Åðßóçìç Åöçìåñßäá

ISSN 0250-8168

L 342
44ο έτος

ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

27 ∆εκεµβρίου 2001

Íïìïèåóßá

¸êäïóç
óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá

Περιεχόµενα

I


Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 2001, για
την παροχή προενταξιακής χρηµατοδοτικής βοήθειας στην Τουρκία και την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, (ΕΚ) αριθ. 1267/1999, (ΕΚ) αριθ.
1268/1999 και (ΕΚ) αριθ. 555/2000 .....................................................................

II

1

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση

Συµβούλιο
2001/916/ΕΚ:


Απόφαση του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2001, για τη σύναψη ενός πρόσθετου
πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών
τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των
µερών σχετικά µε την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων
καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών ......................................................................

6

Πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός,
και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν
υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών σχετικά µε την καθιέρωση
αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινών καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2001/917/ΕΚ:


Τιµή: 24,50 EUR

EL

Απόφαση του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2001, για τη σύναψη ενός πρόσθετου
πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών
παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών των οίνων καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών .......................... 24
(συνέχεια στην επόµενη σελίδα)

Ïé ðñÜîåéò ïé ôßôëïé ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå çìßìáõñá óôïé÷åßá áðïôåëïýí ðñÜîåéò ôñå÷ïýóçò äéá÷åéñßóåùò ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóèåß
óôï ðëáßóéï ôçò ãåùñãéêÞò ðïëéôéêÞò êáé åßíáé ãåíéêÜ ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñïíéêÞò éó÷ýïò.
Ïé ôßôëïé üëùí ôùí õðïëïßðùí ðñÜîåùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå ìáýñá óôïé÷åßá êáé åðéóçìáßíïíôáé ìå áóôåñßóêï.

Περιεχóµενα (συνέχεια)

Πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ
των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους,
την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινών καθώς και την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών . .

27

2001/918/ΕΚ:


Απόφαση του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2001, για τη σύναψη ενός πρόσθετου
πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών
τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη
τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών σχετικά µε την καθιέρωση
αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων καθώς και την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων
ποτών .............................................................................................................. 42
Πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός,
και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών σχετικά µε την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών
παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των
ονοµασιών οίνων καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2001/919/ΕΚ:


Απόφαση του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2001, για τη σύναψη ενός πρόσθετου
πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας,
αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ
των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των
οίνων και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών ..................................................................... 60
Πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, ώστε
να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση
αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

2001/920/ΕΚ:


Απόφαση του Συµβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε τη σύναψη ενός
πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ευρωπαϊκής
συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων
για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών ......................................................... 79
Πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ευρωπαϊκής συµφωνίας
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, που ενεργούν στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου, ώστε να
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση
αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL

82

27.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 342/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2001
για την παροχή προενταξιακής χρηµατοδοτικής βοήθειας στην Τουρκία και την τροποποίηση των
κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, (ΕΚ) αριθ. 1267/1999, (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 και (ΕΚ) αριθ. 555/2000
πρίσµα των πολιτικών και οικονοµικών κριτηρίων και των
υποχρεώσεων κράτους µέλους.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

(6)

Όσον αφορά την Τουρκία, η νοµική βάση για τη θέσπιση
της εταιρικής σχέσης προσχώρησης και το ενιαίο πλαίσιο για
τον συντονισµό όλων των πόρων της προενταξιακής χρηµατοδοτικής βοήθειας παρέχονται από τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 390/2001 του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου
2001, για την παροχή ενίσχυσης στην Τουρκία στο πλαίσιο
της προενταξιακής στρατηγικής, και ιδίως για τη θέσπιση
εταιρικής σχέσης προσχώρησης (3).

(7)

Οι αρχές, οι προτεραιότητες, οι ενδιάµεσοι στόχοι και οι
όροι της εταιρικής σχέσης προσχώρησης της Τουρκίας περιλαµβάνονται στην απόφαση 2001/235/EΚ (4). Όπως και για
τις άλλες υποψήφιες χώρες, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς την Τουρκία θα επικεντρωθεί στις προτεραιότητες που τίθενται στην εταιρική σχέση προσχώρησης.

(8)

Η κοινοτική βοήθεια είναι σκόπιµο να διατεθεί κυρίως για
τη δηµιουργία θεσµών και σε επενδύσεις για τη συµµόρφωση µε το κοινοτικό κεκτηµένο.

(9)

Η Κοινότητα θα πρέπει να προβεί σε ειδικές ενέργειες για να
προωθήσει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην
Τουρκία.

(10)

Η διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως όσον αφορά τα σύνορα
µεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ
της Τουρκίας και των άλλων υποψήφιων χωρών και µεταξύ
της Τουρκίας και των άλλων χωρών της περιοχής, θα αποτελέσει επίσης αντικείµενο ειδικών ενεργειών.

(11)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει το συντονισµό της
προενταξιακής βοήθειας µε τις διµερείς βοήθειες των
κρατών µελών και µε τη χρηµατοδότηση της ΕΤΕ, άλλων
χρηµατοδοτικών µέσων διασυνοριακής συνεργασίας
(PHARE, MEDA, TACIS, CARDS, INTERREG) καθώς και
άλλων θεσµικών χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων.

(12)

Η Κοινότητα θα πρέπει να συγχρηµατοδοτήσει τη συµµετοχή της Τουρκίας σε κοινοτικά προγράµµατα και οργανισµούς.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες
χώρες που επιθυµούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση καθορίστηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993.

(2)

Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι τον ∆εκέµβριο του
1999 δήλωσε ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα που
προορίζεται να προσχωρήσει στην Ένωση µε βάση τα ίδια
κριτήρια τα οποία ισχύουν για τις άλλες υποψήφιες χώρες
και ότι, µε βάση την υφιστάµενη ευρωπαϊκή στρατηγική, η
Τουρκία, όπως και οι άλλες υποψήφιες χώρες, θα επωφεληθεί από µια προενταξιακή στρατηγική για την ενθάρρυνση
και στήριξη των µεταρρυθµίσεών της.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας το ∆εκέµβριο του
2000 υποδέχθηκε ευνοϊκά την πρόοδο που σηµειώθηκε
όσον αφορά την εφαρµογή της προενταξιακής στρατηγικής
για την Τουρκία.

(4)

∆εδοµένου ότι η Τουρκία δεν πληροί ακόµη τα πολιτικά
κριτήρια της Κοπεγχάγης, η Κοινότητα την κάλεσε να βελτιώσει και να προωθήσει τις δηµοκρατικές πρακτικές της και
την τήρηση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να
επιδιώξει τη στενότερη συµµετοχή της κοινωνίας των
πολιτών σε αυτή τη διαδικασία.

(5)

Ο ακρογωνιαίος λίθος της προενταξιακής στρατηγικής είναι
η εταιρική σχέση προσχώρησης, που καταρτίστηκε µε βάση
τα συµπεράσµατα του προηγούµενου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και περιλαµβάνει προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να
επικεντρωθεί η προετοιµασία για την προσχώρηση, υπό το

(1) ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 115.
(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(3) ΕΕ L 58 της 28.2.2001, σ. 1.
(4) ΕΕ L 85 της 24.3.2001, σ. 13.

L 342/2
(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

EL
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Προϋπόθεση για την κοινοτική βοήθεια θα πρέπει να είναι η
συµµόρφωση, αφενός, µε τις υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις συµφωνίες ΕΚ-Τουρκίας και, αφετέρου, µε τους
όρους που τίθενται στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 390/2001,
στην απόφαση 2001/235/EΚ και στον παρόντα κανονισµό.
Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιήσει τη βοήθεια σύµφωνα
µε το δηµοσιονοµικό κανονισµό της 27ης ∆εκεµβρίου
1977 που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1).
Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).
Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς θα πρέπει να είναι ανοικτή,
όπως για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών
και της Τουρκίας, και στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των
άλλων υποψήφιων χωρών και των χωρών για τα οποία
ισχύουν συνοδευτικά χρηµατοδοτικά και τεχνικά µέτρα
(MEDA) για τη µεταρρύθµιση των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής εταιρικής
σχέσης (3) και την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (CARDS) (4). Η συµµετοχή
αυτή θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτή, εφόσον απαιτείται
ειδική εµπειρία, και σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα από τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας
στο πλαίσιο της χορήγησης συνδροµής στα κράτη εταίρους
της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (5). Για
λόγους συµµετρίας, παρόµοιες διατάξεις θα πρέπει να εισαχθούν και στα προγράµµατα βοήθειας προς τις άλλες
υποψήφιες χώρες.
Η διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας θα πρέπει να
αποκεντρωθεί σταδιακά προς την Τουρκία, αφού ληφθούν
υπόψη οι ικανότητές της όσον αφορά τη διαχείριση και το
δηµοσιονοµικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται
εκ των υστέρων έλεγχος της βοήθειας και οι τουρκικές
αρχές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διενεργούν τους
ιδίους ελέγχους και να εφαρµόζουν τις ίδιες εγγυήσεις,
όπως καθορίζεται στους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες.
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εφαρµόζεται κατά την εναποµένουσα περίοδο των τρεχουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών.
(20)

Η συνθήκη δεν προβλέπει άλλες εξουσίες δράσης, εκτός από
αυτές του άρθρου 308, για την έκδοση του παρόντος
κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η Κοινότητα χορηγεί προενταξιακή χρηµατοδοτική βοήθεια στην
Τουρκία για να στηρίξει τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην
εταιρική σχέση προσχώρησης της Τουρκίας.
Άρθρο 2
Η βοήθεια:
— αποτελείται από µη επιστρεπτέες ενισχύσεις,
— υλοποιείται µε προγράµµατα ή έργα χρηµατοδότησης που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των κριτηρίων για την προσχώρηση,
σύµφωνα µε τις αρχές προγραµµατισµού και υλοποίησης που
καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές που θα εκδώσει η
Επιτροπή µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10,
παράγραφος 2,
— µπορεί να λαµβάνει τη µορφή υπηρεσιών, προµηθειών και εργασιών,
— σε περίπτωση επενδύσεων, δεν µπορεί να καλύπτει την αγορά
οικοπέδων ή κτιρίων.
Άρθρο 3
Στους δικαιούχους αυτής της βοήθειας µπορούν να συµπεριλαµβάνονται όχι µόνον το τουρκικό κράτος αλλά και οι επαρχιακές και
τοπικές αρχές, οι οργανισµοί και οι φορείς στήριξης επιχειρήσεων,
οι συνεταιρισµοί και η κοινωνία των πολιτών, ιδίως οι οργανώσεις
που εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταίρους, οι σύλλογοι, τα
ιδρύµατα, οι µη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις.

Για την εφαρµογή του προγράµµατος βοήθειας, θα πρέπει
να καταρτίζονται ετήσιες εκθέσεις και να υποβληθεί έκθεση
αξιολόγησης.

Άρθρο 4

Στις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2000-2006, η προενταξιακή χρηµατοδοτική βοήθεια διπλασιάστηκε για τις υποψήφιες χώρες. Υπό το πρίσµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Ελσίνκι, ο στόχος θα πρέπει να είναι, στο πλαίσιο των
κανονικών διαδικασιών του προϋπολογισµού, η αρχή αυτή
να εφαρµοστεί και για την Τουρκία και να συνεχίσει να

1.
Οι αποδέκτες της βοήθειας µπορούν να κληθούν να συνεισφέρουν χρηµατοδοτικά στο κάθε πρόγραµµα ή έργο. Η συνεισφορά εξαρτάται από τη φύση του προγράµµατος ή του έργου. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, για τα προγράµµατα ή έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, η συνεισφορά
µπορεί να γίνει σε είδος.

(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της
20.4.2001, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1488/96 (ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 1)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
2698/2000 (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 1).
4
( ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 (ΕΕ L 306 της 7.12.2000,
σ. 1).
(5) Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 99/2000 (ΕΕ L 12 της 18.1.2000, σ.
1).

2.
Η βοήθεια καλύπτει τις δαπάνες για τη στήριξη του προγραµµατισµού, τις δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης και
την παρακολούθηση, την επιθεώρηση, τον λογιστικό έλεγχο και την
αξιολόγηση των προγραµµάτων και έργων.
3.
Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτοµερείς διατάξεις περί πληροφόρησης και δηµοσιοποίησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προβολή της κοινοτικής χρηµατοδότησης µέτρων τα οποία χρηµατοδοτούνται από τον παρόντα κανονισµό.
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4.
Η βοήθεια µπορεί να είναι είτε ανεξάρτητη είτε να λαµβάνει
τη µορφή συγχρηµατοδότησης µε τα κράτη µέλη, την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, τρίτες χώρες ή πολυµερείς φορείς.
5.
Μπορούν να αναζητούνται δυνατότητες συγχρηµατοδότησης
από άλλους χορηγούς, ιδίως από τα κράτη µέλη.
6.
Η Κοινότητα µπορεί να συµβάλει στα έξοδα των δοµών
διαχείρισης της βοήθειας.
7.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, εξασφαλίζει το
σωστό συντονισµό µε τους άλλους ενδιαφερόµενους χρηµατοδότες,
ιδίως την ΕΤΕ.
Άρθρο 5
Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων και έργων υπόκειται στην
τήρηση των δεσµεύσεων που περιέχονται στη συµφωνία σύνδεσης
ΕΚ-Τουρκίας, στην απόφαση αριθ. 1/95 του Συµβουλίου Σύνδεσης
ΕΚ-Τουρκίας, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για την εφαρµογή της
οριστικής φάσης της τελωνειακής ένωσης (1) και σε όλες τις άλλες
σχετικές συµφωνίες και αποφάσεις, καθώς και των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 390/2001, στην
εταιρική σχέση προσχώρησης της Τουρκίας και στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 6
1.
Η Επιτροπή υλοποιεί την κοινοτική συνδροµή σύµφωνα µε
τους κανόνες διαφάνειας και το δηµοσιονοµικό κανονισµό, ιδίως το
άρθρο 114.
2.
Κατά την αξιολόγηση των προγραµµάτων και έργων λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, τα εξής:
α) η αποτελεσµατικότητα και η άµεση βιωσιµότητά τους,
β) οι πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές και η ισότητα µεταξύ των
δύο φύλων,
γ) η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος µε βάση τις
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,
δ) η θεσµική ανάπτυξη που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των
στόχων των προγραµµάτων και των έργων,
ε) η πείρα σε προγράµµατα και έργα του ίδιου τύπου.
Άρθρο 7
1.
Η επιλογή των έργων, η προκήρυξη διαγωνισµών και η
ανάθεση συµβάσεων από την Τουρκία υπόκεινται σε προηγούµενη
έγκριση της Επιτροπής.
2.
Ωστόσο, η Επιτροπή δύναται, βάσει κατά περίπτωση ανάλυσης της ικανότητας διαχείρισης εθνικών και τοµεακών προγραµµάτων/έργων, διαδικασιών δηµοσιονοµικού ελέγχου και δοµών που
συνδέονται µε τα δηµόσια οικονοµικά, να αποφασίσει να παρεκκλίνει από την απαιτούµενη διαδικασία προηγούµενης έγκρισης, που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, και να αναθέσει την αποκεντρωµένη διαχείριση της βοήθειας σε εκτελεστικούς φορείς της Τουρκίας. Η παρέκκλιση αυτή εξαρτάται από τα εξής:
(1) ΕΕ L 35 της 13.2.1996, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 2/1999 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας (ΕΕ L
72 της 18.3.1999, σ. 36).

L 342/3

α) τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας των εκτελεστικών φορέων της Τουρκίας να διαχειρίζονται τη βοήθεια,
καθώς και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ισχύουν γι’ αυτούς
τους φορείς που παρατίθενται στο παράρτηµα,
β) τις ειδικές προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στις συµφωνίες
χρηµατοδότησης µε την Τουρκία όσον αφορά, µεταξύ άλλων,
την προκήρυξη διαγωνισµών, τη διαλογή και αξιολόγηση των
προσφορών, την ανάθεση των συµβάσεων και την εφαρµογή των
κοινοτικών οδηγιών στον τοµέα των κρατικών συµβάσεων.

Άρθρο 8
1.
Η χορήγηση βοήθειας άνω των 2 000 000 ευρώ πραγµατοποιείται µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που λαµβάνει η Επιτροπή
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 10, πρόταση χρηµατοδότησης
που περιγράφει τα προγράµµατα ή/και τα έργα που πρέπει να
υλοποιηθούν.
Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο
10, τουλάχιστον µία εβδοµάδα νωρίτερα, σχετικά µε τις αποφάσεις
χρηµατοδότησης που προτίθεται να λάβει όσον αφορά προγράµµατα και έργα αξίας κάτω των 2 000 000 ευρώ.
2.
Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει, χωρίς να ζητήσει τη γνώµη
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10, συµπληρωµατικές µη
επιστρεπτέες ενισχύσεις που είναι απαραίτητες για την κάλυψη
υπερβάσεων που προβλέπονται ή σηµειώνονται στο πλαίσιο των
προγραµµάτων ή έργων, εφόσον η υπέρβαση δεν υπερβαίνει το
20 % της αρχικής µη επιστρεπτέας ενίσχυσης που προέβλεπε η
απόφαση χρηµατοδότησης.
3.
Κάθε συµφωνία χρηµατοδότησης ή σύµβαση που συνάπτεται
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού προβλέπει ότι η Επιτροπή
και το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγµατοποιούν επιτόπιους ελέγχους
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται από την Επιτροπή
βάσει των ισχυόντων κανόνων, και ιδίως διαδικασίες του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
4.
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας, η Επιτροπή µπορεί να πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της
11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις
που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (2).
5.
Το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2222/2000 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2000, για τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου, για την κοινοτική
στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και
την αγροτική ανάπτυξη σε υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο (3), τυγχάνει
εφαρµογής, ιδίως όσον αφορά την ανακοίνωση µεµονωµένων
περιπτώσεων παρατυπίας και την καθιέρωση ενός συστήµατος για
τη διαχείριση των πληροφοριών στον τοµέα αυτόν.
(2) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(3) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 5.
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6.
Στις περιπτώσεις που τα προγράµµατα και τα έργα αποτελούν αντικείµενο συµφωνιών χρηµατοδότησης µεταξύ της Κοινότητας και της Τουρκίας, οι συµφωνίες αυτές προβλέπουν ότι η
καταβολή φόρων, δασµών ή άλλων επιβαρύνσεων δεν καλύπτεται
από τη βοήθεια.
7.
Η συµµετοχή σε προκηρύξεις διαγωνισµών και συµβάσεις
είναι ανοικτή, υπό ίσους όρους, σε όλα τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα από τα κράτη µέλη, τις υποψήφιες για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες και τις δικαιούχες χώρες στο πλαίσιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/96 και του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2666/2000.
Επίσης, η Επιτροπή εγκρίνει, κατά περίπτωση, τη συµµετοχή
δικαιούχων σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 99/2000 χωρών,
εάν τα σχετικά προγράµµατα ή έργα απαιτούν ειδική πείρα την
οποία διαθέτουν αυτές οι χώρες.
Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης, η συµµετοχή επιχειρήσεων
τρίτων χωρών σε προκηρύξεις διαγωνισµών και συµβάσεις δύναται
να εγκρίνεται από την Επιτροπή κατά περίπτωση.
8.
Οι διατάξεις της παραγράφου 7 εφαρµόζονται στην καταγωγή των προµηθειών.
Άρθρο 9
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις µέσα στα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Άρθρο 10
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 3906/
89, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ ορισµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης (1).
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/EΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 11

Κάθε έτος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση
σχετικά µε την υλοποίηση της βοήθειας. Η έκθεση αναφέρει πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα και τα έργα που χρηµατοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και τον προγραµµατισµό του
επόµενου οικονοµικού έτους, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τα
αποτελέσµατα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, συνοδευόµενα, εν ανάγκη, από προτάσεις για αλλαγές στη διαχείριση
της βοήθειας, προκειµένου να εξασφαλίζεται η µέγιστη αποτελεσµατικότητα. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να περιλαµβάνονται
στην έκθεση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 10 του κανονισµού
(1) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2666/2000.
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(EΟΚ) αριθ. 3906/89. Η έκθεση υποβάλλεται το αργότερο στις 30
Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους.

Άρθρο 12
1.

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, τροποποιείται ως εξής:

— Στο τέλος του άρθρου 7, παράγραφος 1, προστίθενται οι
λέξεις «καθώς και της Τουρκίας, της Κύπρου και της Μάλτας».
2.
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 555/2000 του Συµβουλίου, της
13ης Μαρτίου 2000, σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων στο
πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας (2), τροποποιείται ως εξής:
— στο άρθρο 7, παράγραφος 9 µετά τις λέξεις «και της Μάλτας»,
προστίθενται οι λέξεις «καθώς και των άλλων υποψήφιων για
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών»,
— στο άρθρο 7, στο τέλος της παραγράφου 10, προστίθενται οι
λέξεις «ή οποιασδήποτε άλλης υποψήφιας για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας».
3.
Στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 του
Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, για τη θέσπιση µέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (3), προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος:
«8.
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της Κύπρου, της Μάλτας και
της Τουρκίας µπορούν να συµµετέχουν σε προκηρύξεις διαγωνισµών και συµβάσεις, υπό τους ίδιους όρους µε εκείνους που
ισχύουν για όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών
και των δικαιούχων χωρών.»
4.
Στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του
Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε την κοινοτική
στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και
την αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο (4), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3.
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της Κύπρου, της Μάλτας και
της Τουρκίας µπορούν να συµµετέχουν σε προκηρύξεις διαγωνισµών και συµβάσεις, υπό τους ίδιους όρους µε εκείνους που
ισχύουν για όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών
και των δικαιούχων χωρών.»

Άρθρο 13
Tο Συµβούλιο επανεξετάζει τον παρόντα κανονισµό πριν από την
1η Ιανουαρίου 2006. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει
στο Συµβούλιο πριν από την 1η Ιουλίου 2005, έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τον παρόντα κανονισµό και, ενδεχοµένως,
πρόταση για την τροποποίησή του.

Άρθρο 14
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(2) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 3.
(3) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 73.
(4) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 87.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη σύναψη ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν
υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών σχετικά µε την καθιέρωση αµοιβαίων
προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο
των ονοµασιών οίνων καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
(2001/916/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις
για την έκδοση των κανονισµών εφαρµογής όσον αφορά τις
προτιµησιακές εµπορικές παραχωρήσεις που προβλέπονται
για ορισµένους οίνους, επικουρούµενη από την επιτροπή
τελωνειακού κώδικα η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο
248α του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για θέσπιση κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα (1), µε την επιφύλαξη του άρθρου 62
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου,
της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (2). Η Επιτροπή θα προβεί στις τροποποιήσεις και στις τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών εφαρµογής οι οποίες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες λόγω
νέων προτιµησιακών συµφωνιών, πρωτοκόλλων, ανταλλαγών
επιστολών ή άλλων πράξεων που θα συναφθούν µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας ή λόγω τροποποιήσεων της
συνδυασµένης ονοµατολογίας και των κωδικών Taric.

(4)

Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του
πρωτοκόλλου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να
εκδώσει, εξ ονόµατος της Κοινότητας, τις αποφάσεις για την
τροποποίηση των καταλόγων και των πρωτοκόλλων της
συµφωνίας για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο
των ονοµασιών οίνων (παράρτηµα ΙΙ του πρωτοκόλλου) και
της συµφωνίας για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών των οίνων και οινοπνευµατωδών
ποτών (παράρτηµα ΙΙΙ του πρωτοκόλλου). Προς τούτο, η
Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από τη διαχειριστική
επιτροπή οίνων που συστάθηκε από το άρθρο 74 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, αφ’ ενός, και από την επιτροπή εφαρµογής για τα οινοπνευµατώδη ποτά που

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2,
πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση και παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφ’
ενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας, αφ’ ετέρου, η οποία στο εξής καλείται «συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης», µονογραφήθηκε στις 24
Νοεµβρίου 2000 και υπογράφηκε µε ανταλλαγή επιστολών
στις 9 Απριλίου 2001 στο Λουξεµβούργο. Το άρθρο 27
παράγραφος 4 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης προβλέπει ότι εναποµένει να καθοριστούν οι εµπορικές ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στον οίνο και στα οινοπνευµατώδη προϊόντα.
Σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο
στις 11 Μαρτίου 1998, η Επιτροπή και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας κατέληξαν, στις 20
Ιουνίου 2001, σε συµφωνία σχετικά µε νέες αµοιβαίες εµπορικές παραχωρήσεις για ορισµένους οίνους και σχετικά µε
την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων και των οινοπνευµατωδών. Για να εξασφαλισθεί η συνοχή στο πλαίσιο της γενικής διαδικασίας σταθεροποίησης, τα αποτελέσµατα αυτών των διαπραγµατεύσεων θα
πρέπει να ενσωµατωθούν στο πλαίσιο της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µε τη µορφή πρόσθετου πρωτοκόλλου.

(1) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 (EE L 311 της
12.12.2000, σ. 17).
2) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ(
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (EE L 328 της
23.12.2000, σ. 2).
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συστάθηκε από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη
θέσπιση γενικών κανόνων για τον καθορισµό, την περιγραφή
και την παρουσίαση οινοπνευµατωδών ποτών (1), καθώς και
από την επιτροπή εφαρµογής για τα αρωµατισµένα ποτά η
οποία συστάθηκε µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,
για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό,
τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των
αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (2), αφ’
ετέρου.

άλλων πράξεων µεταξύ της Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, θεσπίζονται από την Επιτροπή,
µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της
παρούσας απόφασης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 62 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

Tα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3),

2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

Άρθρο 4
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα που συστάθηκε από το άρθρο 248α του κανονισµού (EΟΚ)
αριθ. 2913/92.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/EΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών
θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφ’ ενός, και
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφ’
ετέρου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών σχετικά µε την καθιέρωση
αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους,
την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
των οίνων και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των
ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών (το οποίο
καλείται στο εξής «πρωτόκολλο»), εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Tο κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται ως παράρτηµα της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
1.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει το πρωτόκολλο εξ
ονόµατος της Κοινότητας προκειµένου να εκφραστεί η συγκατάθεση της Κοινότητας να δεσµευθεί.
2.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εξ ονόµατος της Κοινότητας,
κοινοποιεί την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του
εν λόγω πρωτοκόλλου.
Άρθρο 3
Οι διατάξεις για την εφαρµογή των δασµολογικών ποσοστώσεων
για ορισµένους οίνους οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα Ι
του πρωτοκόλλου, καθώς και οι τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών εφαρµογής, οι οποίες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της συνδυασµένης ονοµατολογίας και των υποδιαιρέσεων Taric ή λόγω της
σύναψης νέων συµφωνιών, πρωτοκόλλων, ανταλλαγών επιστολών ή
(1) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 277 της 30.10.1996, σ. 1).
3
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Άρθρο 5
1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, αναφορικά µε την κατάρτιση των καταλόγων
των προστατευόµενων ονοµασιών, οι οποίες προβλέπονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 7 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο
α) της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οίνων, η κοινοτική θέση καθορίζεται από το
Συµβούλιο, που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της
Επιτροπής.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις για την τροποποίηση των καταλόγων και
του πρωτοκόλλου της συµφωνίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που εµπίπτουν στα εν λόγω άρθρα,
η κοινοτική θέση καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.
Άρθρο 6
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή οίνων
που συστάθηκε από το άρθρο 74 του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1493/1999.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 7

1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης αναφορικά µε την κατάρτιση των καταλόγων
των προστατευόµενων ονοµασιών, οι οποίες προβλέπονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο
α) της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων
ποτών, η κοινοτική θέση καθορίζεται από το Συµβούλιο, που
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής.
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2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις για
την τροποποίηση των καταλόγων και του πρωτοκόλλου της
συµφωνίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
8 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Για όλες τις άλλες
περιπτώσεις που εµπίπτουν στα εν λόγω άρθρα, η κοινοτική θέση
καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.
Άρθρο 8
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή εφαρµογής για τα
οινοπνευµατώδη ποτά που συστάθηκε µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 και από την επιτροπή εφαρµογής για
τους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση τον
οίνο και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων, που
συστάθηκε µε το άρθρο 12 του κανονισµού(ΕΟΚ) αριθ. 1601/91.
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2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Οι επιτροπές θεσπίζουν τους εσωτερικούς τους κανονισµούς.
Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 3 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. VANDENBROUCKE
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ των µερών σχετικά µε την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους
οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινών καθώς και την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, καλούµενη στο εξής «Κοινότητα»,
αφενός,
και,
Η ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, καλούµενη στο εξής «Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας»,
αφετέρου,
που στο εξής καλούνται «συµβαλλόµενα µέρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, υπεγράφη µε ανταλλαγή επιστολών στις 9
Απριλίου 2001 στο Λουξεµβούργο,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 27 παράγραφος 4 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης προβλέπει ότι αποµένουν ακόµη να
διεξαχθούν διαπραγµατεύσεις σχετικά µε συµφωνία για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι µία ενδιάµεση συµφωνία που εξασφαλίζει την ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων µέσω της καθιέρωσης συµβατικής
σχέσης και θέτει σε εφαρµογή τις διατάξεις της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης σχετικά µε το εµπόριο και τα
συνοδευτικά µέτρα, άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001. Το άρθρο 14 παράγραφος 4 της ενδιάµεσης συµφωνίας επαναλαµβάνει τη δέσµευση που έχει αναληφθεί για τη σύναψη ξεχωριστής συµφωνίας για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, µε τη βάση αυτή, τα συµβαλλόµενα µέρη διεξήγαγαν και περάτωσαν διαπραγµατεύσεις,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνοχή µε τη γενική διαδικασία σταθεροποίησης, η συµφωνία οίνων και
οινοπνευµατωδών θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης υπό µορφήν πρωτοκόλλου,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, το παρόν πρωτόκολλο για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ίδια
ηµεροµηνία µε τη συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να τεθούν σε εφαρµογή, το συντοµότερο δυνατόν, οι διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τους όρους εµπορίας των οίνων, των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων ποτών στις
αντίστοιχες αγορές τους, σύµφωνα µε τις αρχές της ποιότητας, του αµοιβαίου συµφέροντος και της αµοιβαιότητας,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το συµφέρον και των δύο συµβαλλοµένων µερών για την αµοιβαία προστασία και έλεγχο των
ονοµασιών των οίνων και των ονοµασιών των οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1
Το παρόν πρωτόκολλο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Συµφωνία για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών εµπορικών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους
(παράρτηµα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου).
2. Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων (παράρτηµα ΙΙ του
παρόντος πρωτοκόλλου),
3. Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών (παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου).
Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της συµφωνίας του σηµείου 2 και στο άρθρο 5 της συµφωνίας του
σηµείου 3 θα καταρτισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο και θα εγκριθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14 των εν λόγω συµφωνιών, αντιστοίχως.

