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II
(Πρα΄ξεις για την ισχυ΄ των οποι΄ων δεν απαιτει΄ται δηµοσι΄ευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
της 4 απριλι΄ου 2002
΄ ν µε την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
για τη συ΄ναψη επτα΄ συµφωνιω
(2002/309/EE, Euratom)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

—

συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της
Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις σιδηροδροµικε΄ς και οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν,

—

συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της
Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων,

—

συµφωνι΄α αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης σχετικα΄ µε την
αξιολο΄γηση της πιστο΄τητας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας,

—

συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και
της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε ορισµε΄νες
πτυχε΄ς που αφορου΄ν τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις,

—

συµφωνι΄α επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των και της
Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως
το α΄ρθρο 310 σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 2,
πρω΄το εδα΄φιο, δευ΄τερη προ΄ταση, παρα΄γραφος 3, δευ΄τερο εδα΄φιο
και παρα΄γραφος 4,
τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Ατοµικη΄ς
Ενεργει΄ας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 101, δευ΄τερο εδα΄φιο,
την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
τη συ΄µφωνη γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄

Κοινοβουλι΄ου (1),

την ΄εγκριση του Συµβουλι΄ου,
Εκτιµω΄ντας τα εξη΄ς:
(1)

Προκειµε΄νου να προωθηθου΄ν οι προνοµιακοι΄ δεσµοι΄ µεταξυ΄
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας
και η κοινη΄ επιθυµι΄α τους να διευρυ΄νουν και να ενισχυ΄σουν
τις σχε΄σεις τους, υπεγρα΄φησαν στις 21 Ιουνι΄ου 1999 και
θα πρε΄πει να εγκριθου΄ν οι ακο΄λουθες συµφωνι΄ες:
—

—

συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των
κρατω΄ν µελω΄ν της, αφενο΄ς, και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας, αφετε΄ρου,
συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της
Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις αεροπορικε΄ς
µεταφορε΄ς,

(1) ΕΕ C 41, 7.2.2001, σ. 25.

(2)

Οι επτα΄ συµφωνι΄ες συνδε΄ονται α΄ρρηκτα µεταξυ΄ τους κατα΄
το ο΄τι προβλε΄πεται να τεθου΄ν σε ισχυ΄ και να λη΄ξουν
ταυτοχρο΄νως, ΄εξι µη΄νες µετα΄ την παραλαβη΄ κοινοποι΄ησης
µη ανανε΄ωσης η΄ καταγγελι΄ας για οποιαδη΄ποτε απο΄ αυτε΄ς.

(3)

'Οσον αφορα΄ τη συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α
των προσω΄πων, οι δεσµευ΄σεις που περιε΄χονται στη συµφωνι΄α
και που υπα΄γονται στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του τι΄τλου IV του
τρι΄του µε΄ρους της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, δεν δεσµευ΄ουν το Βασι΄λειο της ∆ανι΄ας, την
Ιρλανδι΄α και το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας
και Βορει΄ου Ιρλανδι΄ας ως υποχρεω΄σεις κοινοτικου΄ δικαι΄ου,
αλλα΄ ως υποχρεω΄σεις που απορρε΄ουν απο΄ δε΄σµευση µεταξυ΄
αυτω΄ν των κρατω
΄ ν µελω΄ν και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας.
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(4)

(5)
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'Οσον αφορα΄ τη συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων, κατα΄ περι΄πτωση, τα µε΄τρα που ει΄ναι
απαραι΄τητα για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 5, παρα΄γραφος
3, πρω΄τη περι΄πτωση της παρου΄σας απο΄φασης µπορου΄ν να
λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζεται
στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 4. Αυτα΄ τα µε΄τρα θα πρε΄πει να
θεσπισθου΄ν συ΄µφωνα µε την απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του
Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄
των ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω΄ν αρµοδιοτη΄των που
ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (1).
Ορισµε΄να καθη΄κοντα σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ ΄εχουν
ανατεθει΄ στις µεικτε΄ς επιτροπε΄ς που συγκροτου΄νται δυνα΄µει
των συµφωνιω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νης της εξουσι΄ας τροποποι΄ησης ορισµε΄νων πτυχω΄ν των Παραρτηµα΄των τους. Θα
πρε΄πει να θεσπισθου΄ν οι κατα΄λληλες εσωτερικε΄ς διαδικασι΄ες
για την εξασφα΄λιση της ορθη΄ς λειτουργι΄ας των συµφωνιω΄ν
και, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, θα πρε΄πει να εξουσιοδοτηθει΄
η Επιτροπη΄ να συµφωνει΄ µε ορισµε΄νες τεχνικε΄ς τροποποιη΄σεις των συµφωνιω΄ν η΄ να λαµβα΄νει ορισµε΄νες αποφα΄σεις για
την εφαρµογη΄ τους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

'Αρθρο 1

30.4.2002

2.
Συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους τους, οι επτα΄ συµφωνι΄ες αρχι΄ζουν
να ισχυ΄ουν και παυ΄ουν να εφαρµο΄ζονται την ΄δια
ι
ηµεροµηνι΄α,
΄εξι µη΄νες µετα΄ την παραλαβη΄ κοινοποι΄ησης µη ανανε΄ωσης η΄
καταγγελι΄ας για οποιαδη΄ποτε απο΄ αυτε΄ς.

'Αρθρο 2
'Οσον αφορα΄ τη συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των
προσω΄πων, η Κοινο΄τητα εκπροσωπει΄ται στη µεικτη΄ επιτροπη΄ που
συγκροτει΄ται µε το α΄ρθρο 14 της συµφωνι΄ας, απο΄ αντιπρο΄σωπο
της Επιτροπη΄ς. Η θε΄ση που θα υιοθετει΄ η Κοινο΄τητα κατα΄ την
πορει΄α της εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας ο΄σον αφορα΄ τις αποφα΄σεις
και τις συστα΄σεις της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς καθορι΄ζεται απο΄ το
Συµβου΄λιο κατο΄πιν προτα΄σεως της Επιτροπη΄ς, συ΄µφωνα µε τις
αντι΄στοιχες διατα΄ξεις της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας.

'Αρθρο 3
1.
'Οσον αφορα΄ τη συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις αεροπορικε΄ς
µεταφορε΄ς, η Κοινο΄τητα εκπροσωπει΄ται στη µεικτη΄ επιτροπη΄ που
συγκροτει΄ται µε το α΄ρθρο 21 της συµφωνι΄ας, απο΄ την Επιτροπη΄,
επικουρου΄µενη απο΄ αντιπροσω΄πους των κρατω΄ν µελω΄ν.

1.
Εγκρι΄νονται, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, οι
ακο΄λουθες ΄εξι συµφωνι΄ες:
2.
Η θε΄ση που θα υιοθετει΄ η Κοινο΄τητα σε σχε΄ση µε τις
αποφα΄σεις της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς, µε τις οποι΄ες απλω΄ς επεκτει΄νεται
στην Ελβετι΄α η ισχυ΄ς πρα΄ξεων της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας, καθορι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄, µε την επιφυ΄λαξη των τεχνικω΄ν προσαρµογω΄ν που, ενδεχοµε΄νως, απαιτου΄νται.

—

συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν
της, αφενο΄ς, και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας, αφετε΄ρου,

—

συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς,

—

συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις σιδηροδροµικε΄ς και
οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν,

3.
'Οσον αφορα΄ τις λοιπε΄ς αποφα΄σεις της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς, η
θε΄ση της Κοινο΄τητας καθορι΄ζεται απο΄ το Συµβου΄λιο, µε ειδικη΄
πλειοψηφι΄α, κατο΄πιν προτα΄σεως της Επιτροπη΄ς.

—

συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς γεωργικω΄ν
προϊο΄ντων,

'Αρθρο 4

—

συµφωνι΄α αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση
της πιστο΄τητας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της
Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας,

—

συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε ορισµε΄νες πτυχε΄ς που
αφορου΄ν τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις.

1.
'Οσον αφορα΄ τη συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις σιδηροδροµικε΄ς
και οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν, η Κοινο΄τητα
εκπροσωπει΄ται στη µεικτη΄ επιτροπη΄ που συγκροτει΄ται µε το
α΄ρθρο 51 της συµφωνι΄ας απο΄ την Επιτροπη΄, επικουρου΄µενη απο΄
αντιπροσω΄πους των κρατω΄ν µελω΄ν. Η θε΄ση που θα υιοθετει΄
η Κοινο΄τητα ο΄σον αφορα΄ αποφα΄σεις της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς
καθορι΄ζεται:

Εγκρι΄νεται, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Ατοµικη΄ς Ενε΄ργειας, η ακο΄λουθη συµφωνι΄α:

—

απο΄ το Συµβου΄λιο, µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α κατο΄πιν προτα΄σεως
της Επιτροπη΄ς, για τα θε΄µατα που αφορου΄ν τα α΄ρθρα 42,
45, 46, 47 και 54 της συµφωνι΄ας,

Συµφωνι΄α επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς συνεργασι΄ας
µεταξυ΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των και της Ελβετικη΄ς
Συνοµοσπονδι΄ας.

—

για ο΄λα τα α΄λλα θε΄µατα, απο΄ την Επιτροπη΄, κατο΄πιν
διαβουλευ΄σεως µε την επιτροπη΄ που συγκροτη΄θηκε δυνα΄µει
του πρω΄του εδαφι΄ου του α΄ρθρου 4 της απο΄φασης
92/578/ΕΟΚ (2).

—

Τα κει΄µενα των συµφωνιω΄ν επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα
απο΄φαση.
(1) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

(2) ΕΕ L 373, 21.12.1992, σ. 26.
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'Αρθρο 5

—

1.
'Οσον αφορα΄ τη συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων, η Κοινο΄τητα εκπροσωπει΄ται στη µεικτη΄
επιτροπη΄ γεωργι΄ας, που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 1
της συµφωνι΄ας, και στη µεικτη΄ κτηνιατρικη΄ επιτροπη΄, που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 1 του Παραρτη΄µατος αριθ. 11
της συµφωνι΄ας, απο΄ την Επιτροπη΄, επικουρου΄µενη απο΄ αντιπροσω΄πους των κρατω΄ν µελω΄ν.

ο΄σον αφορα΄ ζητη΄µατα που συνδε΄ονται µε το παρα΄ρτηµα 8
της συµφωνι΄ας και τα προσαρτη΄µατα΄ του, συ΄µφωνα µε τη
διαδικασι΄α που θεσπι΄ζει το α΄ρθρο 14 η΄ το α΄ρθρο 15 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 (5) η΄ το α΄ρθρο 13 η΄ το
α΄ρθρο 14 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1 601/91 (6),

—

ο΄σον αφορα΄ ζητη΄µατα που συνδε΄ονται µε το παρα΄ρτηµα 9
της συµφωνι΄ας και τα προσαρτη΄µατα΄ του, συ΄µφωνα µε τη
διαδικασι΄α που θεσπι΄ζει το α΄ρθρο 14 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91 (7),

—

ο΄σον αφορα΄ ζητη΄µατα που συνδε΄ονται µε το παρα΄ρτηµα 10
της συµφωνι΄ας και τα προσαρτη΄µατα΄ του, συ΄µφωνα µε τη
διαδικασι΄α που θεσπι΄ζει το α΄ρθρο 46 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 (8).

2.
Η θε΄ση της Κοινο΄τητας, στο πλαι΄σιο της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς
γεωργι΄ας και της µεικτη΄ς κτηνιατρικη΄ς επιτροπη΄ς, καθορι΄ζεται απο΄
το Συµβου΄λιο, µετα΄ απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, συ΄µφωνα µε τις
αντι΄στοιχες διατα΄ξεις της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας.

Εντου΄τοις, η θε΄ση της Κοινο΄τητας σε ζητη΄µατα τα οποι΄α αποτελου΄ν
αντικει΄µενο αποφα΄σεων της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς γεωργι΄ας, ο΄πως
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 3 της συµφωνι΄ας, καθορι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄:
—

ο΄σον αφορα΄ ζητη΄µατα που συνδε΄ονται µε το παρα΄ρτηµα 4
της συµφωνι΄ας και τα προσαρτη΄µατα΄ του, συ΄µφωνα µε
τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας
2000/29/ΕΚ (1),

—

ο΄σον αφορα΄ ζητη΄µατα που συνδε΄ονται µε το παρα΄ρτηµα 5
της συµφωνι΄ας και τα προσαρτη΄µατα΄ του, συ΄µφωνα µε
τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 23 της οδηγι΄ας
70/524/ΕΟΚ (2),

—

ο΄σον αφορα΄ ζητη΄µατα που συνδε΄ονται µε το παρα΄ρτηµα 6
της συµφωνι΄ας και τα προσαρτη΄µατα΄ του, συ΄µφωνα µε
τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 21 της οδηγι΄ας
66/400/ΕΟΚ (3) η΄ µε τις αντι΄στοιχες διατα΄ξεις των α΄λλων
οδηγιω΄ν του Συµβουλι΄ου στον τοµε΄α των σπο΄ρων για σπορα΄,

—

ο΄σον αφορα΄ ζητη΄µατα που συνδε΄ονται µε το παρα΄ρτηµα 7
της συµφωνι΄ας και τα προσαρτη΄µατα΄ του, συ΄µφωνα µε τη
διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 75 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 (4),

(1) ΕΕ L 169, 10.7.2000, σ. 1. Οδηγι΄α η οποι΄α τροποποιη΄θηκε απο΄ την
οδηγι΄α 2001/33/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 127, 9.5.2001, σ. 42).
(2) ΕΕ L 270, 14.12.1970, σ. 1. Οδηγι΄α η οποι΄α τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2205/2001 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ
L 297, 15.11.2001, σ. 3).
(3) ΕΕ 125, 11.7.1966, σ. 2290/66. Οδηγι΄α η οποι΄α τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε την οδηγι΄α 98/96/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 25,
1.2.1999, σ. 27).
(4) ΕΕ L 179, 14.7.1999, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο οποι΄ος τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 του Συµβουλι΄ου
(ΕΕ L 345, 29.11.2001, σ. 10).

3.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 6, η Επιτροπη΄ θεσπι΄ζει
τα µε΄τρα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας ο΄σον
αφορα΄:
—

΄ ν παραχωρη΄σεων που προτην εφαρµογη΄ των δασµολογικω
βλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα 2 και στο παρα΄ρτηµα 3 της
συµφωνι΄ας καθω΄ς και τις τροποποιη΄σεις και τεχνικε΄ς προσαρµογε΄ς που καθι΄στανται απαραι΄τητες λο΄γω τροποποιη΄σεων
των κωδικω΄ν της Συνδυασµε΄νης Ονοµατολογι΄ας και του
TARIC, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που θεσπι΄ζει το α΄ρθρο 23
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 (9) η΄ µε τις αντι΄στοιχες
διατα΄ξεις των α΄λλων κανονισµω΄ν που διε΄πουν την κοινη΄
οργα΄νωση των αγορω΄ν η΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που
καθορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 2,

—

την εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος 4, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας 2000/29/ΕΚ,

—

την εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος 5, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 23 της οδηγι΄ας 70/524/ΕΟΚ,

—

την εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος 6, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 21 της οδηγι΄ας 66/400/ΕΟΚ η΄
µε τις αντι΄στοιχες διατα΄ξεις α΄λλων οδηγιω΄ν του Συµβουλι΄ου
στον τοµε΄α των σπο΄ρων για σπορα΄,

—

την εφαρµογη΄ του τι΄τλου ΙΙΙ του παραρτη΄µατος 7, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 75 του κανονισµου΄
(ΕΚ) 1493/1999,

(5) ΕΕ L 160, 12.6.1989, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο οποι΄ος τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ
L 366, 31.12.1994, σ. 1).
(6) ΕΕ L 149, 14.6.1991, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο οποι΄ος τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ
L 277, 30.10.1996, σ. 1).
(7) ΕΕ L 198, 22.7.1991, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο οποι΄ος τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2491/2001 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ
L 337, 20.12.2001, σ. 9).
(8) ΕΕ L 297, 21.11.1996, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο οποι΄ος τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 911/2001 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ
L 129, 11.5.2001, σ. 3).
(9) ΕΕ L 181, 1.7.1992, σ. 21. Κανονισµο΄ς ο οποι΄ος τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ
L193, 29.7.2000, σ. 1).
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την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 14 του παραρτη΄µατος 8, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 14 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 η΄ το α΄ρθρο 13 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91,

—

την εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος 9, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 14 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91,

—

την εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος 10, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 46 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 2200/96,

—

την εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος 11, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 30 της οδηγι΄ας 72/462/ΕΟΚ (1).

4.
'Οταν κρι΄νεται σκο΄πιµο, τα αναγκαι΄α µε΄τρα που αναφε΄ρονται
στην παρα΄γραφο 3, πρω΄τη περι΄πτωση, µπορου΄ν να λαµβα΄νονται
συ΄µφωνα µε την εξη΄ς διαδικασι΄α.

30.4.2002

'Αρθρο 6

1.
'Οσον αφορα΄ τη συµφωνι΄α αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης σχετικα΄
µε την αξιολο΄γηση της πιστο΄τητας, η Κοινο΄τητα εκπροσωπει΄ται
στη µεικτη΄ επιτροπη΄, που συγκροτει΄ται στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 10
της συµφωνι΄ας και καλει΄ται εφεξη΄ς «επιτροπη΄», απο΄ την Επιτροπη΄,
επικουρου΄µενη απο΄ την ειδικη΄ επιτροπη΄ που ορι΄ζει το Συµβου΄λιο.
Η Επιτροπη΄ προβαι΄νει, µετα΄ απο΄ διαβου΄λευση µε την εν λο΄γω
ειδικη΄ επιτροπη΄, στους διορισµου΄ς, στις κοινοποιη΄σεις και στην
ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν και αιτηµα΄των επαλη΄θευσης που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 3, στο α΄ρθρο 7, στο α΄ρθρο 8,
παρα΄γραφος 1, στο α΄ρθρο 10, παρα΄γραφος 4, σηµει΄ο (ε) και στο
α΄ρθρο 12 της συµφωνι΄ας.

2.
Η θε΄ση που θα υιοθετει΄ η Κοινο΄τητα στην επιτροπη΄
καθορι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄, κατο΄πιν διαβουλευ΄σεως µε την
ειδικη΄ επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 ο΄σον αφορα΄:
(α)

την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 1, παρα΄γραφος 3 στα κεφα΄λαια
του παραρτη΄µατος 1,

(β)

τη θε΄σπιση του εσωτερικου΄ κανονισµου΄, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 10, παρα΄γραφος 2, και των διαδικασιω΄ν επαλη΄θευσης
που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 10, παρα΄γραφος 4, σηµει΄α γ)
και δ) της συµφωνι΄ας,

Η περι΄οδος που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 3 της
απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ορι΄ζεται σε ΄ενα µη΄να.

(γ)

την επαλη΄θευση της καταλληλο΄τητας των οργανισµω
΄ν
αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας και της συµβατο΄τητας των
σχετικω΄ν αποφα΄σεων, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8 και το
α΄ρθρο 11, σηµει΄ο γ) της συµφωνι΄ας,

5.
Η επιτροπη΄ του τελωνειακου΄ κω΄δικα µπορει΄ να εξετα΄ζει
οποιοδη΄ποτε θε΄µα σχετικο΄ µε την εφαρµογη΄ των δασµολογικω΄ν
ποσοστω΄σεων, το οποι΄ο θε΄τει ο προ΄εδρο΄ς της ει΄τε µε δικη΄ του
πρωτοβουλι΄α ει΄τε µετα΄ απο΄ αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους.

(δ)

τροποποιη΄σεις των τµηµα΄των I ΄εως V ο΄λων των κεφαλαι΄ων
του παραρτη΄µατος I, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10,
παρα΄γραφος 4, σηµει΄α α), β) και ε) και µε το α΄ρθρο 11 της
συµφωνι΄ας,

(ε)

τροποποιη΄σεις των παραρτηµα΄των, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10,
παρα΄γραφος 5 της συµφωνι΄ας, και

Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ την επιτροπη΄ του τελωνειακου΄
κω΄δικα, η οποι΄α ΄εχει συσταθει΄ µε το α΄ρθρο 248 α του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (2).
Οσα΄κις γι΄νεται αναφορα΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται
τα α΄ρθρα 4 και 7 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ.

6.
Η Επιτροπη΄ αποφασι΄ζει, ει΄τε κατο΄πιν αιτη΄σεως κρα΄τους
µε΄λους ει΄τε κατο΄πιν ιδι΄ας πρωτοβουλι΄ας, σχετικα΄ µε τη λη΄ψη των
αναγκαι΄ων µε΄τρων, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10 της συµφωνι΄ας, το
α΄ρθρο 29 του παραρτη΄µατος 7, το α΄ρθρο 16 του παραρτη΄µατος 8, το α΄ρθρο 9 του παραρτη΄µατος 9 και το α΄ρθρο 5 του
παραρτη΄µατος 10 της συµφωνι΄ας. Στο Συµβου΄λιο και στα κρα΄τη
µε΄λη κοινοποιου΄νται οι εν λο΄γω αποφα΄σεις. Αν η Επιτροπη΄ λα΄βει
αι΄τηση κρα΄τους µε΄λους, πρε΄πει να αποφασι΄ζει επ' αυτη΄ς εντο΄ς
τριω΄ν εργα΄σιµων ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της αι΄τησης. Κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται να ζητα΄ει την παραποµπη΄ της απο΄φασης
της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο εντο΄ς τριω΄ν εργα΄σιµων ηµερω΄ν απο΄
την ηµε΄ρα, κατα΄ την οποι΄α του κοινοποιη΄θηκε η απο΄φαση. Το
Συµβου΄λιο συνε΄ρχεται αµελλητι΄. Το Συµβου΄λιο δυ΄ναται, µε ειδικη΄
πλειοψηφι΄α, να λαµβα΄νει διαφορετικη΄ απο΄φαση εντο΄ς 30 ηµερω΄ν
απο΄ την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α παραπε΄µφθηκε σε αυτο΄ η
απο΄φαση της Επιτροπη΄ς.
(1) ΕΕ L 302, 31.12.1972, σ. 28. Οδηγι΄α η οποι΄α τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλι΄ου
(ΕΕ L 198, 21.7.2001, σ. 11).
(2) ΕΕ L 302, 19.10.1992, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο οποι΄ος τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 311, 12.12.2000, σ. 17).

(στ) τον µηχανισµο΄ επι΄λυσης διαφορω΄ν, που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 14 της συµφωνι΄ας.

3.
Σε ο΄λες τις α΄λλες περιπτω΄σεις, η θε΄ση που θα υιοθετει΄ η
Κοινο΄τητα στο πλαι΄σιο της επιτροπη΄ς, καθορι΄ζεται απο΄ το Συµβου΄λιο, µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α κατο΄πιν προτα΄σεως της Επιτροπη΄ς.

'Αρθρο 7

1.
'Οσον αφορα΄ τη συµφωνι΄α σχετικα΄ µε ορισµε΄νες πτυχε΄ς που
αφορου΄ν τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις, η Κοινο΄τητα εκπροσωπει΄ται στη
µεικτη΄ επιτροπη΄ που συγκροτει΄ται µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας
απο΄ την Επιτροπη΄, επικουρου΄µενη απο΄ αντιπροσω΄πους των κρατω΄ν
µελω΄ν.
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2.
Η Επιτροπη΄ εξουσιοδοτει΄ται να εγκρι΄νει, εξ ονο΄µατος της
Κοινο΄τητας, τροποποιη΄σεις στα παραρτη΄µατα I, II, III, IV, VI και
VII της συµφωνι΄ας. Σε αυτο΄ το ΄εργο, η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄
ειδικη΄ επιτροπη΄ που ορι΄ζει το Συµβου΄λιο. Η εξουσιοδο΄τηση που
αναφε΄ρεται στην πρω΄τη προ΄ταση πρε΄πει να περιορι΄ζεται, ο΄σον
αφορα΄ το παρα΄ρτηµα Ι, στις τροποποιη΄σεις που απαιτου΄νται για
την εφαρµογη΄ των διαδικασιω΄ν που καθορι΄ζει το α΄ρθρο 8 της
οδηγι΄ας 93/38/ΕΟΚ, ο΄σον αφορα΄ τα παραρτη΄µατα II, III και IV,
στις τροποποιη΄σεις που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ παρο΄µοιων
διαδικασιω΄ν στους τοµει΄ς που αφορου΄ν τα εν λο΄γω παραρτη΄µατα
και, ο΄σον αφορα΄ τα παραρτη΄µατα VI και VII, στα αποτελε΄σµατα
των διαπραγµατευ΄σεων που θα διεξαχθου΄ν µελλοντικα΄ στο πλαι΄σιο
της συµφωνι΄ας του 1996 για τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις.

3.
Σε ο΄λες τις α΄λλες περιπτω΄σεις, η θε΄ση που θα υιοθετει΄ η
Κοινο΄τητα σε σχε΄ση µε τις αποφα΄σεις της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς
καθορι΄ζεται απο΄ το Συµβου΄λιο, µετα΄ απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
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συ΄µφωνα µε τις αντι΄στοιχες διατα΄ξεις της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.

'Αρθρο 8
Οι πρα΄ξεις η΄ µε΄σα ΄εγκρισης, που προβλε΄πονται σε κα΄θε συµφωνι΄α,
κατατι΄θεται απο΄ τον Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου εξ ονο΄µατος της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, καθω΄ς και, ο΄σον αφορα΄ τη συµφωνι΄α
επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς συνεργασι΄ας, απο΄ τον Προ΄εδρο
της Επιτροπη΄ς, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Ατοµικη΄ς
Ενεργει΄ας.
'Εγινε στις Βρυξε΄λλες, στις 4 απριλι΄ου 2002.

Για το Συµβου΄λιο

Για την Επιτροπη΄

A. ACEBES PANIAGUA

R. PRODI

Ο Προ΄εδρος

Ο Προ΄εδρος
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
΄ πων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των Κρατω
΄ν
για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω
΄ ν της, αφενο΄ς, και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας, αφετε΄ρου
Μελω

H ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ αφενο
΄ς

και
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ αφετε΄ρου

καλου΄µενα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
πεπεισµε΄να ο΄τι η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων στο ΄εδαφος του α΄λλου µε΄ρους αποτελει΄ σηµαντικο΄
στοιχει΄ο για την αρµονικη΄ ανα΄πτυξη των σχε΄σεω΄ν τους,
και αποφασισµε΄να να εφαρµο΄σουν την αρχη΄ της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των προσω΄πων στις επικρα΄τειε΄ς τους,
βα΄σει των διατα΄ξεων που ισχυ΄ουν επι΄ του θε΄µατος στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα,
αποφα΄σισαν να συνα΄ψουν την ακο΄λουθη συµφωνι΄α:

30.4.2002

30.4.2002
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'Αρθρο 5

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄ν
Παροχε΄ας υπηρεσιω

'Αρθρο 1
Στο΄χος
Ο στο΄χος της παρου΄σας συµφωνι΄ας, προς ο΄φελος των υπηκο΄ων
των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας
ει΄ναι:
α)

να χορηγη΄σει δικαι΄ωµα εισο΄δου, διαµονη΄ς, προ΄σβασης σε
µι΄α µισθωτη΄ οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα, εγκατα΄στασης ως
ανεξα΄ρτητου επαγγελµατι΄α και το δικαι΄ωµα παραµονη΄ς στην
επικρα΄τεια των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν·

β)

να διευκολυ΄νει την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν στην επικρα΄τεια των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, ιδι΄ως να απελευθερω΄σει την παροχη΄
υπηρεσιω΄ν µικρη΄ς δια΄ρκειας·

γ)

να χορηγη΄σει δικαι΄ωµα εισο΄δου και διαµονη΄ς στην επικρα΄τεια
των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, στα προ΄σωπα χωρι΄ς οικονοµικη΄
δραστηριο΄τητα στη χω΄ρα υποδοχη΄ς τους·

δ)

να παρα΄σχει τις ΄διες
ι
συνθη΄κες διαβι΄ωσης, απασχο΄λησης και
εργασι΄ας µε αυτε΄ς που παρε΄χονται στους ηµεδαπου΄ς.

'Αρθρο 2
Μη δια΄κριση
Οι υπη΄κοοι ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους που διαµε΄νουν νοµι΄µως
στην επικρα΄τεια ενο΄ς α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους δεν αποτελου΄ν αντικει΄µενο δια΄κρισης λο΄γω ιθαγενει΄ας συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις των παραρτηµα΄των Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

'Αρθρο 3
∆ικαι΄ωµα εισο΄δου
Το δικαι΄ωµα εισο΄δου των υπηκο΄ων ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους
στην επικρα΄τεια του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, εξασφαλι΄ζεται
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις που θεσπι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα Ι.

(1) Με την επιφυ΄λαξη α΄λλων ειδικω΄ν συµφωνιω΄ν σχετικω΄ν
µε την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν
(περιλαµβανοµε΄νης της συµφωνι΄ας ο΄σον αφορα΄ τις δηµο΄σιες
προµη΄θειες εφο΄σον καλυ΄πτει τον τοµε΄α παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν)
΄ενας παροχε΄ας υπηρεσιω΄ν, περιλαµβανοµε΄νων και των εταιρειω΄ν
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος I, απολαυ΄ει του
δικαιω΄µατος να παρε΄χει υπηρεσι΄α στην επικρα΄τεια του α΄λλου
συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, η οποι΄α να µην υπερβαι΄νει τις 90 ηµε΄ρες
πραγµατικη΄ς εργασι΄ας ανα΄ ηµερολογιακο΄ ΄ετος.
(2) 'Ενας παροχε΄ας υπηρεσιω΄ν απολαυ΄ει του δικαιω΄µατος
εισο΄δου και διαµονη΄ς στην επικρα΄τεια του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους
α)

αν ο παροχε΄ας υπηρεσιω΄ν απολαυ΄ει του δικαιω΄µατος να
παρε΄χει υπηρεσι΄α συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 η΄ δυνα΄µει
των διατα΄ξεων συµφωνι΄ας που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1,

β)

η΄, ο΄ταν δεν πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις του σηµει΄ου α), αν
η α΄δεια παροχη΄ς υπηρεσι΄ας του ΄εχει χορηγηθει΄ απο΄ τις
αρµο΄διες αρχε΄ς του σχετικου΄ συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους.

(3) Φυσικα΄ προ΄σωπα, υπη΄κοοι ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας η΄ της Ελβετι΄ας, που µεταβαι΄νουν στην
επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους µο΄νον ως αποδε΄κτες
υπηρεσιω΄ν απολαυ΄ουν του δικαιω΄µατος εισο΄δου και διαµονη΄ς.
(4) Τα δικαιω΄µατα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν α΄ρθρο εξασφαλι΄ζονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις που θεσπι΄ζονται στα
παραρτη΄µατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Τα ποσοτικα΄ ο΄ρια του α΄ρθρου 10 δεν
εφαρµο΄ζονται στα προ΄σωπα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν α΄ρθρο.

'Αρθρο 6
∆ικαι΄ωµα διαµονη΄ς για τα προ΄σωπα που δεν ασκου΄ν
οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα
Το δικαι΄ωµα διαµονη΄ς στην επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους στα προ΄σωπα που δεν ασκου΄ν οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα
εξασφαλι΄ζεται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τους µη
απασχολουµε΄νους οι οποι΄ες θεσπι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα Ι.

'Αρθρο 7
΄ µατα
'Αλλα δικαιω

'Αρθρο 4
∆ικαι΄ωµα διαµονη΄ς και προ΄σβασης σε οικονοµικη΄
δραστηριο΄τητα

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη ρυθµι΄ζουν, συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα Ι,
ιδι΄ως τα δικαιω΄µατα που αναφε΄ρονται κατωτε΄ρω τα οποι΄α συνδε΄ονται µε την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων:
α)

Το δικαι΄ωµα διαµονη΄ς και προ΄σβασης σε µι΄α οικονοµικη΄
δραστηριο΄τητα εξασφαλι΄ζεται µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων
του α΄ρθρου 10 και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος Ι.

το δικαι΄ωµα ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης µε τους υπηκο΄ους του
κρα΄τους ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση σε µι΄α οικονοµικη΄
δραστηριο΄τητα και την α΄σκηση΄ της, καθω΄ς και τους ο΄ρους
διαβι΄ωσης, απασχο΄λησης και εργασι΄ας,
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το δικαι΄ωµα για επαγγελµατικη΄ και γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα,
που επιτρε΄πει στους υπηκο΄ους των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν
να µετακινου΄νται ελευ΄θερα στην επικρα΄τεια του κρα΄τους
υποδοχη΄ς και να ασκου΄ν το επα΄γγελµα της επιλογη΄ς τους,
το δικαι΄ωµα παραµονη΄ς στην επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους υ΄στερα απο΄ τη λη΄ξη µιας οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας,

δ)

το δικαι΄ωµα διαµονη΄ς των µελω΄ν της οικογενει΄ας, οποιαδη΄ποτε και αν ει΄ναι η εθνικο΄τητα΄ τους,

ε)

το δικαι΄ωµα των µελω΄ν της οικογενει΄ας να ασκου΄ν οικονοµικη΄
δραστηριο΄τητα οποιαδη΄ποτε και αν ει΄ναι η εθνικο΄τητα΄ τους,

στ) το δικαι΄ωµα να αποκτου΄ν ακι΄νητα στο µε΄τρο που αυτο΄
συνδε΄εται µε την α΄σκηση των δικαιωµα΄των που τους απονε΄µονται βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
ζ)

κατα΄ τη µεταβατικη΄ περι΄οδο, το δικαι΄ωµα, ΄επειτα απο΄ το
τε΄λος µιας οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ διαµονη΄ς στην
επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, επιστροφη΄ς
σ' αυτη΄ν για εξα΄σκηση οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας καθω΄ς
και το δικαι΄ωµα µετατροπη΄ς ενο΄ς προσωρινου΄ τι΄τλου διαµονη΄ς σε διαρκη΄ τι΄τλο.

'Αρθρο 8
Συντονισµο΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη ρυθµι΄ζουν, συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα ΙΙ,
τον συντονισµο΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης µε στο΄χο
να εξασφαλι΄σουν ιδι΄ως:
α)

την ισο΄τητα µεταχει΄ρισης,

β)

τον καθορισµο΄ της εφαρµοστε΄ας νοµοθεσι΄ας,

γ)

τον συνυπολογισµο΄ ο΄λων των περιο΄δων που λαµβα΄νονται
υπο΄ψη απο΄ τις δια΄φορες εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες, για την κτη΄ση
και τη διατη΄ρηση του δικαιω΄µατος προς λη΄ψη παροχη΄ς,
ο΄πως και για τον υπολογισµο΄ του υ΄ψους αυτω΄ν,

δ)

την καταβολη΄ των παροχω΄ν στα προ΄σωπα που διαµε΄νουν
στην επικρα΄τεια των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν,

ε)

τη διοικητικη΄ αλληλοβοη΄θεια και συνεργασι΄α µεταξυ΄ των
αρχω΄ν και των θεσµικω΄ν οργα΄νων.

'Αρθρο 9
΄ µατα, πιστοποιητικα΄ και α΄λλοι τι΄τλοι
∆ιπλω
Για να διευκολυ΄νουν τους υπηκο΄ους των κρατω΄ν µελω΄ν της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας να αναλαµβα΄νουν και να
ασκου΄ν δραστηριο΄τητες ως µισθωτοι΄ και µη µισθωτοι΄ εργαζο΄µενοι
καθω΄ς και την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα, συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα ΙΙΙ, σχετικα΄ µε
την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων
τι΄τλων και τον συντονισµο΄ των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και
διοικητικω΄ν διατα΄ξεων στα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη, ο΄σον αφορα΄ την
ανα΄ληψη και την α΄σκηση δραστηριοτη΄των απο΄ µισθωτου΄ς και µη
µισθωτου΄ς εργαζοµε΄νους καθω΄ς και την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν.

