξοπλισμού
δορυφορικών επίγειων σταθμών δηλώνει κατά πόσον o εξο
πλισμός προορίζεται ή δεν προορίζεται για επίγεια σύνδεση
με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
Άράρο 2
1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα
για να διασφαλίζουν ότι o παθητικός εξοπλισμός δορυφο
ρικών επίγειων σταθμών, o οποίος δεν προορίζεται για επί
γεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο,
μπορεί να διατεθεί στην αγορά, να τεθεί σε λειτουργία και
να χρησιμοποιείται στην επικράτειά τους, σύμφωνα με
εθνική νομοθεσία συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, μόνο
εφόσον πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, όταν
έχει εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και χρησιμοποι
είται σύμφωνα με τον προορισμό του.

H χρησιμοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
εθνική νομοθεσία συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, που
περιορίζει τη χρησιμοποίηση στη λήψη σημάτων προοριζό
μενων γι' αυτό το χρήστη.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα
για να διασφαλίζουν ότι κάθε άλλο είδος εξοπλισμού δορυ

φορικών επίγειων σταθμών μπορεί να διατεθεί στην αγορά

Άράρο 4

1 . O εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέπει
να ικανοποιεί τις ίδιες βασικές απαιτήσεις με εκείνες που
ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91 /263/EOK.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και
της οδηγίας 91 /263/ EOK, οι βασικές απαιτήσεις του άρθρου
4 στοιχείο α) της οδηγίας 91 /263/EOK συνεπάγονται την

ασφάλεια των προσώπων κατά τον ίδιο τρόπο όπως στην
οδηγία 73/23/EOK.
3 . Στο πλαίσιο του ενεργητικού ή αμφίδρομου εξοπλι
σμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, η βασική απαίτηση

που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) της οδηγίας
91 /263/EOK σχετικά με την αποτελεσματική χρήση του
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων περιλαμβάνει την αποτελεσμα
τική χρήση των τροχιακών πόρων και την αποφυγή των επι
βλαβών παρεμβολών μεταξύ διαστημικών και επίγειων
συστημάτων επικοινωνιών και άλλων τεχνικών συστη

μάτων.
4. Στο πλαίσιο του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων
σταθμών, οι απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
υπόκεινται στην βασική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 4
στοιχείο γ) της οδηγίας 9 1 /263/ΕΟK, στο μέτρο που αφο
ρούν ειδικά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών.
5 . O εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέπει
να ικανοποιεί τη βασική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο
4 στοιχείο στ) της οδηγίας 91 /263 / EOK σχετικά με τη δια
σύνδεση του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών με
το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

μόνον εφόσον πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,
όταν έχει εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και χρησι
μοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. H χρησιμο
ποίηση τέτοιου εξοπλισμού μπορεί να υπόκειται σε προϋπο
θέσεις χορήγησης αδείας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

3 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης όλα τα προσήκοντα
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι o εξοπλισμός δορυ
φορικών επίγειων σταθμών που δεν προορίζεται να συν
δεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν
επιτρέπεται να συνδέεται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης όλα τα προσήκοντα
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι o εξοπλισμός δορυ
φορικών επίγειων σταθμών που δεν προορίζεται να συν
δεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο απο
συνδέεται από το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εξάλλου, όλα τα προσήκοντα
μέτρα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, προκειμένου

6. O εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέπει
να ικανοποιεί τη βασική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο
4 στοιχείο ζ) της οδηγίας 91 /263 /EOK σχετικά με τη διασυ
νεργασία του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών
μέσω του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σε αιτιολο
γημένες περιπτώσεις.
Θεωρούνται αιτιολογημένες οι περιπτώσεις που o εξοπλι
σμός δορυφορικών επίγειων σταθμών μπορεί και προορί
ζεται να υποστηρίζει υπηρεσίες για τις οποίες το Συμβούλιο
έχει αποφασίσει ότι πρέπει να διατίθενται σε κοινοτική κλί
μακα, και οι απαιτήσεις σχετικά με την εν λόγω διασυνερ
γασία ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ
πεται στο άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας.
7 . Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 5 και 6 του
παρόντος άρθρου, o εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων
σταθμών o οποίος δεν προορίζεται να συνδεθεί με το
δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δεν επιβάλλεται να
πληροί τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4
στοιχεία β), δ), στ) και ζ) της οδηγίας 91 /263/EOK.
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Άράρο 5
1 . Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι ανταποκρίνεται, καταρχήν,
στις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 4 στοιχεία α) και 6) της
οδηγίας 91 /263/EOK o εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων
σταθμών που είναι σύμφωνος προς τα εθνικά πρότυπα τα
οποία εφαρμόζουν τα κατάλληλα εναρμονισμένα πρότυπα,
τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην
Επίοημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα
κράτη μέλη δημοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς των
εθνικών αυτών προτύπων.

2. H Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ
πεται στο άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας :
— ως πρώτο βήμα, θεσπίζει τα μέτρα για την αναγνώριση
του τύπου του εξοπλισμού επίγειων δορυφορικών
σταθμών για τον οποίο απαιτούνται κοινές τεχνικές προ
διαγραφές και εγκρίνει τη σχετική αιτιολογική έκθεση
προκειμένου να τη διαβιβάσει στους αρμόδιους οργανι
σμούς τυποποίησης,
— ως δεύτερο βήμα, και μόλις εκπονηθούν από τους αρμό
διους οργανισμούς τυποποίησης, θεσπίζει τα αντίστοιχα
εναρμονισμένα πρότυπα ή τμήματα αυτών των προ
τύπων, που θα υλοποιούν τις βασικές απαιτήσεις του
άρθρου 4 παράγραφοι 2 έως 5 και τα οποία μετατρέ
πονται σε κοινές υποχρεωτικές, τεχνικές προδιαγραφές,
τα στοιχεία αναφοράς των οποίων θα δημοσιευθούν
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Αξιολόγηση της πιστότητας

Αράρο 8
1 . Κατ' επιλογή του κατασκευαστή ή του εντεταλμένου
αντιπροσώπου του που είναι εγκαστεστημένος στην Κοινό
τητα, κάθε ενεργητικός ή αμφίδρομος εξοπλισμός δορυφο
ρικών επίγειων σταθμών υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του
άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 91 /263/EOK που
αφορούν την αξιολόγηση της πιστότητας.
2. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται όσον αφορά τις
γλωσσικές απαιτήσεις, είναι ίδιες με εκείνες που προβλέπο
νται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 91 /263/EOK.
3 . Το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 89/336/EOK
δεν έχει εφαρμογή στον εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή της οδηγίας
91 /263 / EOK.

Άράρο 9
O παθητικός εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών
που προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπι
κοινωνιακό δίκτυο υπόκειται, όσον αφορά την επίγεια διε
παφή του, στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 όσον
αφορά την εκτίμηση της πιστότητας, ως προς δε τα υπό
λοιπα στοιχεία, αυτά υπόκεινται είτε στις διατάξεις του
άρθρου 8 παράγραφος 1 είτε στις διαδικασίες ΕΚ εσωτε
ρικού ελέγχου παραγωγής που καθορίζονται στο παράρ
τημα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρνρο 6

Άράρο 10

Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι τα εναρμο
νισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 της
παρούσας οδηγίας υπερβαίνουν ή δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στις σχετικές βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, ακολουθούνται οι ίδιες
διαδικασίες έρευνας και γνωστοποίησης με εκείνες που
καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 91 /263/EOK.

O παθητικός εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών
που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπόκειται είτε στις διατάξεις του
άρθρου 8 παράγραφος 1 είτε στις διαδικασίες ελέγχου ΕΚ
εσωτερικής παραγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα,
όσον αφορά τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άράρο 7

Άράρο 11

1 . Όταν κράτος μέλος διαπιστώνει ότι o εξοπλισμός
δορυφορικών επίγειων σταθμών, o οποίος φέρει τη σήμανση
που προβλέπεται στο κεφάλαιο III και χρησιμοποιείται
κανονικά σύμφωνα με τον προορισμό τον οποίο έχει προ

Εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 της
παρούσας οδηγίας, o εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων
σταθμών που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το
δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο συνοδεύεται από δήλωση
του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, η οποία συντάσσεται
και διαβιβάζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται
στο άρθρο 2 και στο παράρτημα VIII της οδηγίας
91 /263/EOK, με τη μόνη διαφορά ότι στη δήλωση γίνεται
παραπομπή στην παρούσα οδηγία αντί της οδηγίας

βλέψει o κατασκευαστής του, δεν ανταποκρίνεται στις σχε
τικές βασικές απαιτήσεις, εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα και
ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες γνωστοποίησης και δια
βούλευσης που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 , 2 και
4 της οδηγίας 91 /263/EOK.

2. Όταν o εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών
που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις
φέρει τη σήμανση «CE», το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει

91 /263 /EOK.

Άρ#ρο 12

τα δέοντα μέτρα εναντίον αυτού που έθεσε τη σήμανση.
Ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες γνωστοποίησης που
ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας

Όσον αφορά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων
σταθμών, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στους κοινοποι
ημένους οργανισμούς και στα εργαστήρια δοκιμών, είναι
εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 10 και στο παράρτημα

91 /263 / EOK.

V της οδηγίας 91 /263/EOK.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Σήμανση πιστότητας CE και επισήμανση

Άράρο 13
1 . H σήμανση του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων
σταθμών που τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας
συνίσταται στη σήμανση η οποία αποτελείται από το σύμ
βολο « CE» ακολουθούμενο από το διακριτικό του υπεύ
θυνου κοινοποιημένου οργανισμού και, όπου χρειάζεται,
από ένα σύμβολο που δηλώνει ότι o εξοπλισμός προορίζεται
και προσφέρεται για επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπι
κοινωνιακό δίκτυο. Το σύμβολο « CE» και τα δύο άλλα σύμ
βολα είναι τα ίδια με εκείνα που εμφαίνονται στο παράρ
τημα VI της οδηγίας 91 /263/EOK.
2. Απαγορεύεται η επίθεση σημάτων που προσομοιάζουν
στη σήμανση CE που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και
ενδέχεται να προξενήσουν σύγχυση.

3 . O κατασκευαστής δίνει τα εξής στοιχεία αναγνώρισης
για τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών : τύπο,
παρτίδα ή/και αριθμούς σειράς και όνομα του κατα
σκευαστή ή/και του προμηθευτή που ευθύνεται για τη διά
θεσή του στην αγορά.
4. Παρά την παράγραφο 1 , η σήμανση του παθητικού
εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, o οποίος δεν
προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοι
νωνιακό δίκτυο και o οποίος υπόκειται στη διαδικασία
ελέγχου ΕΚ εσωτερικής παραγωγής που καθορίζεται στο
παράρτημα όσον αφορά τις απαιτήσεις της παρούσας οδη
γίας, συνίσταται στη σήμανση CE, που αποτελείται από το
σύμβολο «CE».

Άρΰ·ρο 14
Όταν διαπιστώνεται ότι η σήμανση που αναφέρεται στο
άρθρο 13 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας έχει τοποθε
τηθεί σε εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών που :

— δεν είναι σύμφωνος προς έναν εγκεκριμένο τύπο, ή

— είναι σύμφωνος προς έναν εγκεκριμένο τύπο o οποίος
δεν ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που διέπουν
τον εξοπλισμό, ή
όταν o κατασκευαστής έχει παραλείψει να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της σχετικής δήλωσης πιστό
τητας ΕΚ, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι εκείνες
του άρθρου 12 της οδηγίας 91 /263/EOK.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διαδικασίες της επιτροπής

Άράρο 15
1 . H Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή έγκρισης
τερματικού εξοπλισμού, η οποία στο εξής καλείται «επι
τροπή », που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 13 παρά
γραφος 1 της οδηγίας 91 /263/EOK.
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2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. H επιτροπή διατυπώνει
τη γνώμη της επί του σχεδίου, εντός προθεσμίας η οποία
μπορεί να οριστεί από τον πρόεδρο ανάλογα με τον επεί
γοντα χαρακτήρα του θέματος, και, αν χρειαστεί, προβαίνει
σε ψηφοφορία.
H γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά " επιπλέον, κάθε
κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί
η θέση του στα πρακτικά.

H Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της επι
τροπής και την ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυπή.

3 . H Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικά διαβουλεύσεις με
τους εκπροσώπους των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, των
χρήστων, των καταναλωτών, των κατασκευαστών, των
παρεχόντων υπηρεσίες και των εργατικών σωματείων και
ενημερώνει την επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα των δια
βουλεύσεων αυτών, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται
δεόντως υπόψη.

Αράρο 16
1 . Παρά το άρθρο 1 5 παράγραφοι 1 και 2, για τα θέματα
που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 6 και στο άρθρο 5
παράγραφος 2 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται
στις επόμενες παραγράφους.

2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 και στο άρθρο 5
παράγραφος 2. H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το
σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o
πρόεδρος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του
θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται
στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση
των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει
πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επι
τροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών
σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O
πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3 . H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

4. Οταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υπο
βάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά
με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική
πλειοψηφία. Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προ
τεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή .
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Άρθρο 17

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσμη δημοσίευσή τους. Οι λεπτο
μερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από
τα κράτη μέλη.

1 . H Επιτροπή συντάσσει έκθεση επί της εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας την ίδια στιγμή και με τον ίδιο τρόπο
όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 91 /263/EOK.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις
κυριότερες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν
στον τομέα o οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2. Όταν υποβάλλει τα σχέδια μέτρων που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας και αφο
ρούν τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή φρο
ντίζει ώστε να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, και μεταβα
τικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 18
1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι ανα
γκαία για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία
το αργότερο την 1η Μαΐου 1995. Ενημερώνουν αμέσως την
Επιτροπή σχετικά.

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1993 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
R. URBAIN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαδικασία ελέγχου ΕΚ εσωτερικής παραγωγής

1 . Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία o κατασκευαστής ή o εντεταλμένος
αντιπρόσωπός του, που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και o οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που
περιγράφονται στο σημείο 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα σχετικά προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτή
σεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτά.
O κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας.
2. O κατασκευαστής συντάσσει τα τεχνικά έγγραφα που περιγράφονται στο σημείο 3 και, είτε o ίδιος είτε o
εντεταλμένος αντιπρόσωπός του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, εξακολουθεί να τα έχει, για μία
περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών μετά την κατασκευή του τελευταίου προϊόντος, στη διάθεση των αρμοδίων
εθνικών αρχών, για τις ανάγκες των επιθεωρήσεων.
Όταν ούτε o κατασκευαστής ούτε o εντεταλμένος αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, την
υποχρέωση της τήρησης των διαθέσιμων τεχνικών εγγράφων αναλαμβάνει το πρόσωπο που διαθέτει το
προϊόν στην κοινοτική αγορά.
3 . Τα τεχνικά έγγραφα πρέπει να επιτρέπουν να αξιολογηθεί η πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτά. Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον κρίνονται χρή
σιμα για την αξιολόγηση :
— γενική περιγραφή του προϊόντος,

— γενικά σχέδια, κατασκευαστικά σχέδια, σχεδιαγράμματα των δομικών μερών, των κατασκευαστικών υπο
ενοτήτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,
— περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και σχεδιαγραμ
μάτων και της λειτουργίας του προϊόντος,
— κατάλογο των αναφερόμενων στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας προτύπων που εφαρμόζονται εξ ολο
κλήρου ή στο μέτρο που ενδείκνυται, ή, αν δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, τον τεχνικό φάκελο κατα
σκευής, και περιγραφές των λύσεων που υιοθετούνται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων της
παρούσας οδηγίας οι οποίες εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα,
— αποτελέσματα των υπολογισμών της μελέτης, των εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί κ.λπ.
— εκθέσεις δοκιμών.
4. O κατασκευαστής ή o εντεταλμένος αντιπρόσωπός του διατηρεί, μαζί με τα τεχνικά έγγραφα, αντίγραφο των
δηλώσεων πιστότητας.

5. O κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε ή διαδικασία κατασκευής να διασφαλίζει
την πιστότητα των κατασκευασμένων προϊόντων προς τα τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 2 και
προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά.

24. 11 . 93
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ΟΔΗΓΙΑ 93/98/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1993

περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και
ορισμένων συγγενών δικαιωμάτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ) και παράγραφος 3
της Σύμβασης της Βέρνης *

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 και τα
άρθρα 66 και 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :
( 1 ) ότι η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και η διεθνής
σύμβαση περί της προστασίας των ερμηνευτών ή εκτε
λεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφη
μάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης (Σύμβαση
της Ρώμης), καθορίζουν μόνον την ελάχιστη διάρκεια
προστασίας των δικαιωμάτων στα οποία αναφέρονται,
αφήνοντας στα συμβαλλόμενα κράτη την ευχέρεια να
χορηγούν προστασία μεγαλύτερης διάρκειας * ότι ορι
σμένα κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση αυτής της ευχέ
ρειας * ότι, επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν
ακόμα προσχωρήσει στη Σύμβαση της Ρώμης "

(2) ότι υπάρχουν, κατά συνέπεια, διαφορές ανάμεσα στις
εθνικές νομοθεσίες που διέπουν τη διάρκεια προστα
σίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενών δικαιωμάτων, οι οποίες είναι ικανές να
θίξουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και να νοθεύσουν
τους όρους ανταγωνισμού στην κοινή αγορά " ότι
πρέπει, ως εκ τούτου, για να εξασφαλιστεί η καλή λει
τουργία της εσωτερικής αγοράς, να εναρμονιστούν οι
νομοθεσίες των κρατών μελών, έτσι ώστε να είναι ίδια
η διάρκεια προστασίας σ' ολόκληρη την Κοινότητα "
(3) ότι η εναρμόνιση πρέπει να καλύπτει όχι μόνον τη
διάρκεια προστασίας αυτή καθεαυτή, αλλά και ορι
σμένες λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως την ημερομηνία
από την οποία αρχίζει να υπολογίζεται κάθε διάρκεια
προστασίας *
(4) ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την
υπό των κρατών μελών εφαρμογή του άρθρου 14α
(') ΕΕ αριθ. C 92 της 11 . 4. 1992, σ. 6, και
ΕΕ αριθ. C 27 της 30. 1 . 1993, σ. 7.

(2) ΕΕ αριθ. C 337 της 21 . 12. 1992, σ. 205, και απόφαση της 27ης
Οκτωβρίου 1993 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα).
Γ3) ΕΕ αριθ. C 287 της 4. 1 1 . 1992, σ. 53.

(5) ότι η ελάχιστη διάρκεια προστασίας που καθορίστηκε
από τη Σύμβαση της Βέρνης, ήτοι η ζωή του δημι
ουργού συν πενήντα χρόνια μετά το θάνατό του, απέ
βλεπε στη προστασία του δημιουργού και των δύο
πρώτων γενεών των κατιόντων του * ότι o μέσος όρος
ζωής στην Κοινότητα αυξήθηκε, έτσι ώστε η διάρκεια
αυτή να μην επαρκεί πλέον για να καλύπτει δύο γενεές.

(6) ότι ορισμένα κράτη μέλη παρατείνουν τη διάρκεια
πέραν των πενήντα ετών μετά το θάνατο του δημι
ουργού, προκειμένου να αντισταθμίσουν της επιπτώ
σεις που είχαν οι παγκόσμιοι πόλεμοι στην εκμετάλ
λευση των έργων
(7) ότι, όσον αφορά τη διάρκεια προστασίας των συγ
γενών δικαιωμάτων, ορισμένα κράτη μέλη έχουν επι
λέξει διάρκεια προστασίας πενήντα ετών από τη
νόμιμη δημοσίευση ή τη νόμιμη παρουσίαση στο
κοινό "

, (8) ότι, συμφωνά με τη θέση που υιοθέτησε η Κοινότητα
για τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης
στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπο
ρίου (ΓΣΔΕ), η διάρκεια προστασίας για τους παραγω
γούς φωνογραφημάτων πρέπει να είναι πενήντα έτη
μετά την πρώτη δημοσίευση *

(9) ότι o σεβασμός που οφείλεται στα κεκτημένα δικαιώ
ματα αποτελεί μία από τις γενικές αρχές του δικαίου
που προστατεύει η κοινοτική έννομη τάξη " ότι, ως εκ
τούτου, η εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγ
γενών δικαιωμάτων δεν μπορεί να αποδυναμώσει την

προστασία την οποία απολαύουν σήμερα οι δικαιούχοι

στην Κοινότητα " ότι, προκειμένου να περιοριστούν
στο ελάχιστο οι συνέπειες των μεταβατικών μέτρων
και για να μπορέσει να λειτουργήσει στην πράξη η
εσωτερική αγορά, συντρέχει λόγος να εναρμονιστούν
οι διάρκειες προστασίας βάσει μεγάλων χρονικών
περιόδων "

( 10) ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της της 17ης
Φεβρουαρίου 1991 «Ενέργειες με βάση το Πράσινο
Βιβλίο — Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής σχετικά
με τα δικαιώματα του πνευματικού δημιουργού και τα
συγγενικά δικαιώματα», τονίζει την ανάγκη εναρμό
νισης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και
των συγγενών δικαιωμάτων σε υψηλό επίπεδο προστα
σίας, δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιώματα αποτελούν
τη βάση της πνευματικής δημιουργίας, και τονίζει ότι η
προστασία τους εξασφαλίζει τη διατήρηση και την
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ανάπτυξη της δημιουργικότητας προς το συμφέρον των
δημιουργών, της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών, των
καταναλωτών

και

ολόκληρου

του

κοινωνικού

συνόλου "

( 11 ) ότι, για να καθιερωθεί υψηλό επίπεδο προστασίας, το
οποίο να ανταποκρίνεται συγχρόνως τόσο στις απαιτή
σεις της εσωτερικής αγοράς όσο και στην ανάγκη δημι
ουργίας νομικού πλαισίου που να ευνοεί την αρμονική
ανάπτυξη της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουρ
γικότητας στην Κοινότητα, η διάρκεια προστασίας του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να εναρ
μονιστεί σε εβδομήντα έτη μετά το θάνατο του δημι
ουργού ή σε εβδομήντα έτη αφότου το έργο κατέστη
νομίμως προσιτό στο κοινό, και η διάρκεια προστασίας
των συγγενών δικαιωμάτων σε πενήντα έτη μετά το
γενεσιουργό γεγονός '

( 12) ότι οι συλλογές προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο
2 παράγραφος 5 της Σύμβασης της Βέρνης όταν, λόγω
της επιλογής και διαρρυθμίσεως του περιεχομένου
τους, αποτελούν πνευματικές δημιουργίες * ότι τα έργα
αυτά προστατεύονται ως τοιαύτα, υπό την επιφύλαξη
του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά
καθένα από τα έργα που αποτελούν τμήμα αυτών των
συλλογών ' ότι, συνεπώς, για τα έργα που περιλαμβά
ονται σε συλλογές, πρέπει να μπορούν να ισχύουν
ειδικές διάρκειες προστασίας "

( 13) ότι, σε όλες τις περιπτώσεις που έχει εξακριβωθεί ότι
ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα είναι δημιουργοί,
η διάρκεια προστασίας πρέπει να υπολογίζεται από το
θάνατό τους " ότι το θέμα της πατρότητας του συνόλου
ή μέρους ενός έργου αποτελεί πραγματικό περιστατικό
που θα πρέπει, ενδεχομένως, να αποφασίζεται από τα
εθνικά δικαστήρια '

( 14) ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης και τη Σύμ
βαση της Ρώμης, η διάρκεια προστασίας πρέπει να υπο
λογίζεται από 1ης Ιανουαρίου του έτους το οποίο ακο
λουθεί το σχετικό γενεσιουργό γεγονός·