L 342/9

L 342/10

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 2

Tο παρόν πρωτόκολλο και τα παραρτήµατά του αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας σταθεροποίησης
και σύνδεσης.
Άρθρο 3
Tο παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους. Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την
εφαρµογή του.
Tα συµβαλλόµενα µέρη γνωστοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Tο παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε τη συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Άρθρο 5
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν σε κάθε µια από τις επίσηµες γλώσσες των συµβαλλοµένων µερών
και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας
σχετικά µε την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών εµπορικών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους
1.
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας, υπόκεινται στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Οίνος από νωπά σταφύλια

ex 2204 29

Οίνος από νωπά σταφύλια

Επιβαλλόµενος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Ειδικές διατάξεις

Απαλλαγή

15 000

+ 6 000

(1)

Απαλλαγή

285 000

– 6 000

(1)

(1) Μετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, µπορούν να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις για την προσαρµογή των ποσοστώσεων µε τη
µεταφορά ποσοτήτων άνω των 6 000 hl από την ποσόστωση που εφαρµόζεται στην κλάση ex 2204 29 στην ποσόστωση που εφαρµόζεται στις
κλάσεις ex 2204 10 και ex 2204 21.

2.
Η Κοινότητα χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται
στο σηµείο 1, υπό την επιφύλαξη ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας δεν χορηγεί
επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή για τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων.
3.
Οι εισαγωγές των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας, υπόκεινται στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:
Κωδικός του κοινού
δασµολογίου της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Οίνος από νωπά σταφύλια

Επιβαλλόµενος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Απαλλαγή

3 000

300

Ειδικές διατάξεις

4.
Η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των
δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο σηµείο 3, υπό την επιφύλαξη ότι η Κοινότητα δεν χορηγεί για
τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή.
5.

Η παρούσα συµφωνία καλύπτει τους οίνους:

α) οι οποίοι έχουν παραχθεί από νωπά σταφύλια που έχουν παραχθεί και συγκοµισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος
του οικείου συµβαλλόµενου µέρους, και
β) i) κατάγονται από την Eυρωπαϊκή Ένωση, και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τις
οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που αναφέρονται στον τίτλο V του κανονισµού (EΚ) αριθ 1493/
1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς (1),
ii) κατάγονται από την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε
τους κανόνες που διέπουν τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Οι εν λόγω οινολογικοί κανόνες πρέπει να είναι σύµφωνοι
µε την κοινοτική νοµοθεσία.
6.
Οι εισαγωγές οίνου στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία εξαρτώνται
από την παρουσίαση ενός πιστοποιητικού που εκδίδεται από έναν επίσηµο φορέα που αναγνωρίζεται από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αναφέρεται στους καταλόγους που καταρτίζονται από κοινού, µε το οποίο πιστοποιείται
ότι ο εν λόγω οίνος συνάδει προς τις διατάξεις του σηµείου 5 στοιχείο β).
(1) EE L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (EE L
328 της 23.12.2000, σ. 2).
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7.
Tα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν, το πρώτο τρίµηνο του 2005 το αργότερο, τις δυνατότητες να χορηγήσουν αµοιβαία περαιτέρω παραχωρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του εµπορίου των οίνων µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών.
8.
Tα συµβαλλόµενα µέρη διασφαλίζουν ότι τα οφέλη που χορηγούνται αµοιβαία δεν θίγονται από άλλα
µέτρα.
9.
Μετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις σχετικά µε οποιοδήποτε πρόβληµα που αφορά την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
10.
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.

27.12.2001

27.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, σύµφωνα µε τις αρχές
της αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να
προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οίνων που κατάγονται από το έδαφός τους, µε τους όρους που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσουν ότι εκπληρούνται οι
υποχρεώσεις και επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στους οίνους που εµπίπτουν
στην κλάση 2204 της διεθνούς σύµβασης για το εναρµονισµένο
σύστηµα της περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων
(«εναρµονισµένο σύστηµα»), η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις
14 Ιουνίου 1983.
Άρθρο 3

ε) «οµώνυµο»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία ή µία προστατευόµενη ονοµασία τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί να
δηµιουργήσει σύγχυση ή να παραπέµψει σε διαφορετικούς
τόπους καταγωγής ή διαφορετικούς οίνους που κατάγονται
από τα αντίστοιχα εδάφη των συµβαλλοµένων µερών,
στ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν έναν οίνο σε µία ετικέτα ή στα έγγραφα που συνοδεύουν
τη µεταφορά αυτού του οίνου, στα εµπορικά έγγραφα, ιδίως
στα τιµολόγια, στα δελτία παράδοσης και στις διαφηµίσεις,
ζ) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες ενδείξεις, σηµεία,
σχέδια ή εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν την ταυτότητα
ενός οίνου και εµφανίζονται στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου
του πώµατος ασφαλείας ή στην αναρτηµένη ετικέτα και στο
περίβληµα που καλύπτει το λαιµό των φιαλών,
η) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σηµεία που χρησιµοποιούνται στα
δοχεία και στα πώµατα, στις ετικέτες και στη συσκευασία τους,
θ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως χαρτί,
ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά,
που χρησιµοποιούνται κατά την µεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους για πώληση
στον τελικό καταναλωτή,
ι) «εµπορικό σήµα»:

Ορισµοί

— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους,

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας και εκτός αντιθέτου
διατάξεως αυτής, νοούνται ως:

— ένα σύνηθες σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους, και

α) «οίνος καταγωγής» ακολουθούµενος από την ονοµασία του
ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: ο οίνος που παράγεται στο
έδαφος του οικείου συµβαλλόµενου µέρους από σταφύλια τα
οποία έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφός του,
β) «γεωγραφική ένδειξη»: οποιαδήποτε ένδειξη, συµπεριλαµβανοµένης µιας «ονοµασίας προέλευσης», κατά την έννοια του άρθρου 22, παράγραφος 1 της συµφωνίας για τις εµπορικές
πτυχές των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (καλούµενη
στο εξής «συµφωνία TRIPS»), που αναγνωρίζεται από τις
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου
µέρους για τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης
ενός οίνου καταγωγής του εδάφους του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους,
γ) «παραδοσιακή έκφραση»: µια ονοµασία που χρησιµοποιείται
κατά παράδοση, σύµφωνα µε το παράρτηµα, και που αναφέρεται ιδίως στη µέθοδο παραγωγής ή στην ποιότητα, στο χρώµα
ή στο είδος του οίνου, η οποία είναι επαρκώς διακριτική ή/και
καθιερωµένης φήµης και αναγνωρίζεται από τις νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου µέρους για
τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης αυτού του
οίνου που κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους,
δ) «προστατευόµενη ονοµασία»: µία γεωγραφική ένδειξη ή µία
παραδοσιακή έκφραση, όπως καθορίζονται στα σηµεία β) και γ)
αντίστοιχα και προστατεύονται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας,

— ένα πολύ γνωστό σήµα, που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).
TITΛΟΣ I
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας
TRIPS που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για
την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε το εν
λόγω παράρτηµα, για να διασφαλίσουν την αµοιβαία προστασία
των ονοµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 5, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων που
κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλοµένων µερών. Για τον
σκοπό αυτόν, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τα κατάλληλα νοµικά µέσα για να εξασφαλισθεί η
αποτελεσµατική προστασία και να αποφευχθεί η χρήση γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών εκφράσεων για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των οίνων που δεν καλύπτονται από τις
σχετικές ενδείξεις ή περιγραφές.
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2.
Στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, οι
προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:
α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής Κοινότητας, στους οποίους εφαρµόζονται, και
β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας.
3.
Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες ονοµασίες της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας:
α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, στους οποίους
εφαρµόζονται, και

27.12.2001

7.
Η επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης µπορεί να καθορίζει µε απόφαση τους πρακτικούς όρους χρήσης ώστε να καθίσταται
δυνατή η διάκριση µεταξύ των οµωνύµων ενδείξεων ή εκφράσεων
που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6, λαµβάνοντας υπόψη
την ανάγκη της δίκαιης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων
παραγωγών καθώς και την ανάγκη να µην παραπλανώνται οι καταναλωτές.
8.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα ενός προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου του,
εκτός αν το όνοµα αυτό χρησιµοποιείται κατά τρόπον ώστε να
παραπλανά τους καταναλωτές.

β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.

9.
Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα
συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει µία γεωγραφική ένδειξη ή
παραδοσιακή έκφραση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, η οποία
δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στην χώρα
καταγωγής του ή η οποία έχει πέσει σε αχρηστία σ’ αυτή τη χώρα.

4.
Η προστασία που προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιµοποίηση των προστατευόµενων
ονοµασιών για τους οίνους, οι οποίοι δεν κατάγονται από την
υποδηλούµενη γεωγραφική περιοχή ή τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η έκφραση και εφαρµόζονται ακόµη και όταν:

10.
Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται του δικαιώµατός τους
να επικαλούνται το άρθρο 24, παράγραφοι 4 έως 7 της συµφωνίας
TRIPS για να αρνηθούν να χορηγήσουν προστασία σε µία ονοµασία
του άλλου µέρους για προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα
συµφωνία.

— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή του οίνου,
— η γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,
— η ονοµασία συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος»,
«τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.
5.

Σε περίπτωση οµώνυµων γεωγραφικών ενδείξεων:

α) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, η προστασία παρέχεται σε κάθε
ένδειξη, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά παράδοση και αδιάλειπτα και ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται σε
πλάνη όσον αφορά την αληθινή καταγωγή του οίνου,
β) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα µιας γεωγραφικής
περιοχής εκτός του εδάφους των συµβαλλοµένων µερών, το
όνοµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για την περιγραφή και
την παρουσίαση ενός οίνου που έχει παραχθεί στη γεωγραφική
περιοχή στην οποία αναφέρεται το όνοµα, µε την προϋπόθεση
ότι χρησιµοποιείται παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση
του γι’ αυτό το σκοπό ρυθµίζεται από τη χώρα καταγωγής και
ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι
ο οίνος κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου
µέρους.
6.

Σε περίπτωση οµώνυµων παραδοσιακών εκφράσεων:

α) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, χορηγείται προστασία σε κάθε
έκφραση, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά
παράδοση και αδιάλειπτα και ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται
σε πλάνη όσον αφορά την πραγµατική καταγωγή του οίνου,
β) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα που χρησιµοποιείται για
έναν οίνο που δεν κατάγεται από το έδαφος των συµβαλλοµένων µερών, το όνοµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για την
περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου, µε την προϋπόθεση
ότι χρησιµοποιείται παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση
του γι’ αυτό το σκοπό ρυθµίζεται από την χώρα καταγωγής και
ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι
ο οίνος κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου
µέρους.

Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Όσον αφορά τον οίνο, καταγωγής Κοινότητας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, προστατεύονται οι ονοµασίες που καθορίζονται στους καταλόγους που έχουν καταρτιστεί
σύµφωνα µε το άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο α).
Άρθρο 6
Εµπορικά σήµατα
1.
Η καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος για έναν οίνο, το
οποίο περιέχει ή συνίσταται σε ονοµασία που προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, απορρίπτεται ή, κατόπιν αιτήµατος
του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, αν:
— ο εν λόγω οίνος δεν κατάγεται από τον τόπο στον οποίο
αναφέρεται η γεωγραφική ένδειξη ή, ανάλογα µε την
περίπτωση,
— ο εν λόγω οίνος δεν είναι ο οίνος για τον οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά η παραδοσιακή έκφραση.
2.
Ωστόσο, ένα εµπορικό σήµα το οποίο έχει καταχωρηθεί
καλόπιστα το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1995, µπορεί να
χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, υπό τον όρον ότι
πράγµατι χρησιµοποιήθηκε αδιάλειπτα από τότε που καταχωρήθηκε.
Άρθρο 7
Eξαγωγές
Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλισθεί ότι, σε περιπτώσεις που οι οίνοι που κατάγονται από
τα συµβαλλόµενα µέρη εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο
εκτός του εδάφους τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους που αναφέρονται στο άρθρο 5, δεν χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου που
κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
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Άρθρο 8

TITΛΟΣ II

Επέκταση της προστασίας

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Στον βαθµό που το επιτρέπει η νοµοθεσία εκάστου των συµβαλλοµένων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία επεκτείνεται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες,
τις ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων ή καταναλωτών των οποίων η έδρα βρίσκεται στο έδαφος του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους.

Άρθρο 9
Eφαρµογή
1.
Εάν η αρµόδια αρχή, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
11, διαπιστώσει ότι, η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οίνου, ιδίως
στην ετικέτα, στα επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα ή στη διαφήµιση
αντιβαίνουν στην παρούσα συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες προκειµένου να καταπολεµήσουν τον
αθέµιτο ανταγωνισµό ή να παρεµποδίσουν οποιαδήποτε καταχρηστική χρησιµοποίηση µιας προστατευόµενης ονοµασίας.
2.
Tα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 µέτρα λαµβάνονται και
αναφερόµενες στην εν λόγω παράγραφο διαδικασίες κινούνται,
ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η µετάφραση των περιγραφών που προβλέπονται από την
κοινοτική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας στην ή στις γλώσσες του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους, περιλαµβάνει µια λέξη η οποία
δύναται να οδηγήσει σε πλάνη, όσον αφορά την καταγωγή, τη
φύση ή την ποιότητα του οίνου που περιγράφεται ή παρουσιάζεται,
β) όταν, στο δοχείο ή στη συσκευασία, οίνου η ονοµασία του
οποίου προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, ή στη
διαφήµιση ή σε επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα που τον αφορούν,
υπάρχουν περιγραφές, εµπορικά σήµατα, ονοµασίες, επιγραφές
ή εικόνες οι οποίες άµεσα ή έµµεσα, παρέχουν λανθασµένες ή
παραπλανητικές ενδείξεις, όσον αφορά την προέλευση, την
καταγωγή, τη φύση, την ποικιλία της αµπέλου ή τις ουσιαστικές
ιδιότητες του οίνου,

Άρθρο 11
Εκτελεστικές αρχές
1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την εκτέλεση της παρούσας συµφωνίας. Όταν ένα
συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές,
εξασφαλίζει και τον συντονισµό των εργασιών τους. Για τον σκοπό
αυτόν, ορίζεται µόνο µία αρχή.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών, εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Οι
αρχές αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα.
Άρθρο 12
Παραβάσεις
1.
Εάν µία από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:
α) ένας οίνος ο οποίος αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας και της Κοινότητας δεν τηρεί τις διατάξεις της
παρούσας συµφωνίας ή τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, και
β) η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή
διοικητικών µέτρων και/ή στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την αρµόδια αρχή ή αρχές
του άλλου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε τη παράγραφο
1 συνοδεύονται από επίσηµα, εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά µέτρα ή
δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν ιδίως τα εξής, για τον συγκεκριµένο οίνο:
α) τον παραγωγό και τον κάτοχο του εν λόγω οίνου,

γ) όταν τα χρησιµοποιούµενα για τη συσκευασία δοχεία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οίνου.

β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
οίνου,

3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο
8, να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα στο έδαφος των συµβαλλοµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκων µέσων.

γ) την περιγραφή και την παρουσίαση του οίνου,
δ) τη φύση της διαπραχθείσας παράβασης των κανόνων καταγωγής
και εµπορίας.
TITΛΟΣ III

Άρθρο 10

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες
Εκτός αν συµφωνηθεί άλλως από τα συµβαλλόµενα µέρη, η
παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη οποιασδήποτε
ευρύτερης προστασίας που παρέχουν ή θα παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη στις ονοµασίες που προστατεύονται από την παρούσα
συµφωνία δυνάµει της εθνικής τους νοµοθεσίας ή άλλων διεθνών
συµφωνιών.

Άρθρο 13
Οµάδα εργασίας
1.
Συστήνεται οµάδα εργασίας υπό την αιγίδα ειδικής επιτροπής
γεωργίας η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 113 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
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2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία της
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα που προκύπτει από
την εφαρµογή της. Ιδίως, η οµάδα εργασίας µπορεί να διατυπώνει
συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της παρούσας
συµφωνίας.
Άρθρο 14
Καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα τα
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας.
2.

Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) συντάσσουν και τροποποιούν, µε απόφαση της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, τους καταλόγους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 και το πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας
κατά τρόπο ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των συµβαλλόµενων
µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς ή τροποποιήσεις υφισταµένων κανονισµών που αφορούν θέµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος, όπως
είναι η υγεία ή η προστασία του καταναλωτή, που έχουν επιπτώσεις στον αµπελοοινικό τοµέα,
γ) αλληλοκοινοποιούν τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την
εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται
σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των αποφάσεων
αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του φάσµατος της συνεργασίας τους στην αµπελοοινική
αγορά µε βάση την πείρα που θα αποκτηθεί από την εφαρµογή της.
4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2,
στοιχείο α), είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.
TITΛΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων
Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τους οίνους οι οποίοι:
α) διαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή
β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
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µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πoυ προβλέπονται στο πρωτόκολλο.
Άρθρο 16
Eδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο
έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.
Άρθρο 17
Παραλείψεις
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εάν
ένα από αυτά θεωρεί ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει µία από
τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συµφωνίας.
2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά διαβουλεύσεις γνωστοποιεί στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της συγκεκριµένης περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων
1.
Οι οίνοι οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, είχαν παραχθεί, παρασκευασθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται στην παρούσα συµφωνία, µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο
µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
2.
Eάν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν λάβουν αντίθετη απόφαση, οι
οίνοι οι οποίοι έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί, περιγραφεί και
παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία αλλά των
οποίων η παραγωγή, η παρασκευή, η περιγραφή και η παρουσίαση
δεν συνάδουν πλέον προς αυτήν λόγω κάποιας τροποποίησής της,
µπορούν να εξακολουθούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την
εξάντληση των αποθεµάτων.
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Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες ποσότητες οίνου θεωρούνται ότι αποτελούν
µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 50 λίτρα·
2. α) ποσότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
30 λίτρα,
β) ποσότητες τις οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 30 λίτρα,
γ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1
εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, βάση των αρχών της
αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οινοπνευµατωδών και
των αρωµατισµένων ποτών που κατάγονται από το έδαφός τους,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από την παρούσα
συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση των υποχρεώσεων και την
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από την παρούσα συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία ισχύει ως προς τα ακόλουθα προϊόντα:
α) Στα οινοπνευµατώδη, τα οποία καθορίζονται:
— όσον αφορά την Κοινότητα, από τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων
ποτών (1),
— όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, από τον κανονισµό για την ποιότητα των οινοπνευµατωδών ποτών (επίσηµη εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
αριθ. 16/88), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό για την ποιότητα των οινοπνευµατωδών ποτών
(επίσηµη εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, αριθ. 63/88),
και υπάγονται στην κλάση 2208 της διεθνούς σύµβασης για το
εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των
εµπορευµάτων, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983.
β) Στους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση
τον οίνο καθώς και στα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών
προϊόντων, τα οποία στο εξής αποκαλούνται «αρωµατισµένα
ποτά», όπως ορίζονται:

οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των
αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (2),
— όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, στον κανονισµό για την ποιότητα των οίνων
(επίσηµη εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας αριθ. 17/81), που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό για την ποιότητα
των οίνων (επίσηµη εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας αριθ. 14/89),
και υπάγονται στις κλάσεις 2205 και ex 2206 της διεθνούς
σύµβασης για το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων, η οποία υπογράφηκε στις 14
Ιουνίου 1983.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας νοούνται ως:
α) «οινοπνευµατώδες καταγωγής», ακολουθούµενο από την ονοµασία του ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το οινοπνευµατώδες που έχει παραχθεί στο έδαφος του µέρους αυτού,
β) «αρωµατισµένο ποτό καταγωγής», ακολουθούµενο από την
ονοµασία του ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το αρωµατισµένο ποτό που έχει παραχθεί στο έδαφος αυτού του µέρους,
γ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στην ετικέτα,
ενδεχοµένως στα έγγραφα που συνοδεύουν τα οινοπνευµατώδη
ή τα αρωµατισµένα ποτά κατά τη µεταφορά, στα εµπορικά
έγγραφα, ιδίως στα τιµολόγια, στα δελτία παράδοσης και στις
διαφηµίσεις,
δ) «οµωνυµία»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία, ή προστατευόµενη ονοµασία, η οποία είναι τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί
να δηµιουργήσει σύγχυση, ή να παραπέµψει σε διάφορους
τόπους καταγωγής ή διάφορα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από τα αντίστοιχα εδάφη των
συµβαλλοµένων µερών,
ε) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες ενδείξεις, σηµεία,
σύµβολα, σχέδια ή εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν την
ταυτότητα των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων
ποτών και εµφανίζονται στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου του
πώµατος ασφαλείας ή στην ανηρτηµένη ετικέτα και στο
περίβληµα που καλύπτει τον λαιµό των φιαλών,
στ) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σηµεία που χρησιµοποιούνται στα
δοχεία και στα πώµατα, στις ετικέτες και στη συσκευασία τους,

— όσον αφορά την Κοινότητα, από τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων

ζ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως χαρτί,
ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά που
χρησιµοποιούνται κατά τη µεταφορά ενός ή περισσότερων
δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους µε σκοπό την πώληση
στον τελικό καταναλωτή,

(1) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).

(2) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).
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η) «εµπορικό σήµα»:
— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους,

L 342/19

— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή των οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών,
— η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,

— ένα σύνηθες σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους, και

— το όνοµα συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος», «τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.

— ένα πολύ γνωστό σήµα, που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της Σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).

5.
Σε περίπτωση οµωνύµων ονοµασιών οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών, η προστασία παρέχεται για κάθε ονοµασία.
Η επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης µπορεί να καθορίσει µε
απόφαση τους πρακτικούς όρους υπό τους οποίους πρέπει να
διαφοροποιούνται µεταξύ τους οι εν λόγω οµώνυµες ονοµασίες,
λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης για ίση µεταχείριση των ενδιαφεροµένων παραγωγών και της ανάγκης να µη παραπλανώνται οι
καταναλωτές.

TITΛΟΣ I
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας για
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου
που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για την
ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (στο εξής «συµφωνία TRIPS»), τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία
µέτρα σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, για να διασφαλίσουν
την αµοιβαία προστασία των ονοµασιών που αναφέρονται στο
άρθρο 5 και που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών που κατάγονται από το
έδαφος των συµβαλλόµενων µερών. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε
συµβαλλόµενο µέρoς παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τα
κατάλληλα νοµικά µέσα που εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση ονοµασίας που προσδιορίζει την ταυτότητα των οινοπνευµατωδών ή των
αρωµατισµένων ποτών που δεν κατάγονται από τη γεωγραφική
περιοχή την οποία υποδηλώνει η εν λόγω ονοµασία ή από τον τόπο
όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η εν λόγω ονοµασία.
2.
Στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, οι
προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:
— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµικές και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας, και
— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, στα οποία εφαρµόζονται.
3.
Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες ονοµασίες της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας:
— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, και
— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, στα οποία εφαρµόζονται.
4.
Η προστασία που προβλέπεται από την παρούσα συµφωνία
απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιµοποίηση των προστατευόµενων ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, τα
οποία δεν κατάγονται από τη γεωγραφική περιοχή την οποία
υποδηλώνει η εν λόγω ονοµασία ή από τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η εν λόγω ονοµασία, και εφαρµόζεται
ακόµη και όταν:

6.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα κάθε προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου του,
εκτός εάν το εν λόγω όνοµα χρησιµοποιείται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να παραπλανώνται οι καταναλωτές.
7.
Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει το
ένα συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει την ονοµασία του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους, η οποία δεν προστατεύεται ή έχει παύσει
να προστατεύεται ή έχει πέσει σε αχρηστία στη χώρα αυτή.
8.
Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται του δικαιώµατός τους
να επικαλούνται το άρθρο 24, παράγραφοι 4 και 7 της συµφωνίας
TRIPS για να αρνηθούν να παράσχουν προστασία στις ονοµασίες
του άλλου µέρους.
Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Προστατεύονται οι ακόλουθες ονοµασίες:
α) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 1,
β) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, οι ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 2,
γ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 3,
δ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, οι ονοµασίες που
απαριθµούνται στον κατάλογο 4.
Άρθρο 6
Εµπορικά σήµατα
1.
Η κατάθεση ενός εµπορικού σήµατος για ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό το οποίο περιέχει ή συνίσταται σε µια
ονοµασία όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, απορρίπτεται ή, µετά από
αίτηµα του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, στην περίπτωση
οινοπνευµατώδους που δεν κατάγεται από τον τόπο που υποδηλώνει η ονοµασία.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εµπορικό σήµα που
είχε κατατεθεί καλόπιστα πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 το
αργότερο, µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2005, υπό τον όρο ότι έχει πράγµατι χρησιµοποιηθεί αδιάλειπτα
από τότε που κατατέθηκε.
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Άρθρο 7
Εξαγωγές
Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλισθεί ότι, σε περίπτωση που τα οινοπνευµατώδη ή αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλόµενων
µερών, εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο εκτός του εδάφους
τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους
δυνάµει της παρούσας συµφωνίας δεν χρησιµοποιούνται για την
περιγραφή ή την παρουσίαση οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου
ποτού που κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
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3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο
8 να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τα συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκων µέσων.
Άρθρο 10
Άλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες
Εκτός αν συµφωνηθεί άλλως από τα συµβαλλόµενα µέρη, η
παρούσα συµφωνία δεν αποκλείει την επέκταση της προστασίας,
τώρα ή στο µέλλον, την οποία παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη
βάσει της εθνικής τους νοµοθεσίας ή βάσει άλλων διεθνών συµφωνιών, στις προστατευόµενες ονοµασίες από την παρούσα συµφωνία.

Άρθρο 8
Επέκταση της προστασίας
Στο βαθµό που το επιτρέπει η σχετική νοµοθεσία των συµβαλλόµενων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία καλύπτει τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες, τις
ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων και καταναλωτών
των οποίων η έδρα βρίσκεται στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

Άρθρο 9
Εφαρµογή

ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 11
Εκτελεστικές αρχές
1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές, εξασφαλίζει και το συντονισµό των ενεργειών τους. Για το σκοπό αυτό,
ορίζεται µόνο µια αρχή.

1.
Εάν η αρµόδια αρχή, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
11, ενηµερωθεί ότι, η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου ποτού, ιδίως στην ετικέτα, στα επίσηµα
ή εµπορικά έγγραφα ή στη διαφήµιση, αντιβαίνει στην παρούσα
συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες
προκειµένου να καταπολεµήσουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό ή να
παρεµποδίσουν µε οποιονδήποτε τρόπο την καταχρηστική χρησιµοποίηση της προστατευόµενης ονοµασίας.

2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών, εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας.
Οι αρχές αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα µεταξύ τους.

2.
Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 µέτρα λαµβάνονται και
οι διαδικασίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο κινούνται, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.
Εάν µια από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:

α) όταν η µετάφραση των ονοµασιών, που προβλέπονται από την
κοινοτική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας στην ή στις γλώσσες του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους περιλαµβάνει µια λέξη η οποία
δύναται να οδηγήσει σε πλάνη, όσον αφορά την καταγωγή, τη
φύση ή την ποιότητα των οινοπνευµατωδών ή των αρωµατισµένων ποτών τα οποία περιγράφονται κατ’ αυτόν τον τρόπο,
β) όταν, σε δοχεία ή συσκευασίες, στη διαφήµιση ή σε επίσηµα ή
εµπορικά έγγραφα που αφορούν ονοµασίες προστατευόµενες
στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, υπάρχουν περιγραφές,
εµπορικά σήµατα, λέξεις, επιγραφές ή εικόνες οι οποίες, άµεσα
ή έµµεσα, δίνουν λανθασµένες ή παραπλανητικές πληροφορίες,
όσον αφορά την καταγωγή, τη φύση ή τις βασικές ιδιότητες των
οινοπνευµατωδών ή των αρωµατισµένων ποτών,
γ) όταν χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία δοχεία τα οποία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οινοπνευµατώδους ή
του αρωµατισµένου ποτού.

Άρθρο 12
Παραβάσεις

α) ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2, το οποίο αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας και της Κοινότητας, δεν συνάδει προς την παρούσα
συµφωνία ή τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των
συµβαλλόµενων µερών οι οποίες εφαρµόζονται στα οινοπνευµατώδη και στα αρωµατισµένα ποτά, και
β) ότι η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή διοικητικών µέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την αρµόδια αρχή ή αρχές
του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο
1, συνοδεύονται από επίσηµα, εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά µέτρα ή
δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν ιδίως
τα εξής, για τον συγκεκριµένο οίνο:
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α) τον παραγωγό και πρόσωπο που έχει εξουσία να διαθέτει το
οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό,

µατωδών ή αρωµατισµένων ποτών µε βάση την πείρα που θα
αποκτηθεί από την εφαρµογή της.

β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
ποτού,

4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
στοιχείο α) είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.

γ) την περιγραφή και την παρουσίασή του,
δ) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την µη τήρηση των
κανόνων που αφορούν την παραγωγή και την εµπορία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ III
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 15
∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων

Άρθρο 13

Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τα οινοπνευµατώδη ή
αρωµατισµένα ποτά τα οποία:

Οµάδα εργασίας
1.
Συστήνεται οµάδα εργασίας υπό την αιγίδα ειδικής επιτροπής
γεωργίας, η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 113 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα που προκύπτει
την εφαρµογή της. Ειδικότερα, η οµάδα εργασίας µπορεί να
τυπώνει συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων
παρούσας συµφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ IV

της
από
διατης

α) διαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή
β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πoυ προβλέπονται στο πρωτόκολλο.
Άρθρο 16
Eδαφική εφαρµογή

Άρθρο 14
Καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα τα
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας.
2.

Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) συντάσσουν και τροποποιούν, µε απόφαση της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, τους καταλόγους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 και το πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας
κατά τρόπο ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των συµβαλλόµενων
µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς ή τροποποιήσεις υφισταµένων κανονισµών που αφορούν θέµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος, όπως
είναι η προστασία της υγείας ή τον καταναλωτή, που έχουν
επιπτώσεις στην αγορά οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων
ποτών,
γ) ανακοινώνουν το ένα στο άλλο τις δικαστικές αποφάσεις που
αφορούν την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει
των αποφάσεων αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του φάσµατος της συνεργασίας τους στην αγορά οινοπνευ-

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η Συνθήκη αυτή και, αφετέρου,
στο έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.
Άρθρο 17
Παραλείψεις
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εάν
ένα από αυτά θεωρεί ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει µία από
τις υποχρεώσεις του δυνάµει της παρούσας συµφωνίας.
2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά διαβουλεύσεις ανακοινώνει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της κάθε περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
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Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων

1.
Τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά τα οποία, κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας, είχαν παραχθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί σύµφωνα µε τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται από την παρούσα συµφωνία, µπορούν να
διατίθενται στο εµπόριο από τους χονδρεµπόρους επί ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος τη συµφωνίας, από δε τους
εµπόρους λιανικής µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. Από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά που ορίζονται στη συµφωνία, δεν µπορούν πλέον να
παράγονται εκτός των ορίων της περιοχής καταγωγής τους.
2.
Εκτός αντιθέτου συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά
τα οποία έχουν παραχθεί, περιγραφεί και παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία αλλά των οποίων η
περιγραφή και η παρουσίαση δεν συνάδουν πλέον µε αυτήν λόγω κάποιας τροποποίησής της, µπορούν να
εξακολουθούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
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Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες ποσότητες οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών θεωρούνται ότι αποτελούν µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 50 λίτρα·
2. α) ποσότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
10 λίτρα,
β) ποσότητες οι οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 10 λίτρα,
γ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1
εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη σύναψη ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους,
την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων καθώς και την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
(2001/917/ΕΚ)
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις για
την έγκριση των κανονισµών εφαρµογής για τις προτιµησιακές εµπορικές παραχωρήσεις που προβλέπονται για ορισµένους οίνους, επικουρούµενη από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 248α του
κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της
19ης Οκτωβρίου 1992, για θέσπιση κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2). Η Επιτροπή θα προβεί στις τροποποιήσεις
και στις τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών εφαρµογής
οι οποίες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες λόγω νέων
προτιµησιακών συµφωνιών, πρωτοκόλλων, ανταλλαγών επιστολών ή άλλων πράξεων που θα συναφθούν µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας ή λόγω τροποποιήσεων της
συνδυασµένης ονοµατολογίας και των κωδικών Taric.

TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2,
πρώτο εδάφιο πρώτη φράση, και παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας, αφετέρου, η οποία στο εξής καλείται «συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης», µονογραφήθηκε στις 24
Νοεµβρίου 2000 και υπογράφηκε µε ανταλλαγή επιστολών
στις 9 Απριλίου 2001 στο Λουξεµβούργο. Το άρθρο 27
παράγραφος 4 της εν λόγω συµφωνίας προβλέπει ότι εναποµένει να καθοριστούν οι εµπορικές ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στον οίνο και στα οινοπνευµατώδη προϊόντα.

(2)

Μία ενδιάµεση συµφωνία που εξασφαλίζει την ανάπτυξη των
εµπορικών δεσµών µέσω της καθιέρωσης συµβατικής σχέσεως και θέτει σε εφαρµογή τις διατάξεις της συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης σχετικά µε το εµπόριο και τα
συνοδευτικά µέτρα, άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001.
Το άρθρο 14 παράγραφος 4 της ενδιάµεσης συµφωνίας
επαναλαµβάνει την αναληφθείσα δέσµευση για τη σύναψη
συµφωνίας για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη.

(3)

Σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο
στις 11 Μαρτίου 1998, η Επιτροπή και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας κατέληξαν σε συµφωνία, στις 20 Ιουνίου 2001, για νέες αµοιβαίες εµπορικές
παραχωρήσεις για ορισµένους οίνους και για την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των
οίνων και των οινοπνευµατωδών. Για να εξασφαλισθεί η
συνοχή στο πλαίσιο της γενικής διαδικασίας σταθεροποίησης, τα αποτελέσµατα αυτών των διαπραγµατεύσεων θα
πρέπει να ενσωµατωθούν στο πλαίσιο της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µε τη µορφή πρόσθετου πρωτοκόλλου.

(4)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 62 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999,
για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1), η

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της
12.12.2000, σ. 17).

(5)

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του πρωτοκόλλου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η
Επιτροπή να εκδώσει, εξ ονόµατος της Κοινότητας, τις αποφάσεις για την τροποποίηση των καταλόγων και των πρωτοκόλλων της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων (παράρτηµα ΙΙ του
πρωτοκόλλου) και της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών (παράρτηµα ΙΙΙ του
πρωτοκόλλου). Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή οίνου που
συστάθηκε από το άρθρο 74 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999, αφενός, και από την επιτροπή εφαρµογής για
τα οινοπνευµατώδη ποτά που συστάθηκε από το άρθρο 13
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου, της
29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων
σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση οινοπνευµατωδών ποτών (3), καθώς και από την επιτροπή εφαρµογής για τα αρωµατισµένα ποτά, η οποία
συστάθηκε µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των
αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (4), αφετέρου.

(2) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L 328 της
23.12.2000, σ. 2).
3
( ) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
4
( ) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).
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Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών
θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας, αφετέρου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την
καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των
ονοµασιών οίνων και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων
ποτών, εφεξής αποκαλούµενο «πρωτόκολλο», εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Tο κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
1.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει το πρωτόκολλο εξ
ονόµατος της Κοινότητας προκειµένου να εκφραστεί η συγκατάθεση της Κοινότητας να δεσµευθεί.
2.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εξ ονόµατος της Κοινότητας,
κοινοποιεί την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του
εν λόγω πρωτοκόλλου.
Άρθρο 3
Οι διατάξεις για την εφαρµογή των δασµολογικών ποσοστώσεων
για ορισµένους οίνους οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα Ι
του πρωτοκόλλου, καθώς και οι τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών εφαρµογής, οι οποίες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της συνδυασµένης ονοµατολογίας και των υποδιαιρέσεων Taric ή λόγω της
σύναψης νέων συµφωνιών, πρωτοκόλλων, ανταλλαγών επιστολών ή
άλλων πράξεων µεταξύ της Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, θεσπίζονται από την Επιτροπή,
µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της
παρούσας απόφασης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 62 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
Άρθρο 4
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Τελωνειακού
Κώδικα που συστάθηκε από το άρθρο 248α του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4,παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

3.
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Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 5

1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων του συµβουλίου συνεργασίας, αναφορικά µε την κατάρτιση των καταλόγων των προστατευόµενων ονοµασιών οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συµφωνίας
για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων, η κοινοτική θέση καθορίζεται από το Συµβούλιο, που
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις για την τροποποίηση των καταλόγων και
του πρωτοκόλλου της συµφωνίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που εµπίπτουν στα εν λόγω άρθρα,
η κοινοτική θέση καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.
Άρθρο 6
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή οίνου
που συστάθηκε από το άρθρο 74 του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1493/1999.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 7

1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων του συµβουλίου συνεργασίας αναφορικά µε την κατάρτιση των καταλόγων των προστατευόµενων ονοµασιών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5
και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συµφωνίας για
την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, η κοινοτική θέση
καθορίζεται από το Συµβούλιο, που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις για
την τροποποίηση των καταλόγων και του πρωτοκόλλου της
συµφωνίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
8 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Για όλες τις άλλες
περιπτώσεις που εµπίπτουν στα εν λόγω άρθρα, η κοινοτική θέση
καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.
Άρθρο 8
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή εφαρµογής για τα
οινοπνευµατώδη ποτά που συστάθηκε µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 και από την επιτροπή εφαρµογής για
τους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση τον
οίνο και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων, που
συστάθηκε µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91.
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2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Οι επιτροπές θεσπίζουν τους εσωτερικούς τους κανονισµούς.
Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 3 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. VANDENBROUCKE
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οινών καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, καλούµενη στο εξής «Κοινότητα»,
αφενός, και,
Η ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, καλούµενη στο εξής «Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας»,
αφετέρου,
που στο εξής αποκαλούνται «συµβαλλόµενα µέρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, υπεγράφη µε ανταλλαγή επιστολών στις 9
Απριλίου 2001 στο Λουξεµβούργο,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 27 παράγραφος 4 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης προβλέπει ότι εναποµένει ακόµη να
διεξαχθούν διαπραγµατεύσεις σχετικά µε συµφωνία για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι µία ενδιάµεση συµφωνία, η οποία εξασφαλίζει την ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων µέσω της καθιέρωσης
συµβατικής σχέσης, και θέτει σε εφαρµογή τις διατάξεις της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης σχετικά µε το εµπόριο και
τα συνοδευτικά µέτρα, άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2001. Το άρθρο 14 παράγραφος 4 της ενδιάµεσης συµφωνίας
επαναλαµβάνει την αναληφθείσα δέσµευση για τη σύναψη συµφωνίας για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, µε τη βάση αυτή, τα µέρη διεξήγαγαν και περάτωσαν διαπραγµατεύσεις,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνοχή µε τη γενική διαδικασία σταθεροποίησης, η συµφωνία οίνων και
οινοπνευµατωδών θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της ενδιάµεσης συµφωνίας υπό µορφήν πρωτοκόλλου,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το παρόν πρωτόκολλο για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την 1η
Ιανουαρίου 2002,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να τεθούν σε εφαρµογή, το συντοµότερο δυνατόν, οι διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τους όρους εµπορίας των οίνων, των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων ποτών στις
αντίστοιχες αγορές τους, σύµφωνα µε τις αρχές της ποιότητας, του αµοιβαίου συµφέροντος και της αµοιβαιότητας,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το συµφέρον και των δύο συµβαλλοµένων µερών, για την αµοιβαία προστασία και έλεγχο των
ονοµασιών οίνων και των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων ποτών,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1
Το παρόν πρωτόκολλο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Συµφωνία για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών εµπορικών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους
(παράρτηµα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου).
2. Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων (παράρτηµα ΙΙ του παρόντος
πρωτοκόλλου).
3. Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατικών
ποτών (παράρτηµα III του παρόντος πρωτοκόλλου).
Οι κατάλογοι οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 της συµφωνίας του σηµείου 2 και στο άρθρο 5 της συµφωνίας
του σηµείου 3 θα καταρτιστούν, σε µεταγενέστερο στάδιο και θα εγκριθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14 των εν λόγω συµφωνιών, αντιστοίχως.
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Άρθρο 2

Tο παρόν πρωτόκολλο και τα παραρτήµατά του αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ενδιάµεσης συµφωνίας.
Άρθρο 3
Tο παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους. Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την
εφαρµογή του.
Tα συµβαλλόµενα µέρη γνωστοποιούν αµοιβαία για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3, το παρόν πρωτόκολλο
αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφαρµόζεται από την ίδια ηµεροµηνία.
Άρθρο 5
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν σε κάθε µία από τις επίσηµες γλώσσες των συµβαλλοµένων µερών,
και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.

27.12.2001

27.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας για
την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών εµπορικών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους
1.
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, υπόκεινται στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Οίνος από νωπά σταφύλια

ex 2204 29

Οίνος από νωπά σταφύλια

Επιβαλλόµενος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Ειδικές διατάξεις

Απαλλαγή

15 000

+ 6 000

(1)

Απαλλαγή

285 000

– 6 000

(1)

(1) Μετά από αίτηµα ενός συµβαλλόµενου µέρους, µπορούν να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις για την προσαρµογή των ποσοστώσεων µε τη
µεταφορά ποσοτήτων άνω των 6 000 hl από την ποσόστωση που εφαρµόζεται στην κλάση ex 2204 29 στην ποσόστωση που εφαρµόζεται στις
κλάσεις ex 2204 10 και ex 2204 21.

2.
Η Κοινότητα χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται
στο σηµείο 1, υπό την επιφύλαξη ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας δεν χορηγεί
επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή για τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων.
3.
Οι εισαγωγές στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας των ακόλουθων προϊόντων,
καταγωγής Κοινότητας, υπόκεινται στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:
Κωδικός του κοινού
δασµολογίου της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Οίνος από νωπά σταφύλια

Επιβαλλόµενος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Απαλλαγή

3 000

300

Ειδικές διατάξεις

4.
Η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των
δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο σηµείο 3, υπό την επιφύλαξη ότι η Κοινότητα δεν χορηγεί για
τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή.
5.

Η παρούσα συµφωνία καλύπτει τους οίνους

α) Οι οποίοι έχουν παραχθεί από νωπά σταφύλια που έχουν παραχθεί και συγκοµισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος
του οικείου συµβαλλόµενου µέρους, και
β) i) κατάγονται από την Eυρωπαϊκή Ένωση, και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις οινολογικές πρακτικές και
επεξεργασίες που αναφέρονται στον τίτλο V του κανονισµού (EΚ) αριθ 1493/1999 του Συµβουλίου, της
17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1),
ii) κατάγονται από την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε
τους κανόνες που διέπουν τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Οι εν λόγω οινολογικοί κανόνες πρέπει να είναι σύµφωνοι
µε την κοινοτική νοµοθεσία.
(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L
328 της 23.12.2000, σ. 2).
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6.
Οι εισαγωγές οίνου στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία εξαρτώνται
από την υποβολή ενός πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από έναν επίσηµο φορέα που αναγνωρίζεται και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αναφέρεται στους καταλόγους που καταρτίζονται από κοινού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο εν λόγω οίνος συνάδει προς τις διατάξεις του σηµείου 5 στοιχείο β).
7.
Tα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν τις δυνατότητες να χορηγήσουν, αµοιβαία, το αργότερο κατά το πρώτο
τρίµηνο του 2005, περαιτέρω παραχωρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του εµπορίου οίνων µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών.
8.
Tα συµβαλλόµενα µέρη διασφαλίζουν ότι τα οφέλη που χορηγούνται αµοιβαία δεν θίγονται από άλλα
µέτρα.
9.
Μετά από αίτηµα συµβαλλοµένου µέρους, πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις σχετικά µε οποιοδήποτε
πρόβληµα που αφορά την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
10.
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.

27.12.2001

27.12.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας για
την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, σύµφωνα µε τις αρχές
της αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να
προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οίνων, καταγωγής
από το έδαφός τους, µε τους όρους που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσουν ότι εκπληρούνται οι
υποχρεώσεις και επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στους οίνους που εµπίπτουν
στην κλάση 2204 της διεθνούς σύµβασης για το εναρµονισµένο
σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων («εναρµονισµένο σύστηµα»), η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14
Ιουνίου 1983.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας και εκτός αντιθέτου
διατάξεως αυτής, νοούνται ως:
α) «οίνος καταγωγής» ακολουθούµενος από την ονοµασία ενός
από τα συµβαλλόµενα µέρη: ο οίνος που παράγεται στο έδαφος του οικείου συµβαλλόµενου µέρους από σταφύλια τα
οποία έχουν συγκοµισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφός του·
β) «γεωγραφική ένδειξη»: οποιαδήποτε ένδειξη, συµπεριλαµβανοµένης µιας «ονοµασίας προέλευσης», κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 1 της συµφωνίας για τις εµπορικές
πτυχές των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (αποκαλούµενη στο εξής «συµφωνία TRIPS»), που αναγνωρίζεται από τις
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου
µέρους για τον σκοπό της περιγραφής και της παρουσίασης
ενός οίνου, καταγωγής του εδάφους του εν λόγου συµβαλλόµενου µέρους·
γ) «παραδοσιακή έκφραση»: µια ονοµασία που χρησιµοποιείται
κατά παράδοση, σύµφωνα µε το παράρτηµα, και που αναφέρεται ιδίως στη µέθοδο παραγωγής ή στην ποιότητα, στο χρώµα
ή στο είδος του οίνου, η οποία είναι επαρκώς διακριτική ή/και
καθιερωµένης φήµης και αναγνωρίζεται από τις νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου µέρους για
τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης αυτού του
οίνου που κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους·
δ) «προστατευόµενη ονοµασία»: µια γεωγραφική ένδειξη ή µια
παραδοσιακή έκφραση, όπως καθορίζονται στα στοιχεία β) και
γ) αντίστοιχα, και προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας·

ε) «οµώνυµο»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία ή µια προστατευόµενη ονοµασία τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί να
δηµιουργήσει σύγχυση ή να παραπέµψει σε διαφορετικούς
τόπους καταγωγής ή διαφορετικούς οίνους που κατάγονται
από το αντίστοιχο έδαφος των συµβαλλοµένων µερών·
στ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν έναν οίνο σε µία ετικέτα ή στα έγγραφα που συνοδεύουν
τη µεταφορά αυτού του οίνου, στα εµπορικά έγγραφα, ιδίως
στα τιµολόγια και στα δελτία παραδόσεων, καθώς και στη
διαφήµιση·
ζ) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες ενδείξεις, σηµεία,
σχέδια ή εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν την ταυτότητα
ενός οίνου και εµφανίζονται στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου
του πώµατος ασφαλείας, ή στην αναρτηµένη ετικέτα και στο
περίβληµα που καλύπτει το λαιµό των φιαλών·
η) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σηµεία που χρησιµοποιούνται στα
δοχεία, και στα πώµατα, στις ετικέτες και στη συσκευασία τους·
θ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως χαρτί,
ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά,
που χρησιµοποιούνται κατά την µεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους προς πώληση
στον τελικό καταναλωτή·
ι) «εµπορικό σήµα»:
— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους,
— ένα σύνηθες σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ενός συµβαλλοµένου µέρους,
και
— ένα πολύ γνωστό σήµα, που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της Σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).
TITΛΟΣ I
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας
TRIPS, που περιέχεται στο παράρτηµα 1Γ της Συµφωνίας για την
ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, τα συµβαλλόµενα
µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε το εν λόγω
παράρτηµα, για να διασφαλίσουν την αµοιβαία προστασία των
ονοµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 και που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων που κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλοµένων µερών. Για το σκοπό αυτό,
κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τα
κατάλληλα νοµικά µέσα για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική
προστασία και να αποφευχθεί η χρήση γεωγραφικών ενδείξεων και
παραδοσιακών εκφράσεων για τον προσδιορισµό της ταυτότητας
των οίνων που δεν καλύπτονται από τις σχετικές ενδείξεις ή περιγραφές.
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2.
Στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, οι
προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:
α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής Κοινότητας, στους οποίους εφαρµόζονται, και
β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας.
3.
Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες ονοµασίες της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας:
α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, στους
οποίους εφαρµόζονται, και
β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.
4.
Η προστασία που προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιµοποίηση των προστατευόµενων
ονοµασιών οίνων, οι οποίοι δεν κατάγονται από την αναφερόµενη
γεωγραφική περιοχή ή τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η έκφραση και εφαρµόζεται ακόµη και όταν:
— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή του οίνου,
— η γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,
— η ονοµασία συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος»,
«τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.
5.

Σε περίπτωση οµώνυµων γεωγραφικών ενδείξεων:

α) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, η προστασία παρέχεται σε κάθε
ένδειξη, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά παράδοση και αδιάλειπτα και ότι οι καταναλωτές δεν οδηγούνται σε
πλάνη όσον αφορά την αληθινή καταγωγή του οίνου·
β) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα µιας γεωγραφικής
περιοχής εκτός του εδάφους των µερών, το όνοµα αυτό µπορεί
να χρησιµοποιείται για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός
οίνου που έχει παραχθεί στη γεωγραφική περιοχή στην οποία
αναφέρεται το όνοµα, µε την προϋπόθεση ότι χρησιµοποιείται
παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση του γι’ αυτό το σκοπό
ρυθµίζεται από τη χώρα καταγωγής και ότι ο καταναλωτής δεν
οδηγείται στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι ο οίνος κατάγεται από
το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους.
6.

Σε περίπτωση οµώνυµων παραδοσιακών εκφράσεων:

α) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, χορηγείται προστασία σε κάθε
έκφραση, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά
παράδοση και αδιάλειπτα και ότι οι καταναλωτές δεν οδηγούνται σε πλάνη όσον αφορά την πραγµατική καταγωγή του
οίνου·
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β) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα που χρησιµοποιείται για
έναν οίνο που δεν κατάγεται από το έδαφος των µερών, το
όνοµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για να περιγράψει και να
παρουσιάσει έναν οίνο, µε την προϋπόθεση ότι χρησιµοποιείται
παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση του γι’ αυτόν το
σκοπό ρυθµίζεται από την χώρα καταγωγής και ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι ο οίνος
κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους.
7.
Το Συµβούλιο Συνεργασίας µπορεί να καθορίζει µε απόφαση
τους πρακτικούς όρους χρήσης ώστε να καθίσταται δυνατή η
διάκριση µεταξύ των οµωνύµων ενδείξεων ή εκφράσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη
της δίκαιης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων παραγωγών καθώς
και την ανάγκη να µην παραπλανώνται οι καταναλωτές.
8.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα ενός προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου του,
εκτός αν το όνοµα αυτό χρησιµοποιείται κατά τρόπον ώστε να
παραπλανά τους καταναλωτές.
9.
Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα
συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει µία γεωγραφική ένδειξη ή
παραδοσιακή έκφραση άλλου συµβαλλόµενου µέρους, η οποία δεν
προστατεύεται ή παύει να προστατεύεται στην χώρα καταγωγής του
ή η οποία έχει πέσει σε αχρηστία σ’ αυτή τη χώρα.
10.
Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται του δικαιώµατός τους
να επικαλούνται το άρθρο 24 παράγραφοι 4 έως 7 της συµφωνίας
TRIPS προκειµένου να αρνηθούν να χορηγήσουν προστασία σε µία
ονοµασία του άλλου µέρους για προϊόντα που καλύπτονται από
την παρούσα συµφωνία.

Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Όσον αφορά τον οίνο, καταγωγής Κοινότητας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, προστατεύονται οι ονοµασίες που απαριθµούνται στους καταλόγους οι οποίοι έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Άρθρο 6
Εµπορικά σήµατα
1.
Η καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος για έναν οίνο, το
οποίο περιέχει ή συνίσταται σε ονοµασία που προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, απορρίπτεται ή, κατόπιν αιτήµατος
του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, αν:
— ο εν λόγω οίνος δεν κατάγεται από τον τόπο στον οποίο
αναφέρεται η γεωγραφική ένδειξη ή, ανάλογα µε την
περίπτωση,
— ο εν λόγω οίνος δεν είναι ο οίνος για τον οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά η παραδοσιακή έκφραση.
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2.
Ωστόσο, ένα εµπορικό σήµα το οποίο έχει καταχωρηθεί
καλόπιστα το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1995, µπορεί να
χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, υπό τον όρον ότι
πράγµατι χρησιµοποιήθηκε αδιάλειπτα από τότε που καταχωρήθηκε.
Άρθρο 7
Eξαγωγές
Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις που οι οίνοι που κατάγονται από
τα συµβαλλόµενα µέρη εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο
εκτός του εδάφους τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους που αναφέρονται στο άρθρο 5, δεν χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση ενόςοίνου που
κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
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8, να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα στο έδαφος των συµβαλλοµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκων µέσων.
Άρθρο 10
Άλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες
Εκτός αν συµφωνηθεί άλλως από τα συµβαλλόµενα µέρη, η
παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται µετην επιφύλαξη οποιασδήποτε
ευρύτερης προστασίας που παρέχουν ή θα παράσχουν τα συµβαλλόµενα µέρη στις ονοµασίες που προστατεύονται από την παρούσα
συµφωνία δυνάµει της εθνικής τους νοµοθεσίας ή άλλων διεθνών
συµφωνιών.
TITΛΟΣ II
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 8
Επέκταση της προστασίας

Άρθρο 11

Στο βαθµό που το επιτρέπει η νοµοθεσία εκάστου των συµβαλλοµένων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία επεκτείνεται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες,
τις ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων ή καταναλωτών η έδρα των οποίων ευρίσκεται στο έδαφος του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους.

Εκτελεστικές αρχές

Άρθρο 9
Eφαρµογή
1.
Εάν η αρµόδια αρχή, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
11, διαπιστώσει ότι, η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οίνου, ιδίως
στην ετικέτα, στα επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα ή στη διαφήµιση,
αντιβαίνουν στην παρούσα συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες προκειµένου να καταπολεµήσουν τον
αθέµιτο ανταγωνισµό ή να παρεµποδίσουν οποιαδήποτε καταχρηστική χρησιµοποίηση µιας προστατευόµενης ονοµασίας.
2.
Tα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 µέτρα λαµβάνονται και
οι αναφερόµενες στην εν λόγω παράγραφο διαδικασίες κινούνται,
ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η µετάφραση των περιγραφών που προβλέπονται από την
κοινοτική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας στην ή τις γλώσσες του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους, περιλαµβάνει µια λέξη η οποία
δύναται να οδηγήσει σε πλάνη, όσον αφορά την καταγωγή, τη
φύση ή την ποιότητα του οίνου που περιγράφεται ή παρουσιάζεται·
β) όταν, στο δοχείο ή στη συσκευασία οίνου η ονοµασία του
οποίου προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας ή στη
διαφήµιση ή σε επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα που τον αφορούν,
υπάρχουν περιγραφές, εµπορικά σήµατα, ονοµασίες, επιγραφές
ή εικόνες, οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα παρέχουν λανθασµένες ή
παραπλανητικές ενδείξεις όσον αφορά την προέλευση, την
καταγωγή, τη φύση, την ποικιλία της αµπέλου ή τις ουσιαστικές
ιδιότητες του οίνου·
γ) όταν τα χρησιµοποιούµενα για τη συσκευασία δοχεία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οίνου.
3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο

1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Όταν ένα
συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές
εξασφαλίζει και τον συντονισµό των εργασιών τους Για το σκοπό
αυτόν, ορίζεται µόνο µία αρχή.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών, εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη της παρούσας συµφωνίας. Οι αρχές
αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα.
Άρθρο 12
Παραβάσεις
1.
Εάν µία από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:
α) ένας οίνος ο οποίος αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας και της Κοινότητας δεν τηρεί τις διατάξεις της
παρούσας συµφωνίας ή τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, και
β) η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή
διοικητικών µέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την αρµόδια αρχή ή αρχές
του άλλου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε τη παράγραφο
1 συνοδεύονται από επίσηµα, εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά µέτρα ή
δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν ιδίως τα εξής, για το συγκεκριµένο οίνο:
α) τον παραγωγό και τον κάτοχο του οίνου αυτού,
β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
οίνου,
γ) την περιγραφή και την παρουσίαση του οίνου,
δ) τη φύση της διαπραχθείσας παράβασης των κανόνων παραγωγής
και εµπορίας.
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TITΛΟΣ III

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
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TITΛΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
Άρθρο 13
Οµάδα εργασίας
1.
Εν αναµονή της έναρξης ισχύος της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, συστήνεται οµάδα εργασίας υπό την αιγίδα
της υπάρχουσας οµάδας εργασίας που συστάθηκε µε την απόφαση
αριθ. 1/98 του συµβουλίου συνεργασίας (1), η οποία θεσπίστηκε µε
τη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, η
οποία υπογράφηκε µε ανταλλαγή επιστολών στις 29 Απριλίου
1997 (2).
2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία της
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα προκύπτει από την
εφαρµογή της. Ιδίως, η οµάδα εργασίας µπορεί να διατυπώνει
συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της παρούσας
συµφωνίας.

∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων
Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τους οίνους οι οποίοι:
α) ∆ιαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή
β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο.
Άρθρο 16
Εδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία ισχύει αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό
τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο
έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.
Άρθρο 17
Παραλείψεις

Άρθρο 14
Καθήκοντα των συµβαλλόµενων µερών
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα τα
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας.
2.

Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) συντάσσουν και τροποποιούν, µε απόφαση του Συµβουλίου
Συνεργασίας, τους καταλόγους οι οποίοι αναφέρονται στο
άρθρο 5 και το πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας ώστε να
λαµβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των νοµοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων των συµβαλλόµενων µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς ή τροποποιήσεις υφιστάµενων κανονισµών που αφορούν θέµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος, όπως
είναι η υγεία ή η προστασία του καταναλωτή, που έχουν επιπτώσεις στον αµπελοοινικό τοµέα,
γ) αλληλοκοινοποιούν τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την
εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται
σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των αποφάσεων
αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του
φάσµατος της συνεργασίας τους στην αµπελοοινική αγορά µε βάση
την πείρα που αποκτάται από την εφαρµογή της.
4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
στοιχείο α), είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.

(1) ΕΕ L 190 της 4.7.1998, σ. 48.
(2) ΕΕ L 348 της 18.12.1997, σ. 1.

1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εάν
ένα από αυτά κρίνει ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει µία από
τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συµφωνίας.
2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά διαβουλεύσεις ανακοινώνει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της συγκεκριµένης περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων
1.
Οι οίνοι οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, είχαν παραχθεί, παρασκευασθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί σύµφωνα µε τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται στην παρούσα συµφωνία, µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
2.
Εκτός αντιθέτων διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται από τα
κράτη µέλη, οι οίνοι οι οποίοι έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί,
περιγραφεί και παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία
αλλά των οποίων η παραγωγή, η παρασκευή, η περιγραφή και η
παρουσίαση δεν συνάδουν πλέον µε αυτήν λόγω κάποιας τροποποίησής της, µπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
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Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινών
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες ποσότητες οίνου θεωρούνται ότι αποτελούν
µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 50 λίτρα·
2. α) ποσότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
30 λίτρα,
β) ποσότητες τις οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 30 λίτρα,
γ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1
εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας
σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, σύµφωνα µε τις αρχές
της αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να
προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οίνων, καταγωγής
από το έδαφός τους, µε τους όρους που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσουν ότι εκπληρούνται οι
υποχρεώσεις και επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία ισχύει ως προς τα ακόλουθα προϊόντα:
α) Στα οινοπνευµατώδη, τα οποία προβλέπονται:
— όσον αφορά την Κοινότητα, από τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων
ποτών (1),
— όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, από τον κανονισµό για την ποιότητα των οινοπνευµατωδών ποτών (επίσηµη εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
αριθ. 16/88), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό για την ποιότητα των οινοπνευµατωδών ποτών
(επίσηµη εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας αριθ. 63/88),
και υπάγονται στην κλάση 2208 της διεθνούς σύµβασης για το
εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των
εµπορευµάτων, που υπογράφηκε στις 14 Ιουνίου 1983.
β) Στους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση
τον οίνο καθώς και στα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών
προϊόντων, τα οποία στο εξής αποκαλούνται «αρωµατισµένα
ποτά», όπως ορίζονται:

— όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, από τον κανονισµό για την ποιότητα των οίνων
(επίσηµη εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας αριθ. 17/81), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό για την ποιότητα
των οίνων (επίσηµη εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας αριθ. 14/89),
και υπάγονται στις κλάσεις 2205 και ex 2206 της διεθνούς
σύµβασης για το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων, η οποία υπογράφηκε στις 14
Ιουνίου 1983.

Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:
α) «οινοπνευµατώδες καταγωγής», ακολουθούµενο από την ονοµασία του ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το οινοπνευµατώδες προϊόν που έχει παραχθεί στο έδαφος του µέρους αυτού,
β) «αρωµατισµένο ποτό καταγωγής», ακολουθούµενο από την
ονοµασία ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το αρωµατισµένο
ποτό που έχει παραχθεί στο έδαφος του µέρους αυτού,
γ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στην ετικέτα,
ενδεχοµένως στα έγγραφα που συνοδεύουν τα οινοπνευµατώδη
ή τα αρωµατισµένα ποτά κατά τη µεταφορά, στα εµπορικά
έγγραφα, ιδίως στα τιµολόγια, στα δελτία παράδοσης και στις
διαφηµίσεις,
δ) «οµωνυµία»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία, ή προστατευόµενη ονοµασία, η οποία είναι τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί
να δηµιουργήσει σύγχυση, ή να παραπέµψει σε διάφορους
τόπους καταγωγής ή διάφορα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από τα αντίστοιχα εδάφη των
συµβαλλοµένων µερών,
ε) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες ενδείξεις, σηµεία,
σύµβολα, σχέδια ή σήµατα που προσδιορίζουν την ταυτότητα
των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων ποτών και εµφανίζονται στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου του πώµατος ασφαλείας, ή στην ανηρτηµένη ετικέτα και στο περίβληµα που
καλύπτει τον λαιµό των φιαλών,

— όσον αφορά την Κοινότητα, από τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των
αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (2),

στ) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σηµεία που χρησιµοποιούνται στα
δοχεία, και στα πώµατα, στις ετικέτες και στη συσκευασία τους,

(1) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 (ΕΕ L 277 της
30.10.1996, σ. 1).

ζ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως χαρτί,
ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά που
χρησιµοποιούνται κατά τη µεταφορά ενός ή περισσότερων
δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους προς πώληση στον
τελικό καταναλωτή,
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η) «εµπορικό σήµα»:
— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους,
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— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή των οινοπνευµατωδών ή
αρωµατισµένων ποτών,
— η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,

— ένα σύνηθες σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους, και

— το όνοµα συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος», «τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.

— ένα πολύ γνωστό σήµα, που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της Σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).

5.
Σε περίπτωση οµωνύµων ονοµασιών οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών, η προστασία παρέχεται για κάθε ονοµασία.
Το συµβούλιο συνεργασίας µπορεί να καθορίζει µε απόφαση τους
πρακτικούς όρους υπό τους οποίους πρέπει να διαφοροποιούνται
µεταξύ τους οι εν λόγω οµώνυµες ονοµασίες, λαµβανοµένης υπόψη
της ανάγκης για ίση µεταχείριση των ενδιαφεροµένων παραγωγών
και της ανάγκης να µη παραπλανώνται οι καταναλωτές.

TITΛΟΣ I
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας για
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου
που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για την
ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (αποκαλούµενη στο
εξής «συµφωνία TRIPS»), τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα
τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, για να
διασφαλίσουν την αµοιβαία προστασία των ονοµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 και που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή
των οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών που κατάγονται
από το έδαφος των συµβαλλόµενων µερών. Για τον σκοπό αυτόν,
κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τα
κατάλληλα νοµικά µέσα που εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση ονοµασίας που προσδιορίζει την ταυτότητα των οινοπνευµατωδών ή των
αρωµατισµένων ποτών που δεν κατάγονται από τη γεωγραφική
περιοχή την οποία υποδηλώνει η εν λόγω ονοµασία ή από τον τόπο
όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η εν λόγω ονοµασία.
2.
Στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, οι
προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:
— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµικές, και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας, και

6.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα κάθε προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους, το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου
του, εκτός εάν το εν λόγω όνοµα χρησιµοποιείται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να παραπλανώνται οι καταναλωτές.
7.
Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα
συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει την ονοµασία του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους, η οποία δεν προστατεύεται ή έχει παύσει
να προστατεύεται ή η οποία έχει πέσει σε αχρηστία στη χώρα αυτή.
8.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αποποιούνται το δικαίωµά τους να
επικαλούνται το άρθρο 24, παράγραφοι 4 και 7 της συµφωνίας
TRIPS, προκειµένου να αρνηθούν τη χορήγηση προστασίας στις
ονοµασίες του άλλου µέρους.
Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Προστατεύονται οι ακόλουθες ονοµασίες:
α) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 1,
β) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, οι ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 2,
γ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 3,

— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, στα οποία εφαρµόζονται.

δ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, οι ονοµασίες που
απαριθµούνται στον κατάλογο 4.

3.
Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες ονοµασίες της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας:

Άρθρο 6

— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, και
— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, στα οποία εφαρµόζονται.
4.
Η προστασία που προβλέπεται από την παρούσα συµφωνία
απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρήση προστατευόµενων ονοµασιών
οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, τα οποία δεν κατάγονται από τη γεωγραφική περιοχή την οποία υποδηλώνει η εν λόγω
ονοµασία ή από τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η
εν λόγω ονοµασία, και εφαρµόζεται ακόµη και εάν:

Εµπορικά σήµατα
1.
Η κατάθεση ενός εµπορικού σήµατος για ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό, το οποίο περιέχει ή συνίσταται σε
ονοµασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, απορρίπτεται ή, µετά από
αίτηµα του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, στην περίπτωση
οινοπνευµατώδους που δεν κατάγεται από τον τόπο που υποδηλώνει η ονοµασία.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εµπορικό σήµα που
είχε κατατεθεί καλόπιστα πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 το
αργότερο, µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2005, υπό τον όρο ότι έχει πράγµατι χρησιµοποιηθεί χωρίς διακοπή από τότε που κατατέθηκε.
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Άρθρο 7
Εξαγωγές
Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που τα οινοπνευµατώδη ή αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλόµενων
µερών, εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο εκτός του εδάφους
τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους
δυνάµει της παρούσας συµφωνίας δεν χρησιµοποιούνται για την
περιγραφή και την παρουσίαση οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου ποτού που κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
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8 να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τα συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκου µέσου.
Άρθρο 10
Άλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες
Εάν δεν έχει άλλως συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών,
η παρούσα συµφωνία δεν αποκλείει την επέκταση της προστασίας,
τώρα ή στο µέλλον, την οποία παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη
βάσει της εθνικής τους νοµοθεσίας ή άλλων διεθνών συµφωνιών,
στις προστατευόµενες ονοµασίες από την παρούσα συµφωνία.

Άρθρο 8
Επέκταση της προστασίας
Στο βαθµό που το επιτρέπει η σχετική νοµοθεσία των συµβαλλόµενων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία καλύπτει τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες, τις
ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων και καταναλωτών
των οποίων η έδρα βρίσκεται στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.
Άρθρο 9
Εφαρµογή
1.
Εάν η αρµόδια αρχή, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
11, ενηµερωθεί ότι, η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου ποτού, ιδίως στην ετικέτα, στα επίσηµα
ή εµπορικά έγγραφα ή στη διαφήµιση, αντιβαίνει στην παρούσα
συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη εφαρµόζουν τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες
προκειµένου να καταπολεµήσουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό ή να
παρεµποδίσουν µε οποιονδήποτε τρόπο την καταχρηστική χρησιµοποίηση της προστατευόµενης ονοµασίας.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 11
Εκτελεστικές αρχές
1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές, εξασφαλίζει και τον συντονισµό των ενεργειών τους. Για το σκοπό αυτό,
ορίζεται µόνο µια αρχή.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών, εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας.
Οι αρχές αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα µεταξύ τους.
Άρθρο 12
Παραβάσεις

2.
Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 µέτρα και οι διαδικασίες
που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, κινούνται ιδίως στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

1.
Εάν µια από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:

α) όταν η µετάφραση των ονοµασιών που προβλέπονται από την
κοινοτική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας στην ή στις γλώσσες του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους, περιλαµβάνει µια λέξη η οποία
δύναται να οδηγήσει σε πλάνη, όσον αφορά την καταγωγή, τη
φύση ή την ποιότητα των οινοπνευµατωδών ή των αρωµατισµένων ποτών, τα οποία αναγνωρίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο,

α) ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2, το οποίο αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας και της Κοινότητας, δεν συνάδει προς την παρούσα
συµφωνία ή προς τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των
συµβαλλόµενων µερών, οι οποίες εφαρµόζονται στα οινοπνευµατώδη και στα αρωµατισµένα ποτά, και

β) όταν, σε δοχεία ή συσκευασίες, στη διαφήµιση ή σε επίσηµα ή
εµπορικά έγγραφα που αφορούν ονοµασίες που προστατεύονται
στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, υπάρχουν περιγραφές,
εµπορικά σήµατα, λέξεις, επιγραφές ή εικόνες οι οποίες, άµεσα
ή έµµεσα, δίνουν λανθασµένες ή παραπλανητικές πληροφορίες
όσον αφορά την καταγωγή, τη φύση ή τις βασικές ιδιότητες του
οινοπνευµατώδους ή του αρωµατισµένου ποτού,

β) ότι η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή διοικητικών µέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,

γ) όταν χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία δοχεία τα οποία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οινοπνευµατώδους ή
του αρωµατισµένου ποτού.
3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο

ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την ή τις αρµόδιες αρχές του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο
1, συνοδεύονται από επίσηµα, εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά µέτρα ή
δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν ιδίως
τα εξής, για το συγκεκριµένο οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο
ποτό:
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α) τον παραγωγό και το πρόσωπο που έχει εξουσία να διαθέτει το
οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό,

αρωµατισµένων ποτών µε βάση την πείρα που θα αποκτηθεί από
την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.

β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
ποτού,

4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
στοιχείο α) είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.

γ) την περιγραφή και την παρουσίασή του,
δ) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την µη τήρηση των
κανόνων που αφορούν την παραγωγή και την εµπορία.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΤΙΤΛΟΣ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 13
Οµάδα εργασίας
1.
Εν αναµονή της έναρξης ισχύος της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, συστήνεται οµάδα εργασίας υπό την αιγίδα
της υπάρχουσας οµάδας εργασίας που συστάθηκε µε την απόφαση
αριθ. 1/98 του συµβουλίου συνεργασίας (1), η οποία θεσπίστηκε
από τη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, και υπογράφηκε µε ανταλλαγή επιστολών στις 29
Απριλίου 1997 (2).
2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία της
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα που προκύπτει από
την εφαρµογή της. Ειδικότερα, η οµάδα εργασίας διατυπώνει
συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της παρούσας
συµφωνίας.
Άρθρο 14
Καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα τα
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας.
2.

Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) συντάσσουν και τροποποιούν, µε απόφαση του συµβουλίου
συνεργασίας, τους καταλόγους οι οποίοι αναφέρονται στο
άρθρο 5 καθώς και το πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας
ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των νοµοθετικών
και κανονιστικών διατάξεων των συµβαλλόµενων µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς ή τροποποιήσεις υφιστάµενων κανονισµών δηµόσιου συµφέροντος (προστασία της υγείας ή του
καταναλωτή), που έχουν επιπτώσεις στην αγορά οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών,
γ) ανακοινώνουν το ένα στο άλλο τις δικαστικές αποφάσεις που
αφορούν την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει
των αποφάσεων αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του
φάσµατος της συνεργασίας τους στην αγορά οινοπνευµατωδών ή
(1) ΕΕ L 190 της 4.7.1998, σ. 48.
(2) ΕΕ L 348 της 18.12.1997, σ. 2.

Άρθρο 15
∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων
Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τα οινοπνευµατώδη ή
αρωµατισµένα ποτά τα οποία:
α) διαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή
β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο.
Άρθρο 16
Eδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η εν λόγω Συνθήκη, και,
αφετέρου, στο έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας.
Άρθρο 17
Παραλείψεις
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εάν
ένα από αυτά κρίνει ότι το άλλο παρέλειψε να συµπληρώσει µία
από τις υποχρεώσεις του δυνάµει της παρούσας συµφωνίας.
2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά τις διαβουλεύσεις αυτές
ανακοινώνει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της συγκεκριµένης
περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
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Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων

1.
Τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά τα οποία, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, είχαν παραχθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί νοµίµως σύµφωνα µε τις εθνικές, νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται από την παρούσα
συµφωνία, µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο από τους χονδρεµπόρους επί ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της
συµφωνίας, από δε τους εµπόρους λιανικής µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. Από την ηµεροµηνία ενάρξεως
ισχύος της παρούσας συµφωνίας, τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά που ορίζονται στη συµφωνία, δεν
µπορούν πλέον να παράγονται εκτός των ορίων της περιοχής καταγωγής τους.
2.
Eκτός αντιθέτου συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά
τα οποία έχουν παραχθεί, περιγραφεί και παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία αλλά των οποίων η
περιγραφή και η παρουσίαση δεν συνάδουν πλέον µε αυτήν λόγω κάποιας τροποποίησής της, µπορούν να
εξακολουθούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
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Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες µικρές ποσότητες οινοπνευµατωδών ή
αρωµατισµένων ποτών, θεωρούνται ότι αποτελούν µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 10 λίτρα·
2. α) ποσότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
10 λίτρα,
β) ποσότητες οι οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 10 λίτρα,
γ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα και δεν υπερβαίνουν το 1 εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις που αναφέρονται στο σηµείο 2.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη σύναψη ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών σχετικά µε την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων
καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
(2001/918/ΕΚ)
62 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της
αµπελοοινικής αγοράς (2). Η Επιτροπή θα προβεί στις τροποποιήσεις και στις τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών
εφαρµογής οι οποίες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες από
νέες προτιµησιακές συµφωνίες, πρωτόκολλα, ανταλλαγές
επιστολών ή άλλες πράξεις που θα συναφθούν µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας
ή από τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας και
των κωδικών Taric.

TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2,
πρώτο εδάφιο πρώτη φράση και παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,

(4)

Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του
πρωτοκόλλου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να
εκδώσει, εξ ονόµατος της Κοινότητας, τις αποφάσεις για την
τροποποίηση των καταλόγων και πρωτοκόλλων της συµφωνίας για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των
ονοµασιών οίνων (παράρτηµα ΙΙ του πρωτοκόλλου) και της
συµφωνίας για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο
των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
(παράρτηµα ΙΙΙ του πρωτοκόλλου). Προς τούτο, η Επιτροπή
θα πρέπει να επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή
οίνων που συστάθηκε από το άρθρο 74 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999, αφενός, και από την επιτροπή εφαρµογής για τα οινοπνευµατώδη ποτά, που συστάθηκε από το
άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση γενικών
κανόνων για τον καθορισµό, την περιγραφή και την παρουσίαση οινοπνευµατωδών ποτών (3), καθώς και από την επιτροπή εφαρµογής για τα αρωµατισµένα ποτά, η οποία
συστάθηκε µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των
αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (4), αφετέρου.

(5)

Tα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, η οποία
στο εξής καλείται «συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης», µονογραφήθηκε στις 14 Μαΐου 2000 και υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001. Το άρθρο 27 παράγραφος 4 της εν λόγω συµφωνίας προβλέπει ότι εναποµένει να
καθοριστούν οι εµπορικές ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στον
οίνο και στα οινοπνευµατώδη προϊόντα.

(2)

Σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο
στις 11 Μαρτίου 1998, η Επιτροπή και η ∆ηµοκρατία της
Κροατίας κατέληξαν, στις 20 Ιουνίου 2001, σε συµφωνία
σχετικά µε νέες αµοιβαίες εµπορικές παραχωρήσεις για ορισµένους οίνους και σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων και των
οινοπνευµατωδών. Για να εξασφαλισθεί η συνοχή στο πλαίσιο της γενικής διαδικασίας σταθεροποίησης, τα αποτελέσµατα αυτών των διαπραγµατεύσεων θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο πλαίσιο της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης µε τη µορφή πρόσθετου πρωτοκόλλου.

(3)

Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις
για την έκδοση των κανονισµών εφαρµογής όσον αφορά τις
προτιµησιακές εµπορικές παραχωρήσεις που προβλέπονται
για ορισµένους οίνους, επικουρούµενη από την επιτροπή
τελωνειακού κώδικα, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο
248α του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), µε την επιφύλαξη του άρθρου

(1) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 (EE L 311 της
12.12.2000, σ. 17).

(2) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2862/2000 (EE L 328 της
23.12.2000, σ. 2).
3
( ) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
4
( ) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 277 της 30.10.1996, σ. 1).
5
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

27.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών
θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και
της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, προκειµένου να
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ
των µερών σχετικά µε την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών
παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων και την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών (το οποίο καλείται στο εξής
«πρωτόκολλο»), εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
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άρθρο 4 παράγραφος 7 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο
α) της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οίνων, η κοινοτική θέση καταρτίζεται από το
Συµβούλιο, που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της
Επιτροπής.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις για την τροποποίηση των καταλόγων και
του πρωτοκόλλου της συµφωνίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που εµπίπτουν στα εν λόγω άρθρα,
η κοινοτική θέση καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.

Tο κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Άρθρο 2

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή οίνων
που συστάθηκε από το άρθρο 74 του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1493/1999.

1.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει το πρωτόκολλο εξ
ονόµατος της Κοινότητας προκειµένου να εκφραστεί η συγκατάθεση της Κοινότητας να δεσµευθεί.
2.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εξ ονόµατος της Κοινότητας,
κοινοποιεί την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του
εν λόγω πρωτοκόλλου.
Άρθρο 3
Οι διατάξεις για την εφαρµογή των δασµολογικών ποσοστώσεων
για ορισµένους οίνους οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα Ι
του πρωτοκόλλου, καθώς και οι τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών εφαρµογής, οι οποίες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της συνδυασµένης ονοµατολογίας και των υποδιαιρέσεων Taric ή λόγω της
σύναψης νέων συµφωνιών, πρωτοκόλλων, ανταλλαγών επιστολών ή
άλλων πράξεων µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Κροατίας, θεσπίζονται από την Επιτροπή, µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης,
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 62 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999.
Άρθρο 4
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Τελωνειακού
Κώδικα που συστάθηκε από το άρθρο 248α του κανονισµού (EΟΚ)
αριθ. 2913/92.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 7
1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, αναφορικά µε τους καταλόγους των προστατευόµενων ονοµασιών οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4
παράγραφος 5 και στο άρθρο 14, παράγραφος 2 στοιχείο α) της
συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο
των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, η κοινοτική θέση καθορίζεται από το Συµβούλιο, που αποφασίζει µε
ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις για
την τροποποίηση των καταλόγων και του πρωτοκόλλου της
συµφωνίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
8 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Για όλες τις άλλες
περιπτώσεις που εµπίπτουν στα εν λόγω άρθρα, η κοινοτική θέση
καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/EΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 5

1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, αναφορικά µε την κατάρτιση των καταλόγων
των προστατευόµενων ονοµασιών οι οποίες προβλέπονται στο

Άρθρο 8
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή εφαρµογής για τα
οινοπνευµατώδη ποτά που συστάθηκε µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 και από την επιτροπή εφαρµογής για
τους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση τον
οίνο και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων, που
συστάθηκε µε το άρθρο 12 του κανονισµού(ΕΟΚ) αριθ. 1601/91.
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2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Οι επιτροπές θεσπίζουν τους εσωτερικούς τους κανονισµούς.
Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 3 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. VANDENBROUCKE
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας,
αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών σχετικά
µε την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, καλούµενη στο εξής «Κοινότητα»,
αφενός, και,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, καλούµενη στο εξής «Κροατία»,
αφετέρου,
που στο εξής καλούνται «συµβαλλόµενα µέρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, µονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Μαΐου 2000, και υπογράφηκε
στο Λουξεµβούργο, στις 29 Οκτωβρίου 2000,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 27 παράγραφος 4 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης προβλέπει ότι εναποµένει ακόµη να
διεξαχθούν διαπραγµατεύσεις σχετικά µε συµφωνία για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι µία ενδιάµεση συµφωνία πρέπει να εξασφαλίσει την ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων µέσω της καθιέρωσης
συµβατικής σχέσης και θα θέσει σε εφαρµογή, το συντοµότερο δυνατόν, τις διάταξεις της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης σχετικά µε το εµπόριο και τα συνοδευτικά µέτρα. Η εν λόγω ενδιάµεση συµφωνία µονογραφήθηκε στις 10 Ιουλίου
2001 και υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001 και θα πρέπει να εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2002. Το άρθρο 14
παράγραφος 4 της προσωρινής συµφωνίας επαναλαµβάνει τη δέσµευση που έχει αναληφθεί για τη σύναψη ξεχωριστού
πρωτοκόλλου για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, µε τη βάση αυτή, τα µέρη διεξήγαγαν και περάτωσαν διαπραγµατεύσεις,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέπεια µε τη γενική διαδικασία σταθεροποίησης, η συµφωνία οίνων και
οινοπνευµατωδών θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης υπό µορφή πρωτοκόλλου,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, το παρόν πρωτόκολλο για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ίδια
ηµεροµηνία µε τη συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να τεθούν σε εφαρµογή, το συντοµότερο δυνατόν, οι διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τους όρους εµπορίας των οίνων, των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων ποτών στις
αντίστοιχες αγορές τους, σύµφωνα µε τις αρχές της ποιότητας, του αµοιβαίου συµφέροντος και της αµοιβαιότητας,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το συµφέρον και των δύο συµβαλλοµένων µερών, όσον αφορά την αµοιβαία προστασία και έλεγχο
των ονοµασιών των οίνων και των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1
Το παρόν πρωτόκολλο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Συµφωνία για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών εµπορικών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους
(παράρτηµα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου).
2. Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων (παράρτηµα ΙΙ του
παρόντος πρωτοκόλλου).
3. Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών (παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου).
Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της συµφωνίας του σηµείου 2 και στο άρθρο 5 της συµφωνίας του
σηµείου 3 θα καταρτισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο και θα εγκριθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14 των εν λόγω συµφωνιών, αντιστοίχως.
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Άρθρο 2

Tο παρόν πρωτόκολλο και τα παραρτήµατά του αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας σταθεροποίησης
και σύνδεσης.
Άρθρο 3
Tο παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα και τη ∆ηµοκρατία της Κροατίας σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν
διαδικασίες τους. Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του.
Tα συµβαλλόµενα µέρη γνωστοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Tο παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε τη συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Άρθρο 5
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν σε κάθε µία από τις επίσηµες γλώσσες των συµβαλλοµένων µερών
και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.
Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στο Ζάγκρεµπ, στις εφτά ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.
Fait à Zagreb, le sept décembre deux mille un.
Fatto a Zagabria, addì sette dicembre duemilauno.
Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.
Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Zagrebissa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.
Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisucé i prve godine.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Republiku Hrvatsku
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας σχετικά µε την καθιέρωση
αµοιβαίων προτιµησιακών εµπορικών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους
1.
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, υπόκεινται
στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Οίνος από νωπά σταφύλια

ex 2204 29

Οίνος από νωπά σταφύλια

Επιβαλλόµενος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Ειδικές
διατάξεις

Απαλλαγή

30 000

10 000

(1) (2)

Απαλλαγή

15 000

0

(2)

(1) Με τον όρο ότι τουλάχιστον το 80 % της επιλέξιµης ποσότητας χρησιµοποιήθηκε κατά το προηγούµενο έτος, η ετήσια αύξηση εφαρµόζεται
µέχρις ότου το άθροισµα της ποσόστωσης που εφαρµόζεται στην κλάση ex 2204 10 και ex 2204 21 και της ποσόστωσης που εφαρµόζεται
στην κλάση ex 2204 29 φθάσει το ανώτατο όριο των 70 000 hl.
2
( ) Μετά από αίτηµα ενός συµβαλλοµένου µέρους, µπορούν να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις για την προσαρµογή των ποσοστώσεων µε τη
µεταφορά ποσοτήτων από την ποσόστωση που εφαρµόζεται στην κλάση ex 2204 29 στην ποσόστωση που εφαρµόζεται στις κλάσεις
ex 2204 10 και ex 2204 21.

2.
Η Κοινότητα χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται
στο σηµείο 1, υπό την επιφύλαξη ότι η ∆ηµοκρατία της Κροατίας δεν χορηγεί επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή για
τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων.
3.
Οι εισαγωγές στη ∆ηµοκρατία της Κροατίας των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, υπόκεινται
στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:
Κωδικός του
δασµολογίου της
Κροατίας

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Οίνος από νωπά σταφύλια

Επιβαλλόµενος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Ειδικές
διατάξεις

Απαλλαγή

8 000

800

(1)

(1) Με τον όρο ότι τουλάχιστον το 80 % της επιλέξιµης ποσότητας έχει χρησιµοποιηθεί κατά το προηγούµενο έτος, η ετήσια αύξηση εφαρµόζεται
µέχρις ότου η ποσόστωση φθάσει σε ανώτατο όριο 12 000 hl.

4.
Η ∆ηµοκρατία της Κροατίας χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των δασµολογικών ποσοστώσεων που
αναφέρονται στο σηµείο 3, υπό την επιφύλαξη ότι η Κοινότητα δεν χορηγεί για τις εξαγωγές αυτών των
ποσοτήτων επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή.
5.

Η παρούσα συµφωνία καλύπτει τους οίνους:

α) οι οποίοι έχουν παραχθεί από νωπά σταφύλια που έχουν παραχθεί και συγκοµισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος
του οικείου συµβαλλόµενου µέρους, και
β) i) κατάγονται από την Eυρωπαϊκή Ενωση, και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τις
οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που αναφέρονται στον τίτλο V του κανονισµού (EΚ) αριθ 1493/
1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1)
ii) κατάγονται από την ∆ηµοκρατία της Κροατίας και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν
τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Κροατίας. Οι εν λόγω οινολογικοί κανόνες πρέπει να συνάδουν µε την κοινοτική νοµοθεσία.
(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L
328 της 23.12.2000, σ. 2).
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6.
Οι εισαγωγές οίνου στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία εξαρτώνται
από την προσκόµιση ενός πιστοποιητικού που εκδίδεται από έναν επίσηµο φορέα που αναγνωρίζεται και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αναφέρεται στους καταλόγους που καταρτίζονται από κοινού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο εν λόγω οίνος συνάδει προς τις διατάξεις του σηµείου 5 στοιχείο β).
7.
Tα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν, το πρώτο τρίµηνο του 2005 το αργότερο, τις δυνατότητες να χορηγήσουν αµοιβαία περαιτέρω παραχωρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του εµπορίου των οίνων µεταξύ των
συµβαλλόµενων µερών.
8.
Tα συµβαλλόµενα µέρη διασφαλίζουν ότι τα οφέλη που χορηγούνται αµοιβαία δεν θίγονται από άλλα
µέτρα.
9.
Μετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις σχετικά µε οποιοδήποτε πρόβληµα που αφορά την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
10.
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η Συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η εν λόγω Συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος της
∆ηµοκρατίας της Κροατίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας σχετικά µε την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οινών
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, σύµφωνα µε τις αρχές
της αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να
προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οίνων που κατάγονται από το έδαφός τους, µε τους όρους που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσουν ότι εκπληρούνται οι
υποχρεώσεις και επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στους οίνους που εµπίπτουν
στην κλάση 2204 της διεθνούς σύµβασης για το εναρµονισµένο
σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων («εναρµονισµένο σύστηµα»), η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14
Ιουνίου 1983.
Άρθρο 3

ε) «οµώνυµο»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία ή µία προστατευόµενη ονοµασία τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί να
δηµιουργήσει σύγχυση, ή να παραπέµψει σε διαφορετικούς
τόπους καταγωγής ή διαφορετικούς οίνους που κατάγονται
από τα αντίστοιχα εδάφη των συµβαλλοµένων µερών,
στ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν έναν οίνο σε µία ετικέτα ή στα έγγραφα που συνοδεύουν
τη µεταφορά αυτού του οίνου, στα εµπορικά έγγραφα, ιδίως
στα τιµολόγια, στα δελτία παράδοσης και στις διαφηµίσεις,
ζ) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες ενδείξεις, σηµεία,
σχέδια ή εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν την ταυτότητα
ενός οίνου και εµφανίζονται στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου
του πώµατος ασφαλείας ή στην αναρτηµένη ετικέτα και στο
περίβληµα που καλύπτει το λαιµό των φιαλών,
η) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σηµεία που χρησιµοποιούνται στα
δοχεία, και στα πώµατα, στις ετικέτες ή στη συσκευασία τους,
θ) «συσκευασία»: νοούνται τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως
χαρτί, ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά, που χρησιµοποιούνται κατά την µεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους για πώληση
στον τελικό καταναλωτή,
ι) «εµπορικό σήµα»:

Ορισµοί

— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους,

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας και εκτός αντιθέτου
διατάξεως αυτής, νοούνται ως:

— ένα σύνηθες σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους και

α) «οίνος καταγωγής» ακολουθούµενος από την ονοµασία του
ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: ο οίνος που παράγεται στο
έδαφος του οικείου µέρους από σταφύλια τα οποία έχουν
συγκοµισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφός του,
β) «γεωγραφική ένδειξη»: οποιαδήποτε ένδειξη, συµπεριλαµβανοµένης µιας ονοµασίας προέλευσης, όπως καθορίζεται στο
άρθρο 22 παράγραφος 1 της συµφωνίας για τις εµπορικές
πτυχές των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (καλούµενη
στο εξής «συµφωνία TRIPS»), που αναγνωρίζεται από τις
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου
µέρους για τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης
ενός οίνου καταγωγής του εδάφους του εν λόγου συµβαλλόµενου µέρους,
γ) «παραδοσιακή έκφραση»: νοείται µια ονοµασία που χρησιµοποιείται κατά παράδοση, σύµφωνα µε το παράρτηµα, και που
αναφέρεται ιδίως στη µέθοδο παραγωγής ή στην ποιότητα, στο
χρώµα ή στο είδος του οίνου, η οποία είναι επαρκώς διακριτική ή/και καθιερωµένης φήµης και αναγνωρίζεται από τις
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου
µέρους για τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης
αυτού του οίνου που κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω
συµβαλλόµενου µέρους,
δ) «προστατευόµενη ονοµασία»: µία γεωγραφική ένδειξη ή µία
παραδοσιακή έκφραση, όπως καθορίζονται στα στοιχεία β) και
γ) αντίστοιχα και προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας,

— ένα πολύ γνωστό σήµα που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της Σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).
TITΛΟΣ I
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας
TRIPS που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για
την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε το εν
λόγω παράρτηµα, για να διασφαλίσουν την αµοιβαία προστασία
των ονοµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 5, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων που
κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλοµένων µερών. Για τον
σκοπό αυτόν, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τα κατάλληλα νοµικά µέσα για να εξασφαλισθεί η
αποτελεσµατική προστασία και να αποφευχθεί η χρήση γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών εκφράσεων για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των οίνων που δεν καλύπτονται από τις
σχετικές ενδείξεις ή περιγραφές.