II.

30.4.2002
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'Αρθρο 10
Μεταβατικε΄ς διατα΄ξεις και ανα΄πτυξη της συµφωνι΄ας

(1) Επι΄ πε΄ντε ΄ετη ΄επειτα απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας,
η Ελβετι΄α µπορει΄ να διατηρη΄σει ποσοτικα΄ ο΄ρια ο΄σον αφορα΄ την
προ΄σβαση σε µι΄α οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα για τις δυ΄ο ακο΄λουθες
κατηγορι΄ες διαµονη΄ς: για δια΄ρκεια µεγαλυ΄τερη των 4 µηνω
΄ ν και
µικρο΄τερη του ενο΄ς ΄ετους αφενο΄ς και για δια΄ρκεια ΄ση
ι η΄ µεγαλυ΄τερη του ενο΄ς ΄ετους αφετε΄ρου. Οι διαµονε΄ς που δεν υπερβαι΄νουν
τους 4 µη΄νες δεν υπο΄κεινται σε ποσοτικα΄ ο΄ρια.
Απο΄ την αρχη΄ του ΄εκτου ΄ετους ο΄λα τα ποσοτικα΄ ο΄ρια ΄εναντι
΄ ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
των υπηκο΄ων των κρατω
εγκαταλει΄πονται.

(2) Επι΄ δυ΄ο ΄ετη το πολυ΄ µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας,
τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να διατηρη΄σουν τους ελε΄γχους
της προτεραιο΄τητας του εργαζοµε΄νου που ΄εχει ενσωµατωθει΄ στην
κανονικη΄ αγορα΄ εργασι΄ας και ο΄ρους µισθοδοσι΄ας και εργασι΄ας για
τους υπηκο΄ους του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, περιλαµβανοµε΄νων των παροχε΄ων υπηρεσιω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5.
Πριν το τε΄λος του πρω΄του ΄ετους η µεικτη΄ επιτροπη΄ εξετα΄ζει κατα΄
πο΄σο θα χρειασθει΄ να εφαρµο΄ζονται πα΄ντα οι εν λο΄γω περιορισµοι΄.
'Εχει τη δυνατο΄τητα να περιορι΄σει την προβλεπο΄µενη µε΄γιστη
δια΄ρκεια των δυ΄ο ετω΄ν. Οι παροχει΄ς υπηρεσιω΄ν οι οποι΄ες ΄εχουν
ελευθερωθει΄ βα΄σει ειδικη΄ς συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε την παροχη΄
υπηρεσιω΄ν µεταξυ΄ συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν (περιλαµβανοµε΄νης της
συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε τις δηµο΄σιες προµη΄θειες, µε την προϋπο΄θεση
ο΄τι αυτη΄ καλυ΄πτει τον τοµε΄α παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν) δεν υπο΄κεινται
στον ΄ελεγχο προτεραιο΄τητας του εργαζοµε΄νου που ΄εχει ενσωµατωθει΄ στην κανονικη΄ αγορα΄ εργασι΄ας.

(3) Απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας και για
περι΄οδο που καλυ΄πτει ΄εως και το τε΄λος του πε΄µπτου ΄ετους, η
Ελβετι΄α θεσπι΄ζει στο πλαι΄σιο των συνολικω΄ν ποσοστω΄σεω΄ν της, τις
ακο΄λουθες ελα΄χιστες ποσοστω΄σεις για νε΄ους τι΄τλους διαµονη΄ς
µισθωτω΄ν και ανεξα΄ρτητων εργαζοµε΄νων απο΄ την Ευρωπαϊκη΄
Κοινο΄τητα: τι΄τλοι διαµονη΄ς διαρκει΄ας ΄σης
ι
η΄ µεγαλυ΄τερης του
΄ετους: 15 000 ετησι΄ως· τι΄τλοι διαµονη΄ς που υπερβαι΄νουν τους
4 µη΄νες αλλα΄ ο΄χι το ΄ενα ΄ετος: 115 500 ετησι΄ως.

(4) Παρα΄ τις διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 3, συµφωνου΄νται τα
εξη΄ς µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν: Αν, ΄επειτα απο΄ 5 ΄ετη και
΄εως 12 ΄ετη ΄επειτα απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, για
΄ενα συγκεκριµε΄νο ΄ετος, ο αριθµο΄ς νε΄ων τι΄τλων διαµονη΄ς που
χορηγου΄νται σε µισθωτου΄ς και ανεξα΄ρτητους εργαζοµε΄νους της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας υπερβαι΄νει τον µε΄σο ο΄ρο των τριω΄ν
προηγουµε΄νων ετω΄ν κατα΄ περισσο΄τερο απο΄ 10 %, η Ελβετι΄α
µπορει΄, µονοµερω΄ς, για το επο΄µενο ΄ετος, να περιορι΄σει τον αριθµο΄
των νε΄ων τι΄τλων διαµονη΄ς για µισθωτου΄ς και ανεξα΄ρτητους
εργαζοµε΄νους της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας στο µε΄σο ο΄ρο των
τριω΄ν προηγουµε΄νων ετω΄ν συν 5 %. Το επο΄µενο ΄ετος ο αριθµο΄ς
µπορει΄ να περιοριστει΄ στο ΄διο
ι επι΄πεδο.
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Παρα΄ τις διατα΄ξεις του προηγου΄µενου εδαφι΄ου, ο αριθµο΄ς
των νε΄ων τι΄τλων διαµονη΄ς που χορηγου΄νται σε µισθωτου΄ς η΄
ανεξα΄ρτητους εργαζοµε΄νους της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, δεν µπορει΄
να περιοριστει΄ σε λιγο΄τερο απο΄ 15 000 ετησι΄ως για τους νε΄ους
τι΄τλους διαµονη΄ς δια΄ρκειας ΄σης
ι
η΄ µεγαλυ΄τερης του ΄ετους και σε
115 500 ετησι΄ως για τους τι΄τλους διαµονη΄ς δια΄ρκειας µικρο΄τερης
του ΄ετους και µεγαλυ΄τερης των τεσσα΄ρων µηνω΄ν.
(5) Οι µεταβατικε΄ς διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1 ΄εως 4 και
ιδι΄ως αυτε΄ς της παραγρα΄φου 2 σχετικα΄ µε την προτεραιο΄τητα του
εργαζοµε΄νου που ΄εχει ενσωµατωθει΄ στην κανονικη΄ αγορα΄ εργασι΄ας
καθω΄ς και µε τον ΄ελεγχο των ο΄ρων µισθοδοσι΄ας και εργασι΄ας, δεν
εφαρµο΄ζονται στους µισθωτου΄ς και ανεξα΄ρτητους εργαζοµε΄νους
οι οποι΄οι κατα΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας ΄εχουν
α΄δεια α΄σκησης οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας στην επικρα΄τεια
των συµβαλλοµε΄νων µερω
΄ ν. Οι τελευται΄οι χαι΄ρουν ιδι΄ως του
δικαιω΄µατος για επαγγελµατικη΄ και γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα. Οι
κα΄τοχοι τι΄τλου διαµονη΄ς για δια΄ρκεια µικρο΄τερη του ενο΄ς ΄ετους
΄εχουν το δικαι΄ωµα να ανανεω΄σουν τον τι΄τλο διαµονη΄ς τους χωρι΄ς
να ει΄ναι δυνατο΄ν να τους εµποδι΄σει η υπε΄ρβαση των ποσοτικω΄ν
ορι΄ων. Οι κα΄τοχοι τι΄τλου διαµονη΄ς διαρκει΄ας ΄σης
ι
η΄ µεγαλυ΄τερης
του ενο΄ς ΄ετους χαι΄ρουν αυτο΄µατα του δικαιω΄µατος παρα΄τασης
του τι΄τλου διαµονη΄ς τους. Οι εν λο΄γω µισθωτοι΄ και ανεξα΄ρτητοι
εργαζο΄µενοι θα χαι΄ρουν συνεπω΄ς απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της
συµφωνι΄ας των δικαιωµα΄των σχετικα΄ µε την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α
των προσω΄πων που ορι΄ζονται στις βασικε΄ς διατα΄ξεις της παρου΄σας
συµφωνι΄ας και ιδι΄ως του α΄ρθρου 7.
(6) Η Ελβετι΄α κοινοποιει΄ τακτικα΄ και συ΄ντοµα στη µεικτη΄
επιτροπη΄ τις κατα΄λληλες πληροφορι΄ες και τα σχετικα΄ στατιστικα΄
στοιχει΄α, περιλαµβανοµε΄νων των µε΄τρων εφαρµογη΄ς της
παραγρα΄φου 2. Καθε΄να απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορει΄ να
ζητη΄σει εξε΄ταση της κατα΄στασης στο πλαι΄σιο της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς.
(7) ∆εν εφαρµο΄ζεται ποσοτικο΄ς περιορισµο΄ς ο΄σον αφορα΄ τους
παραµεθο΄ριους εργαζοµε΄νους.
(8) Οι µεταβατικε΄ς διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση και την επιστροφη΄ των συνεισφορω΄ν για την ασφα΄λεια κατα΄
της ανεργι΄ας, περιλαµβα΄νονται στο πρωτο΄κολλο του παραρτη΄µατος ΙΙ.

'Αρθρο 11
΄ν
Εξε΄ταση των προσφυγω
(1) Τα προ΄σωπα τα οποι΄α αφορα΄ η παρου΄σα συµφωνι΄α ΄εχουν
δικαι΄ωµα προσφυγη΄ς στις αρµο΄διες αρχε΄ς ο΄σον αφορα΄ την
εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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'Αρθρο 12
Ευνοϊκο΄τερες διατα΄ξεις
Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν εµποδι΄ζει τις ευνοϊκο΄τερες εθνικε΄ς
διατα΄ξεις που θα µπορου΄σαν να υπα΄ρξουν το΄σο για τους υπηκο΄ους
των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν ο΄σο και για τα µε΄λη της οικογενει΄ας
τους.

'Αρθρο 13
Standstill
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση να µην
εγκρι΄νουν νε΄α περιοριστικα΄ µε΄τρα ΄εναντι των υπηκο΄ων του α΄λλου
µε΄ρους ο΄σον αφορα΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 14
Μεικτη΄ επιτροπη΄
(1) Συγκροτει΄ται µεικτη΄ επιτροπη΄, αποτελου΄µενη απο΄ αντιπροσω΄πους των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, η οποι΄α ει΄ναι υπευ΄θυνη για τη
διαχει΄ριση και τη σωστη΄ εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας. Για το
σκοπο΄ αυτο΄, διατυπω΄νει συστα΄σεις και λαµβα΄νει αποφα΄σεις στις
περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται στη συµφωνι΄α. Η µεικτη΄ επιτροπη΄
αποφαι΄νεται µε κοινη΄ συµφωνι΄α.
(2) Σε περι΄πτωση σοβαρω΄ν δυσκολιω΄ν οικονοµικη΄ς η΄ κοινωνικη΄ς φυ΄σεως, η µεικτη΄ επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει, κατο΄πιν αιτη΄σεως
ενο΄ς εκ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, προκειµε΄νου να εξετα΄σει τα
κατα΄λληλα µε΄τρα αντιµετω΄πισης της κατα΄στασης. Η µεικτη΄ επιτροπη΄ αποφασι΄ζει ενδεχοµε΄νως τη λη΄ψη µε΄τρων εντο΄ς προθεσµι΄ας
60 ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α αι΄τησης. Η εν λο΄γω προθεσµι΄α
δυ΄ναται να παραταθει΄ απο΄ τη µεικτη΄ επιτροπη΄. Τα µε΄τρα αυτα΄
΄εχουν περιορισµε΄νο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς και δια΄ρκεια και αφορου΄ν
αποκλειστικα΄ τα µε΄σα που απαιτου΄νται για την αντιµετω΄πιση της
κατα΄στασης. Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς θα επιλε΄γονται τα µε΄τρα που
διαταρα΄σσουν το λιγο΄τερο την καλη΄ εφαρµογη΄ της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.
(3) Για τη σωστη΄ εκτε΄λεση της συµφωνι΄ας, τα µε΄ρη προβαι΄νουν
τακτικα΄ σε ανταλλαγε΄ς πληροφοριω΄ν και, υ΄στερα απο΄ αι΄τηση ενο΄ς
εξ αυτω΄ν, προβαι΄νουν σε διαβουλευ΄σεις στο πλαι΄σιο της µεικτη΄ς
επιτροπη΄ς.

(2) Οι προσφυγε΄ς πρε΄πει να εξετα΄ζονται εντο΄ς λογικη΄ς προθεσµι΄ας.

(4) Η µεικτη΄ επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες και
τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ ετησι΄ως. Κα΄θε µε΄ρος µπορει΄ να ζητη΄σει τη
συ΄γκλιση συνεδρι΄ασης. Η µεικτη΄ επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει το αργο΄τερο 15 ηµε΄ρες µετα΄ την αι΄τηση που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 2.

(3) Οι αποφα΄σεις επι΄ των προσφυγω΄ν η΄ η ΄ελλειψη απο΄φασης
εντο΄ς λογικη΄ς προθεσµι΄ας, δι΄νουν τη δυνατο΄τητα στα προ΄σωπα τα
οποι΄α αφορα΄ η παρου΄σα συµφωνι΄α να προσφυ΄γουν στην αρµο΄δια
εθνικη΄ δικαστικη΄ αρχη΄.

(5) Η µεικτη΄ επιτροπη΄ καταρτι΄ζει τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της
που περιλαµβα΄νει, µεταξυ΄ α΄λλων διατα΄ξεων, τις λεπτοµε΄ρειες για
τη συ΄γκλιση των συνεδρια΄σεων, τον ορισµο΄ του προε΄δρου της και
τον καθορισµο΄ της εντολη΄ς του.
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(6) Η µεικτη΄ επιτροπη΄ µπορει΄ να αποφασι΄σει τη συ΄σταση κα΄θε
οµα΄δας εργασι΄ας η΄ εµπειρογνωµο΄νων που θα την επικουρει΄ στην
εκπλη΄ρωση των καθηκο΄ντων της.

'Αρθρο 15
Παραρτη΄µατα και πρωτο΄κολλα
Τα παραρτη΄µατα και πρωτο΄κολλα της παρου΄σας συµφωνι΄ας
αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο τµη΄µα της. Η τελικη΄ πρα΄ξη περιλαµβα΄νει
τις δηλω΄σεις.

'Αρθρο 16
Αναφορα΄ στο κοινοτικο΄ δι΄καιο
(1) Για να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι που αναφε΄ρονται στην
παρου΄σα συµφωνι΄α, τα µε΄ρη λαµβα΄νουν κα΄θε αναγκαι΄ο µε΄τρο
ω΄στε δικαιω΄µατα και υποχρεω΄σεις που ισοδυναµου΄ν µε αυτε΄ς που
περιλαµβα΄νονται στις νοµικε΄ς πρα΄ξεις της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
στις οποι΄ες γι΄νεται αναφορα΄ να τυγχα΄νουν εφαρµογη΄ς στις σχε΄σεις
τους.
(2) ∆εδοµε΄νου ο΄τι η εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας
εµπεριε΄χει ΄εννοιες του κοινοτικου΄ δικαι΄ου, θα ληφθει΄ υπο΄ψη η
κατα΄λληλη νοµολογι΄α του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α της υπογραφη΄ς της. Η νοµολογι΄α
µετα΄ την ηµεροµηνι΄α υπογραφη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα
κοινοποιει΄ται στην Ελβετι΄α. Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ καλη΄
εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας, η µεικτη΄ επιτροπη΄ θα καθορι΄ζει, µετα΄
απο΄ αι΄τηση ενο΄ς µε΄ρους τις επιπτω΄σεις της εν λο΄γω νοµολογι΄ας.

'Αρθρο 17
Ανα΄πτυξη του δικαι΄ου
(1) Μο΄λις ΄ενα µε΄ρος αρχι΄σει τη διαδικασι΄α ΄εγκρισης ενο΄ς
σχεδι΄ου τροποποι΄ησης της εσωτερικη΄ς νοµοθεσι΄ας του, η΄ ο΄ταν
επε΄ρχεται αλλαγη΄ στη νοµολογι΄α αρχω΄ν οι αποφα΄σεις των οποι΄ων
δεν υπο΄κεινται σε ΄ενδικα µε΄σα του εσωτερικου΄ δικαι΄ου σε ΄εναν
τοµε΄α που διε΄πει η παρου΄σα συµφωνι΄α, ενηµερω΄νει σχετικα΄ το
α΄λλο µε΄ρος µε΄σω της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς.
(2) Η µεικτη΄ επιτροπη΄ προβαι΄νει σε ανταλλαγη΄ απο΄ψεων για
τις επιπτω΄σεις που θα συνεπαγο΄ταν µι΄α τε΄τοια τροποποι΄ηση για τη
σωστη΄ λειτουργι΄α της συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 18
΄ ρηση
Αναθεω
Αν ΄ενα µε΄ρος επιθυµει΄ αναθεω΄ρηση της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
υποβα΄λλει σχετικη΄ προ΄ταση στην µεικτη΄ επιτροπη΄. Η τροποποι΄ηση
της παρου΄σας συµφωνι΄ας αρχι΄ζει να ισχυ΄ει ΄επειτα απο΄ την
ολοκλη΄ρωση των αντι΄στοιχων εσωτερικω΄ν διαδικασιω΄ν, µε εξαι΄ρεση
την τροποποι΄ηση των παραρτηµα΄των ΙΙ και III που αποφασι΄ζεται
απο΄ την µεικτη΄ επιτροπη΄ και αρχι΄ζει να ισχυ΄ει αµε΄σως µετα΄ τη
λη΄ψη της εν λο΄γω απο΄φασης.
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'Αρθρο 19
΄ν
Ρυ΄θµιση των διαφορω
(1) Τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να υποβα΄λουν κα΄θε
διαφορα΄ σχετικα΄ µε την ερµηνει΄α η΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας
συµφωνι΄ας στη µεικτη΄ επιτροπη΄.
(2) Η µεικτη΄ επιτροπη΄ µπορει΄ να ρυθµι΄σει τη διαφορα΄. 'Ολες οι
κατα΄λληλες πληροφορι΄ες µε τις οποι΄ες καθι΄σταται δυνατη΄ η
εµπεριστατωµε΄νη εξε΄ταση της κατα΄στασης για την εξευ΄ρεση
αποδεκτη΄ς λυ΄σης προσκοµι΄ζονται στη µεικτη΄ επιτροπη΄. Για το
σκοπο΄ αυτο΄, η µεικτη΄ επιτροπη΄ εξετα΄ζει ο΄λες τις δυνατο΄τητες που
επιτρε΄πουν να διατηρηθει΄ η σωστη΄ λειτουργι΄α της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 20
Σχε΄ση µε τις διµερει΄ς συµφωνι΄ες σε θε΄µατα κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης
Αν δεν υπα΄ρχει αντι΄θετη δια΄ταξη στο παρα΄ρτηµα ΙΙ, οι διµερει΄ς
συµφωνι΄ες για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας και
των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας αναστε΄λλονται
αµε΄σως µετα΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας εφο΄σον το
΄διο
ι θε΄µα διε΄πεται απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α.

'Αρθρο 21
Σχε΄ση µε τις διµερει΄ς συµφωνι΄ες ο΄σον αφορα΄ τη διπλη΄
φορολο΄γηση
΄ ν συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας
(1) Οι διατα΄ξεις των διµερω
και των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας σε θε΄µατα
διπλη΄ς φορολο΄γησης δεν θι΄γονται απο΄ τις διατα΄ξεις της παρου΄σας
συµφωνι΄ας. Ιδιαι΄τερα, οι διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας δεν
πρε΄πει να επηρεα΄ζουν τον ορισµο΄ του παραµεθορι΄ου εργαζοµε΄νου,
ο΄πως αυτο΄ς προκυ΄πτει απο΄ τις συµφωνι΄ες για τη διπλη΄ φορολο΄γηση.
(2) Ουδεµι΄α δια΄ταξη της παρου΄σας συµφωνι΄ας δυ΄ναται να
ερµηνευτει΄ κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να εµποδιστου΄ν τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη να εισα΄γουν δια΄κριση, κατα΄ την εφαρµογη΄ των σχετικω΄ν
διατα΄ξεων των φορολογικω΄ν τους νοµοθεσιω΄ν, µεταξυ΄ φορολογου΄µενων οι οποι΄οι δεν βρι΄σκονται σε συγκρι΄σιµες καταστα΄σεις, ιδι΄ως
ο΄σον αφορα΄ τον το΄πο διαµονη΄ς τους.
(3) Ουδεµι΄α δια΄ταξη της παρου΄σας συµφωνι΄ας εµποδι΄ζει τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη να θεσπι΄σουν η΄ να εφαρµο΄σουν µε΄τρα
φορολο΄γησης, πληρωµη΄ς και ανα΄κτησης των φο΄ρων η΄ για την
αποφυγη΄ της φοροδιαφυγη΄ς, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της εθνικη΄ς
φορολογικη΄ς νοµοθεσι΄ας ενο΄ς µε΄ρους η΄ µε τις συµφωνι΄ες που
΄εχουν στο΄χο την αποφυγη΄ διπλη΄ς φορολο΄γησης και οι οποι΄ες
΄εχουν συναφθει΄ µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας αφενο΄ς και ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω
΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας αφετε΄ρου, η΄
συ΄µφωνα µε α΄λλες φορολογικε΄ς ρυθµι΄σεις.
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'Αρθρο 22
Σχε΄ση µε τις διµερει΄ς συµφωνι΄ες για θε΄µατα εκτο΄ς της
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης και της διπλη΄ς φορολο΄γησης
(1) Παρα΄ τις διατα΄ξεις των α΄ρθρων 21 και 22, η παρου΄σα
απο΄φαση δεν επηρεα΄ζει τις συµφωνι΄ες που ΄εχουν συνα΄ψει η
Ελβετι΄α αφενο΄ς και ΄ενα η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας αφετε΄ρου, ο΄πως οι συµφωνι΄ες που αφορου΄ν τους
ιδιω΄τες, τους οικονοµικου΄ς φορει΄ς, τη διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α η΄
την περιορισµε΄νη διαµεθοριακη΄ κυκλοφορι΄α κατα΄ το µε΄τρο που
αυτε΄ς ει΄ναι συµβατε΄ς µε την παρου΄σα συµφωνι΄α.
(2) Σε περι΄πτωση συ΄γκρουσης µεταξυ΄ των εν λο΄γω συµφωνιω΄ν
και της παρου΄σας συµφωνι΄ας η τελευται΄α υπερισχυ΄ει.

'Αρθρο 23
΄ µατα
Κεκτηµε΄να δικαιω
Σε περι΄πτωση καταγγελι΄ας η΄ µη ανανε΄ωσης, δεν θι΄γονται τα
κεκτηµε΄να δικαιω΄µατα των ιδιωτω΄ν. Τα µε΄ρη ρυθµι΄ζουν µε κοινη΄
συµφωνι΄α την τυ΄χη των δικαιωµα΄των που προ΄κειται να προσκτηθου΄ν.

'Αρθρο 24
Εδαφικο΄ πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
Η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται αφενο΄ς, στην επικρα΄τεια της
Ελβετι΄ας και, αφετε΄ρου, στις επικρα΄τειες ο΄που εφαρµο΄ζεται η
συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και µε τους
ο΄ρους που προβλε΄πονται στην εν λο΄γω συνθη΄κη.
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'Αρθρο 25
'Εναρξη ισχυ΄ος και δια΄ρκεια
(1) Η παρου΄σα συµφωνι΄α θα κυρωθει΄ η΄ θα εγκριθει΄ απο΄ τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συ΄µφωνα µε τις κατ' ιδι΄αν διαδικασι΄ες. Αρχι΄ζει
να ισχυ΄ει την πρω΄τη ηµε΄ρα του δευτε΄ρου µη΄να που ακολουθει΄ την
τελευται΄α κοινοποι΄ηση ο΄σον αφορα΄ την κατα΄θεση των εγγρα΄φων
κυ΄ρωσης η΄ ΄εγκρισης των παρακα΄τω επτα΄ συµφωνιω΄ν:
συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων
συµφωνι΄α για τις εναε΄ριες µεταφορε΄ς
συµφωνι΄α για τη µεταφορα΄ εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν δια
σιδηροδρο΄µου η΄ οδικου΄ δικτυ΄ου
συµφωνι΄α για τις συναλλαγε΄ς αγροτικω΄ν προϊο΄ντων
συµφωνι΄α για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση σε θε΄µατα αξιολο΄γησης
της συµµο΄ρφωσης
συµφωνι΄α για ορισµε΄νες πτυχε΄ς των δηµοσι΄ων προµηθειω΄ν
συµφωνι΄α για την επιστηµονικη΄ και τεχνολογικη΄ συνεργασι΄α
(2) Η παρου΄σα συµφωνι΄α ισχυ΄ει για αρχικη΄ περι΄οδο επτα΄ ετω΄ν.
Στη συνε΄χεια θα παραταθει΄ για απεριο΄ριστο χρονικο΄ δια΄στηµα
εκτο΄ς εα΄ν η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α κοινοποιη΄σουν την
αντι΄θεση΄ τους στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, πριν τη λη΄ξη της
αρχικη΄ς περιο΄δου. Σε περι΄πτωση κοινοποι΄ησης ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις
της παραγρα΄φου 4.
(3) Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α ΄εχουν τη δυνατο΄τητα
να καταγγει΄λουν την παρου΄σα συµφωνι΄α κοινοποιω΄ντας την
απο΄φαση΄ τους στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος. Σε περι΄πτωση
κοινοποι΄ησης ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.
(4) Οι επτα΄ συµφωνι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
παυ΄ουν να ισχυ΄ουν ΄εξι µη΄νες µετα΄ την παραλαβη΄ της κοινοποι΄ησης
σχετικα΄ µε τη µη παρα΄ταση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2 η΄
µε την καταγγελι΄α που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas
alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno
de estos textos igualmente auténtico.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk,
engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har
samme gyldighed.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung
in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer,
portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α, σε δυ΄ο αντι΄τυπα στην αγγλικη΄, γαλλικη΄,
γερµανικη΄, δανικη΄, ελληνικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄, ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄ και φινλανδικη΄ γλω΄σσα· καθε΄να απο΄ τα
κει΄µενα ει΄ναι εξι΄σου αυθεντικο΄.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in
duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish
languages, each of those texts being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise,
chacun de ces textes faisant également foi.
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Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese,
finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente
ugualmente fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense,
de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de
Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas lı́nguas
alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca,
fazendo igualmente fé qualquer dos textos.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin,
ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska,
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är
lika giltiga.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région
wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland
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Για την Ελληνικη΄ ∆ηµοκρατι΄α

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
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För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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

Für die schweizerischen Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
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30.4.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1
Ει΄σοδος και ΄εξοδος
(1) Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δε΄χονται στην επικρα΄τεια΄ τους
τους υπηκο΄ους των α΄λλων συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, τα µε΄λη της
οικογενει΄ας τους κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 3, καθω΄ς και τους
εργαζο΄µενους που ει΄ναι αποσπασµε΄νοι κατα΄ την ΄εννοια του
α΄ρθρου 17 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος µε απλη΄ επι΄δειξη δελτι΄ου
ταυτο΄τητας η΄ ισχυ΄οντος διαβατηρι΄ου.
∆εν µπορει΄ να επιβληθει΄ καµι΄α θεω΄ρηση εισο΄δου (βι΄ζα) ου΄τε
ισοδυ΄ναµη υποχρε΄ωση παρα΄ µο΄νον στα µε΄λη της οικογενει΄ας
καθω΄ς και στους εργαζο΄µενους που ει΄ναι αποσπασµε΄νοι κατα΄ την
΄εννοια του α΄ρθρου 17 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος που δεν
΄εχουν την εθνικο΄τητα ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους. Το εν λο΄γω
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος παρε΄χει σε αυτα΄ τα α΄τοµα κα΄θε διευκο΄λυνση
ω΄στε να λα΄βουν τις αναγκαι΄ες θεωρη΄σεις (βι΄ζες).
(2) Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν στους υπηκο΄ους των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, καθω΄ς, στα µε΄λη της οικογενει΄ας τους
κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 3 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
καθω΄ς και στους εργαζο΄µενους που ει΄ναι αποσπασµε΄νοι κατα΄ την
΄εννοια του α΄ρθρου 17 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος το δικαι΄ωµα
να εγκαταλει΄ψουν την επικρα΄τεια΄ τους επιδεικνυ΄οντας δελτι΄ο
ταυτο΄τητας η΄ ισχυ΄ον διαβατη΄ριο. Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεν
µπορου΄ν να επιβα΄λουν στους υπηκο΄ους των α΄λλων συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν καµι΄α θεω΄ρηση (βι΄ζα) εξο΄δου ου΄τε ισοδυ΄ναµη
υποχρε΄ωση.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη χορηγου΄ν η΄ ανανεω΄νουν σ' αυτου΄ς τους
υπηκο΄ους, συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α τους, δελτι΄ο ταυτο΄τητας η΄
διαβατη΄ριο που προσδιορι΄ζει ιδι΄ως την εθνικο΄τητα΄ τους.

Οι υπη΄κοοι των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν ΄εχουν επι΄σης δικαι΄ωµα να
µεταβαι΄νουν σε ΄ενα α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος η΄ να παραµε΄νουν
εκει΄ µετα΄ το πε΄ρας συ΄µβασης εργασι΄ας της οποι΄ας η δια΄ρκεια δεν
υπερβαι΄νει ΄ενα ΄ετος για να αναζητη΄σουν εκει΄ απασχο΄ληση και να
διαµει΄νουν κατα΄ τη δια΄ρκεια µιας λογικη΄ς περιο΄δου, ενδεχοµε΄νως
εξαµηνιαι΄ας, που θα τους επιτρε΄ψει να γνωρι΄σουν τις προσφορε΄ς
θε΄σεων απασχο΄λησης που αντιστοιχου΄ν στα επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα τους και να λα΄βουν, ενδεχοµε΄νως, τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να
προσληφθου΄ν. Οι αναζητου΄ντες απασχο΄ληση ΄εχουν το δικαι΄ωµα
στην επικρα΄τεια του εν λο΄γω συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, να τυ΄χουν
της ΄διας
ι
συνδροµη΄ς µε αυτη΄ που τα γραφει΄α απασχο΄λησης του εν
λο΄γω κρα΄τους επιφυλα΄σσουν στους ηµεδαπου΄ς. Κατα΄ τη δια΄ρκεια
αυτη΄ς της διαµονη΄ς ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ να αποκλειστου΄ν απο΄ την
κοινωνικη΄ βοη΄θεια.
(2) Οι υπη΄κοοι των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν που δεν ασκου΄ν
οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα στο κρα΄τος υποδοχη΄ς και δεν ΄εχουν
δικαι΄ωµα διαµονη΄ς δυνα΄µει α΄λλων διατα΄ξεων αυτη΄ς της συµφωνι΄ας, ΄εχουν δικαι΄ωµα διαµονη΄ς, εφο΄σον πληρου΄ν τους ο΄ρους που
απαιτου΄νται στο κεφα΄λαιο V. Το δικαι΄ωµα αυτο΄ διαπιστω΄νεται µε
τη χορη΄γηση τι΄τλου διαµονη΄ς.
(3) Ο τι΄τλος διαµονη΄ς η΄ ο ειδικο΄ς τι΄τλος που χορηγει΄ται στους
υπηκο΄ους των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν εκδι΄δεται και ανανεω΄νεται
δωρεα΄ν η΄ ΄εναντι της καταβολη΄ς ποσου΄ που δεν υπερβαι΄νει τα
δικαιω΄µατα και τα τε΄λη που απαιτου΄νται για την ΄εκδοση δελτι΄ων
ταυτο΄τητας στους ηµεδαπου΄ς. Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν
τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να απλοποιη΄σουν ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερο τις διατυπω΄σεις και τις διαδικασι΄ες απο΄κτησης αυτω΄ν των
εγγρα΄φων.
(4) Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να επιβα΄λουν στους
υπηκο΄ους των α΄λλων συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν να γνωστοποιη΄σουν
την παρουσι΄α τους στην επικρα΄τεια΄ τους.

'Αρθρο 3
Με΄λη της οικογενει΄ας

Το διαβατη΄ριο πρε΄πει να ισχυ΄ει τουλα΄χιστον για ο΄λα τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη και για τις χω΄ρες σε α΄µεση διαµετακο΄µιση µεταξυ΄
αυτω΄ν. 'Οταν το διαβατη΄ριο ει΄ναι το µο΄νο ΄εγκυρο ΄εγγραφο για την
΄εξοδο απο΄ τη χω΄ρα, η δια΄ρκεια της ισχυ΄ος του δεν µπορει΄ να ει΄ναι
κατω΄τερη των πε΄ντε ετω΄ν.

'Αρθρο 2
∆ιαµονη΄ και οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα
(1) Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων της µεταβατικη΄ς περιο΄δου,
που θεσπι΄ζονται στο α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, και στο
κεφα΄λαιο VII του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, οι υπη΄κοοι ενο΄ς
συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους ΄εχουν το δικαι΄ωµα να διαµε΄νουν και να
ασκου΄ν οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα στην επικρα΄τεια του α΄λλου
συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, συ΄µφωνα µε τις λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στα κεφα΄λαια ΙΙ ΄εως IV. Αυτο΄ το δικαι΄ωµα διαπιστω΄νεται
µε τη χορη΄γηση τι΄τλου διαµονη΄ς η΄ ειδικου΄ τι΄τλου για τους
παραµεθο΄ριους εργαζο΄µενους.

(1) Τα µε΄λη της οικογενει΄ας ενο΄ς υπηκο΄ου συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους που ΄εχει δικαι΄ωµα διαµονη΄ς, ΄εχουν το δικαι΄ωµα να
εγκατασταθου΄ν µαζι΄ µε αυτο΄. Ο µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος πρε΄πει να
διαθε΄τει κατοικι΄α για την οικογε΄νεια΄ του θεωρου΄µενη ως κανονικη΄
για τους µισθωτου΄ς εργαζο΄µενους υπηκο΄ους της χω΄ρας στην
περιοχη΄ ο΄που απασχολει΄ται χωρι΄ς αυτη΄ η δια΄ταξη να µπορει΄ να
συνεπα΄γεται διακρι΄σεις µεταξυ΄ των ηµεδαπω΄ν εργαζο΄µενων και
των εργαζο΄µενων προελευ΄σεως του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους.
(2) Θεωρου΄νται ως µε΄λη της οικογενει΄ας οποιαδη΄ποτε και αν
ει΄ναι η ιθαγε΄νεια΄ τους:
α.

ο συ΄ζυγος και οι κατιο΄ντες κα΄τω των 21 ετω΄ν η΄ προστατευο΄µενοι,

β.

οι ανιο΄ντες και οι ανιο΄ντες του/της συζυ΄γου του που ει΄ναι
προστατευο΄µενοι,

γ.

στην περι΄πτωση φοιτητη΄, ο/η συ΄ζυγο΄ς του και τα προστατευο΄µενα τε΄κνα τους
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Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη ευνοου΄ν την ει΄σοδο κα΄θε µε΄λους της
οικογενει΄ας που δεν επωφελει΄ται απο΄ τις διατα΄ξεις αυτη΄ς της
παραγρα΄φου, σηµει΄α α, β και γ, εα΄ν ει΄ναι προστατευο΄µενο µε΄λος η΄
ζει, στη χω΄ρα προε΄λευσης, κα΄τω απο΄ την στε΄γη του υπηκο΄ου ενο΄ς
συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους.
(3) Για την χορη΄γηση του τι΄τλου διαµονη΄ς στα µε΄λη της
οικογενει΄ας ενο΄ς προσω΄που υπηκο΄ου ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να ζητη΄σουν µο΄νο τα
΄εγγραφα που απαριθµου΄νται παρακα΄τω:
α.