( 15) ότι το άρθρο της οδηγίας 91 /250/EOK του Συμβουλίου
της 14ης Μαΐου 1991 για τη νομική προστασία των
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ('), προ
βλέπει ότι τα κράτη μέλη προστατεύουν τα προγράμ
ματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με βάση το
δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ως λογοτεχνικά
έργα, κατά την έννοια της Σύμβασης της Βέρνης ' ότι η
παρούσα οδηγία εναρμονίζει τη διάρκεια προστασίας
των λογοτεχνικών έργων στην Κοινότητα ' ότι ενδεί
κνυται, επομένως, να καταργηθεί το άρθρο 8 της οδη
γίας 91 /250/ EOK, το οποίο διευθετεί μόνο προσωρινά
τη διάρκεια προστασίας των προγραμμάτων των ηλε
κτρονικών υπολογιστών *
( 16) ότι τα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας 92/ IOO/EOK του
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1992 σχετικά με το
δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορι
σμένα δικαιώματα συγγενή προς την πνευματική ιδιο
κτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (2),
προβλέπουν μόνον ελάχιστες διάρκειες προστασίας,
(') ΕΕ αριθ. L 122 της 17. 5. 1991 , σ. 42.
(2) ΕΕ αρι9. L 346 της 27 . 11 . 1992, σ. 61 .
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υπό την επιφύλαξη μελλοντικής εναρμόνισης ' ότι η
παρούσα οδηγία προβλέπει περαιτέρω εναρμόνιση " ότι,
ενδείκνυται, συνεπώς, να καταργηθούν τα εν λόγω
άρθρα *

( 17) ότι η προστασία των φωτογραφιών στα κράτη μέλη
διέπεται από ποικίλα καθεστώτα * ότι, για να εξασφα
λιστεί επαρκής βαθμός εναρμόνισης της διάρκειας προ
στασίας των φωτογραφικών έργων, ιδίως εκείνων τα
οποία, λόγω του καλλιτεχνικού ή επαγγελματικού τους
χαρακτήρα, έχουν σημασία για την εσωτερική αγορά,
είναι ανάγκη να καθοριστεί το επίπεδο πρωτοτυπίας
που απαιταίται από την παρούσα οδηγία * ότι ένα
φωτογραφικό έργο κατά την έννοια της Σύμβασης της
Βέρνης θεωρείται πρωτότυπο εφόσον είναι αποτέλεσμα
προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του
και αντανακλά την προσωπικότητά του, χωρίς να λαμ
βάνονται υπόψη άλλα κριτήρια όπως η αξία ή o
σκοπός * ότι η προστασία άλλων φωτογραφιών πρέπει
να μπορεί να ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο *
( 18) ότι, για να αποφευχθούν διαφορές στη διάρκεια προ
στασίας, όσον αφορά τα συγγενή δικαιώματα, είναι
ανάγκη να προβλεφθεί η αυτή χρονική αφετηρία για
τον υπολογισμό της διάρκειας σε ολόκληρη την Κοινό
τητα * ότι η ερμηνεία ή εκτέλεση, η υλική ενσωμάτωση,
η μετάδοση, η νόμιμη δημοσίευση και η νόμιμη παρου
σίαση στο κοινό, δηλαδή o τρόπος με τον οποίο καθί
σταται ένα αντικείμενο συγγενούς δικαιώματος αντι
ληπτό καθ' οιονδήποτε τρόπο στους ανθρώπους εν
γένει, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολο
γισμό της διάρκειας προστασίας, ανεξάρτητα από τη
χώρα όπου πραγματοποιείται η εν λόγω ερμηνεία ή
εκτέλεση, υλική ενσωμάτωση, μετάδοση, νόμιμη δημο
σίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό '
( 19) ότι τα δικαιώματα των ραδιοτηλεπτικών οργανισμών
επί των εκπομπών τους, ανεξάρτητα αν αυτές μεταδί
δονται ενσυρμάτως ή εναέρια, συμπεριλαμβανομένης
της καλωδιακής ή της δορυφορικής μετάδοσης, δεν
πρέπει να είναι διηνεκή ' ότι, για το λόγο αυτό, είναι
απαραίτητο η διάρκεια της προστασίας να αρχίζει
μόνον από την πρώτη μετάδοση συγκεκριμένης
εκπομπής " ότι η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι
πρέπει να αποφευχθεί η έναρξη νέας προθεσμίας σε
περιπτώσεις όπου μία εκπομπή είναι ίδια με κάποια
προηγούμενη *

(20) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να
διατηρούν ή να θεσπίζουν άλλα δικαιώματα συγγενή
προς το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως σε
σχέση με την προστασία σχολιασμένων και επιστημο
νικών δημοσιεύσεων * ότι, για να εξασφαλιστεί η δια
φάνεια σε κοινοτικό επίπεδο, είναι πάντως απαραίτητη
η ενημέρωση της Επιτροπής από τα κράτη μέλη που
θεσπίζουν νέα συγγενή δικαιώματα *
(21 ) ότι είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι η εναρμόνιση
που προβλέπει η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα
ηθικά δικαιώματα *
(22) ότι για τα έργα, η χώρα προέλευσης των οποίων είναι
τρίτη χώρα, κατά την έννοια της Σύμβασης της Βέρνης,
και o δημιουργός των οποίων δεν είναι υπήκοος της
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Κοινότητας, συντρέχει λόγος να εφαρμόζεται η σύ
γκριση ανάμεσα στις διάρκειες προστασίας, χωρίς
όμως η παρεχόμενη στην Κοινότητα διάρκεια να
μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια που καθορίζει η
παρούσα οδηγία '
(23) ότι, όταν o δικαιούχος δεν είναι υπήκοος της Κοινό
τητας, αλλά δικαιούται προστασίας δυνάμει διεθνούς
συμφωνίας, η διάρκεια προστασίας των συγγενών
δικαιωμάτων πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που ορί
ζεται από την παρούσα οδηγία, χωρίς όμως να μπορεί
να υπερβαίνει τη διάρκεια προστασίας που καθορίζεται
στη χώρα της οποίας o δικαιούχος είναι υπήκοος·

(24) ότι η σύγκριση ανάμεσα στις διάρκειες προστασίας δεν
πρέπει να καταλήγει σε σύγκρουση των κρατών μελών
με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους '
(25) ότι, για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η
παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιου
λίου 1995

(26) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να
θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με την ερμηνεία, προσαρ
μογή και περαιτέρω εκτέλεση συμβάσεων για την εκμε
τάλλευση προστατευομένων έργων και άλλων αντικει
μένων προστασίας, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν από
την παράταση της διάρκειας προστασίας η οποία προ
κύπτει από την παρούσα οδηγία '
(27) ότι o σεβασμός την κεκτημένων δικαιωμάτων και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αποτελεί μέρος της κοι

νοτικής έννομης τάξης ' ότι τα κράτη μέλη πρέπει να
μπορούν, ιδίως, να προβλέπουν ότι, σε ορισμένες περι
πτώσεις, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και
τα συγγενή δικαιώματα τα οποία αποκαθίστανται
κατ' εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας, δεν μπορούν να
καταλήγουν σε πληρωμές καταβαλλόμενες από πρό
σωπα που καλή τη πίστει ανάλαβαν την εκμετάλλευση
των έργων τον καιρό που τα εν λόγω έργα ήσαν κτήμα
του δημοσίου,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρ$ρο 1

Αριθ. L 290/ 11

για την ταυτότητα του ή αν o δημιουργός αποκαλύψει την
ταυτότητα του κατά την περίοδο που αναφέρεται στη πρώτη
πρόταση, εφαρμόζεται η διάρκεια της προστασίας που ορί
ζεται στη παράγραφο 1 .
4. Όταν σε κράτος μέλος προβλέπονται ιδιαίτερες διατά
ξεις σχετικά με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον
αφορά τα συλλογικά έργα ή για τον ορισμό νομικού προ
σώπου ως δικαιούχου, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 3, εκτός εάν είναι εξακριβω
μένη η ταυτότητα των φυσικών προσώπων που δημιούρ
γησαν το έργο στις μορφές του έργου που κατέστησαν προ
σιτές στο κοινό. H παρούσα παράγραφος ισχύει με την επι
φύλαξη των δικαιωμάτων των συγγραφέων με εξακριβωμένη
ταυτότητα, των οποίων οι προσδιορισμένες συμβολές περι
λαμβάνονται στα έργα αυτά ' για τις εν λόγω συμβολές,
ισχύει η παράγραφος 1 ή η παράγραφος 2.

5 . Όταν ένα έργο δημοσιεύεται σε τόμους, τμήματα,
τεύχη, αριθμούς ή επεισόδια, και η διάρκεια προστασίας
αρχίζει από τη στιγμή που το έργο κατέστη νομίμως προ
σιτό στο κοινό, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για
κάθε μέρος χωριστά.
6. Στην περίπτωση έργων, η διάρκεια προστασίας των
οποίων δεν έχει υπολογιστεί μετά το θάνατο του δημι
ουργού ή των δημιουργών και τα οποία δεν κατέστησαν
νομίμως προσιτά στο κοινό μέσα σε εβδομήντα χρόνια από
τη δημιουργία τους, η προστασία λήγει.

Άρϋρο 2
Κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα
1 . O κύριος σκηνοθέτης ενός κινηματογραφικού ή οπτι
κοακουστικού έργου θεωρείται ως δημιουργός του ή ένας
από τους δημιουργούς του. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα
να ορίσουν και άλλους συνδημιουργούς.
2. H διάρκεια προστασίας ενός κινηματογραφικού ή οπτι
κοακουστικού έργου λήγει εβδομήντα έτη μετά το θάνατο
του τελευταίου επιζώντος μεταξύ των ακόλουθων προ

σώπων, είτα τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί συνδημιουργοί
είτε όχι : του κύριου σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, του
συγγραφέα των διαλόγων και του συνθέτη της μουσικής
που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματο
γραφικό ή οπτικοακουστικό έργο.

Διάρκεια των δικαιωμάτων του δημιουργού
1 . Τα δικαιώματα ενός δημιουργού λογοτεχνικού ή καλ
λιτεχνικού έργου κατά την έννοια του άρθρου 2 της Σύμ
βασης της Βέρνης προστατεύονται καθόλη τη διάρκεια της
ζωής του δημιουργού και εβδομήντα έτη μετά το θάνατο
του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία το
έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό.
2 . Σε περίπτωση έργου κοινής δημιουργίας, η διάρκεια
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται από το
θάνατο του τελευταίου επιζώντος δημιουργού.
3 . Για τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα, η διάρκεια προ
στασίας είναι εβδομήντα έτη αφότου το έργο κατέστη
νομίμως προσιτό στο κοινό. Πάντως, όταν το υιοθετηθέν
από το δημιουργό ψευδώνυμο δεν αφήνει καμία αμφιβολία

Άράρο 3
Διάρκεια των συγγενών δικαιωμάτων
1 . Τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκετελεστών καλλι
τεχνών αποσβέννυνται πενήντα χρόνια μετά την ημερομηνία
της ερμηνείας ή εκτέλεσης. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου
αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο
κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή
εκτέλεσης, τα δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα χρόνια
από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της
πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια
έγινε πρώτη.

2 . Τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια μετά την υλική ενσωμά

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 290/ 12

τωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη
δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση του φωνογραφήματος
στο κοινό, τα δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα χρόνια

από την ημερομηνία αυτής της πρώτης δημοσίευσης ή αυτής
της πρώτης παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια
έγινε πρώτη.
3.

Τα δικαιώματα των παραγωγών της πρώτης υλικής

ενσωμάτωσης ταινίας αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από
την ενσωμάτωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής
γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση της ταινίας
στο κοινό, τα δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα χρόνια
μετά την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της
πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια
έγινε πρώτη. Ως «ταινία» νοείται κινηματογραφικό ή οπτι
κοακουστικό έργο ή κινούμενες εικόνες, ανεξάρτητα από το
αν συνοδεύονται από ήχο ή όχι.
4. Τα δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών
αποσβέννυνται πενήντα χρόνια μετά την πρώτη μετάδοση
μιας εκπομπής, είτε αυτή μεταδίδεται ενσυρμάτως είτε
ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυ
φορικής μετάδοσης.