27.12.2001
2.

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Στην Κροατία, οι προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:

α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής Κοινότητας στους οποίους εφαρµόζονται, και
β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας.
3.
Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες ονοµασίες της Κροατίας:
α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής Κροατίας στους οποίους εφαρµόζονται, και
β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Κροατίας.
4.
Η προστασία που προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιµοποίηση προστατευόµενων ονοµασιών για τους οίνους, οι οποίοι δεν κατάγονται από την υποδηλούµενη γεωγραφική περιοχή ή τον τόπο όπου χρησιµοποιείται
κατά παράδοση η έκφραση και εφαρµόζονται ακόµη και όταν:
— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή του οίνου,
— η γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,
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ο οίνος κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου
µέρους.
7.
Η επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης µπορεί να καθορίζει µε απόφαση, τους πρακτικούς όρους χρήσης ώστε να καθίσταται δυνατή η διάκριση µεταξύ των οµωνύµων ενδείξεων ή εκφράσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6, λαµβάνοντας
υπόψη την ανάγκη της δίκαιης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων
παραγωγών καθώς και την ανάγκη να µην παραπλανώνται οι καταναλωτές.
8.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα ενός προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου του,
εκτός αν το όνοµα αυτό χρησιµοποιείται κατά τρόπον ώστε να
παραπλανά τους καταναλωτές.
9.
Καµµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα
συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει µία γεωγραφική ένδειξη ή
παραδοσιακή έκφραση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, η οποία
δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στην χώρα
καταγωγής του ή η οποία έχει πέσει σε αχρηστία σ’ αυτή τη χώρα.
10.
Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται του δικαιώµατός τους
να επικαλούνται το άρθρο 24 παράγραφοι 4 έως 7 της συµφωνίας
TRIPS για να αρνηθούν να χορηγήσουν προστασία σε µία ονοµασία
του άλλου µέρους για προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα
συµφωνία.

— η ονοµασία συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος»,
«τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.
5.

Σε περίπτωση οµώνυµων γεωγραφικών ενδείξεων:

α) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, η προστασία παρέχεται σε κάθε
ένδειξη, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά παράδοση και αδιάλειπτα και ότι οι καταναλωτές δεν οδηγούνται σε
πλάνη όσον αφορά την αληθινή καταγωγή του οίνου,
β) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα µιας γεωγραφικής
περιοχής εκτός του εδάφους των συµβαλλοµένων µερών, το
όνοµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για την περιγραφή και
την παρουσίαση ενός οίνου που έχει παραχθεί στη γεωγραφική
περιοχή στην οποία αναφέρεται το όνοµα, µε την προϋπόθεση
ότι χρησιµοποιείται παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση
του γι’ αυτό το σκοπό ρυθµίζεται από τη χώρα καταγωγής και
ότι ο καταναλωτής δεν οδηγεί στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι ο
οίνος κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου
µέρους.
6.

Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Όσον αφορά τους οίνους, προστατεύονται οι ακόλουθες ονοµασίες:
α) καταγωγής Κοινότητας:
— οι λέξεις που αναφέρονται στο κράτος µέλος από το οποίο
κατάγεται ο οίνος,
— οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι παραδοσιακές εκφράσεις
που εµφαίνονται στους καταλόγους που καταρτίζονται για
τον σκοπό αυτό,
β) καταγωγής Κροατίας:
— η ονοµασία «Κροατία» ή οποιοδήποτε άλλη ονοµασία που
ορίζει αυτή τη χώρα,
— οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι παραδοσιακές εκφράσεις
που εµφαίνονται στους καταλόγους που καταρτίζονται για
τον σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση οµώνυµων παραδοσιακών εκφράσεων:

α) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, χορηγείται προστασία σε κάθε
έκφραση, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά
παράδοση και αδιάλειπτα και ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται
σε πλάνη όσον αφορά την πραγµατική καταγωγή του οίνου·
β) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα που χρησιµοποιείται για
έναν οίνο που δεν κατάγεται από το έδαφος των συµβαλλοµένων µερών, το όνοµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για την
περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου, µε την προϋπόθεση
ότι χρησιµοποιείται παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση
του γι’ αυτόν το σκοπό ρυθµίζεται από τη χώρα καταγωγής και
ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι

Άρθρο 6
Εµπορικά σήµατα
1.
Η καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος για έναν οίνο, το
οποίο περιέχει ή συνίσταται σε ονοµασία που προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, απορρίπτεται ή, κατόπιν αιτήµατος
του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, αν:
— ο εν λόγω οίνος δεν κατάγεται από τον τόπο στον οποίο
αναφέρεται η γεωγραφική ένδειξη ή, ανάλογα µε την
περίπτωση,
— ο εν λόγω οίνος δεν είναι ο οίνος για τον οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά η παραδοσιακή έκφραση.
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2.
Ωστόσο, ένα εµπορικό σήµα το οποίο έχει καταχωρηθεί
καλόπιστα το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 µπορεί να
χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, υπό τον όρον ότι
πράγµατι χρησιµοποιήθηκε αδιάλειπτα από τότε που καταχωρήθηκε.
Άρθρο 7
Eξαγωγές
Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι, σε περιπτώσεις που οι οίνοι που κατάγονται από
τα συµβαλλόµενα µέρη εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο
εκτός του εδάφους τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους που αναφέρονται στο άρθρο 5, δεν χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου που
κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
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8, να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα στο έδαφος των συµβαλλοµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκων µέσων.
Άρθρο 10
Αλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες
Εκτός αν συµφωνηθεί άλλως από τα συµβαλλόµενα µέρη, η
παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη οποιασδήποτε
ευρύτερης προστασίας που παρέχουν ή θα παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη στις ονοµασίες που προστατεύονται από την παρούσα
συµφωνία δυνάµει της εθνικής τους νοµοθεσίας ή άλλων διεθνών
συµφωνιών.
TITΛΟΣ II
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 8
Επέκταση της προστασίας

Άρθρο 11

Στον βαθµό που το επιτρέπει η νοµοθεσία εκάστου των συµβαλλοµένων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία επεκτείνεται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες,
τις ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων ή καταναλωτών των οποίων η έδρα βρίσκεται στο έδαφος του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους.

Αρχές εφαρµογής

Άρθρο 9
Eφαρµογή
1.
Εάν η αρµόδια αρχή, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
11, διαπιστώσει ότι, η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οίνου, ιδίως
στην ετικέτα, στα επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα ή στη διαφήµιση
αντιβαίνουν στην παρούσα συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες προκειµένου να καταπολεµήσουν τον
αθέµιτο ανταγωνισµό ή να παρεµποδίσουν οποιαδήποτε καταχρηστική χρησιµοποίηση µιας προστατευόµενης ονοµασίας.
2.
Tα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 µέτρα λαµβάνονται και
οι διαδικασίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο κινούνται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η µετάφραση των περιγραφών που προβλέπονται από την
κοινοτική ή την κροατική νοµοθεσία στην ή στις γλώσσες του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους, περιλαµβάνει µια λέξη η οποία
δύναται να οδηγήσει σε πλάνη, όσον αφορά την καταγωγή, τη
φύση ή την ποιότητα του οίνου που περιγράφεται ή παρουσιάζεται·
β) όταν, στο δοχείο ή στη συσκευασία οίνου η ονοµασία του
οποίου προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας ή στη
διαφήµιση ή σε επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα που τον αφορούν,
υπάρχουν περιγραφές, εµπορικά σήµατα, ονοµασίες, επιγραφές
ή εικόνες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, παρέχουν λανθασµένες ή
παραπλανητικές ενδείξεις, όσον αφορά την προέλευση, την
καταγωγή, τη φύση, την ποικιλία της αµπέλου ή τις ουσιαστικές
ιδιότητες του οίνου·
γ) όταν τα χρησιµοποιούµενα για τη συσκευασία δοχεία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οίνου.
3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο

1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την εκτέλεση της παρούσας συµφωνίας. Όταν συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές,
εξασφαλίζει και τον συντονισµό των εργασιών τους. Για το σκοπό
αυτόν, ορίζεται µόνο µία αρχή.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Οι
αρχές αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα.
Άρθρο 12
Παραβάσεις
1.
Εάν µία από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:
α) ένας οίνος ο οποίος αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Κροατίας και της Κοινότητας δεν τηρεί τις
διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, και
β) η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή
διοικητικών µέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την αρµόδια αρχή ή αρχές
του άλλου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε τη παράγραφο
1 συνοδεύονται από επίσηµα, εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά µέτρα ή
δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνουν
ιδίως τα εξής, για τον συγκεκριµένο οίνο:
α) τον παραγωγό και τον κάτοχο του εν λόγω οίνου,
β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
οίνου,
γ) την περιγραφή και την παρουσίαση του οίνου,
δ) τη φύση της διαπραχθείσας παράβασης των κανόνων καταγωγής
και εµπορίας.
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ΤITΛΟΣ III

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 13
Οµάδα εργασίας
1.
Συστήνεται οµάδα εργασίας υπό την αιγίδα ειδικής επιτροπής
γεωργίας η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 115 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
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β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο.
Άρθρο 16
Εδαφική εφαρµογή

2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία της
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα που προκύπτει από
την εφαρµογή της. Ιδίως, η οµάδα εργασίας µπορεί να διατυπώνει
συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της παρούσας
συµφωνίας.

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο
έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας.

Άρθρο 14

Άρθρο 17

Καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών

Παραλείψεις

1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα τα
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας.

1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εάν
ένα από αυτά θεωρεί ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει µία από
τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συµφωνίας.

2.

Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) Συντάσσουν και τροποποιούν, µε απόφαση της επιτροπής
σταθεροποίησης και σύνδεσης, τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 και το πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας
κατά τρόπο ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των συµβαλλόµενων
µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς ή τροποποιήσεις υφισταµένων κανονισµών που αφορούν θέµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος, όπως
είναι η υγεία ή η προστασία του καταναλωτή, που έχουν επιπτώσεις στον αµπελοοινικό τοµέα,
γ) αλληλοκοινοποιούν τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την
εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται
σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των αποφάσεων
αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του
φάσµατος της συνεργασίας τους στην αµπελοοινική αγορά µε βάση
την πείρα που θα αποκτηθεί από την εφαρµογή της.
4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
στοιχείο α), είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.
ΤITΛΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων
Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τους οίνους οι οποίοι:
α) διαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή

2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά διαβουλεύσεις γνωστοποιεί στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της συγκεκριµένης περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων
1.
Οι οίνοι οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, είχαν παραχθεί, παρασκευασθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί σύµφωνα µε τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται στην παρούσα συµφωνία, µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
2.
Εάν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν λάβουν αντίθετη απόφαση, οι
οίνοι οι οποίοι έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί, περιγραφεί και
παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία αλλά των
οποίων η παραγωγή, η παρασκευή, η περιγραφή και η παρουσίαση
δεν παύουν να συνάδουν προς αυτήν λόγω κάποιας τροποποίησής
της, µπορούν να εξακολουθούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι
την εξάντληση των αποθεµάτων.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας,
σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των οινοµασιών των οίνων
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες ποσότητες οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών θεωρούνται ότι αποτελούν µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 50 λίτρα·
2. α) ποσότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
30 λίτρα,
β) ποσότητες οι οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 30 λίτρα,
γ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1
εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας σχετικά µε την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, βάση των αρχών της
αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οινοπνευµατωδών και
των αρωµατισµένων ποτών που κατάγονται από το έδαφός τους,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από την παρούσα
συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και
την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από την παρούσα
συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία ισχύει ως προς τα ακόλουθα προϊόντα:
α) Στα οινοπνευµατώδη τα οποία ορίζονται:
— όσον αφορά την Κοινότητα, από τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων
ποτών (1),
— όσον αφορά την Κροατία, στον κανονισµό για την ποιότητα
των οινοπνευµατωδών ποτών (επίσηµη Εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
αριθ. 16/8 και 63/88) καθώς και στο Νόµο για τους οίνους
(Narodne novine αριθ. 96/96) και στον κανονισµό που
στηρίζεται στο Νόµο για τους οίνους (Narodne novine
αριθ. 96/96, 7/97, 117/97, 57/00),
και υπάγονται στην κλάση 2208 της διεθνούς σύµβασης για το
εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των
εµπορευµάτων, που υπογράφηκε στις 14 Ιουνίου 1983.
β) Στους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση
τον οίνο καθώς και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ, αµπελοοινικών
προϊόντων, τα οποία στο εξής θα αποκαλούνται «αρωµατισµένα
ποτά», όπως ορίζονται:

— όσον αφορά την Κροατία, στον κανονισµό για την ποιότητα
των οινοπνευµατωδών ποτών (επίσηµη εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
αριθ. 16/8 και 63/88) καθώς και στο Νόµο για τους οίνους
(Narodne novine αριθ. 96/96) και στον κανονισµό που
στηρίζεται στο Νόµο για τους οίνους (Narodne novine
αριθ. 96/96, 7/97, 117/97, 57/00),
και υπάγονται στις κλάσεις 2205 και ex 2206 της διεθνούς
σύµβασης για το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων, η οποία υπογράφηκε στις 14
Ιουνίου 1983.

Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:
α) «οινοπνευµατώδες καταγωγής», ακολουθούµενο από την ονοµασία του ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το οινοπνευµατώδες που έχει παραχθεί στο έδαφος του µέρους αυτού,
β) «αρωµατισµένο ποτό καταγωγής», ακολουθούµενο από την
ονοµασία του ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το αρωµατισµένο ποτό που έχει παραχθεί στο έδαφος αυτού του συµβαλλόµενου µέρους,
γ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στην ετικέτα,
ενδεχοµένως στα έγγραφα που συνοδεύουν τα οινοπνευµατώδη
ή τα αρωµατισµένα ποτά κατά τη µεταφορά, στα εµπορικά
έγγραφα, ιδίως στα τιµολόγια, στα δελτία παράδοσης και στις
διαφηµίσεις,
δ) «οµωνυµία»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία, ή προστατευόµενη ονοµασία, η οποία είναι τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί
να δηµιουργήσει σύγχυση, ή να παραπέµψει σε διάφορους
τόπους καταγωγής, ή διάφορα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από τα αντίστοιχα εδάφη των
συµβαλλοµένων µερών,
ε) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες, ενδείξεις, σηµεία,
σύµβολα, σχέδια ή εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν την
ταυτότητα των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων
ποτών και εµφανίζονται στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου του
πώµατος ασφαλείας ή στην ανηρτηµένη ετικέτα και στο
περίβληµα που καλύπτει τον λαιµό των φιαλών,

— όσον αφορά την Κοινότητα, στον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό το
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των
αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (2),

στ) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σηµεία που χρησιµοποιούνται στα
δοχεία, και στα πώµατα, στις ετικέτες και στη συσκευασία τους,

(1) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 (ΕΕ L 277 της
30.10.1996, σ. 1).

ζ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως χαρτί,
ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά που
χρησιµοποιούνται κατά τη µεταφορά ενός ή περισσότερων
δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους µε σκοπό την πώληση
στον τελικό καταναλωτή,
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η) «εµπορικό σήµα»:
— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
συµβαλλόµενου µέρους,

— η γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,
— το όνοµα συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος», «τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.

— ένα πολύ γνωστό σήµα, που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της Σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).

5.
Σε περίπτωση οµωνύµων ονοµασιών οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών η προστασία παρέχεται για κάθε ονοµασία.
Η επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης µπορεί να καθορίσει µε
απόφαση τους πρακτικούς όρους, υπό τους οποίους πρέπει να
διαφοροποιούνται µεταξύ τους οι εν λόγω οµώνυµες ονοµασίες,
λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης για ίση µεταχείριση των ενδιαφεροµένων παραγωγών και της ανάγκης να µη παραπλανώνται οι
καταναλωτές.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας για
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου
που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για την
ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (στο εξής «συµφωνία TRIPS»), τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία
µέτρα σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, για να διασφαλίσουν
την αµοιβαία προστασία των ονοµασιών που αναφέρονται στο
άρθρο 5 και που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών που κατάγονται από το
έδαφος των συµβαλλόµενων µερών. Για το σκοπό αυτό, κάθε συµβαλλόµενο µέρoς παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τα κατάλληλα
νοµικά µέσα που εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση ονοµασίας που
προσδιορίζει την ταυτότητα των οινοπνευµατωδών ή των αρωµατισµένων ποτών που δεν κατάγονται από τη γεωγραφική περιοχή την
οποία υποδηλώνει η εν λόγω ονοµασία ή από τον τόπο όπου
χρησιµοποιείται κατά παράδοση η εν λόγω ονοµασία.
Στην Κροατία, οι προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:

— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµικές, και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας, και
— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, στα οποία εφαρµόζονται.
3.

— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή των οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών,

— ένα σύνηθες σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους, και

ΤΙΤΛΟΣ I

2.
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Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες κροατικές ονοµασίες:

— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
της Κροατίας, και
— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κροατίας, στα οποία εφαρµόζονται.
4.
Η προστασία που προβλέπεται από την παρούσα συµφωνία
απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιµοποίηση των προστατευόµενων ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, τα
οποία δεν κατάγονται από τη γεωγραφική περιοχή την οποία
υποδηλώνει η εν λόγω ονοµασία ή από τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η εν λόγω ονοµασία, και εφαρµόζεται
ακόµη και όταν:

6.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα κάθε προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου του,
εκτός εάν το εν λόγω όνοµα χρησιµοποιείται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να παραπλανώνται οι καταναλωτές.
7.
Καµιά διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει το
ένα συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει την ονοµασία του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους, η οποία δεν προστατεύεται ή έχει πέσει σε
αχρηστία στη χώρα καταγωγής του.
8.
Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται του δικαιώµατός τους
να επικαλούνται το άρθρο 24, παράγραφοι 4 και 7 της συµφωνίας
TRIPS για να αρνηθούν να παράσχουν προστασία στις ονοµασίες
του άλλου µέρους.
Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Προστατεύονται οι ακόλουθες ονοµασίες:
α) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 1,
β) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Κροατίας, οι ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 2,
γ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 3,
δ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κροατίας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 4.
Άρθρο 6
Εµπορικά σήµατα
1.
Η κατάθεση ενός εµπορικού σήµατος για ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό, το οποίο περιέχει ή συνίσταται σε µια
ονοµασία όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, απορρίπτεται ή, µετά από
αίτηµα του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, στην περίπτωση
οινοπνευµατώδους ποτού που δεν κατάγεται από τον τόπο που
υποδηλώνει η ονοµασία.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εµπορικό σήµα που
είχε κατατεθεί καλόπιστα πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 το
αργότερο, µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του
2005, υπό τον όρο ότι έχει πράγµατι χρησιµοποιηθεί αδιάλειπτα
από τότε που κατατέθηκε.
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Άρθρο 7

Άρθρο 10

Εξαγωγές

Άλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες

Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλισθεί ότι, σε περίπτωση που τα οινοπνευµατώδη ή αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλόµενων
µερών, εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο εκτός του εδάφους
τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους
δυνάµει της παρούσας συµφωνίας δεν χρησιµοποιούνται για την
περιγραφή ή την παρουσίαση οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου
ποτού που κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.

Εκτός αν συµφωνηθεί άλλως από τα συµβαλλόµενα µέρη, η
παρούσα συµφωνία δεν αποκλείει την επέκταση της προστασίας,
τώρα ή στο µέλλον, την οποία παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη
βάσει της εθνικής τους νοµοθεσίας ή βάσει άλλων διεθνών συµφωνιών στις προστατευόµενες ονοµασίες από την παρούσα συµφωνία.

Άρθρο 8
Επέκταση της προστασίας
Στο βαθµό που το επιτρέπει η σχετική νοµοθεσία των συµβαλλόµενων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία καλύπτει τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες, τις
ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων και καταναλωτών
των οποίων η έδρα βρίσκεται στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.
Άρθρο 9
Εφαρµογή
1.
Εάν η αρµόδια αρχή, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
11, ενηµερωθεί ότι, η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου ποτού, ιδίως στην ετικέτα, στα επίσηµα
ή εµπορικά έγγραφα ή στη διαφήµιση, αντιβαίνουν στην παρούσα
συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες
προκειµένου να καταπολεµήσουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό ή να
παρεµποδίσουν µε οποιονδήποτε τρόπο την καταχρηστική χρησιµοποίηση της προστατευόµενης ονοµασίας.
2.
Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 µέτρα λαµβάνονται και
οι διαδικασίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο κινούνται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η µετάφραση των ονοµασιών που προβλέπονται από την
κοινοτική ή τη κροατική νοµοθεσία στην ή στις γλώσσες του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους περιλαµβάνει µια λέξη η οποία
δύναται να οδηγήσει σε πλάνη, όσον αφορά την καταγωγή, τη
φύση ή την ποιότητα των οινοπνευµατωδών ή των αρωµατισµένων ποτών τα οποία περιγράφονται κατ’ αυτόν τον τρόπο,
β) όταν, τα δοχεία ή συσκευασίες, στη διαφήµιση ή σε επίσηµα ή
εµπορικά έγγραφα που αφορούν ονοµασίες προστατευόµενες
στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας υπάρχουν περιγραφές,
εµπορικά σήµατα, λέξεις, επιγραφές ή εικόνες οι οποίες άµεσα ή
έµµεσα δίνουν λανθασµένες ή παραπλανητικές πληροφορίες
όσον αφορά την καταγωγή, τη φύση ή τις βασικές ιδιότητες των
οινοπνευµατωδών ή των αρωµατισµένων ποτών,
γ) όταν χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία δοχεία τα οποία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οινοπνευµατώδους ή
του αρωµατισµένου ποτού.
3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο
8 να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τα συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκων µέσων.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 11
Αρχές εφαρµογής
1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές, εξασφαλίζει και το συντονισµό των ενεργειών τους. Για το σκοπό αυτό,
ορίζεται µόνο µια αρχή.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών, εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας.
Οι αρχές αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα µεταξύ τους.
Άρθρο 12
Παραβάσεις
1.
Εάν µια από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:
α) ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2, το οποίο αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Κροατίας και της Κοινότητας, δεν συνάδει
προς την παρούσα συµφωνία ή τις νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών οι οποίες εφαρµόζονται
στα οινοπνευµατώδη και στα αρωµατισµένα ποτά, και
β) ότι η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή διοικητικών µέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την αρµόδια ή αρµόδιες αρχές
του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο
1 συνοδεύονται από επίσηµα, εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τυχόν διοικητικά µέτρα ή δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν ιδίως τα
εξής, σχετικά µε τα συγκεκριµένα οινοπνευµατώδη ή αρωµατισµένα
ποτά:
α) τον παραγωγό και το πρόσωπο που έχει την εξουσία να διαθέτει
το οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό,
β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
ποτού,
γ) την περιγραφή και την παρουσίασή του,
δ) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη µη τήρηση των κανόνων
που αφορούν την παραγωγή και την εµπορία.
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α) διαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή

ΤΙΤΛΟΣ III
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πoυ προβλέπονται στο πρωτόκολλο.

Άρθρο 13
Οµάδα εργασίας
1.
Συστήνεται οµάδα εργασίας υπό την αιγίδα ειδικής επιτροπής
γεωργίας, η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 115 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα που προκύπτει
την εφαρµογή της. Ειδικότερα, η οµάδα εργασίας µπορεί να
τυπώνει συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων
παρούσας συµφωνίας.

της
από
διατης

Άρθρο 16
Eδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο
έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας.
Άρθρο 17

Άρθρο 14

Παραλείψεις

Καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών

1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εάν
ένα από αυτά θεωρεί ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει µια από
τις υποχρεώσεις του δυνάµει της παρούσας συµφωνίας τις οποίες
υπέχει.

1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα τα
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας.
2.
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Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) Συντάσσουν και τροποποιούν µε απόφαση της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης τους καταλόγους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 και το πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας
κατά τρόπο ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των συµβαλλόµενων
µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς ή τροποποιήσεις υφισταµένων κανονισµών δηµόσιου ενδιαφέροντος, όπως είναι η προστασία της
υγείας ή του καταναλωτή, που έχουν επιπτώσεις στην αγορά
οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών
γ) ανακοινώνουν το ένα στο άλλο τις δικαστικές αποφάσεις που
αφορούν την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει
των αποφάσεων αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµεν
µέρος µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του
φάσµατος της συνεργασίας τους στην αγορά οινοπνευµατωδών ή
αρωµατισµένων ποτών µε βάση την πείρα που θα αποκτηθεί από
την εφαρµογή της.
4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
στοιχείο α) είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων
Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τα οινοπνευµατώδη ή
αρωµατισµένα ποτά τα οποία:

2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά διαβουλεύσεις ανακοινώνει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της κάθε περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων
1.
Τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά τα οποία, κατά
την έναρξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας, είχαν παραχθεί,
περιγραφεί και παρουσιασθεί σύµφωνα µε τις εθνικές, νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά
τρόπο που απαγορεύεται από την παρούσα συµφωνία, µπορούν να
διατίθενται στο εµπόριο από τους χονδρεµπόρους επί ένα έτος µετά
την έναρξη ισχύος τη συµφωνίας, από δε τους εµπόρους λιανικής
µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. Από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συµφωνίας, τα οινοπνευµατώδη και τα
αρωµατισµένα ποτά που ορίζονται στη συµφωνία, δεν µπορούν
πλέον να παράγονται εκτός των ορίων της περιοχής καταγωγής
τους.
2.
Eκτός αντιθέτου συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών, τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά τα οποία έχουν
παραχθεί, περιγραφεί και παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα
συµφωνία αλλά των οποίων η περιγραφή και η παρουσίαση δεν
συνάδουν πλέον µε αυτήν λόγω κάποιας τροποποίησης της, µπορούν να εξακολουθούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την
εξάντληση των αποθεµάτων.
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Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας,
σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων
ποτών
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες ποσότητες οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών θεωρούνται ότι αποτελούν µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 50 λίτρα·
2. α) ποσότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
10 λίτρα,
β) ποσότητες οι οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 10 λίτρα,
γ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1
εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης ∆εκεµβρίου 2001
για τη σύναψη ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας,
αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την
καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο
των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
(2001/919/ΕΚ)
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις για
τη θέσπιση των κανονισµών εφαρµογής για τις προτιµησιακές εµπορικές παραχωρήσεις που προβλέπονται για ορισµένους οίνους, επικουρούµενη από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 248α του
κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της
12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2). Η Επιτροπή θα προβεί στις τροποποιήσεις και στις τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών εφαρµογής οι οποίες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες από νέες
προτιµησιακές συµφωνίες, πρωτόκολλα, ανταλλαγές επιστολών ή άλλες πράξεις που θα συναφθούν µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας
ή τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας και των
κωδικών Taric.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300, παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο πρώτη φράση, και παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, η οποία
στο εξής καλείται «συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης», µονογραφήθηκε στις 14 Μαΐου 2001 και υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001, στο Λουξεµβούργο. Το
άρθρο 27 παράγραφος 4 της εν λόγω συµφωνίας προβλέπει
ότι εναποµένει να καθοριστούν οι εµπορικές ρυθµίσεις που
εφαρµόζονται στον οίνο και στα οινοπνευµατώδη προϊόντα.

(2)

Μια ενδιάµεση συµφωνία θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη των
εµπορικών δεσµών µέσω της καθιέρωσης συµβατικής σχέσεως και θα θέσει σε εφαρµογή το ταχύτερο δυνατόν τις
διατάξεις της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης σχετικά µε το εµπόριο και τα συνοδευτικά µέτρα. Η ενδιάµεση
αυτή συµφωνία µονογραφήθηκε στις 10 Ιουλίου 2001 και
υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001 στο Λουξεµβούργο.
Το άρθρο 14 παράγραφος 4 του σχεδίου της εν λόγω
ενδιάµεσης συµφωνίας επαναλαµβάνει τη δέσµευση για τη
σύναψη µιας ξεχωριστής συµφωνίας για τους οίνους και τα
οινοπνευµατώδη.

(3)

Σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο
στις 13 Νοεµβρίου 2000, η Επιτροπή και η ∆ηµοκρατία της
Κροατίας κατέληξαν σε συµφωνία, στις 20 Απριλίου 2001,
για νέες αµοιβαίες εµπορικές παραχωρήσεις για ορισµένους
οίνους και για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οίνων και των ονοµασιών οινοπνευµατωδών. Για να εξασφαλισθεί η συνοχή στο πλαίσιο της
γενικής διαδικασίας σταθεροποίησης, τα αποτελέσµατα
αυτών των διαπραγµατεύσεων θα πρέπει να ενσωµατωθούν
στο πλαίσιο της ενδιάµεσης συµφωνίας µε τη µορφή πρόσθετου πρωτοκόλλου.

(4)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 62 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999,
για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1), η

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της
12.12.2000, σ. 17).