το ΄εγγραφο µε την κα΄λυψη του οποι΄ου ειση΄λθαν στην
επικρα΄τεια΄ του,

β.

το ΄εγγραφο που χορη΄γησε η αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους
καταγωγη΄ς η΄ προε΄λευσης το οποι΄ο αποδεικνυ΄ει το βαθµο΄
συγγενει΄ας,

γ.

'Αρθρο 5
∆ηµο΄σια τα΄ξη
(1) Τα δικαιω΄µατα που χορηγου΄νται µε τις διατα΄ξεις της
παρου΄σας συµφωνι΄ας µπορου΄ν να περιοριστου΄ν µο΄νον µε µε΄τρα
που δικαιολογου΄νται για λο΄γους δηµο΄σιας τα΄ξης, δηµο΄σιας
ασφα΄λειας και δηµο΄σιας υγει΄ας.
(2) Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 16 της συµφωνι΄ας, γι΄νεται αναφορα΄
στις οδηγι΄ες 64/221/ΕΟΚ (ΕΕ L 56 της 4.4.1964, σ. 850/64) (1),
72/194/ΕΟΚ (ΕΕ L 121 της 26.5.1972, σ. 32) (1), και
75/135/ΕΟΚ (ΕΕ L 14 της 20.1.1975, σ. 10) (1)

ΙΙ.

για τα προστατευο΄µενα προ΄σωπα, ΄εγγραφο που χορηγει΄ η
αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους καταγωγη΄ς η΄ προε΄λευσης το
οποι΄ο πιστοποιει΄ ο΄τι προστατευ΄ονται απο΄ το προ΄σωπο που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 η΄ ο΄τι ζουν κα΄τω απο΄ την ΄δια
ι
στε΄γη στο κρα΄τος αυτο΄.

(4) Η ισχυ΄ς του τι΄τλου διαµονη΄ς που χορηγει΄ται σε ΄ενα µε΄λος
της οικογενει΄ας ει΄ναι η ΄δια
ι µε αυτη΄ του τι΄τλου που ΄εχει χορηγηθει΄
στο προ΄σωπο απο΄ το οποι΄ο εξαρτα΄ται.
(5) Ο/η συ΄ζυγος και τα τε΄κνα κα΄τω των 21 ετω΄ν η΄ τα
προστατευο΄µενα τε΄κνα ενο΄ς προσω΄που που ΄εχει δικαι΄ωµα διαµονη΄ς, οποιαδη΄ποτε και αν ει΄ναι η ιθαγε΄νεια΄ τους, ΄εχουν το δικαι΄ωµα
να ασκη΄σουν οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα.
(6) Τα τε΄κνα υπηκο΄ου ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους που ασκει΄
η΄ ο΄χι, η΄ που α΄σκησε οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα στην επικρα΄τεια
του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους γι΄νονται δεκτα΄ στα µαθη΄µατα
γενικη΄ς εκπαι΄δευσης, µαθητει΄ας και επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης
µε τους ΄διους
ι
ο΄ρους που ισχυ΄ουν για τους υπηκο΄ους του κρα΄τους
υποδοχη΄ς, εα΄ν αυτα΄ τα τε΄κνα διαµε΄νουν στην επικρα΄τεια΄ του.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη ενθαρρυ΄νουν τις πρωτοβουλι΄ες που
επιτρε΄πουν σ' αυτα΄ τα τε΄κνα να παρακολουθη΄σουν τα προαναφερθε΄ντα µαθη΄µατα µε τις καλυ΄τερες προϋποθε΄σεις.

'Αρθρο 4
∆ικαι΄ωµα παραµονη΄ς
(1) Οι υπη΄κοοι ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους και τα µε΄λη
της οικογενει΄ας τους ΄εχουν το δικαι΄ωµα να παραµει΄νουν στην
επικρα΄τεια του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους µετα΄ το τε΄λος της
οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητα΄ς τους.
(2) Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 16 της συµφωνι΄ας, γι΄νεται αναφορα΄
στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1251/70 (ΕΕ L 142 της 30.6.1970,
σ. 24) (1) και στην οδηγι΄α 75/34/ΕΟΚ (ΕΕ L 14 της 20.1.1975,
σ. 10) (1).
(1) 'Οπως εφαρµο΄ζονται κατα΄ την ηµεροµηνι΄α υπογραφη΄ς της συµφωνι΄ας.
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'Αρθρο 6
Ρυ΄θµιση της διαµονη΄ς
(1) Ο µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος υπη΄κοος ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους (που στο εξη΄ς καλει΄ται µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος) που
καλυ΄πτει θε΄ση απασχο΄λησης για µια δια΄ρκεια ΄ση
ι η΄ µεγαλυ΄τερη
του ενο΄ς ΄ετους στην υπηρεσι΄α ενο΄ς εργοδο΄τη του κρα΄τους
υποδοχη΄ς λαµβα΄νει τι΄τλο διαµονη΄ς δια΄ρκειας πε΄ντε ετω΄ν τουλα΄χιστον απο΄ την ηµεροµηνι΄α της χορη΄γηση΄ς του. Ο τι΄τλος αυτο΄ς
παρατει΄νεται αυτοµα΄τως για µια δια΄ρκεια πε΄ντε ετω΄ν τουλα΄χιστον.
Κατα΄ την πρω΄τη ανανε΄ωση η δια΄ρκεια ισχυ΄ος του µπορει΄ να
περιοριστει΄, χωρι΄ς να µπορει΄ να ει΄ναι κατω΄τερη του ενο΄ς ΄ετους,
ο΄ταν ο κα΄τοχο΄ς του βρι΄σκεται σε κατα΄σταση ακου΄σιας ανεργι΄ας
επι΄ περισσο΄τερους απο΄ δω΄δεκα συνεχει΄ς µη΄νες.
(2) Ο µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος που καλυ΄πτει θε΄ση απασχο΄λησης
για µια δια΄ρκεια µεγαλυ΄τερη των τριω΄ν µηνω΄ν και µικρο΄τερη του
ενο΄ς ΄ετους στην υπηρεσι΄α εργοδο΄τη του κρα΄τους υποδοχη΄ς
λαµβα΄νει τι΄τλο διαµονη΄ς δια΄ρκειας ΄σης
ι
µε αυτη΄ που προβλε΄πεται
στη συ΄µβαση.
Ο µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος που καλυ΄πτει θε΄ση απασχο΄λησης για µια
δια΄ρκεια που δεν υπερβαι΄νει τους τρεις µη΄νες δεν χρεια΄ζεται τι΄τλο
διαµονη΄ς.
(3) Για τη χορη΄γηση τι΄τλων διαµονη΄ς, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
µπορου΄ν να ζητη΄σουν απο΄ τον εργαζο΄µενο µο΄νο την προσκο΄µιση
των κατωτε΄ρω εγγρα΄φων:
α)

το ΄εγγραφο µε την κα΄λυψη του οποι΄ου ειση΄λθε στην
επικρα΄τεια·

β)

δη΄λωση προ΄σληψης του εργοδο΄τη η΄ βεβαι΄ωση εργασι΄ας.

(4) Ο τι΄τλος διαµονη΄ς ισχυ΄ει για το συ΄νολο της επικρα΄τειας
του κρα΄τους που τον εξε΄δωσε.
(5) Οι διακοπε΄ς της διαµονη΄ς που δεν υπερβαι΄νουν τους ΄εξι
συνεχει΄ς µη΄νες καθω΄ς και οι απουσι΄ες που αιτιολογου΄νται απο΄ την
εκπλη΄ρωση στρατιωτικω΄ν υποχρεω΄σεων δεν επηρεα΄ζουν την ισχυ΄
του τι΄τλου διαµονη΄ς.
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(6) Ο ισχυ΄ων τι΄τλος διαµονη΄ς δεν µπορει΄ να αφαιρεθει΄ απο΄ τον
µισθωτο΄ εργαζο΄µενο εκ µο΄νου του γεγονο΄τος ο΄τι δεν καλυ΄πτει
πλε΄ον θε΄ση απασχο΄λησης, ει΄τε ο ενδιαφερο΄µενος ΄εχει υποστει΄
προσωρινη΄ ανικανο΄τητα προς εργασι΄α λο΄γω ασθε΄νειας η΄ δυστυχη΄µατος, ει΄τε βρι΄σκεται σε κατα΄σταση ακου΄σιας ανεργι΄ας, δεο΄ντως
διαπιστωµε΄νη απο΄ το αρµο΄διο γραφει΄ο απασχο΄λησης.
(7) Η εκπλη΄ρωση των διατυπω΄σεων σχετικα΄ µε την απο΄κτηση
κα΄ρτας διαµονη΄ς δεν αποτελει΄ εµπο΄διο στην α΄µεση εκτε΄λεση των
συµβα΄σεων εργασι΄ας που ΄εχουν συνα΄ψει οι αιτου΄ντες.

'Αρθρο 7
Μισθωτοι΄ παραµεθο΄ριοι εργαζο΄µενοι
(1) Ο µισθωτο΄ς παραµεθο΄ριος εργαζο΄µενος ει΄ναι υπη΄κοος ενο΄ς
συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους που ΄εχει τη διαµονη΄ του στην επικρα΄τεια
ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους και που ασκει΄ µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα στην επικρα΄τεια του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους επιστρε΄φοντας στην κατοικι΄α του καθηµερινω΄ς η΄ τουλα΄χιστον µια φορα΄
την εβδοµα΄δα.
(2) Οι µισθωτοι΄ παραµεθο΄ριοι εργαζο΄µενοι δεν χρεια΄ζονται
τι΄τλο διαµονη΄ς.
Ωστο΄σο, η αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους απασχο΄λησης µπορει΄ να
χορηγη΄σει στον παραµεθο΄ριο µισθωτο΄ εργαζο΄µενο ειδικο΄ τι΄τλο για
µια δια΄ρκεια πε΄ντε ετω΄ν τουλα΄χιστον η΄ για τη δια΄ρκεια της
απασχο΄ληση΄ς του εα΄ν αυτη΄ υπερβαι΄νει τους τρεις µη΄νες και ει΄ναι
µικρο΄τερη του ενο΄ς ΄ετους. Ο τι΄τλος παρατει΄νεται για πε΄ντε ΄ετη
τουλα΄χιστον, εφο΄σον ο παραµεθο΄ριος εργαζο΄µενος προσκοµι΄σει
την απο΄δειξη ο΄τι ασκει΄ οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα.
(3) Ο ειδικο΄ς τι΄τλος ισχυ΄ει για το συ΄νολο της επικρα΄τειας του
κρα΄τους που τον ΄εχει χορηγη΄σει.

'Αρθρο 8
Επαγγελµατικη΄ και γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα
(1) Οι µισθωτοι΄ εργαζο΄µενοι ΄εχουν το δικαι΄ωµα στην επαγγελµατικη΄ και γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα στο συ΄νολο της επικρα΄τειας
του κρα΄τους υποδοχη΄ς.
(2) Η επαγγελµατικη΄ κινητικο΄τητα περιλαµβα΄νει την αλλαγη΄
εργοδο΄τη, απασχο΄λησης, επαγγε΄λµατος και τη µετα΄βαση απο΄ µι΄α
µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε µι΄α ανεξα΄ρτητη δραστηριο΄τητα. Η
γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα περιλαµβα΄νει τη µεταβολη΄ του το΄που
εργασι΄ας και διαµονη΄ς.

'Αρθρο 9
Ισο΄τητα µεταχει΄ρισης
(1) 'Ενας µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος υπη΄κοος ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους δεν µπορει΄, στην επικρα΄τεια του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους, να τυγχα΄νει, λο΄γω της ιθαγε΄νειας του, διαφορετικη΄ς
µεταχει΄ρισης απο΄ τους µισθωτου΄ς εργαζο΄µενους υπηκο΄ους της
χω΄ρας ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους απασχο΄λησης και εργασι΄ας ιδι΄ως
ο΄σον αφορα΄ την αµοιβη΄, την απο΄λυση, και την επαγγελµατικη΄
επανενσωµα΄τωση η΄ την επαναπασχο΄ληση αν ει΄ναι α΄νεργος.
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(2) Ο µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος και τα µε΄λη της οικογενει΄ας του
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος
΄εχουν τα ΄δια
ι φορολογικα΄ και κοινωνικα΄ πλεονεκτη΄µατα µε τους
µισθωτου΄ς εργαζο΄µενους υπηκο΄ους του κρα΄τους και τα µε΄λη της
οικογενει΄ας τους.
(3) Επωφελει΄ται επι΄σης, µε τον ΄διο
ι
τρο΄πο και µε τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τους µισθωτου΄ς εργαζο΄µενους του κρα΄τους απο΄ την
εκπαι΄δευση των επαγγελµατικω΄ν σχολω΄ν και απο΄ τα κε΄ντρα
αναπροσαρµογη΄ς η΄ µετεκπαι΄δευσης.
(4) Κα΄θε ρη΄τρα συλλογικη΄ς η΄ ατοµικη΄ς συ΄µβασης η΄ α΄λλες
συλλογικε΄ς ρυθµι΄σεις που αφορου΄ν την προ΄σβαση στην απασχο΄ληση, την απασχο΄ληση, την αµοιβη΄ και τους α΄λλους ο΄ρους
εργασι΄ας και απο΄λυσης, ει΄ναι αυτοδικαι΄ως α΄κυρη στο µε΄τρο που
προβλε΄πει η΄ επιτρε΄πει ο΄ρους που επιβα΄λλουν διακρι΄σεις ΄εναντι των
µη υπηκο΄ων της χω΄ρας µισθωτω΄ν εργαζοµε΄νων που ει΄ναι υπη΄κοοι
των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν.
(5) 'Ενας µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος υπη΄κοος ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους, απασχολου΄µενος στην επικρα΄τεια του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους τυγχα΄νει ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης ο΄σον αφορα΄ την εγγραφη΄
στις συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις και την α΄σκηση των συνδικαλιστικω΄ν δικαιωµα΄των, περιλαµβανοµε΄νου και του δικαιω΄µατος ψη΄φου
και της προ΄σβασης στις διοικητικε΄ς η΄ διευθυντικε΄ς θε΄σεις µιας
συνδικαλιστικη΄ς οργα΄νωσης· µπορει΄ να αποκλεισθει΄ απο΄ τη συµµετοχη΄ στη διαχει΄ριση οργανισµω΄ν δηµοσι΄ου δικαι΄ου και την α΄σκηση
µιας λειτουργι΄ας δηµοσι΄ου δικαι΄ου. ∆υ΄ναται, εξα΄λλου, να εκλεγει΄
στα ο΄ργανα αντιπροσω΄πευσης των µισθωτω΄ν εργαζοµε΄νων στην
επιχει΄ρηση.
Αυτε΄ς οι διατα΄ξεις δεν θι΄γουν τις νοµοθεσι΄ες η΄ ρυθµι΄σεις οι οποι΄ες,
στη χω΄ρα υποδοχη΄ς, παρε΄χουν εκτενε΄στερα δικαιω΄µατα στους µισθωτου΄ς εργαζοµε΄νους προελευ΄σεως του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους.
(6) Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 26 του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ΄ενας µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος υπη΄κοος ενο΄ς
συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, που απασχολει΄ται στην επικρα΄τεια του
α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, ΄εχει ο΄λα τα δικαιω΄µατα και ο΄λα τα
πλεονεκτη΄µατα που χορηγου΄νται στους µισθωτου΄ς εργαζοµε΄νους
υπηκο΄ους της χω΄ρας ο΄σον αφορα΄ την κατοικι΄α, περιλαµβανοµε΄νης
και της προ΄σβασης στην ιδιοκτησι΄α της κατοικι΄ας την οποι΄α χρεια΄ζεται.
Ο εν λο΄γω εργαζο΄µενος, µπορει΄, ο΄πως και οι υπη΄κοοι της χω΄ρας, να
εγγραφει΄ στην περιφε΄ρεια ο΄που απασχολει΄ται, στους καταλο΄γους
των ατο΄µων που υποβα΄λλουν αι΄τηση για κατοικι΄α στους το΄πους
ο΄που τηρου΄νται τε΄τοιοι κατα΄λογοι, και επωφελει΄ται απο΄ τα πλεονεκτη΄µατα και τις προτεραιο΄τητες που αυτοι΄συνεπα΄γονται.
Η οικογε΄νεια΄ του που ΄εχει µει΄νει στη χω΄ρα προε΄λευσης, θεωρει΄ται,
για το σκοπο΄ αυτο΄, ως κα΄τοικος στην εν λο΄γω περιοχη΄, στο µε΄τρο
που οι εργαζο΄µενοι υπη΄κοοι της χω΄ρας επωφελου΄νται απο΄ ανα΄λογο
τεκµη΄ριο.

'Αρθρο 10
Απασχο΄ληση στη δηµο΄σια διοι΄κηση
Στον υπη΄κοο ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους που ασκει΄ µισθωτη΄
δραστηριο΄τητα µπορει΄να απαγορευθει΄να καλυ΄ψει θε΄ση απασχο΄λησης στη δηµο΄σια διοι΄κηση που συνδε΄εται µε την α΄σκηση της
δηµο΄σιας εξουσι΄ας και στοχευ΄ει στη διαφυ΄λαξη των γενικω΄ν
συµφερο΄ντων του κρα΄τους η΄ α΄λλων δηµο΄σιων συλλογικω΄ν φορε΄ων.
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'Αρθρο 11
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(2) Οι παραµεθο΄ριοι ελευ΄θεροι επαγγελµατι΄ες δεν χρεια΄ζονται
τι΄τλο διαµονη΄ς.

Συνεργασι΄α στον τοµε΄α της ευ΄ρεσης απασχο΄λησης
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συνεργα΄ζονται στο πλαι΄σιο του δικτυ΄ου
ΕURES (European Employment Services) ιδι΄ως για να θε΄σουν σε
επαφη΄ και να αντισταθµι΄σουν τις προσφορε΄ς και τις αιτη΄σεις
απασχο΄λησης καθω΄ς και για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν σχετικα΄
µε την κατα΄σταση της αγορα΄ς εργασι΄ας και των συνθηκω΄ν
διαβι΄ωσης και εργασι΄ας.
III.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ωστο΄σο, η αρµο΄δια αρχη΄ του εν λο΄γω κρα΄τους µπορει΄ να
χορηγη΄σει στον παραµεθο΄ριο ελευ΄θερο επαγγελµατι΄α ειδικο΄ τι΄τλο
δια΄ρκειας πε΄ντε ετω΄ν τουλα΄χιστον εφο΄σον αυτο΄ς αποδει΄ξει στις
αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι ασκει΄ η΄ θε΄λει να ασκη΄σει ανεξα΄ρτητη
δραστηριο΄τητα. Ο εν λο΄γω τι΄τλος παρατει΄νεται για πε΄ντε ΄ετη
τουλα΄χιστον, εφο΄σον ο παραµεθο΄ριος ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας
αποδει΄ξει ο΄τι ασκει΄ ανεξα΄ρτητη δραστηριο΄τητα.
(3) Ο ειδικο΄ς τι΄τλος ισχυ΄ει για το συ΄νολο της επικρα΄τειας του
κρα΄τους που τον χορη΄γησε.

'Αρθρο 12

'Αρθρο 14

Ρυ΄θµιση της διαµονη΄ς
Επαγγελµατικη΄ και γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα
(1) Ο υπη΄κοος ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους που επιθυµει΄ να
εγκατασταθει΄ στην επικρα΄τεια ενο΄ς α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους
για να ασκη΄σει µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα (που στο εξη΄ς καλει΄ται
ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας) λαµβα΄νει τι΄τλο διαµονη΄ς δια΄ρκειας
πε΄ντε ετω΄ν τουλα΄χιστον απο΄ την ηµεροµηνι΄α της χορη΄γηση΄ς της,
εφο΄σον αποδει΄ξει στις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι ΄εχει εγκατασταθει΄
η΄ θε΄λει να εγκατασταθει΄ για το σκοπο΄ αυτο΄.
(2) Ο τι΄τλος διαµονη΄ς παρατει΄νεται αυτο΄µατα για πε΄ντε ΄ετη
τουλα΄χιστον, εφο΄σον ο ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας αποδει΄ξει στις
αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι ασκει΄ µη µισθωτη΄ οικονοµικη΄
δραστηριο΄τητα.
(3) Για τη χορη΄γηση των τι΄τλων διαµονη΄ς, τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη µπορου΄ν να ζητη΄σουν απο΄ τον εργαζο΄µενο να προσκοµι΄σει
µο΄νον:
α)

το ΄εγγραφο µε την κα΄λυψη του οποι΄ου ειση΄λθε στην
επικρα΄τεια·

β)

την απο΄δειξη που αναφε΄ρεται στις παραγρα΄φους 1 και 2.

(4) Ο τι΄τλος διαµονη΄ς ισχυ΄ει για το συ΄νολο της επικρα΄τειας
του κρα΄τους που τον χορη΄γησε.

(1) Οι ελευ΄θεροι επαγγελµατι΄ες ΄εχουν δικαι΄ωµα σε επαγγελµατικη΄ και γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα στο συ΄νολο της επικρα΄τειας του
κρα΄τους υποδοχη΄ς.
(2) Η επαγγελµατικη΄ κινητικο΄τητα περιλαµβα΄νει την αλλαγη΄
επαγγε΄λµατος και τη µετα΄βαση απο΄ µια ανεξα΄ρτητη δραστηριο΄τητα
σε µια µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα. Η γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα
περιλαµβα΄νει τη µεταβολη΄ του το΄που εργασι΄ας και διαµονη΄ς.

'Αρθρο 15
Ισο΄τητα µεταχει΄ρισης
(1) Ο ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας τυγχα΄νει στη χω΄ρα υποδοχη΄ς,
ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση σε µια µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα και
στην α΄σκηση΄ της, ο΄χι λιγο΄τερο ευνοϊκη΄ς µεταχει΄ρισης απο΄ αυτη΄
των ηµεδαπω΄ν.
(2) Οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 9 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος
εφαρµο΄ζονται, κατ' αναλογι΄α, στους ελευ΄θερους επαγγελµατι΄ες
που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν κεφα΄λαιο.

'Αρθρο 16

(5) Οι διακοπε΄ς της διαµονη΄ς που δεν υπερβαι΄νουν τους ΄εξι
συνεχει΄ς µη΄νες καθω΄ς και οι απουσι΄ες που δικαιολογου΄νται για
την εκπλη΄ρωση στρατιωτικω΄ν υποχρεω΄σεων δεν επηρεα΄ζουν την
ισχυ΄ του τι΄τλου διαµονη΄ς.
(6) Ο τι΄τλος διαµονη΄ς που δεν ΄εχει λη΄ξει δεν µπορει΄ να
αφαιρεθει΄ απο΄ τα προ΄σωπα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
εκ µο΄νου του γεγονο΄τος ο΄τι δεν ασκου΄ν πλε΄ον δραστηριο΄τητα
λο΄γω προσωρινη΄ς ανικανο΄τητας προς εργασι΄α η οποι΄α οφει΄λεται
σε ασθε΄νεια η΄ σε δυστυ΄χηµα.

'Ασκηση της δηµο΄σιας εξουσι΄ας
Στον ελευ΄θερο επαγγελµατι΄α µπορει΄ να απαγορευθει΄ να ασκη΄σει
δραστηριο΄τητα που ενε΄χει, ΄εστω και ευκαιριακα΄, α΄σκηση δηµο΄σιας
εξουσι΄ας.
IV.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

'Αρθρο 13

'Αρθρο 17

Παραµεθο΄ριοι ελευ΄θεροι επαγγελµατι΄ες

΄ν
Παροχε΄ας υπηρεσιω

(1) Ο παραµεθο΄ριος ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας ει΄ναι υπη΄κοος
ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους που ΄εχει τη διαµονη΄ του στην
επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους και που ασκει΄ µη µισθωτη΄
δραστηριο΄τητα στην επικρα΄τεια του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους
επιστρε΄φοντας στην κατοικι΄α του βασικα΄ καθηµερινω΄ς, η΄ τουλα΄χιστον µια φορα΄ την εβδοµα΄δα.

Απαγορευ΄εται στο πλαι΄σιο της παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 5 της συµφωνι΄ας:
α)

κα΄θε περιορισµο΄ς σε διασυνοριακη΄ παροχη΄ υπηρεσιω΄ν στην
επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους που δεν υπερβαι΄νει
τις 90 ηµε΄ρες πραγµατικη΄ς εργασι΄ας ανα΄ ηµερολογιακο΄ ΄ετος.
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κα΄θε περιορισµο΄ς σχετικα΄ µε το δικαι΄ωµα εισο΄δου και
διαµονη΄ς στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5,
παρα΄γραφος 2 της συµφωνι΄ας ο΄σον αφορα΄:
i)

ii)

΄ ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς
τους υπηκο΄ους των κρατω
Κοινο΄τητας η΄ της Ελβετι΄ας που ει΄ναι παροχει΄ς υπηρεσιω΄ν και ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στην επικρα΄τεια ενο΄ς των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, α΄λλη απο΄ αυτη΄ του αποδε΄κτη
των υπηρεσιω΄ν·
τους µισθωτου΄ς εργαζο΄µενους, ανεξαρτη΄τως υπηκοο΄τητας ενο΄ς παροχε΄α υπηρεσιω΄ν που ει΄ναι ενσωµατωµε΄νοι
στην κανονικη΄ αγορα΄ εργασι΄ας ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους και που ει΄ναι αποσπασµε΄νοι για την παροχη΄ µιας
υπηρεσι΄ας στην επικρα΄τεια ενο΄ς α΄λλου συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους, µε την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 1.

β)
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την απο΄δειξη ο΄τι πραγµατοποιου΄ν η΄ επιθυµου΄ν να πραγµατοποιη΄σουν παροχη΄ υπηρεσιω΄ν.

'Αρθρο 21
(1) Η συνολικη΄ δια΄ρκεια µιας παροχη΄ς υπηρεσι΄ας που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 17 παρα΄γραφος α) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
ει΄τε προ΄κειται για παροχη΄ χωρι΄ς διακοπη΄ η΄ για διαδοχικε΄ς παροχε΄ς,
δεν µπορει΄ να υπερβαι΄νει τις 90 ηµε΄ρες πραγµατικη΄ς εργασι΄ας ανα΄
ηµερολογιακο΄ ΄ετος.
(2) Οι διατα΄ξεις της πρω΄της παραγρα΄φου δεν εµποδι΄ζουν ου΄τε
την εκπλη΄ρωση των νο΄µιµων υποχρεω΄σεων του παροχε΄α υπηρεσιω΄ν
ο΄σον αφορα΄ την υποχρε΄ωση εγγυ΄ησης ΄εναντι του αποδε΄κτη
υπηρεσιω΄ν ου΄τε περιπτω΄σεις ανωτε΄ρας βι΄ας.

'Αρθρο 18
Οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 17 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, εφαρµο΄ζονται σε εταιρει΄ες που συστη΄νονται συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α
ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας η΄ της Ελβετι΄ας
και ΄εχουν την καταστατικη΄ ΄εδρα τους, την κεντρικη΄ διοι΄κηση η΄ την
κυ΄ρια εγκατα΄σταση΄ τους στην επικρα΄τεια ενο΄ς εκ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν.

'Αρθρο 19
Ο παροχε΄ας υπηρεσιω΄ν που ΄εχει το δικαι΄ωµα η΄ που του ΄εχει
επιτραπει΄ να παρα΄σχει µια υπηρεσι΄α µπορει΄, για την εκτε΄λεση της
εν λο΄γω παροχη΄ς, να ασκη΄σει, προσωρινα΄, τη δραστηριο΄τητα΄ του
στη χω΄ρα ο΄που παρε΄χεται η υπηρεσι΄α µε τους ΄διους
ι
ο΄ρους που
επιβα΄λλει αυτη΄ η χω΄ρα στους ηµεδαπου΄ς, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις
του εν λο΄γω παραρτη΄µατος και των παραρτηµα΄των ΙΙ και ΙΙΙ.

'Αρθρο 20
(1) Τα προ΄σωπα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 17,
παρα΄γραφος β) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα οποι΄α ΄εχουν το
δικαι΄ωµα να παρα΄σχουν υπηρεσι΄α δεν χρεια΄ζονται τι΄τλο διαµονη΄ς
για διαµονε΄ς µικρο΄τερες η΄ ΄σες
ι
µε 90 ηµε΄ρες. Τα ΄εγγραφα που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1, υπο΄ την κα΄λυψη του οποι΄ου τα εν λο΄γω
προ΄σωπα ΄εχουν εισε΄λθει στην επικρα΄τεια, καλυ΄πτουν τη διαµονη΄
τους.
(2) Τα προ΄σωπα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 17
παρα΄γραφος β) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα οποι΄α ΄εχουν
το δικαι΄ωµα να παρα΄σχουν υπηρεσι΄α δια΄ρκειας ανω΄τερης των
90 ηµερω΄ν η΄ που τους ΄εχει επιτραπει΄ να παρα΄σχουν υπηρεσι΄α
λαµβα΄νουν, ως απο΄δειξη αυτου΄ του δικαιω΄µατος, τι΄τλο διαµονη΄ς
δια΄ρκειας ΄σης
ι
µε τη δια΄ρκεια της παροχη΄ς της υπηρεσι΄ας.
(3) Το δικαι΄ωµα διαµονη΄ς επεκτει΄νεται σε ολο΄κληρη την επικρα΄τεια της Ελβετι΄ας η΄ του σχετικου΄ κρα΄τους µε΄λους της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας.
(4) Για τη χορη΄γηση των τι΄τλων διαµονη΄ς, τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη µπορου΄ν να ζητη΄σουν απο΄ τα προ΄σωπα που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 17 παρα΄γραφος β) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος µο΄νον:
α)

το ΄εγγραφο µε την κα΄λυψη του οποι΄ου ειση΄λθαν στην
επικρα΄τεια

'Αρθρο 22
(1) Εξαιρου΄νται απο΄ την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων των
α΄ρθρων 17 και 19 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ο΄σον αφορα΄ το
ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος, οι δραστηριο΄τητες που συµµετε΄χουν
στο εν λο΄γω συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, ΄εστω και ευκαιριακα΄, στην
α΄σκηση της κρατικη΄ς εξουσι΄ας.
(2) Οι διατα΄ξεις των α΄ρθρων 17 και 19 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, καθω΄ς και τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται δυνα΄µει αυτω΄ν
δεν εµποδι΄ζουν τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς των νοµοθετικω΄ν,
ρυθµιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που προβλε΄πουν την
εφαρµογη΄ ο΄ρων εργασι΄ας και συνθηκω΄ν απασχο΄λησης στους
εργαζο΄µενους που ΄εχουν αποσπασθει΄ στο πλαι΄σιο µιας παροχη΄ς
υπηρεσιω΄ν. Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 16 της συµφωνι΄ας, γι΄νεται
αναφορα΄ στην οδηγι΄α 96/71/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1996 (ΕΕ
L 18 της 21.1.1997, σ. 1) (1) σχετικα΄ µε την απο΄σπαση των
εργαζο΄µενων στο πλαι΄σιο µιας παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν.
(3) Οι διατα΄ξεις των α΄ρθρων 17 παρα΄γραφος α) και 19 του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος, δεν εµποδι΄ζουν τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς των νοµοθετικω΄ν, ρυθµιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που
υπα΄ρχουν σε κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος κατα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος
της παρου΄σας συµφωνι΄ας ο΄σον αφορα΄
i)

δραστηριο΄τητες γραφει΄ων εξευ΄ρεσης προσωρινη΄ς εργασι΄ας
και ευκαιριακη΄ς εργασι΄ας·

ii)

χρηµατοπιστωτικε΄ς υπηρεσι΄ες η α΄σκηση των οποι΄ων απαιτει΄
προηγου΄µενη α΄δεια στην επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους και η παροχη΄ των οποι΄ων υπο΄κειται σε προληπτικη΄
εποπτει΄α των κρατικω΄ν αρχω΄ν αυτου΄ του συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους.

(4) Οι διατα΄ξεις των α΄ρθρων 17 παρα΄γραφος α) και 19 του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος δεν εµποδι΄ζουν τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς των νοµοθετικω΄ν, ρυθµιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων κα΄θε
συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, ο΄σον αφορα΄ τις παροχε΄ς υπηρεσιω΄ν
µικρο΄τερης η΄ ΄σης
ι
µε 90 ηµε΄ρες πραγµατικη΄ς εργασι΄ας, που
αιτιολογου΄νται απο΄ επιτακτικου΄ς λο΄γους που συνδε΄ονται µε το
γενικο΄ συµφε΄ρον.
(1) 'Οπως εφαρµο΄ζεται κατα΄ την ηµεροµηνι΄α υπογραφη΄ς της συµφωνι΄ας.
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'Αρθρο 23
΄ν
Αποδε΄κτης υπηρεσιω
(1) Ο αποδε΄κτης υπηρεσιω΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5
παρα΄γραφος 3 της συµφωνι΄ας δεν χρεια΄ζεται τι΄τλο διαµονη΄ς για
των τριω΄ν µηνω΄ν. Για διαµονε΄ς
διαµονε΄ς µικρο΄τερες η΄ ΄σες
ι
µεγαλυ΄τερες των τριω΄ν µηνω΄ν, ο αποδε΄κτης των υπηρεσιω΄ν
λαµβα΄νει τι΄τλο διαµονη΄ς δια΄ρκειας ΄σης
ι
µε τη δια΄ρκεια της
παροχη΄ς. Μπορει΄ να εξαιρεθει΄ απο΄ την κοινωνικη΄ βοη΄θεια κατα΄ τη
δια΄ρκεια της διαµονη΄ς του.
(2) Ο τι΄τλος διαµονη΄ς ισχυ΄ει για το συ΄νολο της επικρα΄τειας
του κρα΄τους που τον χορη΄γησε.

V.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

'Αρθρο 24
Ρυ΄θµιση της διαµονη΄ς
(1) 'Ενας υπη΄κοος ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους που δεν ασκει΄
οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα στη χω΄ρα διαµονη΄ς και που δεν ΄εχει
δικαι΄ωµα διαµονη΄ς δυνα΄µει α΄λλων διατα΄ξεων της παρου΄σας
συµφωνι΄ας λαµβα΄νει τι΄τλο διαµονη΄ς δια΄ρκειας πε΄ντε ετω΄ν τουλα΄χιστον, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι θα αποδει΄ξει στις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς
ο΄τι διαθε΄τει για το ΄διο
ι η΄ τα µε΄λη της οικογενει΄ας του:
α)
β)

επαρκη΄ οικονοµικα΄ µε΄σα ω΄στε να µη χρειαστει΄ να ζητη΄σει
κοινωνικη΄ βοη΄θεια κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαµονη΄ς τους
ασφα΄λιση ασθενει΄ας που καλυ΄πτει το συ΄νολο των κινδυ΄νων (1).