Άράρο 4
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διάρκεια προστασίας την οποία χορηγούν τα κράτη μέλη

λήγει κατά την ημερομηνία λήξεως της προστασίας που
χορηγείται στη χώρα προελεύσεως του έργου, χωρίς να είναι
δυνατή υπέρβαση της διάρκειας που καθορίζεται από το
άρθρο 1 .
2. Οι διάρκειες προστασίας που καθορίζονται από το
άρθρο 3 ισχύουν και για τους δικαιούχους που δεν είναι
υπήκοοι της Κοινότητας, εφόσον τα κράτη μέλη τους χορη
γούν προστασία. Ωστόσο, με την επιφύλαξη των διεθνών
υποχρεώσεων των κρατών μελών, η διάρκεια προστασίας
που χορηγείται από τα κράτη μέλη δεν μπορεί να λήγει
αργότερα από την ημερομηνία λήξης της προστασίας που
χορηγείται στη χώρα της οποίας o δικαιούχος είναι υπήκοος
και δεν μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη από το
άρθρο 3 διάρκεια.
3 . Κράτη μέλη τα οποία, κατά την ημερομηνία εκδόσεως
της παρούσας οδηγίας, ιδίως λόγω των διεθνών τους υπο
χρεώσεων, χορηγούν προστασία μεγαλύτερης διάρκειας από
εκείνη η οποία απορρέει, ενδεχομένως, από τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2, μπορούν να διατηρούν αυτή την
προστασία έως τη σύναψη διεθνών συμφωνιών για τη διάρ
κεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
ή των συγγενών δικαιωμάτων.

Προστασία προτέρως αδημοσίευτων έργων

Άράρο 8

Κάθε πρόσωπο το οποίο, μετά τη λήξη της προστασίας του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, για πρώτη φορά
δημοσιεύει νομίμως ή παρουσιάζει νομίμως στο κοινό, έργο
προτέρως αδημοσίευτο, δικαιούνται προστασίας ανάλογης
με τα οικονομικά δικαιώματα του δημιουργού. H διάρκεια
προστασίας των δικαιωμάτων αυτών είναι είκοσι πέντε έτη
από τη στιγμή που για πρώτη φορά το έργο δημοσιεύθηκε
νομίμως ή παρουσιάστηκε νομίμως στο κοινό.

Οι διάρκειες που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία
υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται
του γενεσιουργού γεγονότος.

Άρ&ρο 5

Ηθικά δικαιώματα

Σχολιασμένες και επιστημονικές δημοσιεύσεις

H παρούσα οδηγία δεν θίγει τις περί ηθικών δικαιωμάτων
διατάξεις των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προστατεύουν τις σχολιασμένες
και επιστημονικές δημοσιεύσεις έργων που έχουν γίνει
κτήμα του δημοσίου. H μέγιστη διάρκεια προστασίας αυτών
των δικαιωμάτων είναι τριάντα έτη από τη στιγμή που το
έργο δημοσιεύθηκε νομίμως για πρώτη φορά.

Αράρο 10

Άράρο 6
Προστασία των φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες που είναι πρωτότυπες, με την έννοια ότι
είναι αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας του
δημιουργού τους, προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 1 .
H παροχή της προστασίας δεν εξαρτάται από την εφαρμογή
κανενός άλλου κριτηρίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να προ
βλέπουν την προστασία άλλων φωτογραφιών.

Άρ$ρο 7
Προστασία έναντι τρίτων χωρών
1 . Όταν η χώρα προελεύσεως ενός έργου, κατά την
έννοια της Σύμβασης της Βέρνης, είναι τρίτη χώρα και o
δημιουργός του έργου δεν είναι υπήκοος της Κοινότητας, η

Υπολογισμός των προθεσμιών

Άράρο 9

Χρονική ισχύς

1 . Όταν η διάρκεια προστασίας, η οποία είναι μεγαλύ
τερη από την αντίστοιχη διάρκεια που προβλέπεται από την
παρούσα οδηγία, έχει αρχίσει ήδη σε κράτος μέλος κατά
την αναφερόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ημερομηνία,
η παρούσα οδηγία δεν έχει ως αποτέλεσμα τη σύντμηση
αυτής της διάρκειας προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος.
2. H διάρκεια προστασίας που προβλέπεται από την
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και αντικεί
μενα προστασίας που προστατεύονται σε ένα τουλάχιστον
κράτος μέλος, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 13 παράγραφος 1 , κατ' εφαρμογή εθνικών διατάξεων
για το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενή
δικαιώματα, ή πληρούν τα κριτήρια προστασίας βάσει της
οδηγίας 92/ IOO/ EOK.

3 . H παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των πρά
ξεων εκμετάλλευσης που έλαβαν χώρα πριν από την ήμερο
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Αρθρο 13

μηνία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 . Τα
κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου

Γενικές διατάξεις

να προστατεύουν, ιδίως, τα κεκτημένα δικαιώματα τρίτων.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατά
ξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στα κινηματογραφικά ή
οπτικοακουστικά έργα τα οποία παρήχθησαν πριν από την
1η Ιουλίου 1994.

5 . Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν την ημερο
μηνία από την οποία θα εφαρμόζεται το άρθρο 2, με την
προϋπόθεση ότι η ημερομηνία αυτή δεν θα είναι μεταγενέ
στερη της 1ης Ιουλίου 1997.
Αρθρο 11
Τεχνική προσαρμογή
1.

Το άρθρο 8 της οδηγίας 91 /250/EOK καταργείται.

2.

Τα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας 92/ 100/EOK καταρ

γούνται.
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1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμ
μορφωθούν με τα άρθρα 1 έως 11 της παρούσας οδηγίας
πριν από την 1η Ιουλίου 1995.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι

λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή εκδίδονται
από τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο
πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 12 από την ημε

ρομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας.

Αρθρο 14

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στο κράτη μέλη.
Αρθρο 12
Διαδικασία κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε
κυβερνητικό σχέδιο για τη χορήγηση νέων συγγενών δικαι
ωμάτων, προσδιορίζοντας τους βασικούς λόγους που δικαιο
λογούν την εισαγωγή τους και την προβλεπόμενη διάρκεια
προστασίας τους.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1993 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
R. URBAIN
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ΟΔΗΓΙΑ 93/99/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Οκτωβρίου 1993

σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 1 00 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

ότι η ανάπτυξη του εμπορίου τροφίμων μεταξύ των δια
φόρων κρατών μελών απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ
των αρχών που ασχολούνται με τον έλεγχο των τροφίμων *
ότι απαιτείται η θέσπιση γενικών κανόνων για τους υπαλλή
λους της Επιτροπής που είναι ειδικευμένοι στον έλεγχο των
τροφίμων και συνεργάζονται με ειδικούς υπαλλήλους των
κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίζουν την ομοιό
μορφη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα "

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι πρέπει να καθοριστούν διατάξεις για την αμοιβαία
παροχή διοικητικής συνδρομής μεταξύ εθνικών αρχών και
Επιτροπής με σκοπό την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για
τα τρόφιμα, ιδίως με τη βοήθεια προληπτικής δράσης και με
την εντόπιση παραβάσεων ή υπόπτων ενεργειών που υποδη
λούν παραβάσεις των κανόνων

ότι είναι ανάγκη να θεσπιστούν μέτρα στα πλαίσια της εσω
τερικής αγοράς " ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα
χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλί
ζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προ
σώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

ότι, λόγω της φύσης τους, οι πληροφορίες που ανταλλάσ
σονται βάσει της παρούσας οδηγίας, πρέπει να διέπονται
από τις απαιτήσεις του εμπορικού ή επαγγελματικού απορ

ότι το εμπόριο τροφίμων καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στα
πλαίσια της εσωτερικής αγοράς·

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί διαδικασία για τη στενή
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής,

ότι είναι, συνεπώς, ουσιώδες να καταστεί ομοιόμορφη σε
όλα τα κράτη μέλη η εφαρμογή της οδηγίας 89/397/EOK
του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 σχετικά με τον επί
σημο έλεγχο των τροφίμων (4)" ότι η οδηγία αυτή καθορίζει
τους γενικούς κανόνες για τον επίσημο έλεγχο των τρο
φίμων *

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ότι είναι ανάγκη να θεσπιστούν πρόσθετοι κανόνες για τη
βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου που ισχύουν στην Κοι
νότητα "
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την αναγκαία
δράση για να εξασφαλίσουν ότι το προσωπικό των αρμό
διων αρχών διαθέτει επαρκή τεχνικά και διοικητικά προ
σόντα "

ότι, για την εγγύηση της ποιότητας των δεδομένων των
δοκιμών, πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα ποιοτικών προ
τύπων για τα εργαστήρια στα οποία τα κράτη μέλη αναθέ
τουν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων " ότι ένα τέτοιο
σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται σε γενικώς αποδεκτές
και τυποποιημένες προδιαγραφές * ότι, πέραν τούτου, είναι
ουσιώδες τα εργαστήρια αυτά να εφαρμόζουν μεθόδους
ανάλυσης εξακριбωμένης καταλληλότητας, εφόσον είναι

ρήτου ■

Άρθρο /
1.

H

παρούσα

οδηγία

συμπληρώνει

την

οδηγία

89/397/EOK.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζεται
το άρθρο 1 παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας 89/397/ EOK.

Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέ
τουν ή να έχουν πρόσβαση σε επαρκή αριθμό υπαλλήλων με
τα δέοντα προσόντα και πείρα, ιδίως σε τομείς όπως της
χημείας, της χημείας τροφίμων, της κτηνιατρικής, της
ιατρικής, της μικροбιολογίας τροφίμων, της υγιεινής τρο
φίμων, της τεχνολογίας τροφίμων και της νομικής, ούτως
ώστε οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας
89/397/EOK να διεξάγονται δεόντως.
Άρθρο 3
1.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για

δυνατόν *

να εξασφαλίζουν ότι τα εργαστήρια που αναφέρονται στο

(') ΕΕ αριθ. C 51 της 26. 2. 1992, σ. 10.
(2) ΕΕ αριθ. C 337 της 21 . 12, 1992, σ. 143, και απόφαση της 27ης
Οκτωβρίου 1993 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα).
0 ΕΕ αριθ. C 332 της 16. 12. 1992, σ. 5 .
(4) ΕΕ αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 23.

ρώνεται από τις τυποποιημένες διαδικασίες εργασίας, και το
δειγματοληπτικό εξωτερικό έλεγχο της συμμόρφωσής τους,
o οποίος διενεργείται από το επιφορτισμένο με την ποιοτική
διασφάλιση προσωπικό, σύμφωνα με τις αρχές ορθής εργα
στηριακής πρακτικής αριθ. 2 και αριθ. 7 του ΟΟΣΑ, όπως

άρθρο 7 της οδηγίας 89/397/ EOK πληρούν τα γενικά κρι
τήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που καθορί
ζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45001 , το οποίο συμπλη
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καθορίζεται στο τμήμα II του παραρτήματος 2 της από
φασης του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ της 12ης Μαΐου 1981 σχε
τικά με την αμοιβαία αποδοχή στοιχείων για την αξιολό
γηση των χημικών ουσιών.
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H Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί διαθέτουν
τα απαραίτητα προσόντα, τις κατάλληλες γνώσεις και την
κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων *
λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής είναι δυνατόν να θεσπι
στούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8.

2. Κατά την αξιολόγηση των εργαστηρίων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 89/397/EOK τα κράτη
μέλη πρέπει :

α) να εφαρμόζουν τα κριτήρια που καθορίζει το ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ 45002, και

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται με
τους υπαλλήλους που ορίζει η Επιτροπή και τους παρέχουν
την απαραίτητη συνδρομή προκειμένου να εκπληρώσουν τα
καθήκοντά τους.

β) να απαιτούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου της
επάρκειας, εφόσον είναι σκόπιμο.
Τα εργαστήρια που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης θεω
ρείται ότι ικανοποιούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 .