(5)

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του πρωτοκόλλου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η
Επιτροπή να εκδώσει, εξ ονόµατος της Κοινότητας, αποφάσεις για την τροποποίηση των καταλόγων και πρωτοκόλλων
της συµφωνίας για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οίνων (παράρτηµα ΙΙ του πρωτοκόλλου) και της συµφωνίας για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών (παράρτηµα ΙΙΙ του πρωτοκόλλου). Γι’ αυτό,
η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από τη διαχειριστική
επιτροπή οίνων που συστάθηκε από το άρθρο 74 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, αφενός, και από την επιτροπή εφαρµογής για τα οινοπνευµατώδη ποτά που
συστάθηκε από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση οινοπνευµατωδών
ποτών (3), καθώς και από την επιτροπή εφαρµογής για τα
αρωµατισµένα ποτά η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 12 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων
σχετικά µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών
µε βάση τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (4), αφετέρου.

(2) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L 328 της
23.12.2000, σ. 2).
3
( ) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994 σ. 1).
4
( ) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).
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Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών
θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου,
προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων και
την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, το οποίο καλείται στο
εξής «πρωτόκολλο», εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Tο κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
1.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει το πρωτόκολλο εξ
ονόµατος της Κοινότητας προκειµένου να εκφραστεί η συγκατάθεση της Κοινότητας να δεσµευθεί.
2.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εξ ονόµατος της Κοινότητας,
κοινοποιεί την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του
εν λόγω πρωτοκόλλου.

3.
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Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 5

1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων της ενδιάµεσης επιτροπής
αναφορικά µε την κατάρτιση των καταλόγων των προστατευόµενων
ονοµασιών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7
και στο άρθρο 14, παράγραφος 2 στοιχείο α) της συµφωνίας για
την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
οίνων, η κοινοτική θέση καθορίζεται από το Συµβούλιο, που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις για την τροποποίηση των καταλόγων και
του πρωτοκόλλου της συµφωνίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που εµπίπτουν στα εν λόγω άρθρα,
η κοινοτική θέση καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.
Άρθρο 6
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή οίνων
που συστάθηκε από το άρθρο 74 του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1493/1999.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 7

Άρθρο 3
Οι διατάξεις για την εφαρµογή των δασµολογικών ποσοστώσεων
για ορισµένους οίνους οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα Ι
του πρωτοκόλλου, καθώς και οι τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών εφαρµογής, οι οποίες ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της συνδυασµένης ονοµατολογίας και των υποδιαιρέσεων Taric ή λόγω της
σύναψης νέων συµφωνιών, πρωτοκόλλων, ανταλλαγών επιστολών ή
άλλων πράξεων µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Κροατίας, θεσπίζονται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης,
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 62 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999.
Άρθρο 4
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα που συστάθηκε από το άρθρο 248α του κανονισµού (EΟΚ)
αριθ. 2913/92.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/EΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων της ενδιάµεσης επιτροπής
αναφορικά µε την κατάρτιση των καταλόγων των προστατευόµενων
ονοµασιών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο
άρθρο 14, παράγραφος 2 στοιχείο α) της συµφωνίας για την
αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, η κοινοτική θέση καθορίζεται από το Συµβούλιο, που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία
προτάσει της Επιτροπής.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις για
την τροποποίηση των καταλόγων και του πρωτοκόλλου της
συµφωνίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
8 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Για όλες τις άλλες
περιπτώσεις που εµπίπτουν στα εν λόγω άρθρα, η κοινοτική θέση
καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.
Άρθρο 8
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή εφαρµογής για τα
οινοπνευµατώδη ποτά, που συστάθηκε µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1576/89 και από την επιτροπή εφαρµογής για
τους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση τον
οίνο και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων, που
συστάθηκε µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91.
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2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Οι επιτροπές θεσπίζουν τους εσωτερικούς τους κανονισµούς.
Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 3 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. VANDENBROUCKE
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών
παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
οίνων καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, καλούµενη στο εξής «Κοινότητα»,
αφενός, και,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, καλούµενη στο εξής «Κροατία»,
αφετέρου,
που στο εξής αποκαλούνται «συµβαλλόµενα µέρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, µονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 14 Μαΐου 2001, και υπογράφηκε
στο Λουξεµβούργο, στις 29 Οκτωβρίου 2001,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 27 παράγραφος 4 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης προβλέπει ότι εναποµένει ακόµη να
διεξαχθούν διαπραγµατεύσεις σχετικά µε µία συµφωνία για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι µια ενδιάµεση συµφωνία θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων µέσω της καθιέρωσης συµβατικής
σχέσης και θα θέσει σε εφαρµογή το συντοµότερο δυνατόν τις διατάξεις της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης σχετικά µε
το εµπόριο και τα συνοδευτικά µέτρα. Η εν λόγω ενδιάµεση συµφωνία µονογραφήθηκε στις 10 Ιουλίου 2001 και υπογράφηκε
στις 29 Οκτωβρίου 2001 και θα πρέπει να εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2002. Το άρθρο 14 παράγραφος 4 της εν λόγω
ενδιάµεσης συµφωνίας επαναλαµβάνει την αναληφθείσα δέσµευση για τη σύναψη ξεχωριστού πρωτοκόλλου για τους οίνους και
τα οινοπνευµατώδη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, µε τη βάση αυτή, τα µέρη διεξήγαγαν και περάτωσαν διαπραγµατεύσεις,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνοχή µε ολόκληρη τη γενική διαδικασία σταθεροποίησης, η συµφωνία οίνων
και οινοπνευµατωδών θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της ενδιάµεσης συµφωνίας υπό µορφήν πρωτοκόλλου,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το παρόν πρωτόκολλο για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ίδια
ηµεροµηνία µε την ενδιάµεση συµφωνία,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να τεθούν σε εφαρµογή, το συντοµότερο δυνατόν, οι διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τους όρους εµπορίας των οίνων, των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων ποτών στις
αντίστοιχες αγορές τους, σύµφωνα µε τις αρχές της ποιότητας, του αµοιβαίου συµφέροντος και της αµοιβαιότητας,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το συµφέρον και των δύο συµβαλλοµένων µερών, για την αµοιβαία προστασία και τον έλεγχο των
ονοµασιών οίνων και των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1
Το παρόν πρωτόκολλο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Συµφωνία για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών εµπορικών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους
(παράρτηµα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου).
2. Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων (παράρτηµα ΙΙ του παρόντος
πρωτοκόλλου).
3. Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών (παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου).
Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της συµφωνίας του σηµείου 2 και στο άρθρο 5 της συµφωνίας του
σηµείου 3, θα καταρτισθούν µεταγενέστερα και θα εγκριθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα
άρθρα 13 και 14 των εν λόγω συµφωνιών, αντιστοίχως.
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Άρθρο 2

Tο παρόν πρωτόκολλο και τα παραρτήµατά του αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ενδιάµεσης συµφωνίας.
Άρθρο 3
Tο παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα και τη ∆ηµοκρατία της Κροατίας σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν
διαδικασίες τους. Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του.
Tα συµβαλλόµενα µέρη γνωστοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Tο παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει και εφαρµόζεται από την ίδια ηµεροµηνία µε την ενδιάµεση συµφωνία.
Άρθρο 5
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική,
ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και κροατική γλώσσα και όλα τα κείµενα είναι εξίσου
αυθεντικά.

Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.
Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στο Ζάγκρεµπ, στις εφτά ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.
Fait à Zagreb, le sept décembre deux mille un.
Fatto a Zagabria, addì sette dicembre duemilauno.
Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.
Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Zagrebissa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.
Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisuće i prve godine.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Republiku Hrvatsku
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας για την καθιέρωση αµοιβαίων
προτιµησιακών εµπορικών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους
1.
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, υπόκεινται
στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:

Κωδικός ΣΟ

Επιβλητέος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Ειδικές διατάξεις

Απαλλαγή

30 000

10 000

(1) (2)

Απαλλαγή

15 000

0

(2)

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Οίνος από νωπά σταφύλια

ex 2204 29

Οίνος από νωπά σταφύλια

(1) Με τον όρο ότι τουλάχιστον το 80 % της επιλέξιµης ποσότητας χρησιµοποιήθηκε κατά το προηγούµενο έτος, η ετήσια αύξηση εφαρµόζεται
µέχρις ότου το άθροισµα της ποσόστωσης που εφαρµόζεται στην κλάση ex 2204 10 και ex 2204 21 και η ποσόστωση που εφαρµόζεται στην
κλάση ex 2204 29 φθάνει σε ανώτατο όριο 70 000 hl.
(2) Μετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, µπορούν να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις για την προσαρµογή των ποσοστώσεων µε την
ποσόστωση που εφαρµόζεται στην κλάση ex 2204 29 στην ποσόστωση που εφαρµόζεται στις κλάσεις ex 2204 10 και ex 2204 21.

2.
Η Κοινότητα χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται
στο σηµείο 1, µε τον όρο ότι η ∆ηµοκρατία της Κροατίας δεν χορηγεί επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή για τις
εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων.
3.
Οι εισαγωγές στη ∆ηµοκρατία της Κροατίας των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, υπόκεινται
στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:
Τελωνειακός
κωδικός της
Κροατίας

Επιβλητέος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Ειδικές
διατάξεις

Απαλλαγή

8 000

800

(1)

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Οίνος από νωπά σταφύλια

(1) Με τον όρο ότι τουλάχιστον το 80 % της επιλέξιµης ποσότητας έχει χρησιµοποιηθεί κατά το προηγούµενο έτος, η ετήσια αύξηση εφαρµόζεται
µέχρις ότου η ποσόστωση φθάσει σε ανώτατο όριο 12 000 hl.

4.
Η ∆ηµοκρατία της Κροατίας χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των δασµολογικών ποσοστώσεων που
αναφέρονται στο σηµείο 3, µε τον όρο ότι η Κοινότητα δεν χορηγεί για τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων
επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή.
5.

Η παρούσα συµφωνία αφορά τους οίνους:

α) οι οποίοι έχουν παραχθεί από νωπά σταφύλια που έχουν παραχθεί και συγκοµισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος
του οικείου συµβαλλόµενου µέρους, και
β) i) κατάγονται από την Eυρωπαϊκή Ένωση, και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τις
οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που αναφέρονται στον τίτλο V του κανονισµού (EΚ) αριθ 1493/
1999, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς (1),
ii) κατάγονται από την ∆ηµοκρατία της Κροατίας και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν
τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Κροατίας. Οι εν λόγω οινολογικοί κανόνες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε την κοινοτική νοµοθεσία.
(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L
328 της 23.12.2000, σ. 2).
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6.
Οι εισαγωγές οίνου στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία εξαρτώνται
από την προσκόµιση ενός πιστοποιητικού που εκδίδεται από έναν επίσηµο φορέα που αναγνωρίζεται και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αναφέρεται στους καταλόγους που καταρτίζονται από κοινού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο εν λόγω οίνος συνάδει προς τις διατάξεις του σηµείου 5 στοιχείο β).
7.
Tα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν τις δυνατότητες να χορηγήσουν αµοιβαία περαιτέρω παραχωρήσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του εµπορίου οίνων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.
8.
Tα συµβαλλόµενα µέρη διασφαλίζουν ότι τα οφέλη που χορηγούνται αµοιβαία δεν θίγονται από άλλα
µέτρα.
9.
Μετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις σχετικά µε οποιοδήποτε πρόβληµα που αφορά την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
10.
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η Συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω Συνθήκη και, αφετέρου, στο
έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, σύµφωνα µε τις αρχές
της αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να
προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οίνων, καταγωγής
από το έδαφός τους, µε τους όρους που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσουν ότι εκπληρούνται οι
υποχρεώσεις και επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στους οίνους που εµπίπτουν
στην κλάση 2204 της διεθνούς σύµβασης για το εναρµονισµένο
σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων («εναρµονισµένο σύστηµα»), η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14
Ιουνίου 1983.
Άρθρο 3

ε) «οµώνυµο»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία ή προστατευόµενη ονοµασία τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί να
δηµιουργήσει σύγχυση ή να παραπέµψει σε διαφορετικούς
τόπους καταγωγής ή διαφορετικούς οίνους που κατάγονται
από τα αντίστοιχα εδάφη των συµβαλλοµένων µερών,
στ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν έναν οίνο σε µία ετικέτα ή στα έγγραφα που συνοδεύουν
τη µεταφορά αυτού του οίνου, στα εµπορικά έγγραφα, ιδίως
στα τιµολόγια και στα δελτία παράδοσης, καθώς και στις
διαφηµίσεις,
ζ) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες ενδείξεις, σηµεία,
σχέδια ή εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν την ταυτότητα
ενός οίνου και εµφανίζονται στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου
του πώµατος ασφαλείας ή στην αναρτηµένη ετικέτα και στο
περίβληµα που καλύπτει το λαιµό των φιαλών,
η) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σηµεία που χρησιµοποιούνται στα
δοχεία, και στα πώµατα, στις ετικέτες ή στη συσκευασία τους,
θ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως χαρτί,
ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά,
που χρησιµοποιούνται κατά την µεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους προς πώληση
στον τελικό καταναλωτή,
ι) «εµπορικό σήµα»:

Ορισµοί

— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους,

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας και εκτός αντιθέτου
διατάξεως αυτής, νοούνται ως:

— ένα σύνηθες σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους, και

α) «οίνος καταγωγής», ακολουθούµενο από την ονοµασία ενός
από τα συµβαλλόµενα µέρη: ο οίνος που παράγεται στο έδαφος του οικείου συµβαλλόµενου µέρους από σταφύλια τα
οποία έχουν συγκοµισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφός του,

— ένα πολύ γνωστό σήµα, που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της Σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).

β) «γεωγραφική ένδειξη»: οποιαδήποτε ένδειξη, συµπεριλαµβανοµένης µιας «ονοµασίας προέλευσης», κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 1 της συµφωνίας για τις εµπορικές πτυχές
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (αποκαλούµενη στο
εξής «συµφωνία TRIPS»), που αναγνωρίζεται από τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου µέρους για
τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης ενός
οίνου, καταγωγής του εδάφους του εν λόγω συµβαλλόµενου
µέρους,
γ) «παραδοσιακή έκφραση»: µια ονοµασία που χρησιµοποιείται
κατά παράδοση, σύµφωνα µε το παράρτηµα, και που αναφέρεται ιδίως στη µέθοδο παραγωγής ή στην ποιότητα, στο χρώµα
ή στο είδος του οίνου, η οποία είναι επαρκώς διακριτική ή/και
καθιερωµένης φήµης και αναγνωρίζεται από τις νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου µέρους για την
περιγραφή και την παρουσίαση αυτού του οίνου που κατάγεται
από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους,
δ) «προστατευόµενη ονοµασία»: µια γεωγραφική ένδειξη ή µια
παραδοσιακή έκφραση, όπως καθορίζονται στα στοιχεία β) και
γ) αντίστοιχα, και προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας,

TITΛΟΣ I
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας
TRIPS, που περιέχεται στο παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για την
ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, τα συµβαλλόµενα
µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε το εν λόγω
παράρτηµα, για να διασφαλίσουν την αµοιβαία προστασία των
ονοµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 και που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων που κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλοµένων µερών. Για τον σκοπό
αυτό, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη
τα κατάλληλα νοµικά µέσα για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική
προστασία και να αποφεύγεται η χρήση γεωγραφικών ενδείξεων και
παραδοσιακών εκφράσεων για τον προσδιορισµό της ταυτότητας
των οίνων που δεν καλύπτονται από τις σχετικές ενδείξεις ή περιγραφές.
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Στην Κροατία, οι προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:

α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής Κοινότητας, στους οποίους εφαρµόζονται, και
β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας.
3.

Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες κροατικές ονοµασίες:

α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής Κροατίας, στους οποίους εφαρµόζονται, και
β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Κροατίας.
4.
Η προστασία που προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιµοποίηση προστατευόµενων ονοµασιών οίνων, οι οποίοι δεν κατάγονται από την αναφερόµενη
γεωγραφική περιοχή ή τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η έκφραση και εφαρµόζεται ακόµη και όταν:
— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή του οίνου,
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7.
Η ενδιάµεση επιτροπή µπορεί να καθορίζει µε απόφαση τους
πρακτικούς όρους χρήσης ώστε να καθίσταται δυνατή η διάκριση
µεταξύ των οµωνύµων ενδείξεων ή εκφράσεων που αναφέρονται
στις παραγράφους 5 και 6, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη της
δίκαιης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων παραγωγών καθώς και
την ανάγκη να µην παραπλανώνται οι καταναλωτές.
8.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα ενός προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου του,
εκτός αν το όνοµα αυτό χρησιµοποιείται κατά τρόπον ώστε να
παραπλανά τους καταναλωτές.
9.
Καµιά διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα
συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει µία γεωγραφική ένδειξη ή
παραδοσιακή έκφραση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, η οποία
δεν προστατεύεται ή παύει να προστατεύεται στην χώρα καταγωγής
του ή η οποία έχει πέσει σε αχρηστία σ’ αυτή τη χώρα.
10.
Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται του δικαιώµατός τους
να επικαλούνται το άρθρο 24, παράγραφοι 4 έως 7 της συµφωνίας
TRIPS προκειµένου να αρνηθούν να χορηγήσουν προστασία σε µία
ονοµασία του άλλου µέρους για προϊόντα που καλύπτονται από
την παρούσα συµφωνία.

— η γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,
— η ονοµασία συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος»,
«τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.
5.

Σε περίπτωση οµώνυµων γεωγραφικών ενδείξεων:

α) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, η προστασία παρέχεται σε κάθε
ένδειξη, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά παράδοση και αδιάλειπτα και ότι οι καταναλωτές δεν οδηγούνται σε
πλάνη όσον αφορά την αληθινή καταγωγή του οίνου,
β) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα µιας γεωγραφικής
περιοχής εκτός του εδάφους των µερών, το όνοµα αυτό µπορεί
να χρησιµοποιείται για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός
οίνου που έχει παραχθεί στη γεωγραφική περιοχή στην οποία
αναφέρεται το όνοµα, µε την προϋπόθεση ότι χρησιµοποιείται
παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση του γι’ αυτό το σκοπό
ρυθµίζεται από τη χώρα καταγωγής και ότι ο καταναλωτής δεν
οδηγείται στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι ο οίνος κατάγεται από
το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους.
6.

Σε περίπτωση οµώνυµων παραδοσιακών εκφράσεων:

α) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, χορηγείται προστασία σε κάθε
έκφραση, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά
παράδοση και αδιάλειπτα και ότι οι καταναλωτές δεν οδηγούνται σε πλάνη όσον αφορά την πραγµατική καταγωγή του
οίνου,
β) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα που χρησιµοποιείται για
έναν οίνο που δεν κατάγεται από το έδαφος των µερών, το
όνοµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για να περιγράφει και να
παρουσιάζει έναν οίνο, µε την προϋπόθεση ότι χρησιµοποιείται
παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση του γι’ αυτόν το
σκοπό ρυθµίζεται από τη χώρα καταγωγής και ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι ο οίνος
κατάγεται από το έδαφος του σχετικού µέρους.

Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Όσον αφορά τους οίνους, προστατεύονται οι ακόλουθες ονοµασίες:
α) καταγωγής Κοινότητας:
— οι λέξεις που αναφέρονται στο κράτος µέλος από το οποίο
κατάγεται ο οίνος,
— οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι παραδοσιακές εκφράσεις
που εµφαίνονται στους καταλόγους που καταρτίζονται για
το σκοπό αυτό,
β) καταγωγής Κροατίας:
— η ονοµασία «Κροατία» ή οποιοδήποτε άλλη ονοµασία που
ορίζει αυτή τη χώρα,
— οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι παραδοσιακές εκφράσεις
που εµφαίνονται στους καταλόγους που καταρτίζονται για
το σκοπό αυτό.
Άρθρο 6
Εµπορικά σήµατα
1.
Η καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος για έναν οίνο, το
οποίο περιέχει ή συνίσταται σε ονοµασία που προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, απορρίπτεται ή, κατόπιν αιτήµατος
του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, αν:
— ο εν λόγω οίνος δεν κατάγεται από τον τόπο στον οποίο
αναφέρεται η γεωγραφική ένδειξη,
ή, ανάλογα µε την περίπτωση,
— ο εν λόγω οίνος δεν είναι ο οίνος για τον οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά η παραδοσιακή έκφραση.
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2.
Ωστόσο, ένα εµπορικό σήµα το οποίο έχει καταχωρηθεί
καλόπιστα το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1995, µπορεί να
χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, υπό τον όρο ότι
πράγµατι χρησιµοποιήθηκε αδιάλειπτα από τότε που καταχωρήθηκε.
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3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο
8, να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα στο έδαφος των συµβαλλοµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκων µέσων.
Άρθρο 10

Άρθρο 7

Άλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες

Eξαγωγές

Εκτός αν συµφωνηθεί άλλως από τα συµβαλλόµενα µέρη, η
παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη οποιασδήποτε
ευρύτερης προστασίας που παρέχουν ή θα παράσχουν τα συµβαλλόµενα µέρη στις ονοµασίες που προστατεύονται από την παρούσα
συµφωνία δυνάµει της εθνικής τους νοµοθεσίας ή άλλων διεθνών
συµφωνιών.

Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλισθεί ότι, σε περιπτώσεις που οι οίνοι που κατάγονται από
τα συµβαλλόµενα µέρη εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο
εκτός του εδάφους τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους που αναφέρονται στο άρθρο 5, δεν χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου που
κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.

TITΛΟΣ II
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ AΡΧΩΝ

Άρθρο 8
Επέκταση της προστασίας

Άρθρο 11
Εκτελεστικές αρχές

Στο βαθµό που το επιτρέπει η νοµοθεσία εκάστου των συµβαλλόµενων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία επεκτείνεται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες,
τις ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων ή καταναλωτών η έδρα των οποίων ευρίσκεται στο έδαφος του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους.

1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Όταν ένα
συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µία αρµόδιες αρχές,
εξασφαλίζει και τον συντονισµό των εργασιών τους. Για το σκοπό
αυτό, ορίζεται µόνο µια αρχή.

Άρθρο 9

2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών, εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Οι
αρχές αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα.

Eφαρµογή
1.
Εάν η αρµόδια αρχή, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
11, διαπιστώσει ότι, η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οίνου, ιδίως
στην ετικέτα, στα επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα ή στη διαφήµιση,
αντιβαίνουν στην παρούσα συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες προκειµένου να καταπολεµήσουν τον
αθέµιτο ανταγωνισµό ή να παρεµποδίσουν οποιαδήποτε καταχρηστική χρησιµοποίηση µιας προστατευόµενης ονοµασίας.
2.
Tα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 µέτρα λαµβάνονται και
οι διαδικασίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο κινούνται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η µετάφραση των περιγραφών που προβλέπονται από την
κοινοτική ή την κροατική νοµοθεσία στην ή τις γλώσσες του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους, περιλαµβάνει µια λέξη η οποία
δύναται να οδηγήσει σε πλάνη, όσον αφορά την καταγωγή, τη
φύση ή την ποιότητα του οίνου που περιγράφεται ή παρουσιάζεται,
β) όταν, στο δοχείο ή στη συσκευασία οίνου η ονοµασία του
οποίου προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας ή, στη
διαφήµιση ή σε επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα που τον αφορούν,
υπάρχουν περιγραφές, εµπορικά σήµατα, ονοµασίες, επιγραφές
ή εικόνες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, παρέχουν λανθασµένες ή
παραπλανητικές ενδείξεις όσον αφορά την προέλευση, την
καταγωγή, τη φύση, την ποικιλία της αµπέλου ή τις ουσιαστικές
ιδιότητες του οίνου,
γ) όταν τα χρησιµοποιούµενα για τη συσκευασία δοχεία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οίνου.

Άρθρο 12
Παραβάσεις
1.
Εάν µία από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:
α) ένας οίνος, ο οποίος αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Κροατίας και της Κοινότητας, δεν τηρεί τις
διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, και
β) η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή
διοικητικών µέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την ή τις αρµόδιες αρχές του
άλλου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε τη παράγραφο
1 συνοδεύονται από επίσηµα, εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά µέτρα ή
δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν ιδίως τα εξής, για το συγκεκριµένο οίνο:
α) τον παραγωγό και τον κάτοχο του εν λόγω οίνου,
β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
οίνου,
γ) την περιγραφή και την παρουσίαση του οίνου,
δ) τη φύση της διαπραχθείσας παράβασης των κανόνων παραγωγής
και εµπορίας.
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TITΛΟΣ III

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 13
Οµάδα εργασίας
1.
Εν αναµονή της έναρξης ισχύος της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, συστήνεται οµάδα εργασίας που λειτουργεί
υπό την αιγίδα ειδικής επιτροπής γεωργίας που συγκροτείται
σύµφωνα µε το άρθρο 41 της ενδιάµεσης συµφωνίας.
2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία της
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα που προκύπτει από
την εφαρµογή της. Ιδίως, η οµάδα εργασίας µπορεί να διατυπώνει
συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της παρούσας
συµφωνίας.
Άρθρο 14
Καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας, που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα
τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της
παρούσας συµφωνίας.
2.

Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) συντάσσουν και τροποποιούν, µε απόφαση της ενδιάµεσης επιτροπής, τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 και το
πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας ώστε να λαµβάνονται
υπόψη οι τροποποιήσεις των νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων των συµβαλλόµενων µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς ή να τροποποιήσεις υφιστάµενων κανονισµών που αφορούν θέµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος, όπως
είναι η υγεία ή η προστασία του καταναλωτή, που έχουν επιπτώσεις στον αµπελοοινικό τοµέα,
γ) αλληλοκοινοποιούν τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την
εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται
σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των αποφάσεων
αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του
φάσµατος της συνεργασίας τους στην αµπελοοινική αγορά µε βάση
την πείρα που αποκτάται από την εφαρµογή της.
4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
στοιχείο α), είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.
TITΛΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων
Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τους οίνους οι οποίοι:
α) διαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή
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β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πoυ προβλέπονται στο πρωτόκολλο.
Άρθρο 16
Eδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία ισχύει αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό
τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο
έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας.
Άρθρο 17
Παραλείψεις
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εάν
ένα από αυτά κρίνει ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει µια από
τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συµφωνίας.
2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά διαβουλεύσεις γνωστοποιεί στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της συγκεκριµένης περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων
1.
Οι οίνοι οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, είχαν παραχθεί, παρασκευασθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται στην παρούσα συµφωνία, µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο
µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
2.
Eκτός αντιθέτων διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται από τα
κράτη µέλη, οι οίνοι οι οποίοι έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί,
περιγραφεί και παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία
αλλά των οποίων η παραγωγή, η παρασκευή, η περιγραφή και η
παρουσίαση δεν συνάδουν πλέον µε αυτήν λόγω κάποιας τροποποίησής της, µπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
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Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας
σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 σηµείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες ποσότητες οίνου θεωρούνται ότι αποτελούν
µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 50 λίτρα·
2. α) ποσότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
30 λίτρα,
β) ποσότητες τις οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 30 λίτρα,
γ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα και δεν υπερβαίνουν το 1 εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας σχετικά µε την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατικών ποτών
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, βάσει των αρχών της
αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οινοπνευµατωδών και
των αρωµατισµένων ποτών που κατάγονται από το έδαφός τους,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από την παρούσα
συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση των υποχρεώσεων και την
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία ισχύει ως προς τα ακόλουθα προϊόντα:
α) Στα οινοπνευµατώδη, τα οποία προβλέπονται:
— όσον αφορά την Κοινότητα: από τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων
ποτών (1),
— όσον αφορά την Κροατία, από τον κανονισµό για την
ποιότητα των οινοπνευµατωδών ποτών (επίσηµη εφηµερίδα
της Γιουγκοσλαβίας αριθ. 16/8 και 63/88) καθώς και στο
Νόµο για τους οίνους (Narodne novine αριθ. 96/96) και
στον κανονισµό που στηρίζεται στο Νόµο για τους οίνους
(Narodne novine αριθ. 96/96, 7/97, 117/97, 57/00),
και υπάγονται στην κλάση 2208 της διεθνούς σύµβασης για το
εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των
εµπορευµάτων, που υπογράφηκε στις 14 Ιουνίου 1983.
β) Στους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση
τον οίνο καθώς και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών
προϊόντων, τα οποία στο εξής αποκαλούνται «αρωµατισµένα
ποτά», όπως ορίζονται:

— όσον αφορά την Κροατία, στον κανονισµό για την ποιότητα
των οινοπνευµατωδών (επίσηµη εφηµερίδα της Γιουγκοσλαβίας αριθ. 16/8 και 63/88) καθώς και στο Νόµο για τους
οίνους (Narodne novine αριθ. 96/96) και στον κανονισµό
που στηρίζεται στο Νόµο για τους οίνους (Narodne novine
αριθ. 96/96, 7/97, 117/97, 57/00),
και υπάγονται στις κλάσεις 2205 και πρώην 2206 της διεθνούς
σύµβασης για το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων, η οποία υπογράφηκε στις 14
Ιουνίου 1983.

Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:
α) «οινοπνευµατώδες καταγωγής», ακολουθούµενο από την ονοµασία του ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το οινοπνευµατώδες που έχει παραχθεί στο έδαφος του µέρους αυτού,
β) «αρωµατισµένο ποτό καταγωγής», ακολουθούµενο από την
ονοµασία ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το αρωµατισµένο
ποτό που έχει παραχθεί στο έδαφος του µέρους αυτού,
γ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στην ετικέτα,
ενδεχοµένωςστα έγγραφα που συνοδεύουν τα οινοπνευµατώδη
ή τα αρωµατισµένα ποτά κατά τη µεταφορά, στα εµπορικά
έγγραφα, ιδίως στα τιµολόγια, στα δελτία παράδοσης και στις
διαφηµίσεις,
δ) «οµώνυµο»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία, ή προστατευόµενη ονοµασία η οποία είναι, τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί
να δηµιουργήσει σύγχυση, ή να παραπέµπει σε διαφόρους
τόπους καταγωγής ή διαφορετικά οινοπνευµατώδη ή αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από τα αντίστοιχα εδάφη των
συµβαλλόµενων µερών,
ε) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες ενδείξεις, σηµεία,
σύµβολα, σχέδια ή εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν την
ταυτότητα των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων
ποτών και εµφανίζονται στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου του
πώµατος ασφαλείας, ή στην αναρτηµένη ετικέτα και στο
περίβληµα που καλύπτει το λαιµό των φιαλών,

— όσον αφορά την Κοινότητα, από τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αρωµατισµένων
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των
αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (2),

στ) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σηµεία που χρησιµοποιούνται στα
δοχεία, και στα πώµατα στις ετικέτες και στη συσκευασία τους,

(1) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994 σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).