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν, εφο΄σον κρι΄νουν αναγκαι΄ο, να
ζητη΄σουν την επανε΄ναρξη ισχυ΄ος του τι΄τλου διαµονη΄ς στο τε΄λος
των δυ΄ο πρω΄των ετω΄ν διαµονη΄ς.
(2) Θεωρου΄νται ως επαρκη΄ τα οικονοµικα΄ µε΄σα που υπερβαι΄νουν το ποσο΄ κα΄τω απο΄ το οποι΄ο οι ηµεδαποι΄, λαµβανοµε΄νης
υπο΄ψη της προσωπικη΄ς κατα΄σταση΄ς τους και ενδεχοµε΄νως τα µε΄λη
της οικογε΄νεια΄ς τους, µπορου΄ν να απαιτη΄σουν κοινωνικη΄ αρωγη΄.
'Οταν δεν µπορει΄ να εφαρµοστει΄ αυτο΄ς ο ο΄ρος, τα οικονοµικα΄ µε΄σα
του αιτου΄ντος θεωρου΄νται ως επαρκη΄ εφο΄σον ει΄ναι µεγαλυ΄τερα απο΄
το επι΄πεδο της ελα΄χιστης συ΄νταξης της κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης που
καταβα΄λλει το κρα΄τος υποδοχη΄ς.
(3) Τα α΄τοµα που ΄εχουν εργασθει΄ στην επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους για δια΄ρκεια µικρο΄τερη του ενο΄ς ΄ετους ΄εχουν
δικαι΄ωµα διαµονη΄ς, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι πληρου΄ν τους ο΄ρους
που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου. Το
επι΄δοµα ανεργι΄ας το οποι΄ο δικαιου΄νται, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις
της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας, τροποποιηµε΄νης ενδεχοµε΄νως βα΄σει των
διατα΄ξεων του παραρτη΄µατος ΙΙ, θεωρει΄ται ως οικονοµικο΄ µε΄σο, µε
την ΄εννοια των παραγρα΄φων 1(α) και 2 του παρο΄ντος α΄ρθρου.
(1) Στην Ελβετι΄α, η κα΄λυψη της ασφα΄λισης ασθενει΄ας για τα προ΄σωπα
που δεν την επιλε΄γουν ως το΄πο κατοικι΄ας τους πρε΄πει να περιλαµβα΄νει
επι΄σης παροχε΄ς ατυχη΄µατος και µητρο΄τητας.
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(4) 'Ενας τι΄τλος διαµονη΄ς, δια΄ρκειας που περιορι΄ζεται στη
δια΄ρκεια της κατα΄ρτισης η΄ σε ΄ενα ΄ετος εα΄ν η δια΄ρκεια της
κατα΄ρτισης υπερβαι΄νει το ΄ενα ΄ετος, χορηγει΄ται στο φοιτητη΄ που
δεν διαθε΄τει δικαι΄ωµα διαµονη΄ς στην επικρα΄τεια του α΄λλου
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους βα΄σει α΄λλης δια΄ταξης της παρου΄σας
συµφωνι΄ας και που µε δη΄λωση η΄ µε επιλογη΄ του µε οποιοδη΄ποτε
α΄λλο τουλα΄χιστον ισοδυ΄ναµο µε΄σο, διαβεβαιω΄νει στη σχετικη΄
εθνικη΄ αρχη΄ ο΄τι διαθε΄τει οικονοµικα΄ µε΄σα ω΄στε ο ΄διος,
ι
η συ΄ζυγος
και τα προστατευο΄µενα τε΄κνα τους, να µην ζητη΄σουν, κατα΄ τη
δια΄ρκεια της διαµονη΄ς τους, κοινωνικη΄ βοη΄θεια του κρα΄τους
υποδοχη΄ς, και µε τον ο΄ρο ο΄τι ει΄ναι εγγεγραµµε΄νος σε εγκεκριµε΄νο
΄δρυµα
ι
για να λα΄βει, βασικα΄, επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση και ο΄τι
διαθε΄τει ασφα΄λιση ασθενει΄ας που καλυ΄πτει το συ΄νολο των κινδυ΄νων. Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν ρυθµι΄ζει ου΄τε την προ΄σβαση στην
επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση, ου΄τε τη βοη΄θεια που χορηγει΄ται για τη
συντη΄ρηση΄ τους στους φοιτητε΄ς τους οποι΄ους αφορα΄ το παρο΄ν
α΄ρθρο.
(5) Ο τι΄τλος διαµονη΄ς παρατει΄νεται αυτοµα΄τως για πε΄ντε ΄ετη
τουλα΄χιστον, εφο΄σον πληρου΄νται πα΄ντοτε οι ο΄ροι υποδοχη΄ς. Για
τον φοιτητη΄, ο τι΄τλος διαµονη΄ς παρατει΄νεται ετησι΄ως για δια΄ρκεια
που αντιστοιχει΄ στην εναποµε΄νουσα δια΄ρκεια σπουδω΄ν.
(6) Οι διακοπε΄ς της διαµονη΄ς που δεν υπερβαι΄νουν τους ΄εξι
συνεχει΄ς µη΄νες καθω΄ς και οι απουσι΄ες που δικαιολογου΄νται µε την
εκπλη΄ρωση των στρατιωτικω΄ν υποχρεω΄σεων δεν επηρεα΄ζουν την
ισχυ΄ του τι΄τλου διαµονη΄ς.
(7) Ο τι΄τλος διαµονη΄ς ισχυ΄ει για το συ΄νολο της επικρα΄τειας
του κρα΄τους που τον χορη΄γησε.
(8) Το δικαι΄ωµα διαµονη΄ς παραµε΄νει εφο΄σον οι δικαιου΄χοι
αυτου΄ του δικαιω΄µατος ανταποκρι΄νονται στους ο΄ρους που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1.

VI.

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

'Αρθρο 25
(1) Οι υπη΄κοοι ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους οι οποι΄οι διαθε΄τουν τι΄τλο διαµονη΄ς βα΄σει του οποι΄ου ΄εχουν την κυ΄ρια κατοικι΄α
τους στο κρα΄τος υποδοχη΄ς, χαι΄ρουν των ιδι΄ων δικαιωµα΄των µε
τους ηµεδαπου΄ς ο΄σον αφορα΄ την απο΄κτηση ακινη΄των. 'Εχουν τη
δυνατο΄τητα να επιλε΄ξουν ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ την κυ΄ρια κατοικι΄α
τους στο κρα΄τος υποδοχη΄ς, συ΄µφωνα µε τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις του
κρα΄τους αυτου΄, ανεξα΄ρτητα της δια΄ρκειας της συ΄µβασης εργασι΄ας
τους. Η αναχω΄ρηση απο΄ το κρα΄τος υποδοχη΄ς δεν συνεπα΄γεται
ουδεµι΄α υποχρε΄ωση αλλοτρι΄ωσης.
(2) Οι υπη΄κοοι ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους οι οποι΄οι διαθε΄τουν τι΄τλο διαµονη΄ς βα΄σει του οποι΄ου δεν ΄εχουν την κυ΄ρια
κατοικι΄α τους στο κρα΄τος υποδοχη΄ς, χαι΄ρουν των ιδι΄ων δικαιωµα΄των µε τους ηµεδαπου΄ς ο΄σον αφορα΄ την απο΄κτηση ακινη΄των για
την α΄σκηση οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας: τα δικαιω΄µατα αυτα΄
δεν συνεπα΄γονται ουδεµι΄α υποχρε΄ωση αλλοτρι΄ωσης κατα΄ την
αναχω΄ρηση΄ τους απο΄ το κρα΄τος υποδοχη΄ς. 'Εχουν επι΄σης το
δικαι΄ωµα να αποκτη΄σουν δευ΄τερη η΄ εξοχικη΄ κατοικι΄α. Για την
κατηγορι΄α των υπηκο΄ων αυτω΄ν, η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν επηρεα΄ζει τους ισχυ΄οντες κανο΄νες ο΄σον αφορα΄ την τοποθε΄τηση κεφαλαι΄ων
και την εµπορι΄α οικοπε΄δων και κατοικιω΄ν.
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(3) Οι παραµεθο΄ριοι υπη΄κοοι χαι΄ρουν των ιδι΄ων δικαιωµα΄των
µε τους ηµεδαπου΄ς ο΄σον αφορα΄ την απο΄κτηση ακινη΄των για την
α΄σκηση οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας η΄ για δευ΄τερη κατοικι΄α. Τα
δικαιω΄µατα αυτα΄ δεν συνεπα΄γονται ουδεµι΄α υποχρε΄ωση αλλοτρι΄ωσης κατα΄ την αναχω΄ρηση΄ τους απο΄ το κρα΄τος υποδοχη΄ς. 'Εχουν
επι΄σης ενδεχοµε΄νως το δικαι΄ωµα απο΄κτησης εξοχικη΄ς κατοικι΄ας.
Για την κατηγορι΄α των υπηκο΄ων αυτω΄ν, η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν
επηρεα΄ζει τους ισχυ΄οντες κανο΄νες του κρα΄τους υποδοχη΄ς ο΄σον
αφορα΄ την τοποθε΄τηση κεφαλαι΄ων και την εµπορι΄α οικοπε΄δων και
κατοικιω΄ν.

β)
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Τα προ΄σωπα που ΄εχουν καλυ΄ψει προηγουµε΄νως εποχιακη΄ απασχο΄ληση στην επικρα΄τεια του κρα΄τους υποδοχη΄ς συνολικη΄ς δια΄ρκειας ο΄χι µικρο΄τερης των 50 µηνω΄ν
κατα΄ τη δια΄ρκεια των τελευται΄ων 15 ετω΄ν και που δεν
πληρου΄ν τους ο΄ρους για να ΄εχουν δικαι΄ωµα σε τι΄τλο
διαµονη΄ς συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του σηµει΄ου α της
παρου΄σας παραγρα΄φου ΄εχουν αυτο΄µατα το δικαι΄ωµα
να καταλα΄βουν θε΄ση εργασι΄ας απεριο΄ριστης δια΄ρκειας.

'Αρθρο 28
Μισθωτοι΄ παραµεθο΄ριοι εργαζο΄µενοι

VII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

'Αρθρο 26
Γενικο΄τητες
(1) 'Οταν εφαρµο΄ζονται οι περιορισµοι΄ που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 10 της συµφωνι΄ας, οι διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο
παρο΄ν κεφα΄λαιο συµπληρω΄νουν και αντικαθιστου΄ν αντι΄στοιχα τις
α΄λλες διατα΄ξεις του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
(2) 'Οταν εφαρµο΄ζονται οι περιορισµοι΄ που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 10 της συµφωνι΄ας, η α΄σκηση µιας οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας υπο΄κειται στη χορη΄γηση τι΄τλου διαµονη΄ς η΄ και α΄δειας
εργασι΄ας.

(1) Ο µισθωτο΄ς παραµεθο΄ριος εργαζο΄µενος ει΄ναι υπη΄κοος ενο΄ς
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους που ΄εχει την τακτικη΄ κατοικι΄α του στις
παραµεθο΄ριες περιοχε΄ς της Ελβετι΄ας η΄ των ο΄µορων χωρω΄ν της και
που ασκει΄ µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα στις παραµεθο΄ριες περιοχε΄ς
του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους επιστρε΄φοντας στην κυ΄ρια
κατοικι΄α του βασικα΄ καθηµερινω΄ς, η΄ τουλα΄χιστον µια φορα΄ την
εβδοµα΄δα. Θεωρου΄νται ως παραµεθο΄ριες περιοχε΄ς κατα΄ την ΄εννοια
της παρου΄σας συµφωνι΄ας οι περιοχε΄ς που καθορι΄ζονται απο΄ τις
συµφωνι΄ες που συνη΄φθησαν µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας και των ο΄µορων
χωρω΄ν της σχετικα΄ µε την παραµεθο΄ριο κυκλοφορι΄α.
(2) Ο ειδικο΄ς τι΄τλος ισχυ΄ει για το συ΄νολο της παραµεθο΄ριας
περιοχη΄ς του κρα΄τους που τον χορη΄γησε.

'Αρθρο 29
΄ν
∆ικαι΄ωµα επιστροφη΄ς των µισθωτω

'Αρθρο 27
΄ ν εργαζοµε΄νων
Ρυ΄θµιση της διαµονη΄ς των µισθωτω
(1) Ο τι΄τλος διαµονη΄ς ενο΄ς µισθωτου΄ εργαζοµε΄νου που επωφελει΄ται συ΄µβασης εργασι΄ας δια΄ρκειας µικρο΄τερης του ενο΄ς ΄ετους
παρατει΄νεται για µια συνολικη΄ δια΄ρκεια µικρο΄τερη των δω΄δεκα
µηνω΄ν, εφο΄σον ο µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος αποδει΄ξει στις αρµο΄διες
εθνικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι µπορει΄ να ασκη΄σει οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα.
Νε΄ος τι΄τλος διαµονη΄ς χορηγει΄ται εφο΄σον ο µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος
αποδει΄ξει ο΄τι µπορει΄ να ασκη΄σει οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα και ο΄τι
δεν ΄εχουν επιτευχθει΄ τα ποσοτικα΄ ο΄ρια που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 10 της συµφωνι΄ας. Βα΄σει του α΄ρθρου 24 του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος δεν υποχρεου΄ται να εξε΄λθει απο΄ τη χω΄ρα κατα΄ την
περι΄οδο µεταξυ΄ δυ΄ο συµβα΄σεων εργασι΄ας.
(2) Κατα΄ την περι΄οδο που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10
παρα΄γραφος 2 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ΄ενα συµβαλλο΄µενο
µε΄ρος µπορει΄, για τη χορη΄γηση ενο΄ς αρχικου΄ τι΄τλου διαµονη΄ς, να
απαιτη΄σει γραπτη΄ συ΄µβαση η΄ προ΄ταση συ΄µβασης.
3.

α)

Τα προ΄σωπα που ΄εχουν καλυ΄ψει προηγουµε΄νως προσωρινη΄ θε΄ση απασχο΄λησης στην επικρα΄τεια του κρα΄τους
υποδοχη΄ς επι΄ τουλα΄χιστον 30 µη΄νες κατα΄ τη δια΄ρκεια
µιας περιο΄δου αναφορα΄ς τεσσα΄ρων διαδοχικω΄ν ετω΄ν
΄εχουν αυτο΄µατα το δικαι΄ωµα να καταλα΄βουν θε΄ση
εργασι΄ας απεριο΄ριστης δια΄ρκειας (1). Τυχο΄ν εξα΄ντληση
του αριθµου΄ των τι΄τλων εγγυηµε΄νης διαµονη΄ς δεν ει΄ναι
αντιτα΄ξιµη ΄εναντι αυτω΄ν.

(1) ∆εν υπο΄κεινται στην προτεραιο΄τητα των αυτοχθο΄νων εργαζο΄µενων,
ου΄τε στον ΄ελεγχο της τη΄ρησης των συνθηκω΄ν εργασι΄ας και των ο΄ρων
µισθοδοσι΄ας του κλα΄δου και του το΄που.

(1) Ο µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος που κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης
ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας υπη΄ρξε κα΄τοχος τι΄τλου διαµονη΄ς
δια΄ρκειας ενο΄ς ΄ετους τουλα΄χιστον και που εγκατε΄λειψε τη χω΄ρα
υποδοχη΄ς, ΄εχει δικαι΄ωµα να περιληφθει΄ µε προτεραιο΄τητα στην
ποσο΄στωση απο΄κτησης τι΄τλου διαµονη΄ς εντο΄ς προθεσµι΄ας ΄εξι ετω΄ν
απο΄ την αναχω΄ρηση΄ του εφο΄σον αποδει΄ξει ο΄τι µπορει΄ να ασκη΄σει
οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα.
(2) Ο παραµεθο΄ριος εργαζο΄µενος ΄εχει δικαι΄ωµα για ΄εναν νε΄ο
ειδικο΄ τι΄τλο εντο΄ς προθεσµι΄ας ΄εξι ετω΄ν ΄επειτα απο΄ το τε΄λος της
προηγου΄µενης δραστηριο΄τητα΄ς του δια΄ρκειας τριω΄ν ετω΄ν χωρι΄ς
διακοπη΄, µε την επιφυ΄λαξη ενο΄ς ελε΄γχου των ο΄ρων αµοιβη΄ς και
εργασι΄ας αν ει΄ναι µισθωτο΄ς, κατα΄ τη δια΄ρκεια των δυ΄ο ετω΄ν υ΄στερα
απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, και εφο΄σον αποδει΄ξει
στις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι µπορει΄ να ασκη΄σει οικονοµικη΄
δραστηριο΄τητα.
(3) Οι νε΄οι που ΄εχουν εγκαταλει΄ψει την επικρα΄τεια ενο΄ς
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους αφου΄ ει΄χαν διαµει΄νει σ' αυτο΄ τουλα΄χιστον
πε΄ντε ΄ετη πριν απο΄ την ηλικι΄α των 21 ετω΄ν θα ΄εχουν το δικαι΄ωµα
κατα΄ τη δια΄ρκεια προθεσµι΄ας τεσσα΄ρων ετω΄ν να επιστρε΄ψουν
σ' αυτο΄ και να ασκη΄σουν εκει΄ οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα.

'Αρθρο 30
΄ν
Γεωγραφικη΄ και επαγγελµατικη΄ κινητικο΄τητα των µισθωτω
(1) Ο µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος κα΄τοχος τι΄τλου διαµονη΄ς δια΄ρκειας µικρο΄τερης του ενο΄ς ΄ετους ΄εχει, κατα΄ τους 12 µη΄νες
υ΄στερα απο΄ την ΄εναρξη της απασχο΄ληση΄ς του, δικαι΄ωµα στην
επαγγελµατικη΄ και γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα. Η µετα΄βαση απο΄ µια
µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα σε µια ανεξα΄ρτητη δραστηριο΄τητα ει΄ναι
δυνατη΄ µε την προϋπο΄θεση ο΄τι τηρου΄νται οι διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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(2) Οι ειδικοι΄ τι΄τλοι που χορηγου΄νται στους µισθωτου΄ς παραµεθο΄ριους εργαζοµε΄νους δι΄νουν δικαι΄ωµα στην επαγγελµατικη΄
και γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα στο εσωτερικο΄ των παραµεθο΄ριων
περιοχω΄ν της Ελβετι΄ας η΄ των οµο΄ρων χωρω΄ν της.
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για δυ΄ο µη΄νες κατ' ανω΄τατο ο΄ριο εφο΄σον ΄εχει πραγµατικε΄ς πιθανο΄τητες να προσκοµι΄σει αυτη΄ν την απο΄δειξη.
(3) Ο ειδικο΄ς τι΄τλος ισχυ΄ει για το συ΄νολο της παραµεθο΄ριας
περιοχη΄ς του κρα΄τους που τον χορη΄γησε.

'Αρθρο 31
΄ν
Ρυ΄θµιση της διαµονη΄ς των ελευ΄θερων επαγγελµατιω
Ο υπη΄κοος ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους που επιθυµει΄ να εγκατασταθει΄ στο ΄εδαφος ενο΄ς α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους για
να ασκη΄σει ανεξα΄ρτητη δραστηριο΄τητα (που στο εξη΄ς καλει΄ται
ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας) λαµβα΄νει τι΄τλο διαµονη΄ς δια΄ρκειας ΄εξι
µηνω΄ν. Λαµβα΄νει τι΄τλο διαµονη΄ς δια΄ρκειας πε΄ντε ετω΄ν τουλα΄χιστον
εφο΄σον αποδει΄ξει, πριν απο΄ το τε΄λος της περιο΄δου των ΄εξι µηνω΄ν
στις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι ασκει΄ ανεξα΄ρτητη δραστηριο΄τητα.
Αυτη΄ η περι΄οδος των ΄εξι µηνω΄ν µπορει΄ στην ανα΄γκη να παραταθει΄
για δυ΄ο µη΄νες κατ' ανω΄τατο ο΄ριο εφο΄σον ΄εχει πραγµατικε΄ς πιθανο΄τητες να προσκοµι΄σει αυτη΄ν την απο΄δειξη.

'Αρθρο 32
Παραµεθο΄ριοι ελευ΄θεροι επαγγελµατι΄ες
(1) Ο παραµεθο΄ριος ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας ει΄ναι υπη΄κοος
ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους που ΄εχει την κανονικη΄ κατοικι΄α του
στις παραµεθο΄ριες περιοχε΄ς της Ελβετι΄ας η΄ των οµο΄ρων χωρω΄ν της
και που ασκει΄ µη µισθωτη΄ δραστηριο΄τητα στις παραµεθο΄ριες
περιοχε΄ς του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους επιστρε΄φοντας στην
κυ΄ρια κατοικι΄α του βασικα΄ καθηµερινω΄ς, η΄ τουλα΄χιστον µια φορα΄
την εβδοµα΄δα. Θεωρου΄νται ως παραµεθο΄ριες περιοχε΄ς κατα΄ την
΄εννοια της παρου΄σας συµφωνι΄ας οι περιοχε΄ς που καθορι΄ζονται
απο΄ τις συµφωνι΄ες που συνη΄φθησαν µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας και των
οµο΄ρων χωρω΄ν της σχετικα΄ µε την παραµεθο΄ριο κυκλοφορι΄α.
(2) Ο υπη΄κοος ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους που επιθυµει΄ να
ασκη΄σει ως παραµεθο΄ριος και ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας
δραστηριο΄τητα στις παραµεθο΄ριες περιοχε΄ς της Ελβετι΄ας η΄ των
οµο΄ρων χωρω΄ν της λαµβα΄νει προηγουµε΄νως ειδικο΄ τι΄τλο δια΄ρκειας
΄εξι µηνω΄ν. Λαµβα΄νει ειδικο΄ τι΄τλο δια΄ρκειας πε΄ντε ετω΄ν τουλα΄χιστον
εφο΄σον αποδει΄ξει, πριν απο΄ το τε΄λος της περιο΄δου των ΄εξι µηνω΄ν
στις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι ασκει΄ ανεξα΄ρτητη δραστηριο΄τητα.
Αυτη΄ η περι΄οδος των ΄εξι µηνω
΄ ν µπορει΄ στην ανα΄γκη να παραταθει΄

'Αρθρο 33
΄ν
∆ικαι΄ωµα επιστροφη΄ς των ελευθε΄ρων επαγγελµατιω
(1) Ο ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας που υπη΄ρξε κα΄τοχος τι΄τλου
διαµονη΄ς δια΄ρκειας πε΄ντε ετω΄ν τουλα΄χιστον, ο οποι΄ος εγκατε΄λειψε
τη χω΄ρα υποδοχη΄ς, δικαιου΄ται ΄ενα νε΄ο τι΄τλο διαµονη΄ς εντο΄ς
προθεσµι΄ας ΄εξι ετω΄ν µετα΄ την αναχω΄ρηση΄ του, εφο΄σον ΄εχει η΄δη
εργαστει΄ στη χω΄ρα υποδοχη΄ς για µια δια΄ρκεια τριω΄ν ετω΄ν χωρι΄ς
διακοπη΄ και αποδει΄ξει στις αρµο΄διες εθνικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι µπορει΄ να
ασκη΄σει οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα.
(2) Ο παραµεθο΄ριος ελευ΄θερος επαγγελµατι΄ας δικαιου΄ται
οπωσδη΄ποτε ΄ενα νε΄ο ειδικο΄ τι΄τλο εντο΄ς προθεσµι΄ας ΄εξι ετω΄ν
µετα΄ το τε΄λος της προηγου΄µενης δραστηριο΄τητα΄ς του δια΄ρκειας
τεσσα΄ρων συνεχω΄ν ετω΄ν, και εφο΄σον αποδει΄ξει στις αρµο΄διες
εθνικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι µπορει΄ να ασκη΄σει οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα.
(3) Οι νε΄οι που ΄εχουν εγκαταλει΄ψει την επικρα΄τεια ενο΄ς
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους αφου΄ ει΄χαν διαµει΄νει σ' αυτο΄ τουλα΄χιστον
πε΄ντε ΄ετη πριν απο΄ την ηλικι΄α των 21 ετω
΄ ν ΄εχουν το δικαι΄ωµα,
κατα΄ τη δια΄ρκεια προθεσµι΄ας 4 ετω΄ν, να επιστρε΄ψουν και να
ασκη΄σουν σ' αυτο΄ οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα.

'Αρθρο 34
Γεωγραφικη΄ και επαγγελµατικη΄ κινητικο΄τητα των ελευθε΄ρων
΄ν
επαγγελµατιω
Οι ειδικοι΄ τι΄τλοι που χορηγου΄νται στους παραµεθο΄ριους ελευ΄θερους επαγγελµατι΄ες δι΄νουν δικαι΄ωµα στην επαγγελµατικη΄ και
γεωγραφικη΄ κινητικο΄τητα στο εσωτερικο΄ των παραµεθο΄ριων περιοχω΄ν της Ελβετι΄ας η΄ των οµο΄ρων χωρω΄ν της. Οι προηγου΄µενοι
τι΄τλοι διαµονη΄ς (για τους παραµεθο΄ριους: οι ειδικοι΄ τι΄τλοι)
δια΄ρκειας ΄εξι µηνω΄ν δι΄νουν δικαι΄ωµα µο΄νο στη γεωγραφικη΄
κινητικο΄τητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

'Αρθρο 1
(1)
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν να εφαρµο΄ζουν µεταξυ΄ τους, στον τοµε΄α του συντονισµου΄ των συστηµα΄των
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης, τις κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις στις οποι΄ες γι΄νεται αναφορα΄ και ο΄πως αυτε΄ς τροποποιη΄θηκαν απο΄ το τµη΄µα Α
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος η΄ απο΄ αντι΄στοιχους κανο΄νες.
(2)
Ο ο΄ρος «Κρα΄τος(η) µε΄λος(η)» που εµφαι΄νεται στις πρα΄ξεις στις οποι΄ες γι΄νεται αναφορα΄ στο τµη΄µα Α του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος θεωρει΄ται ο΄τι υποδηλω΄νει, εκτο΄ς απο΄ τα κρα΄τη που καλυ΄πτονται απο΄ τις εν λο΄γω κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις, και την
Ελβετι΄α.

'Αρθρο 2
(1)
Προς εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις στις
οποι΄ες γι΄νεται αναφορα΄ και ο΄πως αυτε΄ς τροποποιη΄θηκαν απο΄ το τµη΄µα Β του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
(2)
Προς εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις στις
οποι΄ες γι΄νεται αναφορα΄ στο τµη΄µα Γ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 3
(1)
Το καθεστω΄ς σχετικα΄ µε την ασφα΄λιση ανεργι΄ας των κοινοτικω΄ν εργαζοµε΄νων που ΄εχουν ελβετικη΄ α΄δεια διαµονη΄ς
διαρκει΄ας κα΄τω του ενο΄ς ΄ετους προβλε΄πεται σε πρωτο΄κολλο στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
(2)

Το πρωτο΄κολλο αποτελει΄ αναπο΄σπαστο µε΄ρος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

ΤΜΗΜΑ Α:
1.

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

3 7 1 R 1 4 0 8 : (1) Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου, της 14ης Ιουνι΄ου 1971, σχετικα΄ µε την
εφαρµογη΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν
τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας,

(1) Σηµει΄ωση: Το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο ο΄πως εφαρµο΄ζεται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας εντο΄ς της ΕΚ κατα΄ τη στιγµη΄ της
υπογραφη΄ς της συµφωνι΄ας ΄εχει ως εξη΄ς:
Oι αρχε΄ς της σω
΄ ρευσης των δικαιωµα΄των σε επι΄δοµα ανεργι΄ας και της υλοποι΄ηση΄ς τους στο κρα΄τος τελευται΄ας απασχο΄λησης εφαρµο΄ζονται
ανεξα΄ρτητα απο΄ τη δια΄ρκεια της απασχο΄λησης.
Τα α΄τοµα που εργα΄στηκαν σε θε΄ση απασχο΄λησης για λιγο΄τερο απο΄ ΄ενα ΄ετος στην επικρα΄τεια κρα΄τους µε΄λους µπορου΄ν να παραµει΄νουν
εκει΄ µετα΄ τη λη΄ξη της απασχο΄ληση΄ς τους για να αναζητη΄σουν εργασι΄α εντο΄ς λογικη΄ς περιο΄δου, που µπορει΄ να φθα΄νει τους ΄εξι µη΄νες, και η
οποι΄α τους επιτρε΄πει να εντοπι΄σουν τις προσφερο΄µενες θε΄σεις εργασι΄ας που αντιστοιχου΄ν στα επαγγελµατικα΄ τους προσο΄ντα και, εφο΄σον
χρεια΄ζεται, να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα προκειµε΄νου να προσληφθου΄ν. Τα α΄τοµα αυτα΄ µπορου΄ν επι΄σης να παραµει΄νουν στο εν λο΄γω
κρα΄τος µετα΄ τη λη΄ξη της απασχο΄ληση΄ς τους εφο΄σον διαθε΄τουν επαρκη΄ οικονοµικα΄ µε΄σα, το΄σο για τον εαυτο΄ τους ο΄σο και για τα µε΄λη της
οικογε΄νεια΄ς τους, ω
΄ στε να µην χρεια΄ζεται να καταφυ΄γουν σε κοινωνικη΄ βοη΄θεια κατα΄ τη δια΄ρκεια της παραµονη΄ς τους και εφο΄σον ΄εχουν
ασφα΄λιση ασθενει΄ας που καλυ΄πτει κα΄θε κι΄νδυνο. Ως οικονοµικα΄ µε΄σα υπο΄ την ΄εννοια αυτη΄ νοου΄νται επι΄σης τα επιδο΄µατα ανεργι΄ας τα οποι΄α
δικαιου΄νται συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α και τα οποι΄α, εφο΄σον χρεια΄ζεται, µπορου΄ν να συµπληρωθου΄ν συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της
σω΄ρευσης. Θεωρου΄νται επαρκη΄ τα αναγκαι΄α οικονοµικα΄ µε΄σα που υπερβαι΄νουν το ποσο΄ κα΄τω απο΄ το οποι΄ο οι πολι΄τες του κρα΄τους αυτου΄,
λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της προσωπικη΄ς τους κατα΄στασης και, ενδεχοµε΄νως, της κατα΄στασης των µελω΄ν της οικογε΄νεια΄ς τους, µπορου΄ν να
ζητη΄σουν παροχε΄ς κοινωνικη΄ς αρωγη΄ς. Σε περι΄πτωση που η προϋπο΄θεση αυτη΄ δεν µπορει΄ να εφαρµοστει΄, τα οικονοµικα΄ µε΄σα του αιτου΄ντος
θεωρου΄νται επαρκη΄ εφο΄σον υπερβαι΄νουν το επι΄πεδο της ελα΄χιστης συ΄νταξης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης που χορηγει΄ται απο΄ το κρα΄τος υποδοχη΄ς.
Ο εποχιακο΄ς εργαζο΄µενος θεµελιω΄νει δικαι΄ωµα σε επι΄δοµα ανεργι΄ας στο κρα΄τος της τελευται΄ας απασχο΄ληση΄ς του ανεξα΄ρτητα απο΄ το πο΄τε
λη΄γει η συγκεκριµε΄νη εποχη΄. Μπορει΄ να παραµει΄νει στο κρα΄τος αυτο΄ µετα΄ τη λη΄ξη της απασχο΄ληση΄ς του εφο΄σον πληροι΄ τις προϋποθε΄σεις
που αναφε΄ρονται στην προηγου΄µενη παρα΄γραφο. Εφο΄σον τι΄θεται στη δια΄θεση της αγορα΄ς εργασι΄ας στο κρα΄τος κατοικι΄ας του, το α΄τοµο
αυτο΄ δικαιου΄ται παροχε΄ς ανεργι΄ας στο εν λο΄γω κρα΄τος συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 71 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.
Ο µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος µπορει΄ να τεθει΄ στη δια΄θεση της αγορα΄ς εργασι΄ας στο κρα΄τος κατοικι΄ας του η΄ στο κρα΄τος της τελευται΄ας
απασχο΄ληση΄ς του, εφο΄σον ΄εχει διατηρη΄σει στο κρα΄τος αυτο΄ προσωπικου΄ς η΄ επαγγελµατικου΄ς δεσµου΄ς που του προσφε΄ρουν καλυ΄τερες
προοπτικε΄ς επαγγελµατικη΄ς επανε΄νταξης. Θεµελιω΄νει δικαι΄ωµα σε επι΄δοµα ανεργι΄ας στο κρα΄τος στο οποι΄ο ΄εχει τεθει΄ στη δια΄θεση της αγορα΄ς
εργασι΄ας.

30.4.2002

30.4.2002
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ο΄πως ενηµερω΄θηκε απο΄:
«3 9 7 R 1 1 8 : Τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 118/97 του Συµβουλι΄ου της 2ας ∆εκεµβρι΄ου 1996 (ΕΕ L 28 της
30.1.1997, σ. 1) για την τροποποι΄ηση και ενηµε΄ρωση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των
συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που
διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας, και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71,
3 9 7 R 1 2 9 0 : Τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1290/97 του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουνι΄ου 1997 (ΕΕ L 176 της
4.7.1998, σ. 1), για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται
εντο΄ς της Κοινο΄τητας και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 που καθορι΄ζει τον τρο΄πο εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71,
3 9 8 R 1 2 2 3 : Τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1223/98 του Συµβουλι΄ου της 4ης Ιουνι΄ου 1998 (ΕΕ L 168 της
13.6.1998, σ. 1), για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται
εντο΄ς της Κοινο΄τητας και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71,
3 9 8 R 1 6 0 6 : Τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1606/98 του Συµβουλι΄ου της 29ης Ιουνι΄ου 1998 (ΕΕ L 209 της
25.7.98, σ. 1), για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (EOΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται
εντο΄ς της Κοινο΄τητας και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71, µε σκοπο΄ την επε΄κταση΄ τους ω΄στε να καλυ΄πτουν ειδικα΄ συστη΄µατα για τους δηµοσι΄ους υπαλλη΄λους.
3 9 9 R 3 0 7 : Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 307/1999 του Συµβουλι΄ου της 8ης Φεβρουαρι΄ου 1999 (ΕΕ L 38 της
12.2.1999, σ. 1) για τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της
Κοινο΄τητας και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71, ου΄τως ω΄στε να επεκταθου΄ν και στους σπουδαστε΄ς.
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

το α΄ρθρο 95α δεν ισχυ΄ει,

β)

το α΄ρθρο 95β δεν ισχυ΄ει,

γ)

το παρα΄ρτηµα Ι τµη΄µα Ι συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Εα΄ν ΄ενας ελβετικο΄ς φορε΄ας ει΄ναι ο αρµο΄διος φορε΄ας για τη χορη΄γηση παροχω΄ν υγειονοµικη΄ς περι΄θαλψης
συ΄µφωνα µε τον τι΄τλο ΙΙΙ του κεφαλαι΄ου 1 του κανονισµου΄:
Ως µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος, στο πλαι΄σιο του α΄ρθρο 1 σηµει΄ο α) ii) του κανονισµου΄ θεωρει΄ται κα΄θε α΄τοµο το
οποι΄ο ει΄ναι µισθωτο΄ς συ΄µφωνα µε την ΄εννοια του οµοσπονδιακου΄ νο΄µου περι΄ ασφα΄λισης γη΄ρατος και επιζω΄ντων.
Ως µη µισθωτο΄ς εργαζο΄µενος, στο πλαι΄σιο του α΄ρθρο 1 σηµει΄ο α) ii) του κανονισµου΄ θεωρει΄ται κα΄θε α΄τοµο το
οποι΄ο ει΄ναι µη µισθωτο΄ς συ΄µφωνα µε την ΄εννοια του οµοσπονδιακου΄ νο΄µου περι΄ ασφα΄λισης γη΄ρατος και
επιζω΄ντων.

δ)

το παρα΄ρτηµα Ι τµη΄µα ΙΙ συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Για τον καθορισµο΄ του δικαιω΄µατος παροχω΄ν σε ει΄δος κατ' εφαρµογη΄ του τι΄τλου ΙΙΙ κεφα΄λαιο Ι του κανονισµου΄,
ο ο΄ρος «µε΄λος της οικογε΄νειας» περιλαµβα΄νει τον/την συ΄ζυγο καθω΄ς και τα τε΄κνα ηλικι΄ας µε΄χρι 18 ετω΄ν
συµπληρωµε΄νων και επι΄σης τα τε΄κνα ηλικι΄ας µε΄χρι 25 ετω΄ν συµπληρωµε΄νων τα οποι΄α φοιτου΄ν σε σχολει΄ο η΄
παρακολουθου΄ν σπουδε΄ς η΄ µαθητει΄α.

ε)

Το παρα΄ρτηµα ΙΙ τµη΄µα Ι συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Τα οικογενειακα΄ επιδο΄µατα για τους ανεξα΄ρτητους εργαζο΄µενους κατ' εφαρµογη΄ των νοµοθεσιω΄ν των αρµο΄διων
καντονιω΄ν (Grisons, Lucerne και Saint-Gall).