Τα εργαστήρια που δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης
δεν θεωρούνται ως εργαστήρια κατά την έννοια του άρθρου
7 της εν λόγω οδηγίας.
3. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορείς αρμόδιους για την αξιο
λόγηση των εργαστηρίων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7
της οδηγίας 89/397/EOK. Οι φορείς αυτοί πληρούν τα
γενικά κριτήρια που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 45003 για τους φορείς διαπίστευσης εργαστηρίων.
4. H διαπίστευση και η αξιολόγηση των εργαστηρίων
ελέγχου που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορεί να συν
δέεται με μεμονωμένους ελέγχους ή σύνολα ελέγχων. Κάθε
ενδεδειγμένη παρέκκλιση στον τρόπο κατά τον οποίο εφαρ

μόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ,
2 και 3, θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται

2. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 , τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους οριζό
μενους υπαλλήλους της Επιτροπής να συνοδεύουν τους
υπαλλήλους των αρμοδίων αρχών τους που επιτελούν εργα
σίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας
89/397/EOK. Εν πάση περιπτώσει, οι υπάλληλοι των αρμο
δίων αρχών των κρατών μελών παραμένουν υπεύθυνοι για
τη διεξαγωγή των ελεγκτικών δραστηριοτήτων. H Επιτροπή
ειδοποιεί τα κράτη μέλη τουλάχιστον πέντε εργάσιμες
ημέρες πριν από την έναρξη αυτών των εργασιών. Μετά την
εκτέλεση κάθε δραστηριότητας που αναφέρεται στην
παρούσα παράγραφο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχε
τικά με τις εργασίες των ειδικών υπαλλήλων της προς τα
οικεία κράτη μέλη.

Για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων που αναφέρονται
στην παρούσα παράγραφο, οι οριζόμενοι υπάλληλοι της
Επιτροπής επιδεικνύουν γραπτή εξουσιοδότηση στην οποία
αναφέρονται τα στοιχεία τους και το καθεστώς τους.

στο άρθρο 8.

Άρ$ρο 4
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η κύρωση των μεθόδων
ανάλυσης που εφαρμόζονται, στα πλαίσια επισήμου
ελέγχου των τροφίμων, από τα εργαστήρια που αναφέ
ρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 89/397/EOK ανταποκρί
νεται, όταν είναι δυνατόν, στις παραγράφους 1 και 2 του

παραρτήματος της οδηγίας 85/59 1 /ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 23ης Δεκεμβρίου 1985 για την καθιέρωση κοινοτικών
τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον

Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Επιτροπής τηρούν τους
κανόνες και την πρακτική που οφείλουν να ακολουθούν οι
υπάλληλοι των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών.

3. H Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προς τα κράτη
μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρ
μογή του παρόντος άρθρου.

έλεγχο των τροφίμων (').

Άράρο 6
Άράρο 5
1 . H Επιτροπή διορίζει και ορίζει ειδικούς υπαλλήλους
για να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών προκειμένου να παρακολουθούν και να ελέγχουν εάν
τα επίσημα συστήματα ελέγχου των τροφίμων που εφαρμό
ζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι ισοδύναμα
και αποτελεσματικά. H Επιτροπή αποστέλλει τακτικά εκθέ
σεις στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σχετικά με τις εργασίες
των ειδικών υπαλλήλων της.

(') ΕΕ αριθ. L 372 της 31 . 12. 1985, σ. 50.

1 . Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν αμοι
βαία διοικητική συνδρομή σε όλες τις διαδικασίες επιτή
ρησης όσον αφορά τις νομικές διατάξεις και τα ποιοτικά
πρότυπα που εφαρμόζονται στα τρόφιμα και σε όλες τις
διαδικασίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων.

2. Για τη διευκόλυνση αυτής της διοικητικής συνδρομής,
κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ενιαίο φορέα-σύνδεσμο. Ενα
πόκειται στο φορέα που ορίζεται από το κράτος μέλος να
πραγματοποιεί τις δέουσες επαφές με τους φορείς-συνδέ
σμους άλλων κρατών μελών. Ρόλος των φορέων είναι να
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βοηθούν και να συντονίζουν την επικοινωνία ή, ειδικότερα,
τη διαβίβαση και παραλαβή των αιτήσεων συνδρομής.
3 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή ως προς
όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για το φορέα-σύνδεσμο που
ορίζουν. O κατάλογος των οριζόμενων φορέων-συνδέσμων
και οι σχετικές λεπτομέρειες δημοσιεύονται στη σειρά C της

Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
4. Μόλις λάβει αιτιολογημένη αίτηση, o ενδιαφερόμενος
φορέας παρέχει στον αιτούντα φορέα κάθε απαραίτητη πλη
ροφορία, εκτός εκείνων που δεν μπορούν να ανακοινωθούν,
διότι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας, που
θα του επιτρέπει να εγγυηθεί την τήρηση των νομικών δια
τάξεων και των ποιοτικών προτύπων που ισχύουν για τα
τρόφιμα εντός της δικαιοδοσίας του.
5. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται σύμ
φωνα με την παράγραφο 4 διαβιβάζονται, χωρίς αδικαιολό
γητη καθυστέρηση, είτε μέσω του φορέα-συνδέσμου ή
άμεσα, όπως ενδείκνυται. Όταν δεν είναι δυνατή η απο
στολή των πρωτοτύπων, μπορούν να διαβιβάζονται αντί
γραφά τους.
6.

Οταν, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, διαπιστώ

νεται ότι ενδέχεται να υπάρχει περίπτωση μη συμμόρφωσης
προς τους κοινοτικούς νόμους ή κανόνες ή το εθνικό δίκαιο
είτε του κράτους μέλους παραλαβής είτε του κράτους μέλους
αποστολής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος
του οποίου πραγματοποιήθηκε η ισχυριζόμενη μη συμμόρ
φωση υποβάλλει αναφορά, σε εύθετο χρόνο, στην αρμόδια
αρχή του άλλου κράτους μέλους :

— σχετικά με κάθε δράση που έχει, ενδεχομένως, ανα
ληφθεί για την ισχυριζόμενη μη συμμόρφωση, και επίσης
— σχετικά με κάθε δράση που έχει αναληφθεί, συμπεριλαμ
βανομένων των τυχόν δράσεων για την πρόληψη της
επανάληψης της ισχυριζόμενης μη συμμόρφωσης.
Αντίγραφο της αναφοράς αυτής μπορεί να αποσταλεί στην

Επιτροπή κατόπιν πρωτοβουλίας είτε του διαβιβάζοντος είτε
του παραλαμβάνοντος κράτους μέλους.
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της
απόφασης 89/45/EOK του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου
1988 για τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση κατα

ναλωτικών προϊόντων (') και της οδηγίας 92/59/ EOK του
Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2).

24.

Άράρο 7

1 . Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο
6 της παρούσας οδηγίας, υπό οποιαδήποτε μορφή, καλύ
πτονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Σε ποινικές διαδι
κασίες, οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
μετά από προηγούμενη συναίνεση του κράτους μέλους απο
στολής σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες
περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις
για τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών.
2. Εάν οι κανόνες ενός κράτους μέλους επιτρέπουν την
ελεύθερη πρόσβαση των προσώπων στις πληροφορίες που
κατέχουν οι αρμόδιες αρχές, το γεγονός αυτό πρέπει να
ανακοινώνεται κατά τη στιγμή της αίτησης προς το άλλο
κράτος μέλος ή, εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση, κατά
την ανταλλαγή πληροφοριών. Εάν το κράτος μέλος απο
στολής δηλώσει ότι οι πληροφορίες αφορούν θέματα επαγ
γελματικού ή εμπορικού απορρήτου, το κράτος μέλος παρα
λαβής εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες δεν θα διαδοθούν
ευρύτερα από ό,τι προβλέπεται στην παράγραφο 1 . Εάν το
κράτος μέλος παραλαβής δεν είναι σε θέση να περιορίσει με
αυτό τον τρόπο την παροχή των πληροφοριών, δεν είναι
αντίθετο προς τους όρους της παρούσας οδηγίας να αρνηθεί
το κράτος μέλος αποστολής να παράσχει τις πληροφορίες.
3 . Κάθε άρνηση παροχής πληροφοριών βάσει του
παρόντος άρθρου, πρέπει να αιτιολογείται.

Αριτρο 8

1 . Σε περίπτωση που πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή επικουρείται από τη
Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων, που συγκροτήθηκε με την
απόφαση 69/414/EOK (3), εφεξής επονομαζόμενη «επι
τροπή ».

2. O Προεδρος διαβιβάζει το θέμα στην επιτροπή ειτε με
δική του πρωτοβουλία είτε αιτήσει αντιπροσώπου κράτους
μέλους.

3 . O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H επι
τροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το σχέδιο αυτό εντός προθε
σμίας που μπορεί να καθορίσει o πρόεδρός της, αναλόγως
με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. H γνώμη διατυ
πώνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 148 παράγραφος 2
της συνθήκης στην περίπτωση αποφάσεων που καλείται να
λάβει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής. Οι
ψήφιοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών στα πλαίσια
της επιτροπής σταθμίζονται p τον τρόπο που ορίζεται στο
άρθρο αυτό. O πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στη ψηφο
φορία.

(') ΕΕ αριθ. L 17 της 21 . 1 . 1989, σ. 51 . Απόφαση όπως τροποποιή
θηκε από την απόφαση 90/352/E01C (ΕΕ αριθ. L 173 της
6. 7. 1990, σ. 49).
(J) ΕΕ αριθ. L 228 της 1 1 . 8. 1992, σ. 24.
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C) ΕΕ αριθ. L 291 της 19. 1 . 1969, σ. 9.
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4, α) H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα εφόσον
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

6) Εάν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή,
υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, πρόταση στο Συμ
βούλιο σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Εάν, κατόπιν παρέλευσης τριών μηνών από την ημερομηνία
κατά την οποία το θέμα παραπέμφθηκε σε αυτό, το Συμ
βούλιο δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προ
τεινόμενα μέτρα.

Αριθ. L 290/ 17

Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευση τους. Οι

λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται
από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κεί
μενα των διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρ&ρο 10

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Άρ#ρο 9
1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμ
μορφωθούν :

— με την παρούσα οδηγία, με εξαίρεση το άρθρο 3, πριν
από την 1η Μαΐου 1995,
—- με το άρθρο 3, πριν από την 1η Νοεμβρίου 1998.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1993.
Για το ζνμοονλιο

O Πρόεδρος
R. URBAIN
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Νοεμβρίου 1993

για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρ
μογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματοδοτική συνει
σφορά που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας όσον αφορά την αλιεία στα ανοιχτά της Μαυριτα
νίας, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 1993 έως τις 31 Ιουλίου 1996
(93 /605/ ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας
όσον αφορά την αλιεία στα ανοιχτά της Μαυριτανίας ('),

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι η Κοινότητα και η Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτα
νίας προέβησαν σε διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο
13 δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης συμφωνίας, για να
καθορίσουν τις τροποποιήσεις ή τις προσθήκες που πρέπει
να γίνουν στο παράρτημα της συμφωνίας στο τέλος της
περιόδου εφαρμογής του πρωτοκόλλου (2) ■
ότι, στη συνέχεια αυτών των διαπραγματεύσεων, μονογρά
φηκε ένα νέο πρωτόκολλο στις 10 Ιουνίου 1993 *
ότι με το πρωτόκολλο αυτό οι αλιείς της Κοινότητας διατη
ρούν τις αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα που υπάγονται
στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Μαυριτανίας '

ότι, για να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστη
ριοτήτων των σκαφών της Κοινότητας, είναι αναγκαίο να
εγκριθεί το εν λόγω πρωτόκολλο το ταχύτερο δυνατόν ότι,
για το λόγο αυτό, τα δύο μέρη έχουν μονογράψει συμφωνία
υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών που προβλέπει την προ
σωρινή εφαρμογή του μονογραφηθέντος πρωτοκόλλου, από
την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία

(') ΕΕ αριθ. L 388 της 31 . 12. 1987, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 117 της 10. 5. 1991 , σ. 1 .