ζ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως χαρτί,
ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά που
χρησιµοποιούνται κατά τη µεταφορά ενός ή περισσότερων
δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους προς πώληση στον
τελικό καταναλωτή,
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η) «εµπορικό σήµα»:
— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους,

— η γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,
— το όνοµα συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος», «τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.

— ένα πολύ γνωστό σήµα που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της Σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).

5.
Σε περίπτωση οµωνύµων ονοµασιών οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών η προστασία παρέχεται για κάθε ονοµασία.
Η ενδιάµεση επιτροπή µπορεί να καθορίζει µε απόφαση, τους
πρακτικούς όρους υπό τους οποίους πρέπει να διαφοροποιούνται
µεταξύ τους οι εν λόγω οµώνυµες ονοµασίες, λαµβανοµένης υπόψη
της ανάγκης για ίση µεταχείριση των ενδιαφεροµένων παραγωγών
και της ανάγκης να µη παραπλανώνται οι καταναλωτές.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας για
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου
που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για την
ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (αποκαλούµενη στο
εξής «συµφωνία TRIPS»), τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα
τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, για να
διασφαλίσουν την αµοιβαία προστασία των ονοµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 και που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή
των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων ποτών που κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλόµενων µερών. Για το σκοπό αυτό,
κάθε συµβαλλόµενο µέρoς παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τα
κατάλληλα νοµικά µέσα που εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση ονοµασίας που προσδιορίζει την ταυτότητα των οινοπνευµατωδών ή των
αρωµατισµένων ποτών που δεν κατάγονται από τη γεωγραφική
περιοχή την οποία υποδηλώνει η εν λόγω ονοµασία ή από τον τόπο
όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η εν λόγω ονοµασία.
Στην Κροατία, οι προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:

— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµικές, και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας, και
— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, στα οποία εφαρµόζονται.
3.

— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή των οινοπνευµατωδών ή
αρωµατισµένων ποτών,

— ένα σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους, και

TITΛΟΣ I

2.
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Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες κροατικές ονοµασίες:

— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµικές, και κανονιστικές διατάξεις της
Κροατίας, και
— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κροατίας, στα οποία εφαρµόζονται.
4.
Η προστασία που προβλέπεται από την παρούσα συµφωνία
απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρήση προστατευόµενων ονοµασιών
οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, τα οποία δεν κατάγονται από τη γεωγραφική περιοχή την οποία υποδηλώνει η εν λόγω
ονοµασία ή από τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η
εν λόγω ονοµασία, και εφαρµόζεται ακόµη και εάν:

6.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα κάθε προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους, το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου
του, εκτός εάν το όνοµα αυτό χρησιµοποιείται κατά τρόπον ώστε
να παραπλανά τους καταναλωτές.
7.
Καµιά διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα
συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει την ονοµασία του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους, η οποία δεν προστατεύεται ή παύει να
προστατεύεται ή η οποία έχει πέσει σε αχρηστία σ’ αυτή τη χώρα.
8.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αποποιούνται το δικαίωµά τους να
επικαλούνται το άρθρο 24, παράγραφοι 4 και 7 της συµφωνίας
TRIPS για να αρνηθούν τη χορήγηση προστασίας στις ονοµασίες
του άλλου µέρους.
Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Προστατεύονται οι ακόλουθες ονοµασίες:
α) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 1,
β) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Κροατίας, οι ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 2,
γ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 3,
δ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κροατίας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 4.
Άρθρο 6
Εµπορικά σήµατα
1.
Η κατάθεση ενός εµπορικού σήµατος για ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό, το οποίο περιέχει ή συνίσταται σε
ονοµασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, απορρίπτεται ή, µετά από
αίτηµα του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, στην περίπτωση
οινοπνευµατώδους ποτού δεν κατάγεται από τον τόπο που
υποδηλώνει η ονοµασία.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εµπορικό σήµα που
είχε κατατεθεί καλόπιστα πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 το
αργότερο, µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2005, υπό τον όρο ότι έχει πράγµατι χρησιµοποιηθεί χωρίς διακοπή από τότε που κατατέθηκε.
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Άρθρο 7
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8 να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τα συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκου µέσου.

Εξαγωγές
Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση που τα οινοπνευµατώδη ή αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλόµενων
µερών, εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο εκτός του εδάφους
τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους
δυνάµει της παρούσας συµφωνίας δεν χρησιµοποιούνται για την
περιγραφή και την παρουσίαση οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου ποτού που κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.

Άρθρο 10
Άλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες
Εκτός αν έχει άλλως συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλόµενων
µερών, η παρούσα συµφωνία δεν αποκλείει την επέκταση της προστασίας, τώρα ή στο µέλλον, την οποία παρέχουν τα συµβαλλόµενα
µέρη βάσει της εθνικής τους νοµοθεσίας ή άλλων διεθνών συµφωνιών στις προστατευόµενες ονοµασίες από την παρούσα συµφωνία.

Άρθρο 8
Επέκταση της προστασίας
Στο βαθµό που το επιτρέπει η σχετική νοµοθεσία των συµβαλλόµενων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία καλύπτεται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες,
τις ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων και καταναλωτών των οποίων η έδρα βρίσκεται στο έδαφος του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους.

Άρθρο 9
Εφαρµογή
1.
Εάν αρµόδια αρχή, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
11, ενηµερωθεί ότι, η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου ποτού, ιδίως στην ετικέτα, στα επίσηµα
ή εµπορικά έγγραφα ή στη διαφήµιση, αντιβαίνουν στην παρούσα
συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη εφαρµόζουν τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες
προκειµένου να καταπολεµήσουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό ή να
παρεµποδίσουν οποιαδήποτε καταχρηστική χρησιµοποίηση της
προστατευόµενης ονοµασίας.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 11
Εκτελεστικές αρχές
1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές, εξασφαλίζει τον συντονισµό των ενεργειών τους. Για το σκοπό αυτό,
ορίζεται µόνο µια αρχή.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών, εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας.
Οι αρχές αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα µεταξύ τους.
Άρθρο 12
Παραβάσεις

2.
Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 µέτρα λαµβάνονται και
οι διαδικασίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, κινούνται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.
Εάν µια από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:

α) όταν η µετάφραση των ονοµασιών που προβλέπονται από την
κοινοτική ή την κροατική νοµοθεσία, στην ή στις γλώσσες του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους, περιλαµβάνει µια λέξη η οποία
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πλάνη όσον αφορά την καταγωγή,
τη φύση ή την ποιότητα των οινοπνευµατωδών ή των αρωµατισµένων ποτών, τα οποία αναγνωρίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο,

α) ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2, το οποίο αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Κροατίας και της Κοινότητας, δεν συνάδει
προς την παρούσα συµφωνία ή προς τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, οι οποίες εφαρµόζονται στα οινοπνευµατώδη και στα αρωµατισµένα ποτά, και

β) όταν, σε δοχεία ή συσκευασίες, στη διαφήµιση ή σε επίσηµα ή
εµπορικά έγγραφα που αφορούν προστατευόµενες ονοµασίες
στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, υπάρχουν περιγραφές,
εµπορικά σήµατα, λέξεις, επιγραφές ή εικόνες οι οποίες, άµεσα
ή έµµεσα, δίνουν λανθασµένες ή παραπλανητικές πληροφορίες
όσον αφορά την καταγωγή, τη φύση ή τις βασικές ιδιότητες του
οινοπνευµατώδους ή του αρωµατισµένου ποτού,

β) ότι η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή διοικητικών µέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,

γ) όταν χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία δοχεία τα οποία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οινοπνευµατώδους ή
του αρωµατισµένου ποτού.
3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο

ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την ή τις αρµόδιες αρχές του
άλλου συµβαλλόµενου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο
1, συνοδεύονται από επίσηµα, εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά µέτρα ή
δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν ιδίως
τα εξής, σχετικά µε το συγκεκριµένο οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό:
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α) τον παραγωγό και το πρόσωπο που έχει εξουσία διάθεσης του
οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου ποτού,
β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
ποτού,
γ) την περιγραφή και την παρουσίασή του,
δ) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την µη τήρηση των
κανόνων που αφορούν την παραγωγή και την εµπορία.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων
Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τα οινοπνευµατώδη ή
αρωµατισµένα ποτά τα οποία:

Άρθρο 13
Οµάδα εργασίας
1.
Εν αναµονή της έναρξης ισχύος της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, συγκροτείται οµάδα εργασίας υπό την
αιγίδα ειδικής επιτροπής γεωργίας που συστήνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 41 της ενδιάµεσης συµφωνίας.
της
από
διατης

Άρθρο 14
Καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας, που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα
τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της
παρούσας συµφωνίας.
2.

4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
στοιχείο α), είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.

Άρθρο 15

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα που προκύπτει
την εφαρµογή της. Ειδικότερα, η οµάδα εργασίας µπορεί να
τυπώνει συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων
παρούσας συµφωνίας.
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Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) συντάσσουν και τροποποιούν, µε απόφαση της ενδιάµεσης επιτροπής, τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 καθώς
και το πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων των συµβαλλόµενων µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς ή τροποποιήσεις των υφιστάµενων
κανονισµών δηµόσιου συµφέροντος (προστασία της υγείας ή
των καταναλωτών), που έχουν επιπτώσεις στην αγορά οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών,
γ) ανακοινώνουν το ένα στο άλλο τις δικαστικές αποφάσεις που
αφορούν την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει
των αποφάσεων αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του
φάσµατος της συνεργασίας τους στην αγορά οινοπνευµατωδών ή
αρωµατισµένων ποτών µε βάση την πείρα που θα αποκτηθεί από
την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.

α) διαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή
β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πoυ προβλέπονται στο πρωτόκολλο.

Άρθρο 16
Eδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή, και, αφετέρου,
στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας.

Άρθρο 17
Παραλείψεις
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εάν
ένα από αυτά κρίνει ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει µία από
τις υποχρεώσεις του δυνάµει της παρούσας συµφωνίας.
2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά τις διαβουλεύσεις αυτές
ανακοινώνει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της συγκεκριµένης
περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.

27.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων

1.
Τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά τα οποία, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, είχαν παραχθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί νοµίµως, σύµφωνα µε τις εθνικές, νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται στην παρούσα συµφωνία,
µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο από τους χονδρεµπόρους επί ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της
συµφωνίας, από δε τους εµπόρους λιανικής µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. Από την ηµεροµηνία ενάρξεως
ισχύος της παρούσας συµφωνίας, τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά που ορίζονται στη συµφωνία, δεν
µπορούν πλέον να παράγονται εκτός των ορίων της περιοχής καταγωγής τους.
2.
Εκτός αντιθέτου συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά
τα οποία έχουν παραχθεί, περιγραφεί και παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία αλλά των οποίων η
περιγραφή και η παρουσίαση δεν συνάδει πλέον µε αυτήν λόγω κάποιας τροποποίησής της, µπορούν να
εξακολουθούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
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Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας για
την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινπνευµατωδών και αρωµατισµένων
ποτών
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες ποσότητες οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών, θεωρούνται ότι αποτελούν µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 10 λίτρα·
2. α) ποσότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
10 λίτρα,
β) ποσότητες οι οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 10 λίτρα,
γ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα, και δεν υπερβαίνουν το 1 εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που αναφέρεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις
που αναφέρονται στο σηµείο 2.

27.12.2001
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τη σύναψη ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της
ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, που
ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου,
ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση
αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία
και έλεγχο των ονοµασιών οίνων και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών
οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
(2001/920/ΕΚ)
τροποποίηση των καταλόγων και των πρωτοκόλλων της
συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και
έλεγχο των ονοµασιών οίνων (παράρτηµα ΙΙ του πρωτοκόλλου) και της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών (παράρτηµα ΙΙΙ του πρωτοκόλλου).
Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από την
επιτροπή διαχείρισης οίνων που συστάθηκε βάσει του άρθρου 74 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, αφενός,
και από την επιτροπή εφαρµογής για τα οινοπνευµατώδη
ποτά που συστάθηκε βάσει του άρθρου 13 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου
1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον
ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των οινοπνευµατωδών ποτών (4), καθώς και από την Επιτροπή Εφαρµογής, η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά
µε τον ορισµό, τον χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των
αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση
τον οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών
προϊόντων (5), αφετέρου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300, παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο πρώτη φράση, και παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, που ενεργούν στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου (1), η οποία στο εξής καλείται
«ευρωπαϊκή συµφωνία», άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 1999.

(2)

Σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο
στις 17 Απριλίου 1996, η Επιτροπή και η ∆ηµοκρατία της
Σλοβενίας περάτωσαν τις διαπραγµατεύσεις για νέες αµοιβαίες εµπορικές παραχωρήσεις για ορισµένους οίνους και
για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των
ονοµασιών οίνων και των ονοµασιών οινοπνευµατωδών. Για
να εξασφαλισθεί η συνοχή µε τις άλλες υποψήφιες χώρες, τα
αποτελέσµατα αυτών των διαπραγµατεύσεων θα πρέπει να
ενσωµατωθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συµφωνίας µε
τη µορφή ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου.

(3)

Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις
για την έκδοση των κανονισµών εφαρµογής όσον αφορά τις
προτιµησιακές εµπορικές παραχωρήσεις που προβλέπονται
για ορισµένους οίνους, επικουρούµενη από την επιτροπή
τελωνειακού κώδικα, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο
248α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για θέσπιση κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα (2), παρά το άρθρο 62 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (3). Η Επιτροπή θα προβεί στις τροποποιήσεις και στις
τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών εφαρµογής, οι οποίες
ενδέχεται να καταστούν αναγκαίες λόγω νέων προτιµησιακών συµφωνιών, πρωτοκόλλων, ανταλλαγών επιστολών ή
άλλων πράξεων που θα συναφθούν µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας ή λόγω
τροποποιήσεων της συνδυασµένης ονοµατολογίας και των
κωδικών του Taric.

(5)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του
πρωτοκόλλου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να
εγκρίνει, εξ ονόµατος της Κοινότητας, τις αποφάσεις για την

Το πρόσθετο πρωτόκολλο για την προσαρµογή των εµπορικών
θεµάτων της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, που ενεργούν στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα
των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους, την
αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων
και την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, το οποίο καλείται στο εξής «πρωτόκολλο», εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.

(1) ΕΕ L 51 της 26.2.1999, σ. 3.
(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της
12.12.2000, σ. 17).
3
( ) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L 328 της
23.12.2000, σ. 2).

(4) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/1994 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
5
( ) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).
6
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(4)
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Το κείµενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

27.12.2001

το πρωτόκολλο της συµφωνίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 6 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Για όλες τις
άλλες περιπτώσεις που υπάγονται στα εν λόγω άρθρα, η κοινοτική
θέση καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.

Άρθρο 2
1.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει το πρωτόκολλο εξ
ονόµατος της Κοινότητας προκειµένου να εκφραστεί η συγκατάθεση της Κοινότητας να δεσµευθεί.
2.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εξ ονόµατος της Κοινότητας,
κοινοποιεί την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του
εν λόγω πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3
Οι διατάξεις για την εφαρµογή των δασµολογικών ποσοστώσεων
για ορισµένους οίνους που προβλέπονται στο παράρτηµα 1 του
πρωτοκόλλου, καθώς και οι τροποποιήσεις και οι τεχνικές προσαρµογές των κανονισµών εφαρµογής οι οποίες ενδεχοµένως θα καταστούν αναγκαίες λόγω τροποποιήσεων των κωδικών της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και των διακρίσεων του Taric ή λόγω της
σύναψης νέων συµφωνιών, πρωτοκόλλων, ανταλλαγών επιστολών ή
άλλων πράξεων µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας, θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας
απόφασης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 62 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

Άρθρο 6
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης οίνων
που συστάθηκε από το άρθρο 74 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 7
1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων της επιτροπής σύνδεσης
σχετικά µε την κατάρτιση καταλόγων προστατευοµένων ονοµασιών,
οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο
14 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συµφωνίας για την αµοιβαία
αναγνώριση, ροστασία και έλγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών
και αρωµατισµένων ποτών, η κοινοτική θέση καθορίζεται από το
Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία προτάσει
της Επιτροπής.

Άρθρο 4
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα που συστάθηκε από το άρθρο 248α του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα
άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις που
τροποποιούν τους καταλόγους και το πρωτόκολλο της συµφωνίας,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2 της
παρούσας απόφασης. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που υπάγονται στα εν λόγω άρθρα, η κοινοτική θέση καθορίζεται και παρουσιάζεται από την Επιτροπή.

Άρθρο 8

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 5
1.
Για τους σκοπούς των αποφάσεων της επιτροπής σύνδεσης
σχετικά µε την κατάρτιση καταλόγων προστατευοµένων ονοµασιών,
οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 και στο άρθρο
14 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συµφωνίας για την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων, η κοινοτική θέση καθορίζεται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε
ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 13 και 14 της συµφωνίας για την αµοιβαία αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων, η Επιτροπή θα συνάψει τις αναγκαίες πράξεις που τροποποιούν τους καταλόγους και

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή εφαρµογής για τα
οινοπνευµατώδη ποτά, που συστάθηκε από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1576/89 και από την επιτροπή εφαρµογής για
τους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση τον
οίνο και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων, που
συστάθηκε από το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/
91.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/5468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Οι επιτροπές θεσπίζουν τους εσωτερικούς τους κανονισµούς.

27.12.2001
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Άρθρο 9
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. REYNDERS
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την προσαρµογή των εµπορικών θεµάτων της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών παραχωρήσεων για
ορισµένους οίνους, την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων καθώς και την
αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων
ποτών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, καλούµενη στο εξής «Κοινότητα»,
αφενός, και,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, καλούµενη στο εξής «Σλοβενία»,
αφετέρου,
που στο εξής καλούνται «συµβαλλόµενα µέρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, η ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, που
ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου, η οποία στο εξής καλείται
«ευρωπαϊκή συµφωνία», υπεγράφη στο Λουξεµβούργο στις 10 Ιουνίου 1996 και άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 1999,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σε µία κοινή δήλωση προθέσεων των δύο µερών, η οποία προσαρτάται στην ευρωπαϊκή συµφωνία που
υπεγράφη στις 10 Ιουνίου 1996, τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν ότι «θα αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύσεων και
θα συναφθεί εγκαίρως µια χωριστή αµοιβαία συµφωνία για τους οίνους, ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα µε τη συµφωνία
(ενδιάµεση συµφωνία)»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, µε τη βάση αυτή, τα µέρη διεξήγαγαν και περάτωσαν διαπραγµατεύσεις,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, για εξασφαλισθεί η συνοχή µε τις άλλες υποψήφιες χώρες, τα αποτελέσµατα αυτών των διαπραγµατεύσεων θα
πρέπει να ενσωµατωθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συµφωνίας µε τη µορφή ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το παρόν πρωτόκολλο για τους οίνους και τα οινοπνευµατώδη πρέπει να αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2002,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να τεθούν σε εφαρµογή, το συντοµότερο δυνατόν, οι διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τους όρους εµπορίας των οίνων, των οινοπνευµατωδών και των αρωµατισµένων ποτών στις
αντίστοιχες αγορές τους, σύµφωνα µε τις αρχές της ποιότητας, του αµοιβαίου συµφέροντος και της αµοιβαιότητας,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το συµφέρον και των δύο συµβαλλοµένων µερών, όσον αφορά την αµοιβαία προστασία και έλεγχο
των ονοµασιών οίνων και των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να καθορίσουν, µε κοινή συµφωνία, τις προσαρµογές που πρέπει να επέλθουν στις εµπορικές πτυχές της
ευρωπαϊκής συµφωνίας στο γεωργικό τοµέα,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1
Το παρόν πρωτόκολλο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Συµφωνία για την καθιέρωση αµοιβαίων προτιµησιακών εµπορικών παραχωρήσεων για ορισµένους οίνους
(παράρτηµα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου).
2. Συµφωνία για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών των οίνων (παράρτηµα ΙΙ του
παρόντος πρωτοκόλλου).
3. Συµφωνία για την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών (παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου).
Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της συµφωνίας του σηµείου 2 και στο άρθρο 5 της συµφωνίας του
σηµείου 3 θα καταρτιστούν σε µεταγενέστερο στάδιο και θα εγκριθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14 των εν λόγω συµφωνιών, αντιστοίχως.
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Άρθρο 2

Tο παρόν πρωτόκολλο και τα παραρτήµατά του αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ευρωπαϊκής συµφωνίας.
Άρθρο 3
Tο παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα και τη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν
διαδικασίες τους. Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του.
Tα συµβαλλόµενα µέρη γνωστοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο.
Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των διαδικασιών του άρθρου 3, το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την
1η Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 5
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική,
ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και σλοβενική γλώσσα και όλα τα κείµενα είναι εξίσου
αυθεντικά.

Hecho en Ljubljana, el siete de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Ljubljana, den syvende december to tusind og en.
Geschehen zu Ljubljana am siebten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στη Λιουµπλιάνα, στις εφτά ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done in Ljubljana on the seventh day of December in the year two thousand and one.
Fait à Ljubljana, le sept décembre deux mille un.
Fatto a Lubiana, addì sette dicembre duemilauno.
Gedaan te Ljubljana, de zevende december tweeduizendeneen.
Feito em Liubliana, em sete de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Ljubljanassa, seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Ljubljana den sjunde december tjugohundraett.
V Ljubljana, sedmega decembra dva tisoč ena.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Republiko Slovenijo
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε αµοιβαίες προτιµησιακές εµπορικές παραχωρήσεις για ορισµένους οίνους
1.
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, υπόκεινται στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Οίνος από νωπά σταφύλια

ex 2204 29

Οίνος από νωπά σταφύλια

Επιβλητέος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Ειδικές
διατάξεις

Απαλλαγή

16 000

4 800

(1) (2)

Απαλλαγή

32 000

0

(2)

(1) Υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 80 % της επιλέξιµης ποσότητας χρησιµοποιήθηκε κατά το προηγούµενο έτος, η ετήσια αύξηση εφαρµόζεται
µέχρις ότου το άθροισµα της ποσόστωσης που εφαρµόζεται στην κλάση ex 2204 10 και ex 2204 21 και της ποσόστωσης που εφαρµόζεται
στην κλάση ex 2204 29 φθάνει σε ανώτατο όριο των 72 000 hl.
(2) Μετά από αίτηµα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, µπορούν να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις για την προσαρµογή των ποσοστώσεων µε την
ποσόστωση που εφαρµόζεται στην κλάση ex 2204 29 στην ποσόστωση που εφαρµόζεται στις κλάσεις ex 2204 10 και ex 2204 21.

2.
Η Κοινότητα χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται
στο σηµείο 1, υπό την επιφύλαξη ότι η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας δεν χορηγεί επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή για
τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων.
3.
Οι εισαγωγές στη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, υπόκεινται
στις παραχωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω:
Τελωνιακός
κωδικός της
Κροατίας

Περιγραφή

ex 2204 10

Αφρώδης οίνος ποιότητας

ex 2204 21

Wine of fresh grapes

Επιβλητέος
δασµός

Ποσότητες έτους
2002
(hl)

Ετήσια αύξηση
ποσοτήτων
(hl)

Ειδικές
διατάξεις

Απαλλαγή

12 000

1 200

(1)

(1) Με τον όρο ότι τουλάχιστον το 80 % της επιλέξιµης ποσότητας έχει χρησιµοποιηθεί κατά το προηγούµενο έτος, η ετήσια αύξηση εφαρµόζεται
µέχρις ότου η ποσόστωση φθάσει σε ανώτατο όριο 15 000 hl.

4.
Η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας χορηγεί προτιµησιακό δασµό µηδέν εντός των δασµολογικών ποσοστώσεων
σύµφωνα µε το σηµείο 3, υπό την επιφύλαξη ότι η Κοινότητα δεν χορηγεί για τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων
επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή.
5.

Η παρούσα συµφωνία καλύπτει τους οίνους:

α) οι οποίοι έχουν παραχθεί από νωπά σταφύλια που έχουν παραχθεί και συγκοµισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος
του οικείου συµβαλλόµενου µέρους, και
β) i) κατάγονται από την Eυρωπαϊκή Ένωση, και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις οινολογικές πρακτικές και
επεξεργασίες που αναφέρονται στον τίτλο V του κανονισµού (EΚ) αριθ 1493/1999 του Συµβουλίου, της
17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1),
ii) κατάγονται από την ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας και έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν
τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που συνάδουν µε τη νοµοθεσία της Σλοβενίας. Οι εν λόγω
οινολογικοί κανόνες πρέπει να συµφωνούν µε την κοινοτική νοµοθεσία.
(1) ΕΕ L 179 της 1.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L
328 της 23.12.2000, σ. 2).
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6.
Οι εισαγωγές οίνου στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία εξαρτώνται
από την προσκόµιση ενός πιστοποιητικού που εκδίδεται από έναν επίσηµο φορέα που αναγνωρίζεται και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αναφέρεται στους καταλόγους που καταρτίζονται από κοινού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο εν λόγω οίνος συνάδει προς τις διατάξεις του σηµείου 5 στοιχείο β).
7.
Tα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν τις δυνατότητες να χορηγήσουν αµοιβαία περαιτέρω παραχωρήσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του εµπορίου οίνων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.
8.
Tα συµβαλλόµενα µέρη διασφαλίζουν ότι τα οφέλη που χορηγούνται αµοιβαία δεν θίγονται από άλλα
µέτρα.
9.
Κατόπιν αιτήµατος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις σχετικά µε οποιοδήποτε πρόβληµα που αφορά την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
10.
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος της
∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, σύµφωνα µε τις αρχές
της αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να
προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οίνων που κατάγονται από το έδαφός τους, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσουν ότι εκπληρούνται οι
υποχρεώσεις και επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στους οίνους που εµπίπτουν
στην κλάση 2204 της διεθνούς σύµβασης για το εναρµονισµένο
σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων («εναρµονισµένο σύστηµα»), η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14
Ιουνίου 1983.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας και εκτός αντιθέτου
διατάξεως αυτής, νοούνται ως:
α) «οίνος καταγωγής» ακολουθούµενος από την ονοµασία του
ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: ο οίνος που παράγεται στο
έδαφος του οικείου συµβαλλόµενου µέρους από σταφύλια τα
οποία έχουν συγκοµισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος του εν
λόγω συµβαλλόµενου µέρους,
β) «γεωγραφική ένδειξη»: οποιαδήποτε ένδειξη, συµπεριλαµβανοµένης µιας «ονοµασίας προέλευσης», όπως καθορίζεται στο
άρθρο 22 παράγραφος 1 της συµφωνίας για τις εµπορικές
πτυχές των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (καλούµενη
στο εξής «συµφωνία TRIPS»), που αναγνωρίζεται από τις
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου
µέρους για τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης
ενός οίνου καταγωγής του εδάφους του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους,
γ) «παραδοσιακή έκφραση»: µια ονοµασία που χρησιµοποιείται
κατά παράδοση, σύµφωνα µε το παράρτηµα, και που αναφέρεται ιδίως στη µέθοδο παραγωγής ή στην ποιότητα, στο χρώµα
ή στο είδος του οίνου, η οποία είναι επαρκώς διακριτική ή/και
καθιερωµένης φήµης και αναγνωρίζεται από τις νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις ενός συµβαλλόµενου µέρους για
τους σκοπούς της περιγραφής και της παρουσίασης αυτού του
οίνου που κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου µέρους,
δ) «προστατευόµενη ονοµασία»: µία γεωγραφική ένδειξη ή µία
παραδοσιακή έκφραση, όπως καθορίζονται στα στοιχεία β) και

γ), αντίστοιχα, και προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας,
ε) «οµώνυµο»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία ή µία προστατευόµενη ονοµασία τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί να
δηµιουργήσει σύγχυση, ή να παραπέµψει σε διαφορετικούς
τόπους καταγωγής ή διαφορετικούς οίνους που κατάγονται
από τα αντίστοιχα εδάφη των συµβαλλοµένων µερών,
στ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν έναν οίνο σε µία ετικέτα ή στα έγγραφα που συνοδεύουν
τη µεταφορά αυτού του οίνου, στα εµπορικά έγγραφα, ιδίως
στα τιµολόγια, στα δελτία παραδόσεων και στη διαφήµιση,
ζ) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες ενδείξεις, σηµεία,
εικόνες ή εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν την ταυτότητα
ενός οίνου και εµφανίζονται στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου
του πώµατος ασφαλείας ή στην αναρτηµένη ετικέτα και στο
περίβληµα που καλύπτει το λαιµό των φιαλών,
η) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σηµεία που χρησιµοποιούνται στα
δοχεία, και στα πώµατα, στις ετικέτες ή στη συσκευασία τους,
θ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως χαρτί,
ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά,
που χρησιµοποιούνται κατά την µεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων και/ή για την παρουσίασή τους για πώληση
στον τελικό καταναλωτή,
ι) «εµπορικό σήµα»:
— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους,
— ένα σύνηθες σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από την
νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους, και
— ένα πολύ γνωστό σήµα, που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της Σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).
TITΛΟΣ I
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας
TRIPS, που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1 Γ της συµφωνίας για
την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε το εν
λόγω παράρτηµα, για να διασφαλίσουν την αµοιβαία προστασία
των ονοµασιών που αναφέρονται στο άρθρο 5, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων που
κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλοµένων µερών. Για τον
σκοπό αυτόν, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τα κατάλληλα νοµικά µέσα για να εξασφαλίζεται η
αποτελεσµατική προστασία και να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση
γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών εκφράσεων για τον προσδιορισµό των οίνων που δεν καλύπτονται από τις σχετικές ενδείξεις ή περιγραφές.
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Στη Σλοβενία, οι προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:

α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής Κοινότητας, στους οποίους εφαρµόζονται, και
β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας.
3.
Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες ονοµασίες της Σλοβενίας:
α) προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, καταγωγής Σλοβενίας, στους οποίους εφαρµόζονται, και
β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
καθορίζονται στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της
Σλοβενίας.
4.
Η προστασία που προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιµοποίηση προστατευόµενων ονοµασιών οίνων, οι οποίοι δεν κατάγονται από την υποδηλούµενη
γεωγραφική περιοχή ή από τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά
παράδοση η έκφραση, και εφαρµόζονται ακόµη και όταν:
— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή του οίνου,
— η γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,
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ο οίνος κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου
µέρους.
7.
Η επιτροπή σύνδεσης µπορεί να καθορίσει, µε απόφαση, τους
πρακτικούς όρους χρήσης ώστε να καθίσταται δυνατή η διάκριση
µεταξύ των οµωνύµων ενδείξεων ή εκφράσεων που αναφέρονται
στις παραγράφους 5 και 6, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη της
δίκαιης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων παραγωγών καθώς και
την ανάγκη να µην παραπλανώνται οι καταναλωτές.
8.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα ενός προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου του,
εκτός αν το όνοµα αυτό χρησιµοποιείται κατά τρόπον ώστε να
παραπλανά τους καταναλωτές.
9.
Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει ένα
συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει µία γεωγραφική ένδειξη ή
παραδοσιακή έκφραση του άλλου συµβαλλόµενου µέρους η οποία
δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στην χώρα
καταγωγής του ή η οποία έχει πέσει σε αχρηστία σ’ αυτή τη χώρα.
10.
Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται του δικαιώµατός τους
να επικαλούνται το άρθρο 24, παράγραφοι 4 έως 7 της συµφωνίας
TRIPS για να αρνηθούν να παράσχουν προστασία σε µία ονοµασία
του άλλου µέρους για προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα
συµφωνία.