L 114/25

L 114/26

EL

στ)

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Το παρα΄ρτηµα ΙΙ τµη΄µα ΙΙ συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Τα επιδο΄µατα τοκετου΄ και τα επιδο΄µατα υιοθεσι΄ας κατ' εφαρµογη΄ των αντι΄στοιχων νοµοθεσιω΄ν των καντονιω΄ν
για τις οικογενειακε΄ς παροχε΄ς (Fribourg, Genève, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure,
Uri, Valais, Vaud).

ζ)

Το παρα΄ρτηµα ΙΙ τµη΄µα ΙΙΙ συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Χωρι΄ς αντικει΄µενο

η)

Το παρα΄ρτηµα ΙΙα συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι

θ)

α)

Οι συµπληρωµατικε΄ς παροχε΄ς (οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος για τις συµπληρωµατικε΄ς παροχε΄ς της 19ης Μαρτι΄ου
1965) και οι παρο΄µοιες παροχε΄ς που προβλε΄πονται απο΄ τις νοµοθεσι΄ες των καντονιω΄ν.

β)

Οι συνταξιοδοτικε΄ς παροχε΄ς για τις δυ΄σκολες περιπτω΄σεις της ασφα΄λισης αναπηρι΄ας (α΄ρθρο 28
παρα΄γραφος 1α του οµοσπονδιακου΄ νο΄µου για την ασφα΄λιση αναπηρι΄ας της 19ης Ιουνι΄ου 1959 στην
αναθεωρηµε΄νη του µορφη΄ της 7ης Οκτωβρι΄ου 1994).

γ)

Οι µη ανταποδοτικε΄ς παροχε΄ς µεικτου΄ τυ΄που σε περι΄πτωση ανεργι΄ας που προβλε΄πονται απο΄ τις νοµοθεσι΄ες
των καντονιω΄ν.

Το παρα΄ρτηµα ΙΙΙ µε΄ρος Α συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο
Γ ε ρ µ α ν ΄ι α - Ε λ β ε τ ΄ι α
α)

β)

ο΄σον αφορα΄ τη συ΄µβαση κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 25ης Φεβρουαρι΄ου 1964 ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄
τις συµπληρωµατικε΄ς συµβα΄σεις αριθ. 1 της 9ης Σεπτεµβρι΄ου 1975 και αριθ. 2 της 2ας Μαρτι΄ου 1989
i)

το α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2, ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν
σε τρι΄το κρα΄τος·

ii)

το σηµει΄ο 9β παρα΄γραφος 1 σηµει΄α 2 ΄εως 4 του τελικου΄ πρωτοκο΄λλου·

iii)

το σηµει΄ο 9ε παρα΄γραφος 1 εδα΄φιο β, φρα΄σεις 1, 2 και 4 του τελικου΄ πρωτοκο΄λλου.

'Οσον αφορα΄ τη συ΄µβαση της 20η΄ς Οκτωβρι΄ου 1982 για την ασφα΄λιση ανεργι΄ας ο΄πως τροποποιη΄θηκε
απο΄ το συµπληρωµατικο΄ πρωτο΄κολλο της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 1992,
i)

το α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 1·

ii)

το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 5. Η Γερµανι΄α (δη΄µος του Bο΄singen) συµµετε΄χει, µε΄χρι το υ΄ψος του ποσου΄
της συνεισφορα΄ς καντονιου΄ συ΄µφωνα µε την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α, στο κο΄στος των θε΄σεων που
δηµιουργου΄νται στο πλαι΄σιο µε΄τρων αγορα΄ς εργασι΄ας που καταλαµβα΄νονται απο΄ εργαζοµε΄νους που
υπα΄γονται στην εν λο΄γω δια΄ταξη.

Α υ σ τ ρ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 4 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 15ης Νοεµβρι΄ου 1967 ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις
συµπληρωµατικε΄ς συµβα΄σεις αριθ. 1 της 17ης Μαι΅ου 1973, αριθ. 2 της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1977, αριθ. 3 της
14ης ∆εκεµβρι΄ου 1987 και αριθ. 4 της 11ης ∆εκεµβρι΄ου 1996, ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα
σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
Β ΄ε λ γ ι ο - Ε λ β ε τ ΄ι α
α)

Το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 24ης Σεπτεµβρι΄ου 1975 ο΄σον
αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

β)

Το σηµει΄ο 4 του τελικου΄ πρωτοκο΄λλου της εν λο΄γω συ΄µβασης ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε
χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
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∆ α ν ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 6 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 5ης Ιανουαρι΄ου 1983 ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις
συµπληρωµατικε΄ς συµβα΄σεις αριθ. 1 της 18ης Σεπτεµβρι΄ου 1985 και αριθ. 2 της 11ης Απριλι΄ου 1996, ο΄σον
αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
Ι σ π α ν ΄ι α - Ε λ β ε τ ΄ι α
α)

Το α΄ρθρο 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 13ης Οκτωβρι΄ου 1969 ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄
τη συµπληρωµατικη΄ συ΄µβαση της 11ης Ιουνι΄ου 1982 ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα που
α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

β)

Το σηµει΄ο 17 του τελικου΄ πρωτοκο΄λλου στην εν λο΄γω συ΄µβαση· τα α΄τοµα που ει΄ναι ασφαλισµε΄να στο
ισπανικο΄ συ΄στηµα ασφα΄λισης κατ' εφαρµογη΄ αυτη΄ς της δια΄ταξης εξαιρου΄νται απο΄ την υποχρε΄ωση
υπαγωγη΄ς στο ελβετικο΄ συ΄στηµα ασφα΄λισης ασθενει΄ας.

Φ ι ν λ α ν δ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄ι α
Το α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 28ης Ιουνι΄ου 1985.
Γ α λ λ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 3ης Ιουλι΄ου 1975 ο΄σον αφορα΄ τη
χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
Ε λ λ α΄ δ α - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 4 της συ΄µβασης περι΄ κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 1ης Ιουνι΄ου 1973 ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν
σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
Ι τ α λ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
α)

Το α΄ρθρο 3 δευ΄τερη φρα΄ση της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 1962 ο΄πως
τροποποιη΄θηκε απο΄ τη συµπληρωµατικη΄ συ΄µβαση της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1963, τη συµπληρωµατικη΄
συµφωνι΄α αριθ. 1 της 4ης Ιουλι΄ου 1969, το συµπληρωµατικο΄ πρωτο΄κολλο της 25ης Φεβρουαρι΄ου 1974
και τη συµπληρωµατικη΄ συµφωνι΄α αριθ. 2 της 2ας Απριλι΄ου 1980, ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε
χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

β)

Το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 1 της εν λο΄γω συ΄µβασης.

Λ ο υ ξ ε µ β ο υ΄ ρ γ ο - Ε λ β ε τ ΄ι α
Το α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 3ης Ιουνι΄ου 1967, ο΄πως τροποποιη΄θηκε
απο΄ τη συµπληρωµατικη΄ συ΄µβαση της 26ης Μαρτι΄ου 1976.
Κ α΄ τ ω Χ ω΄ ρ ε ς - Ε λ β ε τ ΄ι α
Το α΄ρθρο 4 δευ΄τερη φρα΄ση της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 27ης Μαι΅ου 1970.
Π ο ρ τ ο γ α λ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 3 δευ΄τερη φρα΄ση της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 11ης Σεπτεµβρι΄ου 1975 ο΄πως
τροποποιη΄θηκε απο΄ το δια΄ταγµα της 11ης Μαι΅ου 1994, ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα
που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
Η ν ω µ ΄ε ν ο Β α σ ΄λ
ι ε ι ο - Ε λ β ε τ ΄ι α
Το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφοι 1 και 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 21ης Φεβρουαρι΄ου 1968 ο΄σον
αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
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Σ ο υ η δ ΄ι α - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 20η΄ς Οκτωβρι΄ου 1978.
ι)

Το παρα΄ρτηµα ΙΙΙ τµη΄µα Β συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Γ ε ρ µ α ν ΄ι α - Ε λ β ε τ ΄ι α
α)

ο΄σον αφορα΄ τη συ΄µβαση κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 25ης Φεβρουαρι΄ου 1964 που τροποποιει΄ται απο΄ τις
συµπληρωµατικε΄ς συµβα΄σεις αριθ. 1 της 9ης Σεπτεµβρι΄ου 1975 και αριθ. 2 της 2ας Μαρτι΄ου 1989, το
α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το
κρα΄τος.

β)

'Οσον αφορα΄ τη συ΄µβαση της 20η΄ς Οκτωβρι΄ου 1982 για την ασφα΄λιση ανεργι΄ας ο΄πως τροποποιη΄θηκε
απο΄ το συµπληρωµατικο΄ πρωτο΄κολλο της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 1992,
i)

το α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 1·

ii)

το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 5. Η Γερµανι΄α (δη΄µος του Bο΄singen) συµµετε΄χει, µε΄χρι το υ΄ψος του ποσου΄
της συνεισφορα΄ς καντονιου΄ συ΄µφωνα µε την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α, στο κο΄στος των θε΄σεων που
δηµιουργου΄νται στο πλαι΄σιο µε΄τρων αγορα΄ς εργασι΄ας που καταλαµβα΄νονται απο΄ εργαζοµε΄νους που
υπα΄γονται στην εν λο΄γω δια΄ταξη.

Α υ σ τ ρ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 4 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 15ης Νοεµβρι΄ου 1967 ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις
συµπληρωµατικε΄ς συµβα΄σεις αριθ. 1 της 17ης Μαι΅ου 1973, αριθ. 2 της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1977, αριθ. 3 της
14ης ∆εκεµβρι΄ου 1987 και αριθ. 4 της 11ης ∆εκεµβρι΄ου 1996, ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα
σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
Β ΄ε λ γ ι ο - Ε λ β ε τ ΄ι α
α)

Το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 24ης Σεπτεµβρι΄ου 1975 ο΄σον
αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

β)

Το σηµει΄ο 4 του τελικου΄ πρωτοκο΄λλου της εν λο΄γω συ΄µβασης ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε
χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

∆ α ν ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 6 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 5ης Ιανουαρι΄ου 1983 ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις
συµπληρωµατικε΄ς συµβα΄σεις αριθ. 1 της 18ης Σεπτεµβρι΄ου 1985 και αριθ. 2 της 11ης Απριλι΄ου 1996, ο΄σον
αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
Ι σ π α ν ΄ι α - Ε λ β ε τ ΄ι α
α)

Το α΄ρθρο 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 13ης Οκτωβρι΄ου 1969 ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄
τη συµπληρωµατικη΄ συ΄µβαση της 11ης Ιουνι΄ου 1982 ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα που
α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

β)

Το σηµει΄ο 17 του τελικου΄ πρωτοκο΄λλου στην εν λο΄γω συ΄µβαση· τα α΄τοµα που ει΄ναι ασφαλισµε΄να στο
ισπανικο΄ συ΄στηµα ασφα΄λισης κατ' εφαρµογη΄ αυτη΄ς της δια΄ταξης εξαιρου΄νται απο΄ την υποχρε΄ωση
υπαγωγη΄ς στο ελβετικο΄ συ΄στηµα ασφα΄λισης ασθενει΄ας.

Φ ι ν λ α ν δ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄ι α
Το α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 28ης Ιουνι΄ου 1985.
Γ α λ λ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 3ης Ιουλι΄ου 1975 ο΄σον αφορα΄ τη
χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.
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Ε λ λ α΄ δ α - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 4 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 1ης Ιουνι΄ου 1973 ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε
χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

Ι τ α λ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
α)

Το α΄ρθρο 3 δευ΄τερη φρα΄ση της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 1962 ο΄πως
τροποποιη΄θηκε απο΄ τη συµπληρωµατικη΄ συ΄µβαση της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1963, τη συµπληρωµατικη΄
συµφωνι΄α αριθ. 1 της 4ης Ιουλι΄ου 1969, το συµπληρωµατικο΄ πρωτο΄κολλο της 25ης Φεβρουαρι΄ου 1974
και τη συµπληρωµατικη΄ συµφωνι΄α αριθ. 2 της 2ας Απριλι΄ου 1980, ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε
χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

β)

Το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 1 της εν λο΄γω συ΄µβασης.

Λ ο υ ξ ε µ β ο υ΄ ρ γ ο - Ε λ β ε τ ΄ι α
Το α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 3ης Ιουνι΄ου 1967 ο΄πως τροποποιη΄θηκε
απο΄ τη συµπληρωµατικη΄ συ΄µβαση της 26ης Μαρτι΄ου 1976.

Κ α΄ τ ω Χ ω΄ ρ ε ς - Ε λ β ε τ ΄ι α
Το α΄ρθρο 4 δευ΄τερη φρα΄ση της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 27ης Μαι΅ου 1970.

Π ο ρ τ ο γ α λ ΄α
ι - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 3 δευ΄τερη φρα΄ση της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 11ης Σεπτεµβρι΄ου 1975 ο΄πως
τροποποιη΄θηκε απο΄ το δια΄ταγµα της 11ης Μαι΅ου 1994, ο΄σον αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα
που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

Η ν ω µ ΄ε ν ο Β α σ ΄λ
ι ε ι ο - Ε λ β ε τ ΄ι α
Το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφοι 1 και 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 21ης Φεβρουαρι΄ου 1968 ο΄σον
αφορα΄ τη χορη΄γηση παροχω΄ν σε χρη΄µα σε α΄τοµα που κατοικου΄ν σε τρι΄το κρα΄τος.

Σ ο υ η δ ΄ι α - Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 της συ΄µβασης κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης της 20η΄ς Οκτωβρι΄ου 1978.
ια)

Το παρα΄ρτηµα ΙV τµη΄µα Α συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Καµι΄α

ιβ)

Το παρα΄ρτηµα ΙV τµη΄µα Β συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Καµι΄α

ιγ)

Το παρα΄ρτηµα ΙV τµη΄µα Γ συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
'Ολες οι αιτη΄σεις συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν γη΄ρατος, επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας του βασικου΄ συστη΄µατος καθω΄ς
επι΄σης και οι συνταξιοδοτικε΄ς παροχε΄ς γη΄ρατος του συστη΄µατος επαγγελµατικη΄ς προ΄νοιας.
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ιδ)
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Το παρα΄ρτηµα ΙV τµη΄µα ∆2 συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
Οι συνταξιοδοτικε΄ς παροχε΄ς επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας συ΄µφωνα µε τον οµοσπονδιακο΄ νο΄µο περι΄ επαγγελµατικη΄ς
προ΄νοιας γη΄ρατος, επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας της 25ης Ιουνι΄ου 1982.

ιε)

Το παρα΄ρτηµα VΙ συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
1.

Το α΄ρθρο 2 του οµοσπονδιακου΄ νο΄µου περι΄ ασφα΄λισης γη΄ρατος και επιζω΄ντων καθω΄ς και το α΄ρθρο 1 του
οµοσπονδιακου΄ νο΄µου περι΄ ασφα΄λισης αναπηρι΄ας, οι οποι΄οι διε΄πουν την προαιρετικη΄ ασφα΄λιση σ' αυτου΄ς
τους κλα΄δους ασφα΄λισης των Ελβετω΄ν υπηκο΄ων που κατοικου΄ν στο εξωτερικο΄, εφαρµο΄ζονται στα α΄τοµα
που κατοικου΄ν εκτο΄ς Ελβετι΄ας και ει΄ναι υπη΄κοοι α΄λλων κρατω΄ν στα οποι΄α ισχυ΄ει ο παρω΄ν κανονισµο΄ς
(υπη΄κοοι των α΄λλων συµβεβληµε΄νων κρατω΄ν) καθω΄ς και στους προ΄σφυγες και απα΄τριδες που κατοικου΄ν
στην επικρα΄τεια αυτω΄ν των κρατω΄ν, εφο΄σον αυτα΄ τα α΄τοµα δηλω΄νουν την υπαγωγη΄ τους στην προαιρετικη΄
ασφα΄λιση το αργο΄τερο ΄ενα ΄ετος απο΄ την ηµε΄ρα που τα α΄τοµα αυτα΄ σταµα΄τησαν να ει΄ναι ασφαλισµε΄να
στην ελβετικη΄ ασφα΄λιση γη΄ρατος, επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας µετα΄ απο΄ περι΄οδο ασφα΄λισης δια΄ρκειας
τουλα΄χιστον 5 ετω΄ν.

2.

'Οταν α΄τοµο σταµατα΄ να ει΄ναι ασφαλισµε΄νο στην ελβετικη΄ ασφα΄λιση γη΄ρατος, επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας
µετα΄ απο΄ περι΄οδο ασφα΄λισης δια΄ρκειας τουλα΄χιστον 5 ετω΄ν, αυτο΄ ΄εχει το δικαι΄ωµα να συνεχι΄σει την
ασφα΄λιση µετα΄ απο΄ συµφωνι΄α του εργοδο΄τη, εφο΄σον εργα΄ζεται στο εξωτερικο΄ για λογαριασµο΄ Ελβετου΄
εργοδο΄τη και εφο΄σον υποβα΄λει αι΄τηση µε΄σα σε προθεσµι΄α 6 µηνω΄ν απο΄ την ηµε΄ρα που σταµα΄τησε να ει΄ναι
ασφαλισµε΄νο.

3.

Υποχρεωτικη΄ ασφα΄λιση στο πλαι΄σιο του ελβετικου΄ συστη΄µατος ασφα΄λισης ασθε΄νειας και δυνατο΄τητες
εξαι΄ρεσης
α)

β)

Ει΄ναι υποχρεωτικα΄ ασφαλισµε΄νοι στο ελβετικο΄ συ΄στηµα ασφα΄λισης ασθε΄νειας τα κατωτε΄ρω α΄τοµα
που δεν κατοικου΄ν στην Ελβετι΄α:
i)

τα α΄τοµα που υπα΄γονται στις ελβετικε΄ς νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις βα΄σει του τι΄τλου ΙΙ του
κανονισµου΄,

ii)

τα α΄τοµα για την ασφα΄λιση ασθε΄νειας των οποι΄ων αρµο΄διο κρα΄τος ει΄ναι η Ελβετι΄α µε βα΄ση τα
α΄ρθρα 28, 28α η΄ 29 του κανονισµου΄,

iii)

τα α΄τοµα που λαµβα΄νουν παροχε΄ς ανεργι΄ας της ελβετικη΄ς ασφα΄λισης,

iv)

τα µε΄λη της οικογε΄νειας των ατο΄µων που αναφε΄ρθηκαν στα σηµει΄α i) ΄εως iii) η΄ εργαζοµε΄νου
που κατοικει΄ στην Ελβετι΄α και ει΄ναι ασφαλισµε΄νος στο ελβετικο΄ συ΄στηµα ασφα΄λισης ασθε΄νειας,
ο΄ταν τα µε΄λη αυτα΄ δεν κατοικου΄ν στην ∆ανι΄α, την Ισπανι΄α, την Πορτογαλι΄α, την Σουηδι΄α και
το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο.

Τα α΄τοµα που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο α) µπορου΄ν, αφου΄ υποβα΄λουν σχετικη΄ αι΄τηση, να εξαιρεθου΄ν
απο΄ την υποχρεωτικη΄ ασφα΄λιση εφο΄σον κατοικου΄ν σε ΄ενα απο΄ τα κρα΄τη που αναφε΄ρονται στη
συνε΄χεια και αποδεικνυ΄ουν ο΄τι ΄εχουν ασφα΄λιση ασθε΄νειας στο κρα΄τος αυτο΄: Γερµανι΄α, Αυστρι΄α,
Φινλανδι΄α, Ιταλι΄α και, στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο α) i)-iii), Πορτογαλι΄α.
Η αι΄τηση αυτη΄ υποβα΄λλεται εντο΄ς τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ τη στιγµη΄ που υφι΄σταται υποχρε΄ωση ασφα΄λισης
στην Ελβετι΄α· αν η αι΄τηση υποβληθει΄ µετα΄ τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας αυτη΄ς, η ασφα΄λιση παρα΄γει
αποτελε΄σµατα απο΄ τη στιγµη΄ της υπαγωγη΄ς.

4.

Στα α΄τοµα που κατοικου΄ν στη Γερµανι΄α, στην Αυστρι΄α, στο Βε΄λγιο η΄ στις Κα΄τω Χω΄ρες, αλλα΄ ει΄ναι
ασφαλισµε΄να στην Ελβετι΄α για περι΄θαλψη σε περι΄πτωση ασθε΄νειας και παραµε΄νουν στην Ελβετι΄α
εφαρµο΄ζονται κατ' αναλογι΄α η πρω΄τη και η δευ΄τερη προ΄ταση του α΄ρθρου 20 του κανονισµου΄. Στην
περι΄πτωση αυτη΄, ο ελβετικο΄ς ασφαλιστικο΄ς φορε΄ας καλυ΄πτει το συ΄νολο των βεβαιωµε΄νων εξο΄δων.

5.

Κατ' εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 22, 22α, 22β, 22γ, 25 και 31 του κανονισµου΄, ο ελβετικο΄ς ασφαλιστικο΄ς
φορε΄ας καλυ΄πτει το συ΄νολο των βεβαιωµε΄νων εξο΄δων.

6.

Η επιστροφη΄ των παροχω΄ν ασφα΄λισης ασθενει΄ας που καταβα΄λλονται απο΄ τον φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας
στα α΄τοµα που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 4 πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 93 του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72.

7.

Οι περι΄οδοι ασφα΄λισης ηµερη΄σιας αποζηµι΄ωσης που συµπληρω΄νονται στο ασφαλιστικο΄ συ΄στηµα α΄λλου
κρα΄τους στο οποι΄ο εφαρµο΄ζεται η παρου΄σα συµφωνι΄α λαµβα΄νονται υπο΄ψη για την αυ΄ξηση η΄ τη µει΄ωση
τυχο΄ν αποθεµατικου΄ στην ασφα΄λιση ηµερη΄σιας αποζηµι΄ωσης σε περι΄πτωση µητρο΄τητας η΄ ασθε΄νειας
εφο΄σον το α΄τοµο ΄εχει ασφαλιστει΄ σε ελβετικο΄ φορε΄α εντο΄ς των τριω΄ν µηνω΄ν µετα΄ τη λη΄ξη της ασφα΄λιση΄ς
του απο΄ αλλοδαπο΄ ασφαλιστικο΄ φορε΄α.

8.

Κα΄θε εργαζο΄µενος µισθωτο΄ς η΄ µη µισθωτο΄ς ο οποι΄ος δεν υπο΄κειται πλε΄ον στην ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α περι΄
ασφα΄λισης αναπηρι΄ας θεωρει΄ται, για την εφαρµογη΄ του κεφαλαι΄ου 3 του τι΄τλου ΙΙΙ του κανονισµου΄, ο΄τι
καλυ΄πτεται απο΄ αυτη΄ την ασφα΄λιση για τη χορη΄γηση κανονικη΄ς συ΄νταξης αναπηρι΄ας:
α)

κατα΄ τη δια΄ρκεια ενο΄ς ΄ετους απο΄ τη διακοπη΄ της εργασι΄ας που προηγει΄ται της αναπηρι΄ας, εα΄ν
αναγκα΄στηκε να εγκαταλει΄ψει την κερδοσκοπικη΄ του δραστηριο΄τητα στην Ελβετι΄α µετα΄ απο΄ ατυ΄χηµα
η΄ ασθε΄νεια και αν η αναπηρι΄α διαπιστω΄θηκε σ' αυτη΄ τη χω΄ρα· εξα΄λλου, υποχρεου΄ται να καταβα΄λλει
εισφορε΄ς στο ταµει΄ο ασφα΄λισης γη΄ρατος, επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας σαν να η΄ταν µο΄νιµος κα΄τοικος
Ελβετι΄ας,
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9.
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β)

για την περι΄οδο κατα΄ την οποι΄α επωφελει΄ται µε΄τρων αποκατα΄στασης εκ µε΄ρους της ασφα΄λισης
αναπηρι΄ας µετα΄ τη διακοπη΄ της κερδοσκοπικη΄ς του δραστηριο΄τητας· ως εκ του΄του, παραµε΄νει
υπο΄χρεος καταβολη΄ς εισφορω΄ν στο ταµει΄ο ασφα΄λισης γη΄ρατος, επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας,

γ)

στις περιπτω΄σεις ο΄που τα εδα΄φια α) και β) δεν εφαρµο΄ζονται:
i)

εα΄ν η΄ταν ασφαλισµε΄νος δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας περι΄ ασφα΄λισης γη΄ρατος, επιζω΄ντων η΄
αναπηρι΄ας α΄λλου κρα΄τους στο οποι΄ο ισχυ΄ει η συµφωνι΄α κατα΄ την ηµεροµηνι΄α επελευ΄σεως του
κινδυ΄νου για τον οποι΄ο ει΄ναι ασφαλισµε΄νος συ΄µφωνα µε την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α περι΄
ασφα΄λισης αναπηρι΄ας, η΄

ii)

εα΄ν δικαιου΄ται να αξιω΄σει συ΄νταξη βα΄ση της ασφα΄λισης αναπηρι΄ας η΄ γη΄ρατος α΄λλου κρα΄τους
στο οποι΄ο ισχυ΄ει η συµφωνι΄α η΄ εα΄ν λαµβα΄νει τε΄τοια συ΄νταξη, η΄

iii)

εα΄ν ει΄ναι ανι΄κανος προς εργασι΄α συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α α΄λλου κρα΄τους στο οποι΄ο ισχυ΄ει
η συµφωνι΄α και µπορει΄ να υποβα΄λει αι΄τηση για παροχε΄ς απο΄ την ασφα΄λιση ασθενει΄ας η΄
ατυχη΄µατος αυτου΄ του κρα΄τους η΄ αν λαµβα΄νει τε΄τοιες παροχε΄ς, η΄

iv)

εα΄ν δικαιου΄ται να υποβα΄λει αι΄τηση, λο΄γω ανεργι΄ας, για την καταβολη΄ παροχω΄ν απο΄ ασφα΄λιση
ανεργι΄ας α΄λλου κρα΄τους στο οποι΄ο ισχυ΄ει η συµφωνι΄α η΄ εα΄ν λαµβα΄νει τε΄τοιες παροχε΄ς, η΄

v)

εα΄ν εργα΄στηκε στην Ελβετι΄α ως µεθοριακο΄ς εργαζο΄µενος και, κατα΄ τη δια΄ρκεια των 3 ετω΄ν
που προηγη΄θηκαν της επελευ΄σεως του κινδυ΄νου συ΄µφωνα µε την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α,
κατε΄βαλλε εισφορε΄ς δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς επι΄ τουλα΄χιστον 12 µη΄νες.

Το σηµει΄ο 8 περι΄πτωση α) εφαρµο΄ζεται κατ' αναλογι΄α για τη εφαρµογη΄ των µε΄τρων αποκατα΄στασης που
παρε΄χονται στο πλαι΄σιο της ασφα΄λισης αναπηρι΄ας στην Ελβετι΄α.

ιστ) Το παρα΄ρτηµα VΙΙ συµπληρω΄νεται µε το παρακα΄τω κει΄µενο:
'Ασκηση µη µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας στην Ελβετι΄α και µισθωτη΄ς δραστηριο΄τητας σε κα΄θε α΄λλο κρα΄τος στο
οποι΄ο ισχυ΄ει η συµφωνι΄α.»
2.

3 7 2 R 0 5 7 4 : Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου της 21ης Μαρτι΄ου 1972, περι΄ του τρο΄που
εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης
στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας,
ο΄πως ενηµερω΄θηκε απο΄:
«3 9 7 R 1 1 8 : Τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 118/97 του Συµβουλι΄ου της 2ας ∆εκεµβρι΄ου 1996 (ΕΕ L 28 της
30.1.1997, σ. 1) για την τροποποι΄ηση και ενηµε΄ρωση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των
συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που
διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας, και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.
3 9 7 R 1 2 9 0 : Τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1290/97 του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουνι΄ου 1997 για την τροποποι΄ηση
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς,
στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας και του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 που καθορι΄ζει τον τρο΄πο εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ αριθ. 1408/71.
3 9 8 R 1 2 2 3 : Τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1223/98 του Συµβουλι΄ου της 4ης Ιουνι΄ου 1998 για την τροποποι΄ηση
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς,
στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας και του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.
3 9 8 R 1 6 0 6 : Τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1606/98 του Συµβουλι΄ου της 29ης Ιουνι΄ου 1998 για την τροποποι΄ηση
του κανονισµου΄ (EOΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς,
στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας και του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, µε σκοπο΄ την επε΄κταση΄ τους
ω΄στε να καλυ΄πτουν ειδικα΄ συστη΄µατα για τους δηµοσι΄ους υπαλλη΄λους.
3 9 9 R 3 0 7 : Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 307/1999 του Συµβουλι΄ου της 8ης Φεβρουαρι΄ου 1999 (ΕΕ L 38 της
12.2.1999, σ. 1) για τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της
Κοινο΄τητας και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71, ου΄τως ω΄στε να επεκταθου΄ν και στους σπουδαστε΄ς.
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Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

Το παρα΄ρτηµα 1 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι

β)

1.

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern — Office fédéral des assurances sociales, Berne — Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, Berna (Οµοσπονδιακο΄ γραφει΄ο κοινωνικω΄ν ασφαλι΄σεων, Βε΄ρνη).

2.

Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de
l’emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna (Οµοσπονδιακο΄
γραφει΄ο οικονοµι΄ας και εργασι΄ας, Βε΄ρνη).

Το παρα΄ρτηµα 2 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
1.

Ασθε΄νεια — µητρο΄τητα
Ασφαλιστη΄ς (Versicherer-Assureur-Assicuratore) συ΄µφωνα µε τον οµοσπονδιακο΄ νο΄µο περι΄ ασφα΄λισης
ασθενει΄ας στον οποι΄ο ει΄ναι ασφαλισµε΄νος ο ενδιαφερο΄µενος.

2.

Αναπηρι΄α
α)

Ασφα΄λιση αναπηρι΄ας:
i)

Προ΄σωπα που κατοικου΄ν στην Ελβετι΄α:
IV-Stelle — Office AI — Ufficio AI , (Γραφει΄ο Ασφα΄λισης Αναπηρι΄ας) του καντονιου΄ στο
οποι΄ο διαµε΄νει ο ενδιαφερο΄µενος.

ii)

Προ΄σωπα που δεν κατοικου΄ν στην Ελβετι΄α:
IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf — Office AI pour les assurés à l’étranger,
Genève — Ufficio AI per gli assicurati all’estero, Ginevra (Γραφει΄ο ασφα΄λισης αναπηρι΄ας
για τους ασφαλισµε΄νους στην αλλοδαπη΄, Γενευ΄η).

β)

Επαγγελµατικη΄ προ΄νοια:
Ταµει΄ο συντα΄ξεων στο οποι΄ο υπα΄γεται ο τελευται΄ος εργοδο΄της.

3.

Γη΄ρας και θα΄νατος
α)

Ασφα΄λιση γη΄ρατος και επιζω΄ντων:
i)

Προ΄σωπα που κατοικου΄ν στην Ελβετι΄α:
Ausgleichskasse — Caisse de compensation — Cassa di compensazione, Ταµει΄ο
αποζηµι΄ωσης στο οποι΄ο καταβλη΄θηκαν οι τελευται΄ες εισφορε΄ς.

ii)

Προ΄σωπα που δεν κατοικου΄ν στην Ελβετι΄α:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève —
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra (Ελβετικο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Γενευ΄η).

β)

Επαγγελµατικη΄ προ΄νοια:
Tαµει΄ο συντα΄ξεων στο οποι΄ο υπα΄γεται ο τελευται΄ος εργοδο΄της.

4.

Εργατικα΄ ατυχη΄µατα και επαγγελµατικε΄ς ασθε΄νειες
α)

Μισθωτοι΄:
Ασφαλιστη΄ς ατυχηµα΄των στον οποι΄ο ει΄ναι ασφαλισµε΄νος ο εργοδο΄της.

β)

Μη µισθωτοι΄:
Ασφαλιστη΄ς ατυχηµα΄των στον οποι΄ο ει΄ναι ασφαλισµε΄νος προαιρετικα΄ ο ενδιαφερο΄µενος.
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Ανεργι΄α
α)

Σε περι΄πτωση πλη΄ρους ανεργι΄ας:
Το ταµει΄ο ασφα΄λισης ανεργι΄ας που ΄εχει επιλε΄ξει ο εργαζο΄µενος.

β)

Σε περι΄πτωση µερικη΄ς ανεργι΄ας:
Το ταµει΄ο ασφα΄λισης ανεργι΄ας που ΄εχει επιλε΄ξει ο εργοδο΄της.

6.

Οικογενειακε΄ς παροχε΄ς:
α)

Οµοσπονδιακο΄ συ΄στηµα:
i)

Μισθωτοι΄:
Kantonale Ausgleichskasse — Caisse cantonale de compensation — Cassa cantonale di
compensazione — Ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης του καντονιου΄ στο οποι΄ο υπα΄γεται ο εργοδο΄της.

ii)

Μη µισθωτοι΄:
Kantonale Ausgleichskasse — Caisse cantonale de compensation — Cassa cantonale di
compensazione — Ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης του καντονιου΄ στο οποι΄ο κατοικει΄ ο ενδιαφερο΄µενος.

β)

Συστη΄µατα των καντονιω΄ν:
i)

Μισθωτοι΄:
Familienausgleichskasse — Caisse de compensation familiale — Cassa di compensazione
familiale — Ταµει΄ο οικογενειακη΄ς αποζηµι΄ωσης στο οποι΄ο υπα΄γεται ο εργοδο΄της.

ii)

Μη µισθωτοι΄:
Ο φορε΄ας που ορι΄ζεται απο΄ το καντο΄νι.

γ)

Το παρα΄ρτηµα 3 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
1.

Ασθε΄νεια και µητρο΄τητα
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn — Institution commune LaMal, Soleure — Istituzione
commune LaMal, Soletta (Κοινο΄ς φορε΄ας LaMal, Soleure).

2.

Αναπηρι΄α
α)

Ασφα΄λιση αναπηρι΄ας:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra (Ελβετικο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Γενευ΄η).

β)

Επαγγελµατικη΄ προ΄νοια:
Sicherheitsfonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia LPP (Ταµει΄ο προνοι΄ας)

3.

Γη΄ρας και θα΄νατος
α)

Ασφα΄λιση γη΄ρατος και επιζω΄ντων:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra (Ελβετικο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Γενευ΄η).

β)

Επαγγελµατικη΄ προ΄νοια:
Sicherheitsfonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia LPP (Ταµει΄ο προνοι΄ας)

4.

Εργατικα΄ ατυχη΄µατα και επαγγελµατικε΄ς ασθε΄νειες
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern — Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents, Lucerne — Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna
(Ελβετικο΄ εθνικο΄ ταµει΄ο ασφαλι΄σεως ατυχηµα΄των, Λουκε΄ρνη).
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Ανεργι΄α
α)

Σε περι΄πτωση πλη΄ρους ανεργι΄ας:
Το ταµει΄ο ασφα΄λισης ανεργι΄ας που ΄εχει επιλε΄ξει ο εργαζο΄µενος.

β)

Σε περι΄πτωση µερικη΄ς ανεργι΄ας:
Το ταµει΄ο ασφα΄λισης ανεργι΄ας που ΄εχει επιλε΄ξει ο εργοδο΄της.

6.

Οικογενειακε΄ς παροχε΄ς:
Ο φορε΄ας που ορι΄ζεται απο΄ το καντο΄νι κατοικι΄ας η΄ διαµονη΄ς.

δ)

Το παρα΄ρτηµα 4 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
1.

Ασθε΄νεια και µητρο΄τητα
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn — Institution commune LaMal, Soleure — Istituzione
commune LaMal, Soletta (Κοινο΄ς φορε΄ας LaMal, Soleure).

2.

Αναπηρι΄α
α)

Ασφα΄λιση αναπηρι΄ας:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra (Ελβετικο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Γενευ΄η).

β)

Επαγγελµατικη΄ προ΄νοια:
Sicherheitsfonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia LPP (Ταµει΄ο προνοι΄ας).