λήγει η ισχύς του εφαρμοζόμενου πρωτοκόλλου * ότι πρέπει
να εγκριθεί αυτή η συμφωνία με την επιφύλαξη λήψης ορι
στικής απόφασης βάσει του άρθρου 43 της συνθήκης,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ :

Άρθρο 1
H συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών για την προ
σωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλι
ευτικές δυνατότητες και τη χρηματοδοτική συνεισφορά που
προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της
Μαυριτανίας όσον αφορά την αλιεία στα ανοιχτά της Μαυ
ριτανίας, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 1993 έως
τις 31 Ιουλίου 1996, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Τα κείμενα της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επι
στολών και του πρωτοκόλλου επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
O Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα
αρμόδια πρόσωπα για την υπογραφή της συμφωνίας υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών, δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 1993 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
E. ΤΟΜΑS

24.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετική με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθο
ρίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική συνεισφορά που προβλέπονται στη συμφωνία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας όσον αφορά
την αλιεία στα ανοιχτά της Μαυριτανίας, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 1993 έως τις 31 Ιου
λίου 1996

A. Επιστολή της Ισλαμικής δημοκρατίας της Μαυριτανίας
Κύριε,

Αναφερόμενος στο πρωτόκολλο που μονογράφηκε στις 10 Ιουνίου 1993 και καθορίζει τις αλιευτικές
δυνατότητες και τη χρηματική αντιστάθμιση για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 1993 έως τις
31 Ιουλίου 1996, έχω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας
είναι πρόθυμη να εφαρμόσει προσωρινά το εν λόγω πρωτόκολλο από την 1η Αυγούστου 1993, εν
αναμονή της έναρξης της ισχύος του σύμφωνα με το άρθρο 9, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα είναι διατεθειμένη να πράξει ανάλογα.

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της πρώτης δόσης που αντιστοιχεί στο ένα
τρίτο της χρηματικής αντιστάθμισης που καθορίζεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου, θα πραγματο
ποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 1993.

Θα επιθυμούσα να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά την εν
λόγω προσωρινή εφαρμογή.
\
Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για την

Ισλαμική δημοκρατία της Μαυριτανίας

B. Επιστολή της Κοινότητας
Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της επιστολής σας, στην οποία αναφέρονται τα ακό
λουθα :

«Αναφερόμενος στο πρωτόκολλο που μονογράφηκε στις 10 Ιουνίου 1993 και καθορίζει τις αλι
ευτικές δυνατότητες και τη χρηματική συνεισφορά για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 1993
έως τις 31 Ιουλίου 1996, έχω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία της
Μαυριτανίας είναι πρόθυμη να εφαρμόσει προσωρινά το εν λόγω πρωτόκολλο από την 1η
Αυγούστου 1993, εν αναμονή της έναρξης της ισχύος του σύμφωνα με το άρθρο 9, υπό την
προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι διατεθειμένη να πράξει ανάλογα.

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της πρώτης δόσης που αντιστοιχεί στο ένα
τρίτο της χρηματικής αντιστάθμισης που καθορίζεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου, θα πραγ
ματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 1993.
Θα επιθυμούσα να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά
την εν λόγω προσωρινή εφαρμογή.»

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας όσον
αφορά την εν λόγω προσωρινή εφαρμογή.
Με εξαιρετική εκτίμηση,
Εξ ονόματος
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέπονται στη
συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας όσον
αφορά την αλιεία στα ανοιχτά της Μαυρτιανίας, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 1993 έως τις
31 Ιουλίου 1996

Άρθρο 1
Από την 1η Αυγούστου 1993 και για περίοδο τριών ετών, οι
αλιευτικές δυνατότητες που παραχωρούνται σύμφωνα με το
άρθρο 2 της συμφωνίας καθορίζονται ως εξής :
1 . Εξειδικευμένη αλιεία :

α) σκάφη αλιείας οστρακόδερμων, με εξαίρεση τις αστα
κοκαραбίδες : 4 500 κοχ/μήνα κατά ετήσιο μέσο όρο "
6) μηχανότρατες και σκάφη με παραγάδια βυθού για την
αλιεία μαύρου μπακαλιάρου : 12 000 κοχ/μήνα κατά
ετήσιο μέσο όρο ·
γ) αλιευτικά σκάφη βενθοπελαγικών ειδών άλλων από
το μαύρο μπακαλιάρο, με εργαλεία άλλα από την
τράτα (σταθερό απλάδι, παραγάδι, καλάμι): 2 600
κοχ/μήνα, κατά ετήσιο μέσο όρο "
δ) μηχανότρατες βενθοπελαγικών ειδών βαθέων υδάτων
άλλων από το μαύρο μπακαλιάρο : 4 200 κοχ/μήνα
κατά ετήσιο μέσο όρο *

ε) σκάφη που αλιεύουν αστακοκαραбίδες με χοανοειδείς
ιχθυοπαγίδες (κιούρτας): 300 κοχ/μήνα κατά ετήσιο
μέσο όρο.
Τα σκάφη για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια για την
αλιεία αστακοκαραбίδων, δεν δύνανται να διαθέτουν
άλλα αλιευτικά εργαλεία εκτός από χοανοειδείς
ιχθυοπαγίδες. Τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται να
αλιεύουν με δόλωμα.

Επιπλέον, η αλιεία αστακοκαραбίδων απαγορεύεται
από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε
έτους, περίοδο που αντιστοιχεί στον υψηλότερο
βαθμό αναπαραγωγής των εν λόγω ειδών.
2. Αλιεία ιδιαίτερα μεταναστευτικών ειδών

2.

3 . Τα χρηματικά ποσά της αντιστάθμισης θα καταβάλ
λονται σε λογαριασμό που ανοίγεται σε χρηματοπιστωτικό
οργανισμό ή σε οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη που ορίζεται
από τη Μαυριτανία.

Άρθρο 3
Στην περίπτωση που η Μαυριτανία, δεδομένης της εξέλιξης
της κατάστασης των αποθεμάτων, αποφασίσει εκ νέου να
ανοίξει την αλιεία των κεφαλόποδων σε άλλα σκάφη εκτός
από τα εθνικά σκάφη, θα χορηγηθούν στα σκάφη της Κοι
νότητας άδειες για την αλιεία των κεφαλοπόδων υπό τεχνι
κούς και χρηματοδοτικούς όρους που απομένει να συμφω
νηθούν. Στην περίπτωση αυτή, θα προσαρμοστεί και η χρη
ματοδοτική αντιστάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 4
Επί του ποσού της συνολικής χρηματοδοτικής αντιστάθ
μισης που προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο 2 παράγραφος
1 , η Μαυριτανία διαθέτει ποσό 900 000 Ecu, κατά την
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 , για τη χρηματοδό
τηση επιστημονικών και τεχνικών προγραμμάτων που προ
ορίζονται για τη βελτίωση των αλιευτικών και βιολογικών
γνώσεων που αφορούν την αλιευτική ζώνη της Μαυριτα
νίας. Το ποσό αυτό τίθεται στη διάθεση της Μαυριτανίας
και οι αντίστοιχες πληρωμές γίνονται στους λογαριασμούς
που υποδεικνύονται από τις αρχές της Μαυριτανίας
(CΝRΟΡ στο Nouadhibou).

H Κοινότητα διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει από το
άλλο μέρος κάθε πληροφορία που εξυπηρετεί τους επιστημο
νικούς σκοπούς.

— Θυνναλιευτικά με καλάμι και παραγάδια επιφανείας :
1 1 σκάφη,
— Θυνναλιευτικά γρι γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις : 34
σκάφη.

Επιτρέπεται στα αλιευτικά με καλαμίδια να αλιεύουν το
ζωντανό δόλωμα εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέ
σεις (ζώνες και διάκενα διχτυών) που ορίζονται στο
παράρτημα της συμφωνίας.

Για τη χρησιμοποίηση της εν λόγω αντιστάθμισης,

αποκλειστικά αρμόδια είναι η Μαυριτανία.

Άρθρο 5
1 . Εκ του ποσού της συνολικής χρηματοδοτικής αντι
στάθμισης που προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 , η
Μαυριτανία διαθέτει ποσό 360 000 Ecu, κατά την περίοδο
που αναφέρεται στο άρθρο 1 , για τη θεωρητική και πρα
κτική κατάρτιση στους διάφορους επιστημονικούς, τεχνι
κούς και οικονομικούς κλάδους που αφορούν την αλιεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινότητα διευκολύνει την υποδοχή
υπηκόων της Μαυριτανίας στα ιδρύματα των κρατών μελών
της.

Άρθρο 2
1 . H χρηματική αντιστάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο
6 της συμφωνίας καθορίζεται, για την περίοδο που προβλέ
πεται στο άρθρο 1 , σε 26 εκατομμύρια Ecu, που καταβάλ
λονται σε τρεις ετήσιες δόσεις.

2. Το ποσό που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 1
μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής
στις διεθνείς συνεδριάσεις ή σε μαθήματα πρακτικής εξά
σκησης στον τομέα της αλιείας.
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Άρθρο 6

Άρθρο 8

Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν πραγματο
ποιήσει τις πληρωμές που προβλέπονται στο άρθρο 2, η
Μαυριτανία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρ
μογή του παρόντος πρωτοκόλλου.

Το κείμενο του παραρτήματος της συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Μαυριτανίας σχετικά με
την αλιεία στα ανοικτά της Μαυριτανίας, αντικαθίσταται
από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος πρωτο
κόλλου.

Άρθρο 7
Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον
τομέα της αλιείας. Προωθούν την εναρμόνιση των συμφε
ρόντων των επιχειρήσεων της Κοινότητας και της Μαυριτα
νίας μέσω της σύστασης συνδέσμων προώθησης των συμφε
ρόντων για την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και
για τη μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων αλιείας.

Αρθρο 9

Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ημέρα της υπο
γραφής του.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 1993 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ

A. Διατυπώσεις αίτησης και έκδοσης αδείας
1 . H Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει στις αρμόδιες για θέματα αλιείας αρχές της Μαυρι
τανίας, μέσω της αντιπροσωπείας της στη Μαυριτανία, μία αίτηση εκδόσεως αδείας για κάθε σκάφος, η
οποία συντάσσεται από τον πλοιοκτήτη και επιθυμεί να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια
της παρούσας συμφωνίας, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της αιτούμενης
περιόδου ισχύος. H αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπο που προβλέπεται προς το σκοπό αυτό
από τη Μαυριτανία και σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνει το προσάρτημα I. H αίτηση για την
έκδοση αδείας είναι αποδεκτή μόνον εφόσον συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής των τελών που
αντιστοιχούν στην περίοδο ισχύος άδειας. Τα τέλη αυτά συμπεριλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και
τοπικούς φόρους, εκτός από τα έξοδα που αναφέρονται στο σημείο 2.

Επιπλέον, για τα θυνναλιευτικά γρι γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να επισυνάπτεται στο
έντυπο της αίτησης εκδόσεως αδείας ένα πιστοποιητικό χωρητικότητας του σκάφους.

2. Πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας, κάθε σκάφος, με εξαίρεση τα θυνναλιευτικά γρι γρι με
ψυκτικές εγκαταστάσεις, και τα θυνναλιευτικά με καλαμίδια, θα πρέπει να βρίσκεται στο λιμένα του
Nouadhibou για να υποβληθεί στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες ρυθμίσεις επιθεωρήσεις. Οι εν λόγω
επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται εντός προθεσμίας 48 ωρών μετά την άφιξη του σκάφους στο λιμένα. Τα
σχετικά έξοδα επιβαρύνουν τους πλοιοκτήτες και δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα ποσά που καταβάλ
λονται συνήθως από τα άλλα σκάφη για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών.
Όσον αφορά τα θυνναλιευτικά με καλαμίδια και τα παραγαδιάρικα επιφανείας, η επιθεώρηση μπορεί να
γίνει σε λιμένα της αλλοδαπής που συμφωνείται μεταξύ των μερών. Το σύνολο των εξόδων επιθεώρησης
επιβαρύνει τον πλοιοκτήτη.
3. H άδεια εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο σκάφος. Με αίτηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, η άδεια ενός σκάφους δύναται να αντικατασταθεί και, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, αντικαθί
σταται για την εναπομένουσα περίοδο από μία άδεια για ένα άλλο κοινοτικό σκάφος με τα ίδια χαρακτη
ριστικά. Στην περίπτωση αυτή, o πλοιοκτήτης του προς αντικατάσταση σκάφους επιστρέφει την άδεια
στο Υπουργείο Θαλάσσιας Αλιείας της Μαυριτανίας, μέσω της αντιπροσωπείας των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων στη Μαυριτανία.
Στη νέα άδεια αναγράφονται :
— η ημερομηνία της έκδοσης,

— το γεγονός ότι η νέα αυτή άδεια ακυρώνει και αντικαθιστά την άδεια του προηγούμενου σκάφους.
Για την εναπομένουσα περίοδο ισχύος δεν οφείλονται τέλη.
4. H άδεια εκδίδεται από τις αρχές της Μαυριτανίας, στον πλοίαρχο του σκάφους ή στον εκπρόσωπό του,
εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία που θα παρασχεθεί η απόδειξη πληρωμής των τελών. H
έκδοση αδείας κοινοποιείται στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Μαυ
ριτανία.
5. H άδεια θα πρέπει να διατηρείται επί του σκάφους.