— η ονοµασία συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος»,
«τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.
5.

Σε περίπτωση οµώνυµων γεωγραφικών ενδείξεων:

α) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, η προστασία παρέχεται σε κάθε
ένδειξη, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά παράδοση και αδιάλειπτα και ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται σε
πλάνη όσον αφορά την αληθινή καταγωγή του οίνου,
β) όταν οι ενδείξεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα µιας γεωγραφικής
περιοχής εκτός του εδάφους των συµβαλλοµένων µερών, το
όνοµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για την περιγραφή και
την παρουσίαση ενός οίνου που έχει παραχθεί στη γεωγραφική
περιοχή στην οποία αναφέρεται το όνοµα, µε την προϋπόθεση
ότι χρησιµοποιείται παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση
του γι’ αυτό το σκοπό ρυθµίζεται από τη χώρα καταγωγής και
ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι
ο οίνος κατάγεται από το έδαφος του εν λόγω συµβαλλόµενου
µέρους.
6.

Σε περίπτωση οµώνυµων παραδοσιακών εκφράσεων:

α) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες, χορηγείται προστασία σε κάθε
έκφραση, µε την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά
παράδοση και αδιάλειπτα και ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται
σε πλάνη όσον αφορά την πραγµατική καταγωγή του οίνου·
β) όταν οι εκφράσεις που προστατεύονται δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας είναι οµώνυµες µε το όνοµα που χρησιµοποιείται για
έναν οίνο που δεν κατάγεται από το έδαφος των συµβαλλοµένων µερών, το όνοµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται για την
περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου, µε την προϋπόθεση
ότι χρησιµοποιείται παραδοσιακά και αδιάλειπτα, ότι η χρήση
του γι’ αυτόν τον σκοπό ρυθµίζεται από τη χώρα καταγωγής και
ότι ο καταναλωτής δεν οδηγείται στο να πιστέψει εσφαλµένα ότι

Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Όσον αφορά τους οίνους, προστατεύονται οι ακόλουθες ονοµασίες:
α) καταγωγής Κοινότητας:
— οι λέξεις που αναφέρονται στο κράτος µέλος από το οποίο
κατάγεται ο οίνος,
— οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι παραδοσιακές εκφράσεις
που εµφαίνονται στους καταλόγους, που καθορίζονται για
τον σκοπό αυτό,
β) καταγωγής Σλοβενίας:
— η ονοµασία «Σλοβενία» ή οποιοδήποτε άλλη ονοµασία που
χρησιµοποιείται για να ορίσει αυτή τη χώρα,
— οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι παραδοσιακές εκφράσεις
που εµφαίνονται στους καταλόγους που καταρτίζονται για
τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 6
Εµπορικά σήµατα
1.
Η καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος για έναν οίνο, το
οποίο περιέχει ή συνίσταται σε ονοµασία που προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, απορρίπτεται ή, κατόπιν αιτήµατος
του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, αν:
— ο εν λόγω οίνος δεν κατάγεται από τον τόπο στον οποίο
αναφέρεται η γεωγραφική ένδειξη,
ή, ανάλογα µε την περίπτωση,
— ο εν λόγω οίνος δεν είναι ο οίνος για τον οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά η παραδοσιακή έκφραση.
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2.
Ωστόσο, ένα εµπορικό σήµα το οποίο έχει καταχωρηθεί
καλόπιστα το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 µπορεί να
χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, υπό τον όρο ότι
πράγµατι χρησιµοποιείται αδιάλειπτα από τότε που καταχωρήθηκε.

8, να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα στο έδαφος των συµβαλλοµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκου µέσου.

Άρθρο 7

Άλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες

Εξαγωγές

Εκτός αν συµφωνηθεί άλλως από τα συµβαλλόµενα µέρη, η
παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη οποιασδήποτε
ευρύτερης προστασίας που παρέχουν ή θα παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη στις ονοµασίες που προστατεύονται από την παρούσα
συµφωνία δυνάµει της εθνικής τους νοµοθεσίας ή άλλων διεθνών
συµφωνιών.

Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που οι οίνοι που κατάγονται από
τα συµβαλλόµενα µέρη εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο
εκτός του εδάφους τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 δεν χρησιµοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση ενός οίνου που
κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
Άρθρο 8
Επέκταση της προστασίας
Στον βαθµό που το επιτρέπει η νοµοθεσία εκάστου των συµβαλλοµένων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία επεκτείνεται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες,
τις ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων ή καταναλωτών των οποίων η έδρα βρίσκεται στο έδαφος του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους.
Άρθρο 9
Εφαρµογή
1.
Εάν υποπέσει στην αντίληψη της αρµόδιας αρχής, η οποία
ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11, ότι η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οίνου, ιδίως στην ετικέτα, στα επίσηµα ή εµπορικά
έγγραφα ή στη διαφήµιση, αντιβαίνει στην παρούσα συµφωνία, τα
συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/
και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες προκειµένου να
καταπολεµήσουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό ή να παρεµποδίσουν
οποιαδήποτε καταχρηστική χρησιµοποίηση µιας προστατευόµενης
ονοµασίας.
2.
Tα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται
και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο
κινούνται, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η µετάφραση των περιγραφών που προβλέπονται από την
κοινοτική νοµοθεσία ή τη σλοβενική νοµοθεσία στην ή στις
γλώσσες του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, περιλαµβάνει µια
λέξη η οποία δύναται να οδηγήσει σε πλάνη, όσον αφορά την
καταγωγή, τη φύση ή την ποιότητα του οίνου που περιγράφεται
ή παρουσιάζεται,
β) όταν, στο δοχείο ή στη συσκευασία οίνου του οποίου η ονοµασία προστατεύεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας ή στη
διαφήµιση ή σε επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα που τον αφορούν
υπάρχουν περιγραφές, εµπορικά σήµατα, ονοµασίες, επιγραφές
ή εικόνες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, παρέχουν εσφαλµένες ή
παραπλανητικές ενδείξεις, όσον αφορά την προέλευση, την
καταγωγή, τη φύση, την ποικιλία της αµπέλου ή τις ουσιαστικές
ιδιότητες του οίνου,
γ) όταν τα χρησιµοποιούµενα για τη συσκευασία δοχεία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οίνου.
3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο

Άρθρο 10

TITΛΟΣ II
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 11
Αρχές εφαρµογής
1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την εκτέλεση της παρούσας συµφωνίας. Όταν ένα
συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές,
εξασφαλίζει και τον συντονισµό των εργασιών τους. Για το σκοπό
αυτό, ορίζεται µόνο µία αρχή.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών, εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Οι
αρχές αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα.
Άρθρο 12
Παραβάσεις
1.
Εάν µία από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:
α) ένας οίνος ο οποίος αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Σλοβενίας και της Κοινότητας, δεν τηρεί
τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας ή τις νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, και
β) η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή
διοικητικών µέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την αρµόδια αρχή ή αρχές
του άλλου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε τη παράγραφο
1, συνοδεύονται από επίσηµα, εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά µέτρα ή
δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα
εξής, όσον αφορά τον συγκεκριµένο οίνο:
α) τον παραγωγό και τον κάτοχο του εν λόγω οίνου,
β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
οίνου,
γ) την περιγραφή και την παρουσίαση του οίνου,
δ) τη φύση της διαπραχθείσας παράβασης των κανόνων καταγωγής
και εµπορίας.
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β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο.

ΤΙTΛΟΣ III
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 13
Οµάδα εργασίας

Άρθρο 16

1.
Συστήνεται οµάδα εργασίας υπό την αιγίδα της υποεπιτροπής
γεωργίας και αλιείας.
2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα που προκύπτει
την εφαρµογή της. Ειδικότερα, η οµάδα εργασίας µπορεί να
τυπώνει συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων
παρούσας συµφωνίας.

της
από
διατης

Άρθρο 14
Καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα τα
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας.
2.

Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) συντάσσουν και τροποποιούν, µε απόφαση της επιτροπής σύνδεσης, τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 και το
πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας κατά τρόπο ώστε να
λαµβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των νοµοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων των συµβαλλόµενων µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς ή να τροποποιήσουν υφιστάµενους
κανονισµούς που αφορούν θέµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος,
όπως είναι η προστασία της υγείας ή του καταναλωτή, που
έχουν επιπτώσεις στον αµπελοοινικό τοµέα,
γ) κοινοποιούν µεταξύ τους τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των
αποφάσεων αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του
φάσµατος της συνεργασίας τους στην αµπελοοινική αγορά, µε
βάση την πείρα που θα αποκτηθεί από την εφαρµογή της παρούσας
συµφωνίας.
4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
στοιχείο α), είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.
ΤΙTΛΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων
Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τους οίνους οι οποίοι:
α) διαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή

Eδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο
έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας.
Άρθρο 17
Παραλείψεις
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, εάν
ένα από αυτά θεωρεί ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει µια από
τις υποχρεώσεις του δυνάµει της παρούσας συµφωνίας.
2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά τις διαβουλεύσεις γνωστοποιεί στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της κάθε περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων
1.
Οι οίνοι οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, είχαν παραχθεί, παρασκευασθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί σύµφωνα µε τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται στην παρούσα συµφωνία, µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
2.
Πλην αντιθέτων διατάξεων θεσπιζόµενων από τα συµβαλλόµενα µέρη, οι οίνοι οι οποίοι έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί,
περιγραφεί και παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία,
αλλά των οποίων η παραγωγή, η παρασκευή, η περιγραφή και η
παρουσίαση παύουν να συνάδουν προς αυτήν, λόγω κάποιας τροποποίησής της, µπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στο
εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
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Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας
σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οίνων
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες ποσότητες οίνου θεωρούνται ότι αποτελούν
µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 50 λίτρα·
2. α) ποσότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
30 λίτρα,
β) ποσότητες τις οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 30 λίτρα,
γ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1
εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε την αµοιβαία
αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών
Άρθρο 1
Στόχοι
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, βάση των αρχών της
αµεροληψίας και της αµοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονοµασίες των οινοπνευµατωδών και
των αρωµατισµένων ποτών που κατάγονται από το έδαφός τους,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από την παρούσα
συµφωνία.
2.
Tα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά
µέτρα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και
την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από την παρούσα
συµφωνία.
Άρθρο 2
Έκταση και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία ισχύει ως προς τα ακόλουθα προϊόντα:
α) Στα οινοπνευµατώδη τα οποία ορίζονται:
— όσον αφορά την Κοινότητα, από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων
ποτών (1),
— όσον αφορά τη Σλοβενία, στον κανονισµό για την ποιότητα
των αλκοολούχων και οινοπνευµατωδών ποτών (επίσηµη
εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας αριθ. 16/88 και 63/88),
και υπάγονται στην κλάση 2208 της διεθνούς σύµβασης για το
εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των
εµπορευµάτων, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου
1983.
β) Στους αρωµατισµένους οίνους, τα αρωµατισµένα ποτά µε βάση
τον οίνο καθώς και τα αρωµατισµένα κοκτέιλ, αµπελοοινικών
προϊόντων, τα οποία στο εξής αποκαλούνται «αρωµατισµένα
ποτά», όπως ορίζονται:

— όσον αφορά τη Σλοβενία, στον κανονισµό για την ποιότητα
των αλκοολούχων και οινοπνευµατωδών ποτών (επίσηµη
εφηµερίδα της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας αριθ. 17/81 και 14/89),
και υπάγονται στις κλάσεις 2205 και ex 2206 της διεθνούς
σύµβασης για το εραρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες
στις 14 Ιουνίου 1983.

Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, νοούνται ως:
α) «οινοπνευµατώδες καταγωγής», ακολουθούµενο από την ονοµασία του ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το οινοπνευµατώδες που έχει παραχθεί στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους
αυτού,
β) «αρωµατισµένο ποτό καταγωγής», ακολουθούµενο από την
ονοµασία του ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη: το αρωµατισµένο ποτό που έχει παραχθεί στο έδαφος αυτού του συµβαλλόµενου µέρους,
γ) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στην ετικέτα,
ενδεχοµένως στα έγγραφα που συνοδεύουν τα οινοπνευµατώδη
ή τα αρωµατισµένα ποτά κατά τη µεταφορά, στα εµπορικά
έγγραφα, και ιδίως στα τιµολόγια, στα δελτία παράδοσης και
στις διαφηµίσεις,
δ) «οµώνυµο»: η ίδια προστατευόµενη ονοµασία, ή προστατευόµενη ονοµασία, η οποία είναι τόσο παραπλήσια ώστε να µπορεί
να δηµιουργήσει σύγχυση, ή να παραπέµψει σε διάφορους
τόπους καταγωγής ή διάφορα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από τα αντίστοιχα εδάφη των
συµβαλλοµένων µερών,
ε) «επισήµανση»: όλες οι περιγραφές και άλλες, ενδείξεις, σηµεία,
σύµβολα, σχέδια ή εµπορικά σήµατα που προσδιορίζουν τα
οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά και εµφανίζονται
στο δοχείο, συµπεριλαµβανοµένου του πώµατος ασφαλείας ή
στην ανηρτηµένη πινακίδα και στο περίβληµα που καλύπτει τον
λαιµό των φιαλών,

— όσον αφορά την Κοινότητα, στον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, τον
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση, των αρωµατισµένων
οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον οίνο και των
αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων (2),

στ) «παρουσίαση»: οι λέξεις ή τα σήµατα που χρησιµοποιούνται
στα δοχεία, συµπεριλαµβανοµένων των πωµάτων τους, στις
ετικέτες ή στη συσκευασία,

(1) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 (ΕΕ L 277 της
30.10.1996, σ. 1).

ζ) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγµατα, όπως χαρτί,
ψάθινα περιβλήµατα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά που
χρησιµοποιούνται κατά τη µεταφορά ενός ή περισσότερων
δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους µε σκοπό την πώληση
στον τελικό καταναλωτή,

27.12.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

η) «εµπορικό σήµα»:
— ένα σήµα, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός
συµβαλλόµενου µέρους,

— η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη µεταφράζεται,
— το όνοµα συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπος», «τρόπος», «αποµίµηση», «µέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις.

— ένα πολύ γνωστό σήµα, που προβλέπεται από το άρθρο 6α
της Σύµβασης του Παρισιού για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1967).

5.
Σε περίπτωση οµωνύµων ονοµασιών οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών, η προστασία παρέχεται για κάθε ονοµασία.
Η Επιτροπή Σύνδεσης µπορεί να καθορίσει, µε απόφασή της, τους
πρακτικούς όρους υπό τους οποίους πρέπει να διαφοροποιούνται
µεταξύ τους οι εν λόγω οµώνυµες ονοµασίες, λαµβανοµένης υπόψη
της ανάγκης για ίση µεταχείριση των ενδιαφεροµένων παραγωγών
και της ανάγκης να µη παραπλανώνται οι καταναλωτές.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 4
Αρχές
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 της συµφωνίας για
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου,
που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για την
ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (στο εξής «συµφωνία TRIPS»), τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία
µέτρα σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, για να διασφαλίζουν
την αµοιβαία προστασία των ονοµασιών που αναφέρονται στο
άρθρο 5 και που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών που κατάγονται από το
έδαφος των συµβαλλόµενων µερών. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε
συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τα
κατάλληλα νοµικά µέσα που εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση των
ονοµασιών που προσδιορίζουν την ταυτότητα των οινοπνευµατωδών ή των αρωµατισµένων ποτών που δεν κατάγονται από τη
γεωγραφική περιοχή την οποία υποδηλώνει η εν λόγω ονοµασία ή
από τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η εν λόγω
ονοµασία.
Στη Σλοβενία, οι προστατευόµενες κοινοτικές ονοµασίες:

— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµικές και κανονιστικές διατάξεις της
Κοινότητας, και
— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, στα οποία εφαρµόζονται.
3.

— αναφέρεται η πραγµατική καταγωγή των οινοπνευµατωδών και
αρωµατισµένων ποτών,

— ένα σύνηθες σήµα, το οποίο αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους, και

TITΛΟΣ I

2.
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Στην Κοινότητα, οι προστατευόµενες σλοβενικές ονοµασίες:

— µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τους όρους που
προβλέπονται από τις νοµικές και κανονιστικές διατάξεις της
Σλοβενίας, και
— προορίζονται αποκλειστικά για τα οινοπνευµατώδη και τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Σλοβενίας, στα οποία εφαρµόζονται.
4.
Η προστασία που προβλέπεται από την παρούσα συµφωνία
απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιµοποίηση των προστατευόµενων ονοµασιών οινοπνευµατωδών και αρωµατισµένων ποτών, τα
οποία δεν κατάγονται από τη γεωγραφική περιοχή την οποία
υποδηλώνει η εν λόγω ονοµασία ή από τον τόπο όπου χρησιµοποιείται κατά παράδοση η εν λόγω ονοµασία, και εφαρµόζεται
ακόµη και όταν:

6.
Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν κατ’
ουδένα τρόπο το δικαίωµα κάθε προσώπου να χρησιµοποιεί για
εµπορικούς λόγους το όνοµά του ή το όνοµα του προκατόχου του,
εκτός εάν το εν λόγω όνοµα χρησιµοποιείται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να παραπλανώνται οι καταναλωτές.
7.
Καµιά διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει το
ένα συµβαλλόµενο µέρος να προστατεύει την ονοµασία του άλλου
συµβαλλόµενου µέρους, η οποία δεν προστατεύεται ή έχει πέσει σε
αχρηστία στη χώρα καταγωγής του.
8.
Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται του δικαιώµατός τους
να επικαλούνται το άρθρο 24, παράγραφοι 4 και 7 της Συµφωνίας
TRIPS για να αρνηθούν να παράσχουν προστασία στις ονοµασίες
του άλλου µέρους.
Άρθρο 5
Προστατευόµενες ονοµασίες
Προστατεύονται οι ακόλουθες ονοµασίες:
α) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 1,
β) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη, καταγωγής Σλοβενίας, οι ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 2,
γ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 3,
δ) όσον αφορά τα αρωµατισµένα ποτά, καταγωγής Κοινότητας, οι
ονοµασίες που απαριθµούνται στον κατάλογο 4.
Άρθρο 6
Εµπορικά σήµατα
1.
Η καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος για ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό, το οποίο περιέχει ή συνίσταται σε
µια ονοµασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, απορρίπτεται ή, µετά
από αίτηµα του ενδιαφερόµενου µέρους, ακυρώνεται, στην
περίπτωση οινοπνευµατώδους που δεν κατάγεται από τον τόπο που
υποδηλώνει η ονοµασία.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εµπορικό σήµα που
είχε κατατεθεί καλόπιστα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1995 το αργότερο, µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του
2005, υπό τον όρο ότι έχει πράγµατι χρησιµοποιηθεί αδιάλειπτα
από τότε που κατατέθηκε.
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Άρθρο 7
Eξαγωγές
Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που τα οινοπνευµατώδη ή αρωµατισµένα ποτά που κατάγονται από το έδαφος των συµβαλλόµενων
µερών, εξάγονται και διατίθενται στο εµπόριο εκτός του εδάφους
τους, οι προστατευόµενες ονοµασίες ενός συµβαλλόµενου µέρους
δυνάµει της παρούσας συµφωνίας δεν χρησιµοποιούνται για την
περιγραφή ή την παρουσίαση οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου
ποτού που κατάγεται από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
Άρθρο 8
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8, να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τα συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ενδίκου µέσου.
Άρθρο 10
Άλλες εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και διεθνείς συµφωνίες
Εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν άλλως, η παρούσα
συµφωνία δεν αποκλείει την επέκταση της προστασίας, τώρα ή στο
µέλλον, την οποία παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη βάσει της
εθνικής τους νοµοθεσίας ή βάσει άλλων διεθνών συµφωνιών, στις
ονοµασίες οι οποίες προστατεύονται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας.

Επέκταση της προστασίας

ΤΙΤΛΟΣ II

Στο βαθµό που το επιτρέπει η νοµοθεσία εκάστου των συµβαλλόµενων µερών, η προστασία που παρέχεται από την παρούσα συµφωνία καλύπτει τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τις οµοσπονδίες, τις
ενώσεις και τις οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων και καταναλωτών
των οποίων η έδρα βρίσκεται στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 11
Αρχές εφαρµογής

Άρθρο 9
Εφαρµογή
1.
Εάν υποπέσει στην αντίληψη της αρµόδιας αρχής, η οποία
ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11, ότι η περιγραφή ή η παρουσίαση ενός οινοπνευµατώδους ή αρωµατισµένου ποτού, ιδίως στην
ετικέτα, στα επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα ή στη διαφήµιση, αντιβαίνει στην παρούσα συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν
τα αναγκαία διοικητικά µέτρα ή/και κινούν τις απαιτούµενες δικαστικές διαδικασίες προκειµένου να καταπολεµήσουν τον αθέµιτο
ανταγωνισµό ή να παρεµποδίσουν οποιαδήποτε καταχρηστική
χρησιµοποίηση της προστατευόµενης ονοµασίας.
2.
Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται
και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο
κινούνται, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η µετάφραση των ονοµασιών που προβλέπονται από την
κοινοτική νοµοθεσία ή τη σλοβενική νοµοθεσία στην ή στις
γλώσσες του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, περιλαµβάνει µια
λέξη η οποία δύναται να οδηγήσει σε πλάνη όσον αφορά την
καταγωγή, τη φύση ή την ποιότητα των οινοπνευµατωδών ή των
αρωµατισµένων ποτών, τα οποία αναγνωρίζονται κατ’ αυτό τον
τρόπο,
β) όταν, στα δοχεία ή στις συσκευασίες, στη διαφήµιση ή σε
επίσηµα ή εµπορικά έγγραφα που αφορούν ονοµασίες προστατευόµενες στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, υπάρχουν
περιγραφές, εµπορικά σήµατα, λέξεις, επιγραφές ή εικόνες οι
οποίες, άµεσα ή έµµεσα, παρέχουν εσφαλµένες ή παραπλανητικές ενδείξεις, όσον αφορά την καταγωγή, τη φύση ή τις βασικές
ιδιότητες των οινοπνευµατωδών ή των αρωµατισµένων ποτών,
γ) όταν χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία δοχεία τα οποία είναι
παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οινοπνευµατώδους ή
του αρωµατισµένου ποτού.
3.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει τη δυνατότητα των προσώπων και των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο

1.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση της παρούσας συµφωνίας. Όταν ένα συµβαλλόµενο µέρος ορίζει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές, µεριµνά
και για την εξασφάλιση του συντονισµού των ενεργειών τους. Για
το σκοπό αυτό, ορίζεται µόνο µια αρχή επαφής.
2.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τις
ονοµασίες και τις διευθύνσεις αυτών των αρχών, εντός δύο µηνών
το αργότερο από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας.
Οι αρχές αυτές συνεργάζονται στενά και άµεσα µεταξύ τους.
Άρθρο 12
Παραβάσεις
1.
Εάν µία από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11
έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:
α) ένα οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό όπως ορίζεται στο
άρθρο 2, το οποίο αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
εµπορίου µεταξύ της Σλοβενίας και της Κοινότητας, δεν συνάδει
προς την παρούσα συµφωνία ή τις νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, οι οποίες εφαρµόζονται
στα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά, και
β) ότι η µη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος και θα µπορούσε να οδηγήσει στην εφαρµογή διοικητικών µέτρων ή/και στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών,
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και την αρµόδια αρχή ή αρχές
του άλλου µέρους.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο
1 συνοδεύονται από επίσηµα εµπορικά ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα, τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά µέτρα ή
δικαστικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν ιδίως
τα εξής, σχετικά µε το συγκεκριµένο οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό:
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α) τον παραγωγό και το πρόσωπο που έχει εξουσία να διαθέτει το
οινοπνευµατώδες ή αρωµατισµένο ποτό,
β) τη σύνθεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αυτού του
ποτού,
γ) την περιγραφή και την παρουσίασή του,

L 342/95

4.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2,
σηµείο α), είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία
υποχρεούνται να λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για την
εκτέλεσή τους.

ΤΙTΛΟΣ IV

δ) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την µη τήρηση των
κανόνων που αφορούν την παραγωγή και την εµπορία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙTΛΟΣ III

Άρθρο 15

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

∆ιαµετακόµιση µικρών ποσοτήτων

Άρθρο 13

Η παρούσα συµφωνία δεν ισχύει ως προς τα οινοπνευµατώδη ή
αρωµατισµένα ποτά τα οποία:

Οµάδα εργασίας

α) διαµετακοµίζονται µέσω του εδάφους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, ή

1.
Συστήνεται οµάδα εργασίας υπό την αιγίδα της υποεπιτροπής
γεωργίας και αλιείας.

β) κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και
αποστέλλονται σε µικρές ποσότητες από το ένα συµβαλλόµενο
µέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο.

2.
Η οµάδα εργασίας µεριµνά για την ορθή λειτουργία
παρούσας συµφωνίας και εξετάζει κάθε θέµα που προκύπτει
την εφαρµογή της. Ειδικότερα, η οµάδα εργασίας µπορεί να
τυπώνει συστάσεις για την καλύτερη επίτευξη των στόχων
παρούσας συµφωνίας.

της
από
διατης

Άρθρο 16
Eδαφική εφαρµογή

Άρθρο 14
Καθήκοντα των συµβαλλοµένων µερών
1.
Tα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται, άµεσα ή µέσω της
οµάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 13, σχετικά µε όλα τα
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή και τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας.
2.

Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη:

α) συντάσσουν και τροποποιούν, µε απόφαση της επιτροπής σύνδεσης, τους καταλόγους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5
και το πρωτόκολλο της παρούσας συµφωνίας κατά τρόπο ώστε
να λαµβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των νοµοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων των συµβαλλόµενων µερών,
β) αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισµούς να τροποποιήσουν υφισταµένους κανονισµούς δηµόσιου συµφέροντος, όπως είναι η προστασία της
υγείας ή του καταναλωτή, που έχουν επιπτώσεις στην αγορά
οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών,
γ) ανακοινώνουν µεταξύ τους τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των
αποφάσεων αυτών.
3.
Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµενο
µέρος µπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη διεύρυνση του
φάσµατος της συνεργασίας τους στην αγορά οινοπνευµατωδών ή
αρωµατισµένων ποτών, µε βάση την πείρα που θα αποκτηθεί από
την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας,

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο
έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας.

Άρθρο 17
Παραλείψεις
1.
Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, εάν
ένα από αυτά θεωρεί ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει µία από
τις υποχρεώσεις του δυνάµει της συµφωνίας.
2.
Tο συµβαλλόµενο µέρος που ζητά τις διαβουλεύσεις γνωστοποιεί στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεπτοµερή εξέταση της κάθε περίπτωσης.
3.
Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσµατικά τα µέτρα καταπολέµησης της απάτης, µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά συντηρητικά µέτρα, χωρίς προηγούµενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αµέσως µετά τη λήψη αυτών των
µέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις.
4.
Εάν, µετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία, το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή
έλαβε τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µπορεί να
λαµβάνει τα ενδεδειγµένα συντηρητικά µέτρα ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
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Άρθρο 18
Εµπορία των προϋπαρχόντων αποθεµάτων

1.
Τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας,
είχαν παραχθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί νοµίµως σύµφωνα µε τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις των συµβαλλόµενων µερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται στην παρούσα συµφωνία, µπορούν να
διατίθενται στο εµπόριο από τους χονδρεµπόρους επί ένα έτος από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, από δε τους
εµπόρους λιανικής µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων. Από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά που ορίζονται στη συµφωνία, δεν µπορούν πλέον να
παράγονται εκτός των ορίων της περιοχής καταγωγής τους.
2.
Εκτός αντιθέτου συµφωνίας
οποία έχουν παραχθεί, περιγραφεί
περιγραφή και η παρουσίαση δεν
εξακολουθούν να διατίθενται στο

των συµβαλλοµένων µερών, τα οινοπνευµατώδη και αρωµατισµένα ποτά τα
και παρουσιαστεί σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία, αλλά των οποίων η
συµφωνούν πλέον µε αυτήν, λόγω κάποιας τροποποίησης της, µπορούν να
εµπόριο µέχρι την εξάντληση των αποθεµάτων.
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Πρωτόκολλο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας
σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων
ποτών
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο β) της συµφωνίας, οι ακόλουθες ποσότητες οινοπνευµατωδών ή αρωµατισµένων ποτών, θεωρούνται ότι αποτελούν µικρές ποσότητες:
1. Ποσότητες σε επισηµασµένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα µε πώµα ασφαλείας µιας χρήσης, όταν η
συνολική µεταφερόµενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει
τα 10 λίτρα.
2. α) ποσότητες, οι οποίες περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα
10 λίτρα,
β) ποσότητες, τις οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 10 λίτρα,
γ) ποσότητες, οι οποίες αποτελούν µέρος των προσωπικών αντικειµένων ενός ιδιώτη που µετακοµίζει,
δ) ποσότητες, οι οποίες εισάγονται για επιστηµονικά ή τεχνικά πειράµατα και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1
εκατόλιτρο,
ε) ποσότητες, οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωµατικές, προξενικές ή συναφείς αρχές,
στ) ποσότητες, οι οποίες αποτελούν µέρος των εφοδίων των διεθνών µέσων µεταφοράς.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σηµείο 1 δεν µπορεί να ισχύει σωρευτικά µε µία ή περισσότερες από τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.
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