3.

Γη΄ρας και θα΄νατος
α)

Ασφα΄λιση γη΄ρατος και επιζω΄ντων:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra (Ελβετικο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Γενευ΄η).

β)

Επαγγελµατικη΄ προ΄νοια:
Sicherheitsfonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia LPP (Ταµει΄ο προνοι΄ας).

4.

Εργατικα΄ ατυχη΄µατα και επαγγελµατικε΄ς ασθε΄νειες
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern — Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents, Lucerne — Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna
(Ελβετικο΄ εθνικο΄ ταµει΄ο ασφα΄λισης ατυχηµα΄των, Λουκε΄ρνη).

5.

Ανεργι΄α
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de
l’emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna (Οµοσπονδιακο΄
γραφει΄ο οικονοµι΄ας και εργασι΄ας, Βε΄ρνη).

6.

Οικογενειακε΄ς παροχε΄ς
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern — Office fédéral des assurances sociales, Berne — Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, Berna (Οµοσπονδιακο΄ γραφει΄ο κοινωνικω΄ν ασφαλι΄σεων, Βε΄ρνη).

ε)

Το παρα΄ρτηµα 5 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
'Ανευ αντικειµε΄νου.
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Το παρα΄ρτηµα 6 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:

Ελβετι΄α
Απευθει΄ας πληρωµη΄.
ζ)

Το παρα΄ρτηµα 7 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Schweizerische Nationalbank, Zο΄rich — Banque nationale suisse, Zurich — Banca nazionale svizzera,
Zurigo (Εθνικη΄ Τρα΄πεζα της Ελβετι΄ας, Ζυρι΄χη).

η)

Το παρα΄ρτηµα 8 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
'Ανευ αντικειµε΄νου.

θ)

Το παρα΄ρτηµα 9 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Το ετη΄σιο µε΄σο κο΄στος παροχω΄ν σε ει΄δος υπολογι΄ζεται λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις παροχε΄ς που χορηγου΄ν οι
ασφαλιστικοι΄ φορει΄ς συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της οµοσπονδιακη΄ς νοµοθεσι΄ας περι΄ ασφα΄λισης ασθε΄νειας.

ι)

Το παρα΄ρτηµα 10 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
1.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 11 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς:
α)

σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 14 παρα΄γραφος 1 και το α΄ρθρο 14β παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄:
Το αρµο΄διο Αusgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung — Caisse
de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité — Cassa di compensazione
dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità — (Ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης ασφα΄λισης γη΄ρατος,
επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας)

β)

σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 17 του κανονισµου΄:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern — Office fédéral des assurances sociales, Berne —
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Οµοσπονδιακο΄ γραφει΄ο κοινωνικω΄ν ασφαλι΄σεων,
Βε΄ρνη).

2.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 11α παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς:
α)

σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 14α παρα΄γραφος 1 και το α΄ρθρο 14β παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄:
Το αρµο΄διο Αusgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung — Caisse
de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité — Cassa di compensazione
dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (Ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης ασφα΄λισης γη΄ρατος,
επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας).

β)

σε σχε΄ση µε το α΄ρθρο 17 του κανονισµου΄:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern — Office fédéral des assurances sociales, Berne —
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Οµοσπονδιακο΄ γραφει΄ο κοινωνικω΄ν ασφαλι΄σεων,
Βε΄ρνη).

3.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 12α του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς:
Το αρµο΄διο Αusgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung — Caisse
de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité — Cassa di compensazione
dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (Ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης ασφα΄λισης γη΄ρατος, επιζω΄ντων
και αναπηρι΄ας).

4.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 13 παρα΄γραφοι 2 και 3 και του α΄ρθρου 14 παρα΄γραφοι 1 και 2 του
κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς:
Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern — Caisse fédérale de compensation, Berne — Cassa federale
di compensazione, Berna (Οµοσπονδιακο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Βε΄ρνη).
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5.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 38 παρα΄γραφος 1, του α΄ρθρου 70 παρα΄γραφος 1, του α΄ρθρου 82
παρα΄γραφος 2 και του α΄ρθρου 86 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς:
Gemeindeverwaltung — Administration communale — Amministrazione communale, (∆ηµοτικε΄ς
υπηρεσι΄ες) του το΄που κατοικι΄ας.

6.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 80 παρα΄γραφος 2 και του α΄ρθρου 81του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς:
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de
l’emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna (Οµοσπονδιακο΄
γραφει΄ο οικονοµι΄ας και εργασι΄ας, Βε΄ρνη).

7.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 102 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς:
α)

σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 36 του κανονισµου΄:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn — Institution commune LaMal, Soleure —
Istituzione commune LaMal, Soletta (Κοινο΄ς φορε΄ας LaMal, Soleure).

β)

σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 63 του κανονισµου΄:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern — Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents, Lucerne — Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidente,
Lucerna (Ελβετικο΄ εθνικο΄ ταµει΄ο ασφα΄λισης ατυχηµα΄των, Λουκε΄ρνη).

γ)

σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 70 του κανονισµου΄:
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique
et de l’emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna
(Οµοσπονδιακο΄ γραφει΄ο οικονοµι΄ας και εργασι΄ας, Βε΄ρνη).

8.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 113 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς
α)

σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 20 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn — Institution commune LaMal, Soleure —
Istituzione commune LaMal, Soletta (Κοινο΄ς φορε΄ας LaMal, Soleure).

β)

σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 62 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ εφαρµογη΄ς:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern — Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents, Lucerne — Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti,
Lucerna (Ελβετικο΄ εθνικο΄ ταµει΄ο ασφα΄λισης ατυχηµα΄των, Λουκε΄ρνη).

ια)

Το παρα΄ρτηµα 11 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Ουδε΄ν.»

3.

3 9 8 L 4 9 : Οδηγι΄α 98/49 του Συµβουλι΄ου της 29ης Ιουνι΄ου 1998 (ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46) σχετικα΄ µε
την προστασι΄α των δικαιωµα΄των συµπληρωµατικη΄ς συνταξιοδο΄τησης των µισθωτω΄ν και των µη µισθωτω΄ν που
µετακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας.

ΜΕΡΟΣ Β:

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ∆ΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

4.1.

3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 2 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 74 της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1973 περι΄ της παροχη΄ς ιατρικη΄ς
περι΄θαλψης, σε περι΄πτωση προσωρινη΄ς παραµονη΄ς, κατ' εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 22 παρα΄γραφος 1 περι΄πτωση α)
σηµει΄ο i) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 21 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (ΕΕ C 75 της
19.9.1973, σ. 4).

4.2.

3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 3 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 75 της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1973 περι΄ των οδηγιω΄ν ο΄σον αφορα΄ τις
αιτη΄σεις αναθεω΄ρησης που υπεβλη΄θησαν µε βα΄ση το α΄ρθρο 94 παρα΄γραφος 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
απο΄ τους δικαιου΄χους συ΄νταξης αναπηρι΄ας (ΕΕ C 75 της 19.9.1973, σ. 5).

4.3.

3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 6 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 78 της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1973 περι΄ ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 7
παρα΄γραφος 1 τµη΄µα α) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων
µει΄ωσης η΄ αναστολη΄ς (ΕΕ C 75 της 19.9.1973, σ. 8).

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

4.4.

3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 7 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 79 της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1973 περι΄ ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 48
παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 σχετικα΄ µε την α΄θροιση των περιο΄δων ασφα΄λισης και των
εξοµοιου΄µενων περιο΄δων ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λιση ανικανο΄τητας, γη΄ρατος, θανα΄του (ΕΕ C 75 της 19.9.1973,
σ. 9).

4.5.

3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 9 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 81 της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1973 περι΄ της α΄θροισης των ασφαλιστικω΄ν
περιο΄δων που ΄εχουν συµπληρωθει΄ σε καθορισµε΄νη εργασι΄α, εις εφαρµογη΄ν του α΄ρθρου 45 παρα΄γραφος 2 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (ΕΕ C 75 της 19.9.1973, σ. 11).

4.6.

3 7 3 D 0 9 1 9 ( 1 1 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 83 της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1973 περι΄ της ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 68
παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του α΄ρθρου 82 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72,
σχετικα΄ µε τις προσαυξη΄σεις των επιδοµα΄των ανεργι΄ας για κηδεµονι΄α οικογε΄νειας (ΕΕ C 75 της 19.9.1973, σ. 14).

4.7.

3 7 3 D 0 9 1 9 ( 1 3 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 85 της 22ας Φεβρουαρι΄ου 1973 περι΄ της ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 57
παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του α΄ρθρου 67 παρα΄γραφος 3 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 574/72, σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ της ισχυ΄ουσας νοµοθεσι΄ας και του αρµο΄διου οργα΄νου ο΄σον αφορα΄ τη
χορη΄γηση επιδοµα΄των για επαγγελµατικε΄ς ασθε΄νειες (EE C 75 της 19.9.1973, σ. 17).

4.8.

3 7 3 D 1 1 1 3 ( 0 2 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 86 της 24ης Σεπτεµβρι΄ου 1973 περι΄ των ο΄ρων λειτουργι΄ας και της
συ΄στασης της επιτροπη΄ς λογαριασµω΄ν που λειτουργει΄ υπο΄ την ∆ιοικητικη΄ επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση των διακινου΄µενων εργαζο΄µενων (ΕΕ C 96 της 13.11.1973, σ. 2) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
απο΄:
3 9 5 D 0 5 1 2 : Απο΄φαση αριθ. 159, της 3ης Οκτωβρι΄ου 1995 (ΕΕ L 294 της 8.12.95, σ. 38).

4.9.

3 7 4 D 0 7 2 0 ( 0 6 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 89 της 20η΄ς Μαρτι΄ου 1973 περι΄ της ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 16
παρα΄γραφοι 1 και 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε το υπηρετικο΄ προσωπικο΄
των διπλωµατικω΄ν αποστολω΄ν η΄ των προξενει΄ων (ΕΕ C 86 της 20.7.1974, σ. 7).

4.10.

3 7 4 D 0 7 2 0 ( 0 7 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 91 της 12ης Ιουλι΄ου 1973 περι΄ της ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 46
παρα΄γραφος 3 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ρευστοποι΄ηση των παροχω΄ν
που οφει΄λονται µε βα΄ση την παρα΄γραφο 1 του εν λο΄γω α΄ρθρου (ΕΕ C 86 της 20.7.1974, σ. 8).

4.11.

3 7 4 D 0 8 2 3 ( 0 4 ) : Απο΄φαση αριθ. 95, της 24ης Ιανουαρι΄ου 1974, περι΄ της ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 46
παρα΄γραφος 2 του Κανονισµου΄ ( ΕΟΚ ) αριθ. 1408/71 σχετικα΄ µε τον υπολογισµο΄ της «prorata temporis» των
συντα΄ξεων (ΕΕ C 99 της 23.8.1974, σ. 5).

4.12.

3 7 4 D 1 0 1 7 ( 0 3 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 96 της 15ης Μαρτι΄ου 1974 σχετικα΄ µε την αναθεω΄ρηση των
δικαιωµα΄των χορηγη΄σεων κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 49 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του
Συµβουλι΄ου (ΕΕ C 126 της 17.10.1974, σ. 23).

4.13.

3 7 5 D 0 7 0 5 ( 0 2 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 99, της 13ης Μαρτι΄ου 1975, περι΄ της ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 107
παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 ο΄σον αφορα΄ την υποχρε΄ωση επανυπολογισµου΄ των τρεχουσω΄ν
παροχω΄ν (ΕΕ C 150 της 5.7.1975, σ. 2).

4.14.

3 7 5 D 0 7 0 5 ( 0 3 ) : Απο΄φαση υπ' αριθ. 100, της 23ης Ιανουαρι΄ου 1975, περι΄ καταβολη΄ς των παροχω΄ν σε
ει΄δος που κατεβλη΄θησαν απο΄ τους οργανισµου΄ς του το΄που κατοικι΄ας η΄ παραµονη΄ς για λογαριασµο΄ των αρµο΄διων
οργανισµω΄ν και τρο΄ποι καταβολη΄ς των παροχω΄ν αυτω΄ν (ΕΕ C 150 της 5.7.1975, σ. 3).

4.15.

3 7 6 D 0 5 2 6 ( 0 3 ) : Απο΄φαση αριθ. 105 της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1975 περι΄ της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 50 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (ΕΕ C 117 της 26.5.1976, σ. 3).

4.16.

3 7 8 D 0 5 3 0 ( 0 2 ) : Απο΄φαση αριθ. 109, της 18ης Νοεµβρι΄ου 1977, περι΄ τροποποι΄ησης της απο΄φασης
αριθ. 92 της 22ας Νοεµβρι΄ου 1973, σχετικα΄ µε την ΄εννοια των παροχω΄ν σε ει΄δος της ασφα΄λισης ασθενει΄ας —
µητρο΄τητας που προβλε΄πεται στα α΄ρθρα 19 παρα΄γραφος 1 και 2, 22, 25 παρα΄γραφοι 1, 3 και 4, 26, 28
παρα΄γραφος 1, 28 Α), 29 και 31 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου και σχετικα΄ µε τον
καθορισµο΄ των ποσω΄ν αποζηµι΄ωσης µε βα΄ση τα α΄ρθρα 93, 94 και 95 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του
Συµβουλι΄ου καθω΄ς και των προκαταβολω΄ν που πρε΄πει να καταβληθου΄ν κατ' εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 4 του
α΄ρθρου 102 του εν λο΄γω κανονισµου΄ (ΕΕ C 125 της 30.5.1978, σ. 2).

4.17.

3 8 3 D 0 1 1 5 : Απο΄φαση αριθ. 115 της 15ης ∆εκεµβρι΄ου 1982 σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση των προθε΄σεων, των
µεγα΄λων συσκευω΄ν και α΄λλων παροχω΄ν σε ει΄δος µεγα΄λης σηµασι΄ας που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 2
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/81 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ C 193 της 20.7.1983, σ. 7).

4.18.

3 8 3 D 0 1 1 7 : Απο΄φαση αριθ. 117 της 7ης Ιουλι΄ου 1982 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 50
παρα΄γραφος1 υπο΄ α) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου της 21ης Μαρτι΄ου 1972 (ΕΕ C 238
της 7.9.1983, σ. 3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
1 9 4 N : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως της ∆ηµοκρατι΄ας της Αυστρι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας
και του Βασιλει΄ου της Σουηδι΄ας και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν επι΄ των οποι΄ων βασι΄ζεται η 'Ενωση (ΕΕ C 241
της 29.8.1994, σ. 21, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ ΕΕ L 1 της 1.1.1995, σ. 1).
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Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η απο΄φαση τροποποιει΄ται ως εξη΄ς:
Στο α΄ρθρο 2, το σηµει΄ο 2 συµπληρω΄νεται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di
compensazione, Ginevra (Ελβετικο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Γενευ΄η)
4.19.

3 8 3 D 1 1 1 2 ( 0 2 ) : Απο΄φαση αριθ. 118 της 20η΄ς Απριλι΄ου 1983 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους εφαρµογη΄ς του
α΄ρθρου 50 παρα΄γραφος 1 εδα΄φιο β) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου της 21ης Μαρτι΄ου
1972 (), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
1 9 4 N : πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως της ∆ηµοκρατι΄ας της Αυστρι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας
και του Βασιλει΄ου της Σουηδι΄ας και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν επι΄ των οποι΄ων βασι΄ζεται η 'Ενωση (ΕΕ C 241
της 29.8.1994, σ. 21, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την ΕΕ L 1 της 1.1.1995, σ. 1).
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας οι διατα΄ξεις της απο΄φασης προσαρµο΄ζονται ως εξη΄ς:
Στο α΄ρθρο 2, το σηµει΄ο 4 συµπληρω΄νεται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di
compensazione, Ginevra (Ελβετικο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Γενευ΄η).

4.20.

3 8 3 D 1 1 0 2 ( 0 3 ) : Απο΄φαση αριθ. 119 της 24ης Φεβρουαρι΄ου 1983 περι΄ της ερµηνει΄ας των α΄ρθρων 76
και 79 παρα΄γραφος 3 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, καθω΄ς επι΄σης και του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 1 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 σχετικα΄ µε τη σω΄ρευση οικογενειακω΄ν παροχω΄ν η΄ επιδοµα΄των (ΕΕ C 295 της
2.11.1983, σ. 3).

4.21.

3 8 3 D 0 1 2 1 : Απο΄φαση αριθ. 121 της 21ης Απριλι΄ου 1983 σχετικα΄ µε την ερµηνει΄α του α΄ρθρου 17
παρα΄γραφος 7 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 για τη χορη΄γηση προθε΄σεων, µεγα΄λων συσκευω΄ν και α΄λλων
παροχω΄ν σε ει΄δος µεγα΄λης σηµασι΄ας (ΕΕ C 193 της 20.7.1983, σ. 10).

4.22.

3 8 6 D 0 1 2 6 : Απο΄φαση αριθ. 126 της 17ης Οκτωβρι΄ου 1985 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 14
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) του α΄ρθρου 14α παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α), του α΄ρθρου 14β παρα΄γραφοι 1 και 2 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (ΕΕ C 141 της 7.6.1986, σ. 3).

4.23.

3 8 7 D Χ Χ Χ : Απο΄φαση αριθ. 132 της 23ης Απριλι΄ου 1987 για την ερµηνει΄α του α΄ρθρου 40 παρα΄γραφος 3
στοιχει΄ο α) σηµει΄ο ii) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ C 271 της 9.10.1987, σ. 3).

4.24.

3 8 7 D 2 8 4 : Απο΄φαση αριθ. 133 της 2ας Ιουλι΄ου 1987, σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 17
παρα΄γραφος 7 και 60 παρα΄γραφος 6 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ C 284 της
22.10.1987, σ. 3 και ΕΕ C 64 της 9.3.1988, σ. 13).

4.25.

3 8 8 D Χ Χ Χ : Απο΄φαση αριθ. 134 της 1ης Ιουλι΄ου 1987, περι΄ της ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 45 παρα΄γραφος 2
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον συνυπολογισµο΄ των περιο΄δων ασφα΄λισης
που ΄εχουν συµπληρωθει΄ σε επα΄γγελµα που υπα΄γεται σε ειδικο΄ συ΄στηµα σε ΄ενα η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη (ΕΕ C 64
της 9.3.1988, σ. 4).

4.26.

3 8 8 D Χ Χ Χ : Απο΄φαση αριθ. 135 της 1ης Ιουλι΄ου 1987, σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση των παροχω΄ν σε ει΄δος που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 17 παρα΄γραφος 7 και στο α΄ρθρο 60 παρα΄γραφος 6 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72
του Συµβουλι΄ου και την ΄εννοια της επει΄γουσας περι΄πτωσης κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 20 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου και της απο΄λυτα επει΄γουσας περι΄πτωσης κατα΄ την ΄εννοια των α΄ρθρων 17
παρα΄γραφος 7 και 60 παρα΄γραφος 6 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ C 281 της
9.3.1988, σ. 7), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
1 9 4 N : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως της ∆ηµοκρατι΄ας της Αυστρι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας
και του Βασιλει΄ου της Σουηδι΄ας και περι΄ των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
(ΕΕ C 241 της 29.8.1994, σ. 21 ο΄πως προσαρµο΄στηκε απο΄ ΕΕ L 1 της 1.1.1995, σ. 1)
Για τους σκοπου΄ς της συµφωνι΄ας, οι διατα΄ξεις της απο΄φασης προσαρµο΄ζονται ως εξη΄ς:
Στο α΄ρθρο 2, το σηµει΄ο 2 συµπληρω΄νεται απο΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
800 ελβετικα΄ φρα΄γκα για τον ελβετικο΄ φορε΄α του το΄που κατοικι΄ας.

4.27.

3 8 8 D 6 4 : Απο΄φαση αριθ. 136 της 1ης Ιουλι΄ου 1987, περι΄ της ερµηνει΄ας του α΄ρθρου 45 παρα΄γραφοι 1 ΄εως 3
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον συνυπολογισµο΄ των περιο΄δων ασφα΄λισης
που συµπληρω΄νονται υπο΄ τη νοµοθεσι΄α α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν για την κτη΄ση, τη διατη΄ρηση η΄ την ανα΄κτηση του
δικαιω΄µατος παροχω΄ν (ΕΕ C 64 της 9.3.1988, σ. 7), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
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1 9 4 N : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως της ∆ηµοκρατι΄ας της Αυστρι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας
και του Βασιλει΄ου της Σουηδι΄ας και περι΄ των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
(ΕΕ C 241 της 9.8.1994, σ. 21 ο΄πως προσαρµο΄στηκε απο΄ ΕΕ L 1 της 1.1.1995, σ. 1)
Για τους σκοπου΄ς της συµφωνι΄ας, οι διατα΄ξεις της απο΄φασης προσαρµο΄ζονται ως εξη΄ς:
Το παρα΄ρτηµα συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Ουδε΄ν
4.28.

3 8 9 D 6 0 6 : Απο΄φαση αριθ. 137 της 15ης ∆εκεµβρι΄ου 1988, σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 15
παρα΄γραφος 3 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ C 140 της 6.6.1989, σ. 3).

4.29.

3 8 9 D Χ Χ Χ : Απο΄φαση αριθ. 138 της 17ης Φεβρουαρι΄ου 1989, ο΄σον αφορα΄ την ερµηνει΄α του α΄ρθρου 22
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) σηµει΄ο i) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου στην περι΄πτωση
µεταµο΄σχευσης οργα΄νων η΄ α΄λλης χειρουργικη΄ς επε΄µβασης που απαιτει΄ αναλυ΄σεις βιολογικω΄ν δειγµα΄των, χωρι΄ς ο
ενδιαφερο΄µενος να βρι΄σκεται στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο πραγµατοποιου΄νται οι αναλυ΄σεις (ΕΕ C 287 της
15.11.1989, σ. 3).

4.30.

3 9 0 D Χ Χ Χ : Απο΄φαση αριθ. 139 της 30η΄ς Ιουνι΄ου 1989, σχετικα΄ µε την ηµεροµηνι΄α που πρε΄πει να λαµβα΄νεται
υπο΄ψη για τον καθορισµο΄ των τιµω΄ν µετατροπη΄ς που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 107 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72
του Συµβουλι΄ου και χρησιµοποιου΄νται για τον υπολογισµο΄ ορισµε΄νων παροχω΄ν και εισφορω΄ν (ΕΕ C 94 της
12.4.1990, σ. 3).

4.31.

3 9 0 D Χ Χ Χ : Απο΄φαση αριθ. 140 της 17ης Οκτωβρι΄ου 1989, σχετικα΄ µε την τιµη΄ µετατροπη΄ς, απο΄ το φορε΄α
του το΄που κατοικι΄ας ενο΄ς µεθοριακου΄ εργαζο΄µενου σε πλη΄ρη ανεργι΄α, του τελευται΄ου µισθου΄ που ΄ελαβε ο
εργαζο΄µενος αυτο΄ς στο αρµο΄διο κρα΄τος (ΕΕ C 94 της 12.4.1990, σ. 4).

4.32.

3 9 0 D Χ Χ Χ : Απο΄φαση αριθ. 141 της 17ης Οκτωβρι΄ου 1989, που τροποποιει΄ την απο΄φαση αριθ. 127 της
17ης Οκτωβρι΄ου 1985 σχετικα΄ µε τη συ΄νταξη των καταστα΄σεων που προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 94 παρα΄γραφος 4
και 95 παρα΄γραφος 4 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72/ΕΟΚ (ΕΕ C 94 της 12.4.1990, σ. 5).

4.33.

3 9 0 D Χ Χ Χ : Απο΄φαση αριθ. 142 της 13ης Φεβρουαρι΄ου 1990, σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 73, 74
και 75 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ C 80 της 30.3.1990, σ. 7).
Για τους σκοπου΄ς της συµφωνι΄ας, οι διατα΄ξεις της απο΄φασης προσαρµο΄ζονται ως εξη΄ς:
(α)

Το σηµει΄ο 1 δεν εφαρµο΄ζεται.

(β)

Το σηµει΄ο 3 δεν εφαρµο΄ζεται.

4.34.

3 9 1 D 0 1 4 0 : Απο΄φαση αριθ. 144 της 9ης Απριλι΄ου 1990 η οποι΄α αφορα΄ τα υποδει΄γµατα των εντυ΄πων που
ει΄ναι απαραι΄τητα για την εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου
(Ε 401 — Ε 410 F) (ΕΕ L 71 της 18.3.1991, σ. 1).

4.35.

3 9 1 D 0 4 2 5 : Απο΄φαση αριθ. 147 της 11ης Οκτωβρι΄ου 1990 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 76 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 235 της 23.8.1991, σ. 21), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
3 9 5 D 2 3 5 3 : Απο΄φαση αριθ. 155 της 6ης Ιουλι΄ου 1994 (E 401 to 411) (ΕΕ L 209 της 5.9.1995, σ. 1).

4.36.

3 9 3 D 0 0 2 2 : Απο΄φαση αριθ. 148 της 25ης Ιουνι΄ου 1992 περι΄ της χρησιµοποι΄ησης της βεβαι΄ωσης για την
εφαρµοστε΄α νοµοθεσι΄α (E 101) σε περι΄πτωση απο΄σπασης που δεν υπερβαι΄νει τους τρεις µη΄νες (ΕΕ L 22 της
30.1.1993, σ. 124).

4.37.

3 9 3 D 0 8 2 5 : Απο΄φαση αριθ. 150 της 26ης Ιουνι΄ου 1992 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 77 και 78,
του α΄ρθρου 79 παρα΄γραφος 3 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β)
σηµει΄ο ιι) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (ΕΕ C 229 της 25.8.1993, σ. 5) ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
1 9 4 N : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως της ∆ηµοκρατι΄ας της Αυστρι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας
και του Βασιλει΄ου της Σουηδι΄ας και περι΄ των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
(ΕΕ C 241 της 29.8.1994, σ. 21, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ ΕΕ L 1 της 1.1.1995, σ. 1).
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η απο΄φαση προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di
compensazione, Ginevra (Ελβετικο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Γενευ΄η).
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3 9 4 D 6 0 2 : Απο΄φαση αριθ. 151 της 22ας Απριλι΄ου 1993, περι΄ της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 10α του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του α΄ρθρου 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1247/92 (ΕΕ L 244 της
19.9.1994, σ. 1).
Για τους σκοπου΄ς της συµφωνι΄ας, οι διατα΄ξεις της απο΄φασης προσαρµο΄ζονται ως εξη΄ς:
Στο παρα΄ρτηµα προστι΄θενται τα εξη΄ς:
Ε λ β ε τ ΄α
ι
1.

Αναπηρι΄α, Γη΄ρας και θα΄νατος
α)

Ασφα΄λιση αναπηρι΄ας:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera
di compensazione, Ginevra (Ελβετικο΄ ταµει΄ο αποζηµι΄ωσης, Γενευ΄η).

β)

Επαγγελµατικη΄ προ΄νοια:
Sicherheits Fonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia LPP.

2.

Ανεργι΄α
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du déνelopement économique et de
l’emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna (Οµοσπονδιακο΄ γραφει΄ο
για την οικονοµι΄α και την εργασι΄α, Βε΄ρνη).

3.

Οικογενειακε΄ς παροχε΄ς
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern — Office fédéral des assurances sociales, Berne — Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, Berna (Οµοσπονδιακο΄ γραφει΄ο κοινωνικω΄ν ασφαλι΄σεων, Βε΄ρνη).

4.39.

3 9 4 D 0 6 0 4 : Απο΄φαση αριθ. 153 της 7ης Οκτωβρι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τα υποδει΄γµατα εντυ΄πων που
απαιτου΄νται κατ' εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν του Συµβουλι΄ου (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (Ε 001,
Ε 103 ΄εως Ε 127) (ΕΕ L 244 της 19.9.1994, σ. 22).

4.40.

3 9 4 D 0 6 0 5 : Απο΄φαση αριθ. 154 της 8ης Φεβρουαρι΄ου 1994 για τα υποδει΄γµατα εντυ΄πων που ει΄ναι
απαραι΄τητα στην εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου (E 301,
E 302, E 303) (ΕΕ L 244 της 19.9.1994, σ. 123).

4.41.

3 9 5 D 0 3 5 3 : Απο΄φαση αριθ. 155 της 6ης Ιουλι΄ου 1994 σχετικα΄ µε τα προ΄τυπα ΄εντυπα που απαιτου΄νται
κατ' εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου (Ε 401 ΄εως 411)
(ΕΕ L 244 της 5.9.1995, σ. 1).

4.42.

3 9 5 D 0 4 1 9 : Απο΄φαση αριθ. 156 της 7ης Απριλι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τους κανο΄νες προτεραιο΄τητας ο΄σον
αφορα΄ τα δικαιω΄µατα ασφα΄λισης ασθε΄νειας και µητρο΄τητας (ΕΕ L 249 της 17.10.1995, σ. 41).

4.43.

3 9 6 D 0 7 3 2 : Απο΄φαση αριθ. 158 της 27ης Νοεµβρι΄ου 1995 για τα υποδει΄γµατα των εντυ΄πων που ει΄ναι
αναγκαι΄α για την εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (Ε 201 ΄εως Ε 15) (ΕΕ
L 336 της 27.12.1996, σ. 1).

4.44.

3 9 5 D 0 5 1 2 : Απο΄φαση αριθ. 159, της 3ης Οκτωβρι΄ου 1995, για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης αριθ. 86
της 24ης Σεπτεµβρι΄ου 1973 σχετικα΄ µε τον τρο΄πο λειτουργι΄ας και τη συ΄νθεση της επιτροπη΄ς λογαριασµω΄ν της
διοικητικη΄ς επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των για την κοινωνικη΄ ασφα΄λεια των διακινου΄µενων εργαζοµε΄νων
(ΕΕ L 294 της 8.12.1995, σ. 38).

4.45.

3 9 6 D 0 1 7 2 : Απο΄φαση αριθ. 160, της 28ης Νοεµβρι΄ου 1995, σχετικα΄ µε το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 71,
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β), σηµει΄ο ii) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου, σχετικα΄ µε το
δικαι΄ωµα σε παροχε΄ς ανεργι΄ας εργαζοµε΄νων α΄λλων εκτο΄ς των µεθοριακω΄ν εργαζοµε΄νων, οι οποι΄οι κατα΄ τη δια΄ρκεια
της τελευται΄ας τους απασχο΄λησης, κατοικου΄σαν στο ΄εδαφος κρα΄τους µε΄λους α΄λλου απο΄ το αρµο΄διο κρα΄τος (ΕΕ
C 49 της 28.2.1996, σ. 31).

4.46.

3 9 6 D 0 2 4 9 : Απο΄φαση αριθ. 161, της 15ης Φεβρουαρι΄ου 1996, σχετικα΄ µε την απο΄δοση απο΄ τον αρµο΄διο
φορε΄α κρα΄τους µε΄λους των δαπανω΄ν, που πραγµατοποιη΄θηκαν κατα΄ τη δια΄ρκεια διαµονη΄ς σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πει το α΄ρθρο 34 παρα΄γραφος 4 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (ΕΕ
L 83 της 2.4.1996, σ. 19).
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4.47.

3 9 6 D 0 5 5 4 : Απο΄φαση αριθ. 162 της 31ης Μαι΅ου 1996 για την ερµηνει΄α του α΄ρθρου 14 παρα΄γραφος 1 και
του α΄ρθρου 14β παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την εφαρµοστε΄α
νοµοθεσι΄α στους αποσπασµε΄νους εργαζοµε΄νους (ΕΕ L 241 της 21.9.1996, σ. 28).

4.48.

3 9 6 D 0 5 5 5 : Απο΄φαση αριθ. 163 της 31ης Μαι΅ου 1996 σχετικα΄ µε την ερµηνει΄α του α΄ρθρου 22
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου για προ΄σωπα που υποβα΄λλονται
σε αιµοκα΄θαρση και για προ΄σωπα που υποβα΄λλονται σε οξυγονοθεραπει΄α (ΕΕ L 241 της 21.9.1996, σ. 31).

4.49.

3 9 7 D 0 5 3 3 : Απο΄φαση αριθ. 164 της 27ης Νοεµβρι΄ου 1996 σχετικα΄ µε τα υποδει΄γµατα εντυ΄πων, που
απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (Ε 101 και Ε 102)
(ΕΕ L 216 της 8.8.1997, σ. 85).

4.50.

3 9 7 D 0 8 2 3 : Απο΄φαση αριθ. 165 της 30η΄ς Ιουνι΄ου 1997 σχετικα΄ µε τα ΄εντυπα που ει΄ναι απαραι΄τητα για την
εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου (Ε 128 και Ε 128Β) (ΕΕ
L 341 της 12.12.1997, σ. 61).

4.51.

3 9 8 D 0 4 4 1 : Απο΄φαση αριθ. 166 της 2ας Οκτωβρι΄ου 1997 της διοικητικη΄ς επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση των διακινουµε΄νων εργαζοµε΄νων για την τροποποι΄ηση των εντυ΄πων Ε 106
και Ε 109 (ΕΕ L 195 της 11.7.1998, σ. 25).

4.52.

3 9 8 D 0 4 4 2 : Απο΄φαση αριθ. 167 της 2ας ∆εκεµβρι΄ου 1997 της διοικητικη΄ς επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση των διακινουµε΄νων εργαζοµε΄νων που τροποποιει΄ την απο΄φαση αριθ. 146,
της 10ης Οκτωβρι΄ου 1990, σχετικα΄ µε την ερµηνει΄α του α΄ρθρου 94 παρα΄γραφος 9 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 (ΕΕ L 195 της 11.7.1998, σ. 35).

4.53.

3 9 8 D 0 4 4 3 : Απο΄φαση αριθ. 168 της 11ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε τις τροποποιη΄σεις που πρε΄πει να γι΄νουν
στα ΄εντυπα Ε 121 και Ε 127 και την κατα΄ργηση του εντυ΄που Ε 122 (ΕΕ L 195 της 11.7.1998, σ. 37).

4.54.

3 9 8 D 0 4 4 4 : Απο΄φαση αριθ. 169 της 11ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε τον τρο΄πο λειτουργι΄ας και τη συ΄νθεση
της τεχνικη΄ς επιτροπη΄ς για την επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων της διοικητικη΄ς επιτροπη΄ς για την κοινωνικη΄ ασφα΄λεια των
διακινουµε΄νων εργαζοµε΄νων (ΕΕ L 195 της 11.7.1998, σ. 46).

4.55.

3 9 8 D 0 5 6 5 : Απο΄φαση αριθ. 170 της 11 Ιουνι΄ου 1998 που αναθεωρει΄ την απο΄φαση αριθ. 140 της
17 Οκτωβρι΄ου 1989 σχετικα΄ µε την κατα΄ρτιση καταλο΄γου προβλεπο΄µενων στο α΄ρθρο 94, παρα΄γραφος 4 και στο
α΄ρθρο 95, παρα΄γραφος 4, του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλι΄ου της 21 Μαρτι΄ου 1972 (ΕΕ L 275
της 10.10.1998, σ. 40).

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη σηµειω΄νουν το περιεχο΄µενο των ακο΄λουθων πρα΄ξεων:
5.1.

Συ΄σταση αριθ. 14 της 23ης Ιανουαρι΄ου 1975, σχετικα΄ µε τη χορη΄γηση του εντυ΄που Ε 111 στους αποσπασµε΄νους
εργαζο΄µενους (εγκρι΄θηκε απο΄ τη ∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ στην 139η συ΄νοδο΄ της στις 23 Ιανουαρι΄ου 1975).

5.2.

Συ΄σταση αριθ. 15 της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1980, για τον καθορισµο΄ της γλω΄σσας ΄εκδοσης των εντυ΄πων που
απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν αριθ. 1408/71/ΕΟΚ και αριθ. 574/72/ΕΟΚ (εγκρι΄θηκε απο΄ τη
∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ στην 176η συ΄νοδο΄ της στις 19 ∆εκεµβρι΄ου 1980).