β. Οι αρχές της Μαυριτανίας ανακοινώνουν, πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τους τραπεζικούς
λογιαριασμούς, καθώς και το νόμισμα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την καταβολή των τελών.
B. Ισχύς των αδειών και καταβολή των τελών από τους πλοιοκτήτες

1 . Διατάξεις που εφαρμόζονται μα τα θυνναλιευτικά και να αλιευτικάμε παραγάδια επιφάνειας
α) Οι άδειες για τα εν λόγω σκάφη εκδίδονται για περιόδους δώδεκα μηνών.
β) Τα τέλη που καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες καθορίζονται σε 20 Ecu ανά τόνο που αλιεύεται στην αλιευ
τική ζώνη της Μαυριτανίας.
γ) Οι άδειες εκδίδονται μετά από την καταβολή στο Δημόσιο Ταμείο της Μαυριτανίας, ενός κατ' απο
κοπήν ποσού ύψους 2 000 Ecu ανά θυνναλιευτικό με καλάμι και ανά αλιευτικό με παραγάδια επιφα
νείας ετησίως και 1 000 Ecu ανά θυνναλιευτικό γρι γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις, ποσό που αντι
στοιχεί σε τέλη για :
— αλιεύματα 100 τόνων τόνου ετησίως ανά θυνναλιευτικό με καλάμι,

— αλιεύματα 100 τόνων ειδών ιχθύων ετησίως για τα αλιευτικά με παραγάδια επιφανείας,
— αλιεύματα 50 τόνων τόνου ετησίως για τα θυνναλιευτικά γρι γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις.
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H τελική εκκαθάριση των τελών που οφείλονται στα πλαίσια της αλιευτικής περιόδου καταρτίζεται
από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους μέ βάση τις
δηλώσεις αλιευμάτων που καταρτίζονται από κάθε πλοιοκτήτη και επιβεβαιώνονται από τα επιστημο
νικά ινστιτούτα που είναι αρμόδια για την επαλήθευση των στοιχείων που αφορούν τα αλιεύματα,
όπως είναι το ΟRSΤΟΜ και το ΙΕΟ (Ισπανικό Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο), αφενός, και το Εθνικό
Κέντρο Ωκεανογραφικών Ερευνών και Αλιείας (CΝRΟΡ), αφετέρου.

H εκκαθάριση αυτή κοινοποιείται το αργότερο έως τις 30 Απριλίου του επομένου έτους, ταυτοχρόνως
στις αρμόδιες για τη θαλάσσια αλιεία υπηρεσίες της Μαυριτανίας και στους πλοιοκτήτες. Κάθε ενδε
χόμενη επιπλέον πληρωμή θα πραγματοποιείται από τους πλοιοκτήτες στο Δημόσιο Ταμείο της Μαυ
ριτανίας, το αργότερο εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελικής εκκαθάρισης.
Εντούτοις, εάν το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με την εκκαθάριση είναι μικρότερο από το ποσό της
προκαταβολής που αναφέρεται ανωτέρω, το εναπομένον ποσό δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη.
Εξάλλου, o πλοίαρχος διατηρεί ημερολόγιο σκάφους σύμφωνα με το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο
προσάρτημα II για κάθε αλιευτική περίοδο στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας.
2. Διατάξεις που εφαρμόζονται yia ra λοιπά σκάφη
α) Οι άδειες για τα εν λόγω σκάφη εκδίδονται για περιόδους τριών, έξι ή δώδεκα μηνών και είναι ανανε
ώσιμες.

6) Οι εισφορές εις βάρος των πλοιοκτητών καθορίζονται ως εξής, σε Ecu ανά κοχ και ανά έτος:
— αλιευτικά σκάφη οστρακόδερμων εκτός από τις αστακοκαραбίδες : 276
— τράτες και παραγαδιάρικα βυθού για την αλιεία του μαύρου βακαλάου : 142

— αλιευτικά σκάφη των βενθοπελαγικών ειδών άλλων από το μαύρο βακαλάο με εργαλεία, άλλα από
την τράτα :
— σκάφη κάτω των 100 κοχ : 133
— σκάφη άνω των 100 κοχ : 200
— μηχανότρατες για την αλιεία βενθοπελαγικών ειδών βαθέων υδάτων άλλων από τον μαύρο μπακα
λιάρο : 156

— σκάφη που αλιεύουν αστακοκαραбίδες με χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες (κιούρτι): 242

Γ. Ημερολόγιο αλιείας και ανακοίνωση των στοιχείων που αφορούν τα αλιεύματα

1 . Όλα τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας στα πλαίσια της συμ
φωνίας, εκτός από τα θυνναλιευτικά και τα παραγαδιάρικα, υποχρεούνται να εγγράφουν καθημερινώς τις
εργασίες που πραγματοποίησαν στο ημερολόγιο αλιείας και στο προσαρτηθέν ημερολόγιο αλιείας του
οποίου το υπόδειγμα επισυνάπτεται ως προσάρτημα III και III α. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να συμπληρώ
νονται ευανάγνωστα και να υπογράφονται από τον κυβερνήτη του σκάφους. Αντίγραφο αυτών των
εγγράφων διαβιβάζεται στο τέλος του αλιευτικού ταξιδίου στην «Direction de la Commande de Pêches du
Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime» στο Nouadhibou, μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής
στη Μαυριτανία.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω διατάξεων, η Μαυριτανία επιφυλάσσεται του δικαιώματος ανα
στολής της άδειας του ενεχομένου σκάφους μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων. Στην περίπτωση
αυτή, ενημερώνεται αμέσως η αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Nouak
chott.

Δ. Ναυτολόγηση πληρώματος

1 . Εκτός από τα θυνναλιευτικά γρι γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις, κάθε σκάφος πρέπει να ναυτολογεί
αλιείς από τη Μαυριτανία, κατά τη διάρκεια των αλιευτικών του δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη
της Μαυριτανίας, μέχρι ποσοστού 35 ο/ο του προσληφθέντος προσωπικού, εκτός αξιωματικών, για τη διε
ξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Μαυριτανίας, ένας από τους
ναυτολογηθέντες ναυτικούς μπορεί να είναι αξιωματικός ή δόκιμος αξιωματικός και οι όροι παρουσίας
του επί του σκάφους (εργασία, στέγαση) ορίζονται με κοινή συμφωνία, πριν από τη ναυτολόγησή του,
μεταξύ του πλοιοκτήτη και της αρμόδιας αρχής της Μαυριτανίας. H κατανομή του πληρώματος μεταξύ
αξιωματικών και μη αξιωματικών παρέχεται κατά τη στιγμή της αίτησης για την παροχή αδείας.
Οι όροι αποδοχών είναι ίδιοι με αυτούς που εφαρμόζονται για τους ναυτικούς, αξιωματικούς ή δόκιμους
αξιωματικούς των σκαφών της Μαυριτανίας.
2. Το πραγματικό ποσοστό επιβίβασης μπορεί μεν να μην φτάνει το 35 ο/ο, αλλά πρέπει να υπερβαίνει το
25 ο/ο. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται αντισταθμιστική αποζημίωση 200 Ecu ανά μήνα και ανά ναυ
τικό από τον πλοιοκτήτη στις αρχές της Μαυριτανίας, με βάση τους μη ναυτολογηθέντες ναυτικούς σε

σχέση με το όριο του 35 %. Το ποσό που συγκεντρώνεται με αυτόν τον τρόπο προορίζεται για την κατάρ
τιση των αλιέων ναυτικών της Μαυριτανίας.
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3. Κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Μαυριτανίας, κάθε σκάφος εκτός από τα θυνναλιευτικά γρι γρι με
ψυκτικές εγκαταστάσεις ναυτολογεί, εντός του όριου του 35 °/ο που αναφέρεται στο σημείο 1 , έναν επι
στημονικό παρατηρητή. O πλοίαρχος διευκολύνει το έργο του παρατηρητή,, οι δραστηριότητες του οποίου
πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες.
4. Οι πλοιοκτήτες επιλέγουν ελεύθερα τους ναυτικούς, αξιωματικούς και δόκιμους αξιωματικούς της Μαυρι
τανίας που θα ναυτολογήσουν σε σκάφος τους. Για το σκοπό αυτό, οι αρχές της Μαυριτανίας τηρούν τον
κατάλογο που περιλαμβάνει έναν επαρκή αριθμό ναυτικών, αξιωματικών και δόκιμων αξιωματικών.
5. Οι πλοιοκτήτες ανακοινώνουν κάθε εξάμηνο στο Υπουργείο Αλιείας και Θαλάσσιας Οικονομίας τον
κατάλογο των ναυτολογηθέντων ανά σκάφος ναυτικών της Μαυριτανίας.
6. Οι συμβάσεις εργασίας των ναυτικών αυτών, των αξιωματικών ή των δόκιμων αξιωματικών, συντάσσο
νται στη Μαυριτανία μεταξύ των πλοιοκτητών ή των αντιπροσώπων τους και των ενδιαφερομένων, με
συμφωνία των αρχών της Μαυριτανίας που είναι αρμόδιες για την αλιεία. Οι συμβάσεις αυτές περι
κλείουν το κοινωνικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται o ναυτικός (μεταξύ άλλων, ασφάλεια ζωής, ατυχή
ματος, ασθένειας). O συμφωνημένος μισθός καθορίζεται κατ' αναλογία της διάρκειας ισχύος αυτής της
άδειας.
E. Επιθεώρηση και έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων
Κάθε σκάφος της Κοινότητας που αλιεύει στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας επιπτρέπει και διευκολύνει
την επιβίβαση επί του σκάφους και την εκπλήρωση της αποστολής κάθε δημοσίου υπαλλήλου της Μαυριτα
νίας o οποίος είναι επιφορτισμένος με την επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

H παρουσία του εν λόγω υπαλλήλου επί του σκάφους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται
για την εκπλήρωση της αποστολής του.
ΣΤ. Είσοδος και έξοδος από την αλιευτική ζώνη
Τα σκάφη της Κοινότητας που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας
στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας, με εξαίρεση τα σκάφη που έχουν χωρητικότητα μικρότερη των 150
κοχ, ανακοινώνουν στη διεύθυνση αλιείας (DCΡ) στο Nouadhibou την ημερομηνία και την ώρα, καθώς και
τη θέση τους, κάθε φορά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την αλιευτική ζώνη της Μαυριτανίας. Εξάλλου,
τα θυνναλιευτικά με καλάμι προειδοποιούν 24 ώρες πριν τον ίδιο σταθμό ασυρμάτου, σχετικά με την πρό
θεσή τους να αλιεύσουν το ζωντανό δόλωμα στις προβλεπόμενες προς το σκοπό αυτό ζώνες.