5.3.

3 8 5 Υ 0 0 1 6 : Συ΄σταση αριθ. 16 της 12ης ∆εκεµβρι΄ου 1984 ο΄σον αφορα΄ τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 17 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71/ΕΟΚ (ΕΕ C 273 της 24.10.1985, σ. 3).

5.4.

3 8 5 Υ 0 0 1 7 : Συ΄σταση αριθ. 17 της 12ης ∆εκεµβρι΄ου 1984 αναφορικα΄ µε τις στατιστικε΄ς πληροφορι΄ες που
παρε΄χονται ετησι΄ως για να καταρτιστου΄ν οι εκθε΄σεις της ∆ιοικητικη΄ς Επιτροπη΄ς (ΕΕ C 273 της 24.10.1985, σ. 3).

5.5.

3 8 6 Υ 0 0 2 8 : Συ΄σταση αριθ. 18 της 28ης Φεβρουαρι΄ου 1986 σχετικα΄ µε τη νοµοθεσι΄α που εφαρµο΄ζεται στους
α΄νεργους µε µερικη΄ απασχο΄ληση σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το κρα΄τος διαµονη΄ς (ΕΕ C 284 της 11.11.1986, σ. 4).

5.6.

3 9 2 Υ 1 9 : Συ΄σταση αριθ. 19 της 24ης Νοεµβρι΄ου 1992 σχετικα΄ µε τη βελτι΄ωση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν κατα΄ την εφαρµογη΄ των κοινοτικω΄ν κανονισµω΄ν (ΕΕ C 199 της 23.7.1993, σ. 11).

5.7.

3 9 6 Υ 0 5 9 2 : Συ΄σταση αριθ. 20 της 31ης Μαι΅ου 1996 σχετικα΄ µε τη βελτι΄ωση της διαχει΄ρισης και της
ρυ΄θµισης αµοιβαι΄ων αιτηµα΄των (ΕΕ L 259 της 12.10.1996, σ. 19).
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5.8.

3 9 7 Y 0 3 0 4 ( 0 1 ) : Συ΄σταση αριθ. 21, της 28ης Νοεµβρι΄ου 1996, σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 69
παρα΄γραφος 1 α) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 στους ανε΄ργους οι οποι΄οι συνοδευ΄ουν τον εργαζο΄µενο
συ΄ζυγο΄ τους σε κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το αρµο΄διο κρα΄τος (ΕΕ C 67 της 4.3.1997, σ. 3).

5.9.

3 8 0 Υ 0 6 0 9 ( 0 3 ) : Ενηµε΄ρωση των δηλω΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν βα΄σει του α΄ρθρου 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1971 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως
στους µισθωτου΄ς και τις οικογε΄νειε΄ς τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητος (ΕΕ C 139, της 9.6.1980, σ. 1).

6.0.

3 8 1 Y 0 6 1 3 ( 0 1 ) : ∆ηλω΄σεις της Ελλα΄δας που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1971 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως
στους µισθωτου΄ς και τις οικογε΄νειε΄ς τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητος (ΕΕ C 143 της 13.6.1981, σ. 1).

6.1.

3 8 6 Υ 0 3 3 8 ( 0 1 ) : Ενηµε΄ρωση των δηλω΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν βα΄σει του α΄ρθρου 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1971 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως
στους µισθωτου΄ς και τα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητος (ΕΕ C 338 της
31.12.1986, σ. 1).

6.2.

C / 1 0 7 / 8 7 / σ . 1 : ∆ηλω΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν βα΄σει του α΄ρθρου 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του
Συµβουλι΄ου της 14 Ιουνι΄ου 1971 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως στους µισθωτου΄ς και
τα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητος (ΕΕ C 107 της 22.4.1987, σ. 1).

6.3.

C / 3 2 3 / 8 0 / σ . 1 : Κοινοποι΄ηση προς το Συµβου΄λιο απο΄ τις κυβερνη΄σεις της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της
Γερµανι΄ας και του Μεγα΄λου ∆ουκα΄του του Λουξεµβου΄ργου για το θε΄µα της συ΄ναψης συµφωνι΄ας µεταξυ΄ των δυ΄ο
αυτω΄ν κυβερνη΄σεων που αφορα΄ δια΄φορα θε΄µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης κατ' εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 8 παρα΄γραφος 2
και 96 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1971 περι΄ εφαρµογη΄ς των
συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως στους µισθωτου΄ς και τις οικογε΄νειε΄ς τους που διακινου΄νται εντο΄ς της
Κοινο΄τητος (ΕΕ C 323 της 11.12.1980, σ. 1).

6.4.

L / 9 0 / 8 7 / σ . 3 9 : ∆η΄λωση της Γαλλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας που ΄εγινε κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 1, στοιχει΄ο I) του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1971 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των
κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται
εντο΄ς της Κοινο΄τητος (ΕΕ L 90 της 2.4.1987, σ. 39).
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
στο παρα΄ρτηµα ΙΙ στη συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ελβετικη΄ς Οµοσπονδι΄ας αφενο΄ς και της Ευρωπαϊκη΄ς
΄ ν µελω
΄ ν της αφετε΄ρου σχετικα΄ µε την ελευ΄θερη διακι΄νηση των προσω
΄ πων
Κοινο΄τητας και των κρατω

Ασφα΄λιση ανεργι΄ας

1.

'Οσον αφορα΄ την ασφα΄λιση ανεργι΄ας των µισθωτω΄ν εργαζοµε΄νων που ΄εχουν α΄δεια διαµονη΄ς κα΄τω του ενο΄ς ΄ετους,
ισχυ΄ει το ακο΄λουθο συ΄στηµα:

1.1.

Μο΄νο οι εργαζο΄µενοι οι οποι΄οι εισε΄φεραν στην Ελβετι΄α στη δια΄ρκεια της ελα΄χιστης περιο΄δου που απαιτει΄ται απο΄
την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε την υποχρεωτικη΄ ασφα΄λιση ανεργι΄ας και την αποζηµι΄ωση σε περι΄πτωση
αφερεγγυο΄τητας (LACI) (1) και οι οποι΄οι πληρου΄ν εξα΄λλου τις υπο΄λοιπες προϋποθε΄σεις του δικαιω΄µατος
επιδο΄µατος ανεργι΄ας δικαιου΄νται παροχε΄ς ασφα΄λισης ανεργι΄ας υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ το
νο΄µο.

1.2.

'Ενα µε΄ρος του προϊο΄ντος των εισφορω΄ν που ΄εχουν εισπραχθει΄ υπε΄ρ των εργαζοµε΄νων οι οποι΄οι εισε΄φεραν για πολυ΄
συ΄ντοµη περι΄οδο ω΄στε να ΄εχουν δικαι΄ωµα επιδο΄µατος στην Ελβετι΄α συ΄µφωνα µε το σηµει΄ο 1.1 εκχωρει΄ται στο
κρα΄τος καταγωγη΄ς τους συ΄µφωνα µε τις λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στο σηµει΄ο 1.3 ως συνεισφορα΄ στο
κο΄στος παροχω΄ν που καταβα΄λλονται σε αυτου΄ς τους εργαζοµε΄νους σε περι΄πτωση πλη΄ρους ανεργι΄ας. Αυτοι΄ οι
εργαζο΄µενοι εποµε΄νως δεν ΄εχουν δικαι΄ωµα παροχω΄ν ασφα΄λισης ανεργι΄ας σε περι΄πτωση πλη΄ρους ανεργι΄ας στην
Ελβετι΄α. Εντου΄τοις, δικαιου΄νται αποζηµι΄ωσης, σε περι΄πτωση δυσµενω΄ν καιρικω΄ν συνθηκω΄ν και αφερεγγυο΄τητας
του εργοδο΄τη. Οι παροχε΄ς σε περι΄πτωση πλη΄ρους ανεργι΄ας αναλαµβα΄νονται απο΄ το κρα΄τος καταγωγη΄ς υπο΄ την
προϋπο΄θεση ο΄τι οι εργαζο΄µενοι τι΄θενται στη δια΄θεση των υπηρεσιω΄ν απασχο΄λησης εκει΄. Οι περι΄οδοι ασφα΄λισης
που ολοκληρω΄νονται στην Ελβετι΄α λαµβα΄νονται υπο΄ψη σαν να ει΄χαν συµπληρωθει΄ στο κρα΄τος καταγωγη΄ς.

1.3.

Το µε΄ρος των εισφορω΄ν που εισπρα΄ττονται υπε΄ρ των εργαζοµε΄νων συ΄µφωνα µε το σηµει΄ο 1.2 επιστρε΄φεται
κατ' ΄ετος συ΄µφωνα µε τις παρακα΄τω νοµικε΄ς διατα΄ξεις.
α)

Το προϊο΄ν των εισφορω΄ν αυτω΄ν των εργαζοµε΄νων υπολογι΄ζεται ανα΄ χω΄ρα, βα΄σει του ετη΄σιου αριθµου΄
απασχολου΄µενων εργαζοµε΄νων και του µε΄σου ο΄ρου των ετη΄σιων εισφορω΄ν που καταβα΄λλονται για κα΄θε
εργαζο΄µενο (εισφορε΄ς του εργοδο΄τη και του εργαζοµε΄νου).

β)

Απο΄ το ποσο΄ που υπολογι΄ζεται κατ' αυτο΄ τον τρο΄πο, ΄ενα µε΄ρος που ανταποκρι΄νεται στο ποσοστο΄ των
αποζηµιω΄σεων ανεργι΄ας που σε σχε΄ση µε ο΄λα τα υπο΄λοιπα ει΄δη αποζηµι΄ωσης που αναφε΄ρονται στο
σηµει΄ο 1.2 επιστρε΄φεται στα κρα΄τη καταγωγη΄ς των εργαζοµε΄νων και ΄ενα απο΄θεµα για µεταγενε΄στερες
παροχε΄ς κρατει΄ται απο΄ την Ελβετι΄α (2).

γ)

Η Ελβετι΄α διαβιβα΄ζει κα΄θε ΄ετος τον αναλυτικο΄ λογαριασµο΄ των εισφορω΄ν που εκχωρη΄θηκαν. Υποδεικνυ΄ει
στα κρα΄τη καταγωγη΄ς, εφο΄σον αυτα΄ το ζητη΄σουν, τις βα΄σεις υπολογισµου΄ και τα ποσα΄ που εκχωρη΄θηκαν.
Τα κρα΄τη καταγωγη΄ς ανακοινω΄νουν ετησι΄ως στην Ελβετι΄α τον αριθµο΄ των δικαιου΄χων παροχω΄ν ανεργι΄ας
συ΄µφωνα µε το σηµει΄ο 1.2.

2.

Η εκχω΄ρηση των εισφορω΄ν των µεθοριακω΄ν εργαζοµε΄νων στην ελβετικη΄ ασφα΄λιση ανεργι΄ας ο΄πως αυτη΄ ρυθµι΄ζεται στις
αντι΄στοιχες διµερει΄ς συµφωνι΄ες εξακολουθει΄ να εφαρµο΄ζεται.

3.

Το συ΄στηµα συ΄µφωνα µε τα στοιχει΄α 1 και 2 εφαρµο΄ζεται για δια΄ρκεια 7 ετω΄ν απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της συµφωνι΄ας. Σε
περι΄πτωση δυσκολιω΄ν για ΄ενα κρα΄τος µε΄λος κατα΄ το πε΄ρας της περιο΄δου των 7 ετω΄ν µε τη λη΄ξη του συστη΄µατος των
εκχωρη΄σεων η΄ για την Ελβετι΄α µε το συ΄στηµα του συνυπολογισµου΄, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να απευθυνθου΄ν
στη µικτη΄ επιτροπη΄.

(1) Ση΄µερα 6 µη΄νες, 12 µη΄νες σε περι΄πτωση επαναλαµβανο΄µενης ανεργι΄ας.
(2) Οι εισφορε΄ς που εκχωρου΄νται για εργαζοµε΄νους οι οποι΄οι ασκου΄ν το δικαι΄ωµα΄ τους ασφα΄λισης ανεργι΄ας στην Ελβετι΄α αφου΄ εισε΄φεραν
επι΄ 6 τουλα΄χιστον µη΄νες — σε περισσο΄τερες της µιας διαµονε΄ς — σε δια΄στηµα 2 ετω΄ν.
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Επιδο΄µατα ανικανο΄τητας προς εργασι΄α
Τα επιδο΄µατα υπε΄ρ των ανι΄κανων προς εργασι΄α συ΄µφωνα µε την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α ασφα΄λισης γη΄ρατος και επιζω΄ντων και
την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α ασφα΄λισης αναπηρι΄ας αναφε΄ρονται στο κει΄µενο του παραρτη΄µατος II στη συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη
διακι΄νηση των προσω΄πων, στο παρα΄ρτηµα II α του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, µε απο΄φαση της µικτη΄ς επιτροπη΄ς, µε
τη θε΄ση σε ισχυ΄ της αναθεω΄ρησης αυτω΄ν των νο΄µων που θεσπι΄ζουν ο΄τι αυτε΄ς οι παροχε΄ς χρηµατοδοτου΄νται αποκλειστικα΄
απο΄ τις δηµο΄σιες αρχε΄ς.

΄ ντων και αναπηρι΄ας
Επαγγελµατικη΄ προ΄νοια, γη΄ρατος, επιζω
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, η παροχη΄ εξο΄δου που προβλε΄πεται
απο΄ την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε το ελευ΄θερο πε΄ρασµα στην επαγγελµατικη΄ προ΄νοια γη΄ρατος, επιζω΄ντων και αναπηρι΄ας
της 17.12.1993 καταβα΄λλεται κατ' αι΄τηση ενο΄ς µισθωτου΄ η΄ µη µισθωτου΄ ο οποι΄ος προτι΄θεται να εγκαταλει΄ψει την Ελβετι΄α
οριστικα΄ και ο οποι΄ος δεν θα υπα΄γεται πλε΄ον στην ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του τι΄τλου II του
κανονισµου΄, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι το προ΄σωπο αυτο΄ εγκαταλει΄πει την Ελβετι΄α εντο΄ς των 5 ετω΄ν µετα΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
΄ µατα, πιστοποιητικα΄ και α΄λλοι τι΄τλοι)
(∆ιπλω

1.

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν να εφαρµο΄ζουν µεταξυ΄ τους, στον τοµε΄α της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των
επαγγελµατικω΄ν προσο΄ντων, τις κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις στις οποι΄ες γι΄νεται αναφορα΄, ο΄πως αυτε΄ς ισχυ΄ουν κατα΄ την
ηµεροµηνι΄α υπογραφη΄ς της συµφωνι΄ας και ο΄πως αυτε΄ς ΄εχουν τροποποιηθει΄ απο΄ το τµη΄µα Α του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος η΄ απο΄ κανο΄νες αντι΄στοιχους µε αυτε΄ς.

2.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν υπο΄ σηµει΄ωση τις
κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις στις οποι΄ες γι΄νεται αναφορα΄ στο τµη΄µα Β του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

3.

Ο ο΄ρος «κρα΄τος(-η) µε΄λος(-η)» που περιλαµβα΄νεται στις πρα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο κεφα΄λαιο Α του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος θεωρει΄ται ο΄τι εφαρµο΄ζεται, επιπλε΄ον των χωρω΄ν που καλυ΄πτονται απο΄ τις εν λο΄γω κοινοτικε΄ς πρα΄ξεις,
και στην Ελβετι΄α.

ΤΜΗΜΑ Α — ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ
A.

Γενικο΄ συ΄στηµα
1.

3 8 9 L 0 0 4 8 : Οδηγι΄α 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988, σχετικα΄ µε ΄ενα γενικο΄
συ΄στηµα αναγνω΄ρισης των διπλωµα΄των τριτοβα΄θµιας εκπαι΄δευσης που πιστοποιου΄ν επαγγελµατικη΄ εκπαι΄δευση
ελα΄χιστης δια΄ρκειας τριω΄ν ετω΄ν (ΕΕ L 19 της 24.1.1989, σ. 16).

2.

3 9 2 L 0 0 5 1 : Οδηγι΄α 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 18ης Ιουνι΄ου 1992, σχετικα΄ µε ΄ενα δευ΄τερο γενικο΄
συ΄στηµα αναγνω΄ρισης της επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης, το οποι΄ο συµπληρω΄νει την οδηγι΄α 89/48/ΕΟΚ (ΕΕ
L 209 της 24.7.1992, σ. 25), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις παρακα΄τω πρα΄ξεις:
—

3 9 4 L 0 0 3 8 : Οδηγι΄α 94/38/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 26ης Ιουλι΄ου 1994, που τροποποιει΄ τα
παραρτη΄µατα Γ και ∆ της οδηγι΄ας 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε ΄ενα δευ΄τερο γενικο΄ συ΄στηµα
αναγνω΄ρισης της επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης, που συµπληρω΄νει την οδηγι΄α 89/48/ΕΟΚ (ΕΕ L 217 της
23.8.1994, σ. 8).

—

3 9 5 L 0 0 4 3 : Οδηγι΄α 95/43/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 20η΄ς Ιουλι΄ου 1995, που τροποποιει΄ τα
παραρτη΄µατα Γ και ∆ της οδηγι΄ας 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε ΄ενα δευ΄τερο γενικο΄ συ΄στηµα
αναγνω΄ρισης της επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης, που συµπληρω΄νει την οδηγι΄α 89/48/ΕΟΚ (ΕΕ L 184 της
3.8.1995, σ. 21).

—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

—

3 9 7 L 0 0 3 8 : Οδηγι΄α 97/38/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 20η΄ς Ιουνι΄ου 1997, που τροποποιει΄ το
παρα΄ρτηµα Γ της οδηγι΄ας 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε ΄ενα δευ΄τερο γενικο΄ συ΄στηµα
αναγνω΄ρισης της επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης, που συµπληρω΄νει την οδηγι΄α 89/48/ΕΟΚ (ΕΕ L 184 της
3.8.1997, σ. 31).

Η κατα΄ρτιση των ελβετικω΄ν πινα΄κων που αφορου΄ν τα παραρτη΄µατα Γ και ∆ της οδηγι΄ας 92/51/ΕΟΚ θα
πραγµατοποιηθει΄ στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
B.

Νοµικα΄ επαγγε΄λµατα
3.

3 7 7 L 0 2 4 9 : Οδηγι΄α 77/249/EOK του Συµβουλι΄ου της 22ας Μαρτι΄ου 1997, για τη διευκο΄λυνση της
πραγµατικη΄ς α΄σκησης της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν απο΄ δικηγο΄ρους (EE L 78 της 26.3.1977, σ. 17),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
—

1 7 9 H : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση
της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 291 της 19.11.1979, σ. 91),

—

1 8 5 I : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας και της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 302 της
15.11.1985, σ. 160),
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95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
στο α΄ρθρο 1, η παρα΄γραφος 2 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Ελβετι΄α: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato.»
4.

3 9 8 L 0 0 0 5 : Οδηγι΄α 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 16ης Φεβρουαρι΄ου
1998, για τη διευκο΄λυνση της µο΄νιµης α΄σκησης του δικηγορικου΄ επαγγε΄λµατος σε κρα΄τος µε΄λος δια΄φορο
εκει΄νου στο οποι΄ο αποκτη΄θηκε ο επαγγελµατικο΄ς τι΄τλος (EE L 77 της 14.3.1998, σ. 36).
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
στο α΄ρθρο 1, η παρα΄γραφος 2α) συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Ελβετι΄α: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato.»

Γ.

Ιατρικε΄ς και παραϊατρικε΄ς δραστηριο΄τητες
5.

3 8 1 L 1 0 5 7 : Οδηγι΄α 81/1057/EOK του Συµβουλι΄ου, της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 1981, για τη συµπλη΄ρωση
των οδηγιω΄ν 75/362/EOK, 77/452/EOK, 78/686/EOK και 78/1026/EOK περι΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης
των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων, αντιστοι΄χως, των ιατρω΄ν, των νοσοκο΄µων υπευ΄θυνων για
γενικη΄ περι΄θαλψη, των οδοντια΄τρων και των κτηνια΄τρων, ο΄σον αφορα΄ τα κεκτηµε΄να δικαιω΄µατα (EE L 385 της
31.12.1981, σ. 25).

Ι α τ ρ ο ΄ι
6.

3 9 3 L 0 0 1 6 : Οδηγι΄α 93/16/EOK του Συµβουλι΄ου της 5ης Απριλι΄ου 1993, για τη διευκο΄λυνση της
ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των ιατρω΄ν και την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων
τι΄τλων τους (EE L 165 της 7.7.1993, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις:
—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση

—

3 9 8 L 0 0 2 1 : Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 8ης Απριλι΄ου 1998 που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 93/16/EOK
του Συµβουλι΄ου για τη διευκο΄λυνση της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των ιατρω΄ν και της αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης των διπλωµα΄των, των πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων τους (EE L 119 της 22.4.1998,
σ. 15).

—

3 9 8 L 0 0 6 3 : Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 ο΄σον αφορα΄ την τροποποι΄ηση της
οδηγι΄ας 93/16/EOK του Συµβουλι΄ου για τη διευκο΄λυνση της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των ιατρω΄ν και την
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των επιδοµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων τους (EE L 253 της 15.9.1998,
σ. 24).

(α)

Το α΄ρθρο 3 συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Στην Ελβετι΄α:
titulaire du diplôme fédéral de médecin
Eidgenössisch diplomierter Arzt
titolare di diploma federale di medico (κα΄τοχος οµοσπονδιακου΄ διπλω΄µατος ιατρικη΄ς),
που εκδι΄δεται απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο Εσωτερικω΄ν»

(β)

Το α΄ρθρο 5, η παρα΄γραφος 2, συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Στην Ελβετι΄α:
specialiste/Facharzt/specialista (τι΄τλος ιατρικη΄ς ειδικο΄τητας),
που εκδι΄δεται απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο Εσωτερικω΄ν»

30.4.2002

30.4.2002
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(γ)

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Το α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 3 συµπληρω΄νεται, στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται παρακα΄τω, µε τις
ακο΄λουθες αναφορε΄ς:

αναισθησιολογι΄α:
«Ελβετι΄α: anesthesiologie
Anästhesiologie
anestesiologia»

γενικη΄ χειρουργικη΄:
«Ελβετι΄α: chirurgie
Chirurgie
chirurgia»

νευροχειρουργικη΄:
«Ελβετι΄α: neurochirurgie
Neurochirurgie
neurochirurgia»

γυναικολογι΄α-µαιευτικη΄:
«Ελβετι΄α: gynecologie et obstétrique
Gynakologie und Geburtshilfe
ginecologia e ostetricia»

εσωτερικη΄ ιατρικη΄:
«Ελβετι΄α: médecine interne
Innere Medizin
medicina interna»

οφθαλµολογι΄α:
«Ελβετι΄α: ophtalmologie
Ophtalmologie
oftalmologia»

ωτορινολαρυγγολογι΄α:
«Ελβετι΄α: oto-rhino-laryngologie
Oto-Rhino-Laryngologie
otorinolaringoiatria»

παιδιατρικη΄:
«Ελβετι΄α: pediatrie
Kinder-und Jugendrnedizin
pediatria»

ιατρικη΄ των αναπνευστικω
΄ ν οδω
΄ ν:
«Ελβετι΄α: pneumologie
Pneumologie
pneumologia»
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ουρολογι΄α:
«Ελβετι΄α: urologie
Urologie
urologia»

ορθοπεδικη΄:
«Ελβετι΄α: chirurgie orthopedique
Orthopädische Chirurgie
chirurgia ortopedica»

παθολογικη΄ ανατοµικη΄:
«Ελβετι΄α: pathologie
Pathologie
patologia»

νευρολογι΄α:
«Ελβετι΄α: neurologie
Neurologie
neurologia»

ψυχιατρικη΄:
«Ελβετι΄α: psychiatrie et psychotherapie
Psychiatrie und Psychotherapie
psichiatria e psicoterapia»
(δ)

Στο α΄ρθρο 7, η παρα΄γραφος 2 συµπληρω΄νεται, στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται παρακα΄τω, µε τις
ακο΄λουθες αναφορε΄ς:

πλαστικη΄ χειρουργικη΄:
«Ελβετι΄α: chirurgie plastique et reconstructive
Plastische und Wiederherstellungschirurgie
chirurgia plastica e ricostruttiva»

χειρουργικη΄ θω
΄ ρακος:
«Ελβετι΄α: chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Herz- und thorakale Gefasschirurgie
chirurgia del cuore e dei vasi toracici»

χειρουργικη΄ παι΄δων:
«Ελβετι΄α: chirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie
chirurgia pediatrica»

καρδιολογι΄α:
«Ελβετι΄α: cardiologie
Kardiologie
cardiologia»

30.4.2002

30.4.2002
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

γαστρεντερολογι΄α:
«Ελβετι΄α: gastro-entérologie
Gastroenterologie
gastroenterologia»

ρευµατολογι΄α:
«Ελβετι΄α: rhumatologie
Rheumatologie
reumatologia»

γενικη΄ αιµατολογι΄α:
«Ελβετι΄α: hématologie
Hämatologie
ematologia»

ενδοκρινολογι΄α:
«Ελβετι΄α: endocrinologie-diabetologie
Endokrinologie-Diabetologie
endocrinologia-diabetologia»

φυσιοθεραπει΄α:
«Ελβετι΄α: médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
medicina fisica e riabilitazione»

δερµατολογι΄α-αφροδισιολογι΄α:
«Ελβετι΄α: dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
dermatologia e venereologia»

ραδιοδιαγνωστικη΄:
«Ελβετι΄α: radiologie médicale/radio-diagnostic
Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik
radiologia medica/radiodiagnostica»

ραδιοθεραπευτικη΄:
«Ελβετι΄α: radiologie médicale/radio-oncologie
Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie
radiologia medica/radio-oncologia»

τροπικη΄ ιατρικη΄:
«Ελβετι΄α: médecine tropicale
Tropenmedizin
medicina tropicale»

L 114/49
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

παιδοψυχιατρικη΄:
«Ελβετι΄α: psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza»

νεφρολογι΄α:
«Ελβετι΄α: néphrologie
Nephrologie
nefralogia»
«community medicine» (δηµο΄σια υγει΄α):
«Ελβετι΄α: prévention et santé publique
Prävention und Gesundheitswesen
prevenzione e salute pubblica»

ιατρικη΄ της εργασι΄ας:
«Ελβετι΄α: médecine du travail
Arbeitsmedizin
medicina del lavoro»

αλλεργιολογι΄α:
«Ελβετι΄α: allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
allergologia e immunologia clinica»

πυρηνικη΄ ιατρικη΄:
«Ελβετι΄α: radiologie médicale/médecine nucléaire
Medizinische Radiologie/Nuklearmedizin
radiologia medica/medicina nucleare»

οδοντοχειρουργικη΄, στοµατοχειρουργικη΄ και γναθοπροσωπικη΄ χειρουργικη΄ (βασικη΄ εκπαι΄δευση ιατρου΄
και οδοντια΄τρου):
«Ελβετι΄α: chirurgie maxillo-faciale
Kiefer-und Gesichtschirurgie
chirurgia mascello-facciale»
6.α) 96/C/216/03: Κατα΄λογος των ονοµασιω΄ν των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων εκπαι΄δευσης και
επαγγελµατικω΄ν τι΄τλων γενικου΄ ιατρου΄ που δηµοσιευ΄εται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 41 της οδηγι΄ας 93/16/EOK
(EE C 216 της 25.7.96)
Ν ο σ ο κ ο΄ µ ο ι
7.

3 7 7 L 0 4 5 2 : Οδηγι΄α 77/452/EOK του Συµβουλι΄ου, της 27 Ιουλι΄ου 1977, περι΄ αµοιβαι΄ας αναγνωρι΄σεως
των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων νοσοκο΄µου υπευθυ΄νου για γενικη΄ περι΄θαλψη και περι΄ των
µε΄τρων προς διευκο΄λυνση της πραγµατικη΄ς ασκη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και του δικαιω΄µατος της
ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν (EE L 176 της 15.7.1977, σ. 1), που τροποποιη΄θηκε απο΄ τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις:
—

1 7 9 H : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση
της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 291 της 19.11.1979, σ. 91),

30.4.2002
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

—

1 8 5 I : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας και της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (ΕΕ L 302 της
15.11.1985, σ. 160),

—

3 8 9 L 0 5 9 4 : Οδηγι΄α 89/594/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Οκτωβρι΄ου 1989 (EE L 341 της
23.11.1989, σ. 19),

—

3 8 9 L 0 5 9 5 : Οδηγι΄α 89/595/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Οκτωβρι΄ου 1989 (EE L 341 της
23.11.1989, σ. 30),

—

3 9 0 L 0 6 5 8 : Οδηγι΄α 90/658/EOK του Συµβουλι΄ου, της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 1990 (EE L 353 της
17.12.1990, σ. 73),

—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

στο α΄ρθρο 1, η παρα΄γραφος 2 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«στην Ελβετι΄α:
infirmière, infirmier/Krankenschwester, krankenpfleger/infermiera, infermiere»

β)

το α΄ρθρο 3 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«ο)

στην Ελβετι΄α:

infirmière diplomée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux/diplomierte
Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner
Krankenpflege infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali, délivré
par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires»
8.

3 7 7 L 0 4 5 3 : Οδηγι΄α 77/453/EOK του Συµβουλι΄ου, της 27ης Ιουνι΄ου 1977, για το συντονισµο΄ των
νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν τις δραστηριο΄τητες των νοσοκο΄µων
υπευθυ΄νων για γενικη΄ περι΄θαλψη (EE L 176 της 15.7.1977, σ. 8), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
—

3 8 9 L 0 5 9 5 : Οδηγι΄α 89/595/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Οκτωβρι΄ου 1989 (EE L 341 της
23.11.1989, σ. 30).

Ο δ ο ν τ ΄α
ι τροι
9.

3 7 8 L 0 6 8 6 : Οδηγι΄α 78/686/EOK του Συµβουλι΄ου , της 25ης Ιουλι΄ου 1978, περι΄ της αµοιβαι΄ας
αναγνωρι΄σεως των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων του οδοντια΄τρου και περι΄ των µε΄τρων προς
διευκο΄λυνση της πραγµατικη΄ς ασκη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και του δικαιω΄µατος της ελευ΄θερης
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν (EE L 233 της 24.8.1978, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις:
—

1 7 9 H : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση
της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 291 της 19.11.1979, σ. 91),

—

1 8 5 I : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας και της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 302 της
15.11.1985, σ. 160),

—

3 8 9 L 0 5 9 4 : Οδηγι΄α 89/594/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Οκτωβρι΄ου 1989 (EE L 341 της
23.11.1989, σ. 19),

—

3 9 0 L 0 6 5 8 : Οδηγι΄α 90/658/EOK του Συµβουλι΄ου, της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 1990 (EE L 353 της
17.12.1990, σ. 73),

—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

το α΄ρθρο 1 συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«στην Ελβετι΄α:
médecin dentiste Zahnarzt medico-dentista·»
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β)

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

το α΄ρθρο 3 συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«ο)

στην Ελβετι΄α:
titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste, eidgenössisch diplomierter Zahnarzt, titolare
di diploma federale di medico-dentista (κα΄τοχος οµοσπονδιακου΄ διπλω΄µατος οδοντια΄τρου), που
εκδι΄δεται απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο Εσωτερικω΄ν·»

γ)

στο α΄ρθρο 5, η παρα΄γραφος 1 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
1.

Ορθοδοντι΄ατρος

«στην Ελβετι΄α:
diplôme fédéral d’orthodontiste, Diplom als Kieferorthopäde, diploma di ortodontista (οµοσπονδιακο΄
δι΄πλωµα ορθοδοντικου΄), που εκδι΄δεται απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο Εσωτερικω΄ν.»
10. 3 7 8 L 0 6 8 7 : Οδηγι΄α 78/687/EOK του Συµβουλι΄ου , της 25ης Ιουλι΄ου 1978, περι΄ του συντονισµου΄ των
νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν τις δραστηριο΄τητες του οδοντια΄τρου (EE
L 233 της 24.8.1978, σ. 10), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Κ τ η ν ΄α
ι τροι
11. 3 7 8 L 1 0 2 6 : Οδηγι΄α 78/1026/EOK του Συµβουλι΄ου , της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1978, περι΄ της αµοιβαι΄ας
αναγνωρι΄σεως των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων κτηνια΄τρου και περι΄ των µε΄τρων προς
διευκο΄λυνση της πραγµατικη΄ς ασκη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και του δικαιω΄µατος της ελευ΄θερης
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν (ΕΕ L 362 της 23.12.1978, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις:
—

1 7 9 H : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση
της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 291 της 19.11.1979, σ. 91),

—

1 8 5 I : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεων και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας και της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 302 της
15.11.1985, σ. 160),

—

3 8 9 L 0 5 9 4 : Οδηγι΄α 89/594/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Οκτωβρι΄ου 1989 (EE L 341 της
23.11.1989, σ. 19),

—

3 9 0 L 0 6 5 8 : Οδηγι΄α 90/658/EOK του Συµβουλι΄ου, της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 1990 (EE L 353 της
17.12.1990, σ. 73),

—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
Το α΄ρθρο 3 συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«ο)

στην Ελβετι΄α:
titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire, eidgenössisch diplomierter Tierarzt, titolare di diploma
federale di veterinatio (κα΄τοχος οµοσπονδιακου΄ διπλω΄µατος κτηνια΄τρου), που εκδι΄δεται απο΄ το
Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο Εσωτερικω΄ν»

12. 3 7 8 L 1 0 2 7 : Οδηγι΄α 78/1027/EOK του Συµβουλι΄ου , της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1978, περι΄ του συντονισµου΄
των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν τις δραστηριο΄τητες κτηνια΄τρου (EE
L 362 της 23.12.1978, σ. 7), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις:
—

3 8 9 L 0 5 9 4 : Οδηγι΄α 89/594/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Οκτωβρι΄ου 1989 (EE L 341 της
23.11.1989, σ. 19).

Μ α ΄ε
ι ς
13. 3 8 0 L 0 1 5 4 : Οδηγι΄α 80/154/EOK του Συµβουλι΄ου , της 21ης Ιανουαρι΄ου 1980, περι΄ αµοιβαι΄ας
αναγνωρι΄σεως των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων µαι΄ας και περι΄ των µε΄τρων προς διευκο΄λυνση
της πραγµατικη΄ς ασκη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και του δικαιω΄µατος της ελευ΄θερης παροχη΄ς
υπηρεσιω΄ν (EE L 33 της 11.2.1980, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις:
—

3 8 0 L 1 2 7 3 : Οδηγι΄α 80/1273/EOK του Συµβουλι΄ου , της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 1980 (EE L 375 της
31.12.1980, σ. 74),

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

—

1 8 5 I : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεων και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας και της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 302 της
15.11.1985, σ. 161),

—

3 8 9 L 0 5 9 4 : Οδηγι΄α 89/594/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Οκτωβρι΄ου 1989 (EE L 341 της
23.11.1989, σ. 19),

—

3 9 0 L 0 6 5 8 : Οδηγι΄α 90/658/EOK του Συµβουλι΄ου, της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 1990 (EE L 353 της
17.12.1990, σ. 73),

—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

το α΄ρθρο 1 συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«στην Ελβετι΄α:
sage-femme, Hebamme, levatrice (µαι΄α)»

β)

το α΄ρθρο 3 συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«ο)

στην Ελβετι΄α:
sage-femme diplômée, diplomierte Hebamme, levatrice diplomata (δι΄πλωµα µαι΄ας), που
εκδι΄δεται απο΄ την Conference des directeurs cantonaux des affaires sanitaires».

14. 3 8 0 L 0 1 5 5 : Οδηγι΄α 80/155/EOK του Συµβουλι΄ου, της 21ης Ιανουαρι΄ου 1980, περι΄ του συντονισµου΄
των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν την ανα΄ληψη και α΄σκηση των
δραστηριοτη΄των της µαι΄ας (ΕΕ L 33 της 11.2.1980, σ. 8), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α:
—

3 8 9 L 0 5 9 4 : Οδηγι΄α 89/594/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Οκτωβρι΄ου 1989 (EE L 341 της
23.11.1989, σ. 19).