Z. Αλιευτικές ζώνες

Τα σκάφη της Κοινότητας έχουν πρόσβαση στις αλιευτικές ζώνες που βρίσκονται πέραν των ακόλουθων
ορίων:
1 , για τα αλιευτικά σκάφη οστρακόδερμων, εκτός από την αστακοκαραβίδα :

— βορείως των 1 9° 2 1 B : εννέα μίλια, που υπολογίζονται από τις γραμμές βάσης Cap Blanc — Cap Timiris,
κατά τη διάρκεια περιόδου που καθορίζεται ετησίως με απόφαση του Υπουργείου Θαλάσσιας Αλιείας,
δεν επιτρέπεται η αλιεία εντός της γραμμής που συνδέει τα ακόλουθα σημεία :
20° 46 B
19° 50 B

1 7° 03 Δ
17°03 Δ

19°21 B

16° 45 Δ,

— νοτίως των 1 9° 2 1 B : έξι μίλια, που υπολογίζονται από τα όρια της αμπώτιδος ·
2, για τις μηχανότρατες και τα παραγαδιάρικα βυθού για την αλιεία του μαύρου μπακαλιάρου, καθώς και
για τις μηχανότρατες αλιείας βενθοπελαγικών ειδών βαθέων υδάτων άλλων από τον μπακαλιάρο :
— βορείως των 19° 21 B : η γραμμή που συνδέει τα ακόλουθα σημεία :
20° 36 B
20°03 B

17° 36 Δ
17°36 Δ

19° 50 B

17° 12,8 Δ

19° 50 B

17°03 Δ

19°04 B

1 6° 34 Δ,

— νοτίως των 19° 2 1 B : 18 μίλια, που υπολογίζονται από τα όρια της αμπώτιδος·
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3, για τα αλιευτικά σκάφη βενθοπελαγικών ειδών άλλων από το μαύρο μπακαλιάρο, με εργαλεία άλλα από
τη μηχανότρατα : τρία μίλια, που υπολογίζονται από τις γραμμές бάσης·
4, για τα σκάφη που αλιεύουν αστακοκαραбίδες με χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες (κιούρτοι) :

— βορείως των 19°21 B : 20 μίλια, που υπολογίζονται από τις γραμμές βάσης Cap Blanc — Cap Timiris,
— νοτίως των 1 9° 2 1 B : 15 μίλια, που υπολογίζονται από τα όρια της αμπώτιδος *

5, για τα θυνναλιευτικά γρι γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας :

— βορείως των 1 9° 2 1 B : 15 μίλια, που υπολογίζονται από τη γραμμή βάσης Cap Blanc — Cap Timiris,
— νοτίως των 1 9° 2 1 B : 12 μίλια, που υπολογίζονται από τα όρια της εκκίνησης της αμπώτιδος·
6, για τα θυνναλιευτικά γρι γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις :

— βορείως των 19°21 B : 30 μίλια, που υπολογίζονται από τη γραμμή βάσης Cap Blanc — Cap Timiris,
— νοτίως των 1 9° 2 1 B : 30 μίλια, που υπολογίζονται από τα όρια της αμπώτιδος '
7, για την αλιεία με ζωντανό δόλωμα από τα θυνναλιευτικά γρι γρι :

— βορείως των 1 9° 2 1 B : τρία μίλια, που υπολογίζονται από τις γραμμές βάσης Cap Blanc — Cap Timiris,
— νοτίως των 1 9° 2 1 B : τρία μίλια, που υπολογίζονται από τα όρια της αμπώτιδος.
H. Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που εκφράζονται σε ποσοστό συνολικού βάρους αλιευμάτων κάθε στιγμή της
αλιείας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ακόλουθα επίπεδα :
— σκάφη που αλιεύουν οστρακόδερμα εκτός από την αστακοκαραβίδα :
— 20 ο/ο ψαριών,
— 15 ο/ο κεφαλόποδων,

— μηχανότρατες και παραγαδιάρικα βυθού που αλιεύουν το μαύρο μπακαλιάρο :
— 35 ο/ο ψαριών,

— 0 ο/ο γαρίδες και κεφαλόποδων,

— μηχανότρατες бενθοπελαγικών ειδών βαθέων υδάτων για την αλιεία άλλων ειδών ψαριών εκτός από το
μαύρο μπακαλιάρο :

— 10 ο/ο, εκ των οποίων κατά ανώτατο όριο 5 °/ο γαρίδες και 5 °/ο κεφαλόποδα,

— αλιευτικά σκάφη των βενθοπελαγικών ειδών άλλων από το μαύρο μπακαλιάρο με εργαλεία άλλα από
την τράτα : 0 ο/ο.

H κατακράτηση αστακοκαραбίδων σε σκάφη που δεν είναι αλιευτικά αστακοκαραбίδας με χοανοειδείς
ιχθυοπαγίδες, απαγορεύεται.
I. Επιτρεπόμενο μέγεθος ματιών

Οι ελάχιστες διαστάσεις είναι οι ακόλουθες :
— αλιευτικά οστρακόδερμων εκτός από την αστακοκαραβίδα : 40 mm '

κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ισχύος του πρωτοκόλλου, ένα σκάφος χρησιμοποιεί πειραματικά την
τράτα που είναι εξοπλισμένη με ένα διαχωριστικό 70 mm που προορίζεται για την προστασία των ιχθυ
δίων η εκτίμηση που θα γίνει με κοινή συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, θα οδηγήσει στη
γενίκευση αυτής της αλιευτικής τεχνικής κατά τα επόμενα έτη εάν τα αποτελέσματα που αφορούν την
προστασία των ιχθυδίων και την αποδοτικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων αποδειχθούν θετικά. Σε
αντίθετη περίπτωση, το μέγεθος των ματιών των 50 mm θα εφαρμοστεί από το δεύτερο έτος ισχύος του
πρωτοκόλλου,

— μηχανότρατες για την αλιεία μαύρου μπακαλιάρου : 60 mm,

— μηχανότρατες βενθοπελαγικών ειδών που αλιεύουν σε βαθεία ύδατα είδη άλλα από το μαύρο μπακαλιάρο :
— 60 mm για το πρώτο έτος εφαρμογής ισχύος του πρωτοκόλλου,
— 70 mm για τα επόμενα έτη,
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— αλιευτικά σκάφη бενθοπελαγικών ειδών άλλων από το μαύρο μπακαλιάρο που αλιεύουν με τα σταθερά
απλάρια : 120 mm,

— για την αλιεία με ζωντανό δόλωμα από τα θυνναλιευτικά γρι γρι : 8 mm,
— θυνναλιευτικά γρι γρι: εφαρμόζονται οι κανόνες που έχει συστήσει η ΙCCΑΤ.
Θ. Κατάσχεση και κατακράτηση των σκαφών
Κάθε κατάσχεση ή κατακράτηση ενός αλιευτικού σκάφους που φέρει σημαία κράτους μέλους της Κοινό
τητας, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας της Μαυριτανίας, αποτελεί αντικείμενο έκθεσης
εντός προθεσμίας 48 ωρών, η οποία αποστέλλεται προς την αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στη Μαυριτανία και στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες και οι λόγοι που οδήγησαν στην
κατάσχεση ή κατακράτηση.
K. Μεταφόρτωση αλιευμάτων

H μεταφόρτωση των αλιευμάτων για τα αλιευτικά σκάφη οστρακόδερμων εκτός από την αστακοκαραбίδα
πραγματοποιούνται στους λιμένες της Μαυριτανίας.
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(ΟC)

Θνερμοκασύί αΠρλοσιεπίάθςΑδορλωιμάτόςν

Εκφορτωδεισες ποσότητες (σε kg) '

Ημέρα/μήνς εΑπριθχ.εί ρησης

Γεωγρα Γεωγρα
φικό
φικό
πλάτος μήκος

αριθ.

kg

kg

αριθ.
kg

maccoyi

αριθ .

Thunnus

Thunnus
albacares

αριθ .
kg

alalunga

Τόνος
μακρύπτερος

Τόνος
Thunnus
obesus

Τόνος
μακρύπτερος

Ερυθρός τόνος

Thunnus

I

I
Ξιφίας

αριθ .

kg

gladius

Xiphias

Ημερομηνία αναφοράς :

Διεύθυνση :

Περιοχή

Αριθμός πληρώματος :

Ιδιοκτήτρια εταιρεία :

Ημε
ρομηνίες

Πλοίαρχος :

Αριθ . νηολογίου :

αριθ .
kg

audax

Tetraptunus

Μακείρα

Αλιεύματα

θάλασσα :

Αριθμός ημερών
παραμονής στη

Επιστροφή :

Χωρητικότητα:

Εθνικότητα :

Αναφορά έγινε από :

Αναχώρηση :

Κόροι ολικής χωρητικότητας :

Όνομα σκάφους :

kg
αριθ.

kg

Istiophorus spp.

Βουαλιέ

αλίευσης:

Makaira indica

αριθ.

Έτος

Αριθμός ημερών

Ημέρα

Μαρλίν

Μήνας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΤΟΝΑΔΙΚΟ)

Προσάρτημα II

αριθ .

kg

pelamis

Katsuwonus

Παλαμίδα

Λιμάνι

αριθ .

kg

Διάφορα

Αριθμός
ταξιδιού :

αριθ.

kg

σύνολο

Ημερήσιο

Ζαργάνα Καλμάρια Ζωνταά δολώματ Λοιπά

Χρησιμοποιηθέντα
δολώματα

Παραγάδια
Ζωντανό δόλωμα
Κυκλικά δίχτυα
Συρόμενα δίχτυα

□ Λοιποί

□
□
□
□

Τροποι αλιείας

\

Στατιστικός
τομέας

(13)

(12)

( 14)

ρήσεων

επιχει

αλιευ
τικών

Αριθμός

Κεφάλαιο αριθ. 2

Μηχανή (7)

Ονοματεπώνυμο (3)

( 15 )

Χρόνος
αλιείας
Ώρες

Αριθμός ραδιοφώνου (2)

Αριθμός πλοίου ( 1 )

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

i]

Αστακοί

■*1
Γαρίδες

Σαφρίδια Σαρδέλες

\

Αλστάντο

Φρίσες
(τριχιοί)

νιέρος

Καραμπι

Λοιπές
γαρίδες

Σκουμπρί

Λευκός
τόνος

ήλιος

ψαρο

Σπαθό

στρακα

Λοιπά

ψαρο

Σπαρίδες

λιάρος

μάρια

Καλα

Μπακα
μαλακό Βατραχό

λιάρος

ειδή

Αστακός
Ροζ

Μπακα

Τονο

(οι παραπρήσεις για ς διακοπές αλιείας)

ιχθείς

Λοιποί

Σουπιές

Γαρίδες

πουλα

στρακα

Διάφορα Διάφορα
Κεφαλό μαλακό

Χταπόδια

διαγράψτε τη λίστα «A» ή «B» που δεν χρησιμοποιήθηκαν

Διαστάσεις μηχανής ( 10)

Ημερομηνία (6)

Ημερομηνία (6)

Εκτίμηση των αλιευθεισών ποσοτήτων ανά είδος : (σε kg) ( 16)

Κεφάλαιο αριθ. 3

Μάτι διχτύου (9)

Επιστροφή στο (5)

Αναχώρηση από (4)

Γαύροι

Κωδικός μηχανής (8)

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ

Ημερομηνία

1

Αριθ .

0

I

A

Λ

A

Φ

E

K

Προσάρτημα III

Αστακοί

είδη

Λοιπά

( 17)

( 18)

( 19)

(kg)

μένων
ψαριών
(kg)
(kg)

βάρος
ιχθυά
λειιρων
κατεψυγ

αλιευ

Συνολικό

μάτων

Συνολικό

0άρος

βάρος

Συνολικό

Κεφάλαιο αριθ. 4

Υπογραφή πλοιάρχου ( 11 )

ΑΡΙΘ . ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

(B)

Είδος

(Γ)

Εμπορική κατηγορία

(Δ)

Παρουσίαση

\NAΦEPATE ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ :

Ονοματεπώνυμο πλοιάρχου :

Αριθμός ασύρματου :

(A) Όνομα του σκάφους :

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΙΗΣ/ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥPITΑΝΙΑΣ

(E)

Καθαρό βάρος
(ΣΤ)

Τιμή πώλησης
(Z)

Νόμισμα

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Επιστροφή στ.:

Αναχώρηση από :

(B)

Είδος

Προσάρτημα ΠΙΑ

(Π

Εμπορική κατηγορία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

(Δ)

Παρουσίαση

{E)

Καθαρό Βάρος

(ΣΤ)

Τιμή πώλησης

Υπογραφή του πλοίαρχου του αλιευτικού σκάφους
(Z)

Νόμισμα