Φ α ρ µ α κ ε υ τ ι κ η΄
15. 3 8 5 L 0 4 3 2 : Οδηγι΄α 85/432/EOK του Συµβουλι΄ου, της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1985, για το συντονισµο΄ των
νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν ορισµε΄νες δραστηριο΄τητες στον τοµε΄α της
φαρµακευτικη΄ς (EE L 253 της 24.9.1985, σ. 34).
16. 3 8 5 L 0 4 3 3 : Οδηγι΄α 85/433/EOK του Συµβουλι΄ου , της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1985, για την αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων φαρµακευτικη΄ς και για τη λη΄ψη µε΄τρων προς
διευκο΄λυνση της πραγµατικη΄ς α΄σκησης του δικαιω΄µατος εγκατα΄στασης για ορισµε΄νες δραστηριο΄τητες του
φαρµακευτικου΄ τοµε΄α (EE L 253 της 24.9.1985, σ. 37), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις:
—

3 8 5 L 0 5 8 4 : Οδηγι΄α 85/584/EOK του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985 (EE L 372 της
31.12.1985, σ. 42),

—

3 9 0 L 0 6 5 8 : Οδηγι΄α 90/658/EOK του Συµβουλι΄ου, της 4 ∆εκεµβρι΄ου 1990 (EE L 353 της
17.12.1990, σ. 73)

—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

Το α΄ρθρο 4 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«ο)

στην Ελβετι΄α:
titulaire du diplôme fédéral de pharmacien, eidgenössisch diplomierter Apotheker, titolare di
diploma federale di farmacista (κα΄τοχος οµοσπονδιακου΄ διπλω΄µατος φαρµακοποιου΄) — που
χορηγει΄ται απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο Εσωτερικω΄ν».

L 114/53

L 114/54

EL

∆.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Αρχιτεκτονικη΄
17. 3 8 5 L 0 3 8 4 : Οδηγι΄α 85/384/EOK του Συµβουλι΄ου, της 10ης Ιουνι΄ου 1985, περι΄ της αµοιβαι΄ας
αναγνωρι΄σεως των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων στον τοµε΄α της αρχιτεκτονικη΄ς και τη θε΄σπιση
µε΄τρων για τη διευκο΄λυνση της πραγµατικη΄ς α΄σκησης του δικαιω΄µατος εγκατα΄στασης και ελευ΄θερης παροχη΄ς
υπηρεσιω΄ν (EE L 223 της 21.8.1985, σ. 15), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις:
—

3 8 5 L 0 6 1 4 : Οδηγι΄α 85/614/EOK του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985 (EE L 376 της
31.12.1985, σ. 1),

—

3 8 6 L 0 0 1 7 : Οδηγι΄α 86/17/EOK του Συµβουλι΄ου, της 27ης Ιανουαρι΄ου 1986 (EE L 27 της
1.2.1986, σ. 71),

—

3 9 0 L 0 6 5 8 : Οδηγι΄α 90/658/EOK του Συµβουλι΄ου, της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 1990 (EE L 353 της
17.12.1990, σ. 73).

—

95/1/ΕΚ, Euratom, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

το α΄ρθρο 11 συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«στην Ελβετι΄α:
—

τα πτυχι΄α που χορηγου΄νται απο΄ τις ecoles polytechniques federales/Eidgenössische Technische
Hochschulen/Politecnici Federal: arch.dipl.EPF/dipl.Arch.ETH/arch.dipl.PF,

—

τα πτυχι΄α που χορηγου΄νται απο΄ την Εcole d’architecture de l’Université de Génève: architecte
diplomé EAUG,
τα πιστοποιητικα΄ του Fondation des registres suisses des ingenieurs, des architectes et des
techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der
Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG):
architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A,»

β)

το α΄ρθρο 15 ει΄ναι α΄νευ αντικειµε΄νου.

18. 98/C/217: ∆ιπλω΄µατα, πιστοποιητικα΄ και α΄λλοι τι΄τλοι εκπαι΄δευσης στον τοµε΄α της αρχιτεκτονικη΄ς, που
αποτελου΄ν αντικει΄µενο αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν (ενηµε΄ρωση της ανακοι΄νωσης
96/C 205 της 16.7.1996) (EE C 217 της 11.7.1998).
E.

Εµπο΄ριο και διαµεσολαβητε΄ς
Χ ο ν δ ρ ι κ ο΄ ε µ π ο΄ ρ ι ο
19. 3 6 4 L 0 2 2 2 : Οδηγι΄α 64/222/EOK του Συµβουλι΄ου, της 25ης Φεβρουαρι΄ου 1964, περι΄ των λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς των µεταβατικω΄ν µε΄τρων στον τοµε΄α των δραστηριοτη΄των του χονδρικου΄ εµπορι΄ου και των
διαµεσολαβητικω΄ν δραστηριοτη΄των στο εµπο΄ριο, τη βιοµηχανι΄α και τη βιοτεχνι΄α (EE 56 της 4.4.1964,
σ. 857/64).
20. 3 6 4 L 0 2 2 3 : Οδηγι΄α 64/223/EOK του Συµβουλι΄ου, της 25ης Φεβρουαρι΄ου 1964, περι΄της πραγµατοποιη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για τις δραστηριο΄τητες που
υπα΄γονται στο χονδρικο΄ εµπο΄ριο (EE 56 της 4.4.1964, σ. 863/64).
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν, — προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 84).

∆ ι α µ ε σ ο λ α β η τ ι κ ΄ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ο΄ τ η τ ε ς σ τ ο ε µ π ο΄ ρ ι ο , τ η β ι ο µ η χ α ν ΄α
ι κ α ι τ η β ι ο τ ε χ ν ΄ι α
21. 3 6 4 L 0 2 2 4 : Οδηγι΄α 64/224/EOK του Συµβουλι΄ου, της 25ης Φεβρουαρι΄ου 1964, περι΄της πραγµατοποιη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για τις διαµεσολαβητικε΄ς
δραστηριο΄τητες στο εµπο΄ριο, τη βιοµηχανι΄α και τη βιοτεχνι΄α (EE 56 της 4.4.1964, σ. 869/64), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε απο΄ τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 85),

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

—

1 7 9 H : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση
της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 291 της 19.11.1979, σ. 89),

—

1 8 5 I : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας και της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 302 της
15.11.1985, σ. 155),

—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

το α΄ρθρο 3 συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:

«Στην Ελβετι΄α:

Για τις µη µισθωτε΄ς
δραστηριο΄τητες

Για τις µισθωτε΄ς
δραστηριο΄τητες

Agent

Représentant de commerce

Agent

Handelsreisender

Agente

Rappresentante»

Μ η µ ι σ θ ω τ ΄ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ο΄ τ η τ ε ς π ο υ υ π α΄ γ ο ν τ α ι σ τ ο λ ι α ν ι κ ο΄ ε µ π ο΄ ρ ι ο
22. 3 6 8 L 0 3 6 3 : Οδηγι΄α 68/363/EOK του Συµβουλι΄ου, της 15ης Οκτωβρι΄ου 1968, περι΄ της πραγµατοποιη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν στον τοµε΄α των µη µισθωτω΄ν
δραστηριοτη΄των που υπα΄γονται στο λιανικο΄ εµπο΄ριο (ex οµα΄δα 612 ∆ΤΤΒ) (EE L 260 της 22.10.1968, σ. 1),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την ακο΄λουθη πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 86),

23. 3 6 8 L 0 3 6 4 : Οδηγι΄α 68/364/EOK του Συµβουλι΄ου, της 15ης Οκτωβρι΄ου 1968, περι΄ των λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς των µεταβατικω΄ν µε΄τρων στον τοµε΄α των µη µισθωτω΄ν δραστηριοτη΄των που υπα΄γονται στο λιανικο΄
εµπο΄ριο (ex οµα΄δα 612 ∆ΤΤΒ) (EE L 260 της 22.10.1968, σ. 6),

Μ η µ ι σ θ ω τ ΄ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ο΄ τ η τ ε ς σ τ ο χ ο ν δ ρ ι κ ο΄ ε µ π ο΄ ρ ι ο α΄ ν θ ρ α κ α κ α ι σ τ ι ς δ ι α µ ε σ ο λ α β η τ ι κ ΄ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ο΄ τ η τ ε ς σ τ ο ε µ π ο΄ ρ ι ο α΄ ν θ ρ α κ α .
24. 3 7 0 L 0 5 2 2 : Οδηγι΄α 70/522/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1970, περι΄ της πραγµατοποιη΄σεως της ελευθερι΄ας εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για τις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες
που υπα΄γονται στο χονδρικο΄ εµπο΄ριο α΄νθρακα και τις διαµεσολαβητικε΄ς δραστηριο΄τητες που αφορου΄ν τον
α΄νθρακα (ex οµα΄δα 6112 ∆ΤΤΒ) (EE L 267 της 10.12.1970, σ. 14), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την ακο΄λουθη
πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 86),

25. 3 7 0 L 0 5 2 3 : Οδηγι΄α 70/523/EOK του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1970, περι΄ των λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς των µεταβατικω΄ν µε΄τρων στον τοµε΄α των µη µισθωτω΄ν δραστηριοτη΄των που υπα΄γονται στο χονδρικο΄
εµπο΄ριο α΄νθρακα και τις διαµεσολαβητικε΄ς δραστηριο΄τητες στο εµπο΄ριο α΄νθρακα (ex οµα΄δα 6112 ∆ΤΤΒ) (EE
L 267 της 10.12.1970, σ. 18).

Ε µ π ο΄ ρ ι ο κ α ι δ ι α ν ο µ η΄ τ ο ξ ι κ ω΄ ν π ρ ο ϊ ο΄ ν τ ω ν
26. 3 7 4 L 0 5 5 6 : Οδηγι΄α 74/556/EOK του Συµβουλι΄ου, της 4ης Ιουνι΄ου 1974, περι΄ των λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς των µεταβατικω΄ν µε΄τρων στον τοµε΄α των δραστηριοτη΄των που υπα΄γονται στο εµπο΄ριο και τη διανοµη΄
τοξικω΄ν προϊο΄ντων και των δραστηριοτη΄των που περιλαµβα΄νονται στην επαγγελµατικη΄ χρησιµοποι΄ηση των
προϊο΄ντων αυτω΄ν συµπεριλαµβανοµε΄νων και των διαµεσολαβητικω΄ν δραστηριοτη΄των (EE L 307 της 18.11.1974,
σ. 1).
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26α. 3 7 4 L 0 5 5 7 : Οδηγι΄α 74/557/EOK του Συµβουλι΄ου, της 4ης Ιουνι΄ου 1974, περι΄ της πραγµατοποιη΄σεως
του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για τις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες
και τις διαµεσολαβητικε΄ς δραστηριο΄τητες σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο και τη διανοµη΄ τοξικω΄ν προϊο΄ντων (EE L 307
της 18.11.1974, σ. 5), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
το παρα΄ρτηµα συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Ελβετι΄α:
—

'Ολες οι τοξικε΄ς ουσι΄ες και παρασκευα΄σµατα που περιλαµβα΄νονται στο α΄ρθρο 2 του νο΄µου για τις
τοξικε΄ς ουσι΄ες (RS 814.80), και κυρι΄ως εκει΄νες που περιλαµβα΄νονται στον κατα΄λογο των τοξικω΄ν ουσιω΄ν
και παρασκευασµα΄των των κατηγοριω΄ν 1, 2 και 3, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 του κανονισµου΄ για τις
τοξικε΄ς ουσι΄ες (RS 814.801).»

∆ ρ α σ τ η ρ ι ο΄ τ η τ ε ς π ο υ α σ κ ο υ΄ ν τ α ι κ α τ α΄ π λ α ν ο΄ δ ι ο τ ρ ο΄ π ο
27. 3 7 5 L 0 3 6 9 : Οδηγι΄α 75/369/EOK του Συµβουλι΄ου, της 16ης Ιουνι΄ου 1975, περι΄ των µε΄τρων που
προορι΄ζονται να διευκολυ΄νουν την πραγµατικη΄ α΄σκηση του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για τις δραστηριο΄τητες που ασκου΄νται κατα΄ πλανο΄διο τρο΄πο, και ιδι΄ως περι΄ των µεταβατικω΄ν
µε΄τρων για τις δραστηριο΄τητες αυτε΄ς (EE L 167 της 30.6.1975, σ. 29).
Ε µ π ο ρ ι κ ο ΄ι α ν τ ι π ρ ο΄ σ ω π ο ι ( α ν ε ξ α΄ ρ τ η τ ο ι ε π α γ γ ε λ µ α τ ΄ε
ι ς)
28. 3 8 6 L 0 6 5 3 : Οδηγι΄α 86/653/EOK του Συµβουλι΄ου, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1986, για το συντονισµο΄ των
δικαι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ τους εµπορικου΄ς αντιπροσω΄πους (ανεξα΄ρτητους επαγγελµατι΄ες) (EE
L 382 της 31.12.1986, σ. 17).

ΣΤ. Βιοµηχανι΄α και βιοτεχνι΄α
Μ ε τ α π ο ι η τ ι κ ο΄ ς τ ο µ ΄ε α ς
29. 3 6 4 L 0 4 2 7 : Οδηγι΄α 64/427/EOK του Συµβουλι΄ου, της 7ης Ιουλι΄ου 1964, περι΄ των λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς των µεταβατικω΄ν µε΄τρων στον τοµε΄α των µη µισθωτω΄ν δραστηριοτη΄των µεταποιη΄σεως που υπα΄γονται
στις κλα΄σεις 23-40 ∆ΤΤΒ (Βιοµηχανι΄α και βιοτεχνι΄α) (EE 117 της 23.7.1964, σ. 1863/64), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
απο΄ την ακο΄λουθη πρα΄ξη:
—

3 6 9 L 0 0 7 7 : Οδηγι΄α 69/77/EOK του Συµβουλι΄ου, της 4ης Μαρτι΄ου 1969 (EE L 59 της 10.3.1969,
σ. 8).

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
Το α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 3, ει΄ναι α΄νευ αντικειµε΄νου.
30. 3 6 4 L 0 4 2 9 : Οδηγι΄α 64/429/EOK του Συµβουλι΄ου, της 7ης Ιουλι΄ου 1964, περι΄ της πραγµατοποιη΄σεως
του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν στον τοµε΄α των µη µισθωτω΄ν
δραστηριοτη΄των µεταποιη΄σεως που υπα΄γονται στις κλα΄σεις 23-40 ∆ΤΤΒ (Βιοµηχανι΄α και βιοτεχνι΄α) (EE 117
της 23.7.1964, σ. 1880/64), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την ακο΄λουθη πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 83).

Ε ξ ο ρ υ κ τ ι κ ΄ε ς β ι ο µ η χ α ν ΄ε
ι ς
31. 3 6 4 L 0 4 2 8 : Οδηγι΄α 64/428/EOK του Συµβουλι΄ου, της 7ης Ιουλι΄ου 1964, περι΄ της πραγµατοποιη΄σεως
του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για τις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες
που υπα΄γονται στις εξορυκτικε΄ς βιοµηχανι΄ες (κλα΄σεις 11-19 ∆ΤΤΒ) (EE 117 της 23.7.1964, σ. 1871/64),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 81).

30.4.2002
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Η λ ε κ τ ρ ι σ µ ο΄ ς , α ΄ε ρ ι ο , υ΄ δ ω ρ κ α ι υ γ ε ι ο ν ο µ ι κ ΄ε ς υ π η ρ ε σ ΄ε
ι ς
32. 3 6 6 L 0 1 6 2 : Οδηγι΄α 66/162/EOK του Συµβουλι΄ου, της 28ης Φεβρουαρι΄ου 1966, περι΄της πραγµατοποιη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για τις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες
που υπα΄γονται στους κλα΄δους: ηλεκτρισµο΄ς, αε΄ριο, υ΄δωρ και υγειονοµικε΄ς υπηρεσι΄ες (κλα΄δος 5 ∆ΤΤΒ) (EE 42
της 8.3.1966, σ. 584/66), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 82).

Β ι ο µ η χ α ν ΄ε
ι ς τ ρ ο φ ΄ι µ ω ν κ α ι π ο τ ω΄ ν
33. 3 6 8 L 0 3 6 5 : Οδηγι΄α 68/365/EOK του Συµβουλι΄ου, της 15ης Οκτωβρι΄ου 1968, περι΄ πραγµατοποιη΄σεως
του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για τις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες
που υπα΄γονται στις βιοµηχανι΄ες τροφι΄µων και ποτω΄ν (κλα΄σεις 20 και 21 ∆ΤΤΒ) (EE L 260 της 22.10.1968,
σ. 9), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 85).

34. 3 6 8 L 0 3 6 6 : Οδηγι΄α 68/366/EOK του Συµβουλι΄ου, της 15ης Οκτωβρι΄ου 1968, περι΄ των λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς των µεταβατικω΄ν µε΄τρων στον τοµε΄α των µη µισθωτω΄ν δραστηριοτη΄των που υπα΄γονται στις
βιοµηχανι΄ες τροφι΄µων και ποτω΄ν (κλα΄σεις 20 και 21∆ΤΤΒ) (EE L 260 της 22.10.1968, σ. 12).
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
το α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 3 ει΄ναι α΄νευ αντικειµε΄νου.
' Ε ρ ε υ ν α ( µ ε τ α λ λ ο δ ΄φ
ι ηση και γεω
ι υ κ α ι τ ο υ φ υ σ ι κ ο υ΄ α ε ρ ΄ο
ι υ
΄ τ ρ η σ η ) τ ο υ π ε τ ρ ε λ α ΄ο
35. 3 6 9 L 0 0 8 2 : Οδηγι΄α 69/82/EOK του Συµβουλι΄ου, της 13ης Μαρτι΄ου 1969, περι΄ της πραγµατοποιη΄σεως
του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για τις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες
στον τοµε΄α της ΄ερευνας (µεταλλοδι΄φηση και γεω΄τρηση) του πετρελαι΄ου και του φυσικου΄ αερι΄ου (ex κλα΄ση 13
∆ΤΤΒ) (EE L 68 της 19.3.1969, σ. 4), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την ακο΄λουθη πρα΄ξη:
—

Ζ.

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 82).

΄ν
Βοηθητικε΄ς υπηρεσι΄ες των µεταφορω
36. 3 8 2 L 0 4 7 0 : Οδηγι΄α 82/470/EOK του Συµβουλι΄ου, της 29ης Ιουνι΄ου 1982, για τα µε΄τρα που
προορι΄ζονται να διευκολυ΄νουν την πραγµατικη΄ α΄σκηση της ελευθερι΄ας εγκατα΄στασης και της ελευ΄θερης παροχη΄ς
υπηρεσιω΄ν για τις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες των απασχολου΄µενων σε ορισµε΄νες βοηθητικε΄ς υπηρεσι΄ες των
µεταφορω΄ν και των ταξιδιωτικω΄ν πρακτο΄ρων (οµα΄δα 718 ∆ΤΤΒ), καθω΄ς και των εναποθηκευτω΄ν (οµα΄δα 720
∆ΤΤΒ) (EE L 213 της 21.7.1982, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις πρα΄ξεις:
—

1 8 5 I : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας και της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 302 της
15.11.1985, σ. 156),

—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

το α΄ρθρο 3 συµπληρω΄νεται απο΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Ελβετι΄α
A.

Expéditeur
Spediteur
Spedizioniere
Déclarant de douane
Zolldeklarant
Dichiarante di dogana
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B.

Agent de voyage
Reisebο΄rounternehmer
Agente di viaggio

Γ.

Entrepositaire
Lagerhalter
Agente di deposito

∆.

Expert en automobiles
Automobilexperte
Perito in automobili
vérificateur des poids et mesures
Eichmeister
verificatore dei pesi e delle misure»

H.

Κινηµατογραφι΄α
37. 3 6 3 L 0 6 0 7 : Οδηγι΄α 63/607/EOK του Συµβουλι΄ου, της 15ης Οκτωβρι΄ου 1963, περι΄ της θε΄σεως σε
εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του γενικου΄ προγρα΄µµατος για την κατα΄ργηση των περιορισµω΄ν στην ελευ΄θερη παροχη΄
υπηρεσιω΄ν στον τοµε΄α της κινηµατογραφι΄ας (EE 159 της 2.11.1963).
38. 3 6 5 L 0 2 6 4 : ∆ευ΄τερη οδηγι΄α 65/264/EOK του Συµβουλι΄ου, της 13ης Μαι΅ου 1965, για την εφαρµογη΄
των διατα΄ξεων των γενικω΄ν προγραµµα΄των για την κατα΄ργηση των περιορισµω΄ν στην ελευ΄θερη παροχη΄ υπηρεσιω΄ν
στον τοµε΄α της κινηµατογραφι΄ας (EE 85 της 19.5.1965, σ. 1437/65), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 14).

39. 3 6 8 L 0 3 6 9 : Οδηγι΄α 68/369/EOK του Συµβουλι΄ου, της 15ης Οκτωβρι΄ου 1968, περι΄ πραγµατοποιη΄σεως
του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως για τις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες διαθε΄σεως κινηµατογραφικω΄ν ταινιω΄ν (EE
L 260 της 22.10.1968, σ. 22), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 82).

40. 3 7 0 L 0 4 5 1 : Οδηγι΄α 70/451/EOK του Συµβουλι΄ου, της 29ης Σεπτεµβρι΄ου 1970, περι΄ της πραγµατοποιη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως για τις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες διαθε΄σεως κινηµατογραφικω΄ν ταινιω΄ν
(EE L 218 της 3.10.1970, σ. 37), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

Θ.

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 88).

'Αλλοι τοµει΄ς
Υ π η ρ ε σ ΄ι ε ς π ο υ π α ρ ΄ε χ ο ν τ α ι σ ε ε π ι χ ε ι ρ η΄ σ ε ι ς π ο υ υ π α΄ γ ο ν τ α ι σ τ ο ν τ ο µ ΄ε α τ ω ν σ υ ν α λ λαγω
ι
΄ ν ε π ΄ι α κ ι ν η΄ τ ω ν κ α ι σ ε α΄ λ λ ο υ ς τ ο µ ε ΄ς
41. 3 6 7 L 0 0 4 3 : Οδηγι΄α 67/43/EOK του Συµβουλι΄ου, της 12ης Ιανουαρι΄ου 1967, περι΄ ασκη΄σεως του
δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν των µη µισθωτω΄ν δραστηριοτη΄των που
υπα΄γονται:
1.

στον τοµε΄α των «συναλλαγω΄ν επι΄ ακινη΄των (εκτο΄ς 6401)» (οµα΄δα ex 640 ∆ΤΤΒ)

2.

στον τοµε΄α ορισµε΄νων «Υπηρεσιω΄ν παρεχοµε΄νων σε επιχειρη΄σεις που δεν ΄εχουν ταξινοµηθει΄ αλλου΄»
(οµα΄δα 839 ∆ΤΤΒ) (EE 10 της 19.1.1967), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις πρα΄ξεις:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση
του Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και
της Βο΄ρειας Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 82).

30.4.2002
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—

1 7 9 H : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν —
Προσχω΄ρηση της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 291 της 19.11.1979,
σ. 89),

—

1 8 5 I : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση
του Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας και της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE
L 302 της 15.11.1985, σ. 156),

—

95/1/ΕΚ, Ευρατο΄µ, ΕΚΑΧ: Προσαρµογη΄ των µε΄σων που αφορου΄ν την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν
µελω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η οδηγι΄α προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

στο α΄ρθρο 2, η παρα΄γραφος 3 συµπληρω΄νεται µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Στην Ελβετι΄α:
—

courtier en immeubles,
Liegenschaftenmakler,
agente immobiliare,

—

gestionnaire en immeubles,
Hausverwalter,
amministratore di stabili,

—

régisseur et courtier en immeubles,
Immobilien-Treuhänder,
fiduciario immobiliare.»

Τ ο µ ΄ε α ς π ρ ο σ ω π ι κ ω
΄ ν υπηρεσιω
΄ν
42. 3 6 8 L 0 3 6 7 : Οδηγι΄α 68/367/EOK του Συµβουλι΄ου, της 15ης Οκτωβρι΄ου 1968, περι΄ της πραγµατοποιη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν στον τοµε΄α των µη µισθωτω΄ν
δραστηριοτη΄των που υπα΄γονται στις προσωπικε΄ς υπηρεσι΄ες (ex κλα΄ση 85 ∆ΤΤΒ):
1.

εστιατο΄ρια και καταστη΄µατα καταναλω΄σεως ποτω΄ν (οµα΄δα 852 ∆ΤΤΒ),

2.

ξενοδοχει΄α επιπλωµε΄να και παρεµφερη΄ καταστη΄µατα, χω΄ροι κατασκηνω΄σεως (οµα΄δα 853 ∆ΤΤΒ) (EE L 260
της 29.10.1968, σ. 16), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση
του Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και
της Βο΄ρειας Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 86).

43. 3 6 8 L 0 3 6 8 : Οδηγι΄α 68/368/EOK του Συµβουλι΄ου, της 15ης Οκτωβρι΄ου 1968, περι΄ των λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς των µεταβατικω΄ν µε΄τρων στον τοµε΄α των µη µισθωτω΄ν δραστηριοτη΄των που υπα΄γονται στις
προσωπικε΄ς υπηρεσι΄ες (ex κλα΄ση 85 ∆ΤΤΒ):
1.

εστιατο΄ρια και καταστη΄µατα καταναλω΄σεως ποτω΄ν (οµα΄δα 852 ∆ΤΤΒ),

2.

ξενοδοχει΄α επιπλωµε΄να και παρεµφερη΄ καταστη΄µατα, χω΄ροι κατασκηνω΄σεως (οµα΄δα 853 ∆ΤΤΒ) (EE L 260
της 29.10.1968, σ. 19).

∆ ι α΄ φ ο ρ ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ο΄ τ η τ ε ς
44. 3 7 5 L 0 3 6 8 : Οδηγι΄α 75/368/EOK του Συµβουλι΄ου, της 16ης Ιουνι΄ου 1975, περι΄ των µε΄τρων που
προορι΄ζονται να διευκολυ΄νουν την πραγµατικη΄ α΄σκηση του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και της ελευ΄θερης
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν για δια΄φορες δραστηριο΄τητες (ex κλα΄ση 01 ΄εως κλα΄ση 85 ∆ΤΤΒ), και ιδι΄ως περι΄ των
µεταβατικω΄ν µε΄τρων για τις δραστηριο΄τητες αυτε΄ς (EE L 167 της 30.6.1975, σ. 22).
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Κ ο µ µ ω τ ΄ε ς
45. 3 8 2 L 0 4 8 9 : Οδηγι΄α 82/489/EOK του Συµβουλι΄ου, της 19ης Ιουλι΄ου 1982, για τα µε΄τρα που
προορι΄ζονται να διευκολυ΄νουν την πραγµατικη΄ α΄σκηση του δικαιω΄µατος εγκατα΄στασης και της ελευ΄θερης
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν των κοµµωτω΄ν (EE L 218 της 27.7.1982, σ. 24).

Ι.

Γεωργι΄α
46. 3 6 3 L 0 2 6 1 : Οδηγι΄α 63/261/EOK του Συµβουλι΄ου, της 2ας Απριλι΄ου 1963, περι΄ καθορισµου΄ του
τρο΄που ασκη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως στον τοµε΄α της γεωργι΄ας στην επικρα΄τεια κρα΄τους µε΄λους,
των υπηκο΄ων α΄λλων χωρω΄ν της Κοινο΄τητας οι οποι΄οι ΄εχουν εργαστει΄ ως µισθωτοι΄ αγρεργα΄τες στο κρα΄τος µε΄λος
αυτο΄ επι΄ δυ΄ο συνεχη΄ ΄ετη (EE 62 της 20.4.1963, σ. 1323/63), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 14).

47. 3 6 3 L 0 2 6 2 : Οδηγι΄α 63/262/EOK του Συµβουλι΄ου, της 2ας Απριλι΄ου 1963, περι΄ καθορισµου΄
του τρο΄που ασκη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως σε γεωργικε΄ς εκµεταλλευ΄σεις εγκαταλελειµµε΄νες η΄
ακαλλιε΄ργητες επι΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον ΄ετη (EE 62 της 20.4.1963, σ. 1326/63), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την
πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 14).

48. 3 6 5 L 0 0 0 1 : Οδηγι΄α 65/1/EOK του Συµβουλι΄ου, της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 1964, περι΄ καθορισµου΄ του
τρο΄που πραγµατοποιη΄σεως της ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν στις δραστηριο΄τητες της γεωργι΄ας και της
κηπευτικη΄ς (EE 1 της 8.1.1965, σ. 1/65), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 79).

49. 3 6 7 L 0 5 3 0 : Οδηγι΄α 67/530/EOK του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουλι΄ου 1967, περι΄ του δικαιω΄µατος
µετακινη΄σεως των γεωργω΄ν που ει΄ναι υπη΄κοοι κρα΄τους µε΄λους και ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος,
απο΄ µι΄α γεωργικη΄ εκµετα΄λλευση σε α΄λλη (EE 190 της 10.8.1967, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 79).

50. 3 6 7 L 0 5 3 1 : Οδηγι΄α 67/531/EOK του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουλι΄ου 1967, περι΄ της εφαρµογη΄ς της
νοµοθεσι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν στον τοµε΄α των αγροτικω΄ν µισθω΄σεων στους γεωργου΄ς οι οποι΄οι ει΄ναι υπη΄κοοι
α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν (EE 190 της 10.8.1967, σ. 3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 80).

51. 3 6 7 L 0 5 3 2 : Οδηγι΄α 67/532/EOK του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουλι΄ου 1967, περι΄ του δικαιω΄µατος
προσβα΄σεως σε συνεταιρισµου΄ς γεωργω΄ν υπηκο΄ων κρα΄τους µε΄λους που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι σε α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος (EE 190 της 10.8.1967, σ. 5), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 80).

52. 3 6 7 L 0 6 5 4 : Οδηγι΄α 67/654/EOK του Συµβουλι΄ου, της 24ης Οκτωβρι΄ου 1967, περι΄ καθορισµου΄ του
τρο΄που ασκη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν στις µη µισθωτε΄ς
δραστηριο΄τητες της δασοκοµι΄ας και της δασικη΄ς εκµεταλλευ΄σεως (EE 263 της 30.10.1967, σ. 6), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 80).
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53. 3 6 8 L 0 1 9 2 : Οδηγι΄α 68/192/EOK του Συµβουλι΄ου, της 5ης Απριλι΄ου 1968, περι΄ του δικαιω΄µατος
προσβα΄σεως στις δια΄φορες µορφε΄ς πιστω΄σεων των γεωργω΄ν που ει΄ναι υπη΄κοοι κρα΄τους µε΄λους και ει΄ναι
εγκατεστηµε΄νοι σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος (EE L 93 της 17.4.1968, σ. 13), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 80).

54. 3 6 8 L 0 4 1 5 : Οδηγι΄α 68/415/EOK του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1968, περι΄ του δικαιω΄µατος
προσβα΄σεως στις δια΄φορες µορφε΄ς ενισχυ΄σεως των γεωργω΄ν οι οποι΄οι ει΄ναι υπη΄κοοι κρα΄τος µε΄λους και ει΄ναι
εγκατεστηµε΄νοι σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος (EE L 308 της 23.12.1968, σ. 17).
55. 3 7 1 L 0 0 1 8 : Οδηγι΄α 71/18/EOK του Συµβουλι΄ου, της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1970, περι΄ του τρο΄που ασκη΄σεως
του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως στις µη µισθωτε΄ς δραστηριο΄τητες που ει΄ναι συνδεδεµε΄νες µε τη γεωργι΄α και
την κηπευτικη΄ (EE L 8 της 11.1.1971, σ. 24), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την πρα΄ξη:
—

K.

1 7 2 B : Πρα΄ξη περι΄ των ο΄ρων προσχωρη΄σεως και των προσαρµογω΄ν των συνθηκω΄ν — Προσχω΄ρηση του
Βασιλει΄ου της ∆ανι΄ας, της Ιρλανδι΄ας και του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βο΄ρειας
Ιρλανδι΄ας στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες (EE L 73 της 27.3.1972, σ. 80).

∆ιαφορα΄
56. 3 8 5 D 0 3 6 8 : Απο΄φαση 85/368/EOK του Συµβουλι΄ου, της 16ης Ιουλι΄ου 1985, για την ισοτιµι΄α των
τι΄τλων επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας (EE L 199 της
31.7.1985, σ. 56).

ΤΜΗΜΑ B — ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν γνω΄ση του περιεχοµε΄νου των ακο΄λουθων πρα΄ξεων:

Π ρ α΄ ξ ε ι ς γ ε ν ι κ ο υ΄ χ α ρ α κ τ η΄ ρ α
57. C/81/74/σ. 1: Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς περι΄ των αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων, δηλω΄σεων και βεβαιω΄σεων που
προβλε΄πονται στις οδηγι΄ες που εκδο΄θηκαν απο΄ το Συµβου΄λιο πριν απο΄ την 1η Ιουνι΄ου 1973, ο΄σον αφορα΄ το
δικαι΄ωµα ελευ΄θερης εγκατα΄στασης και ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν και που αφορου΄ν την εντιµο΄τητα, την
απουσι΄α πτω΄χευσης, τη φυ΄ση και τη δια΄ρκεια των επαγγελµατικω΄ν δραστηριοτη΄των που εξασκου΄νται στη χω΄ρα
προε΄λευσης (EE C 81 της 13.7.1974, σ. 1).
58. 3 7 4 Y 0 8 2 0 ( 0 1 ) : Ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου, της 6 Ιουνι΄ου 1974, ο΄σον αφορα΄ την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση
διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων (EE C 98 της 20.8.1974, σ. 1).

Γ ε ν ι κ ο΄ σ υ΄ σ τ η µ α
59. 3 8 9 L 0 0 4 8 : ∆η΄λωση του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την οδηγι΄α 89/48/EOK του
Συµβουλι΄ου , της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988, σχετικα΄ µε ΄ενα γενικο΄ συ΄στηµα αναγνω΄ρισης των διπλωµα΄των
τριτοβα΄θµιας εκπαι΄δευσης που πιστοποιου΄ν επαγγελµατικη΄ εκπαι΄δευση ελα΄χιστης δια΄ρκειας τριω΄ν ετω΄ν (EE L 19
της 24.1.1989, σ. 23).

Ι α τ ρ ο ΄ι
60. 3 7 5 X 0 3 6 6 : Συ΄σταση 73/366/EOK του Συµβουλι΄ου , της 16 Ιουνι΄ου 1975, περι΄ των υπηκο΄ων του
Μεγα΄λου ∆ουκα΄του του Λουξεµβου΄ργου οι οποι΄οι ει΄ναι κα΄τοχοι διπλω΄µατος ιατρικη΄ς που ΄εχει χορηγηθει΄ απο΄
τρι΄τη χω΄ρα (EE L 167 της 30.6.1975, σ. 20).
61. 3 7 5 X 0 3 6 7 : Συ΄σταση 73/367/EOK του Συµβουλι΄ου , της 16 Ιουνι΄ου 1975, περι΄ κλινικη΄ς καταρτι΄σεως
του ιατρου΄ (EE L 167 της 30.6.1975, σ. 21).
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62. 3 7 5 Y 0 7 0 1 ( 0 1 ) : ∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου που ΄εγιναν µε την ευκαιρι΄α της υιοθετη΄σεως των κειµε΄νων
που αφορου΄ν το δικαι΄ωµα εγκαταστα΄σεως και την ελευ΄θερη παροχη΄ υπηρεσιω΄ν των ιατρω΄ν εντο΄ς της Κοινο΄τητας
(EE C 146 της 1.7.1975, σ. 1).
63. 3 8 6 X 0 4 5 8 : Συ΄σταση 86/458/EOK του Συµβουλι΄ου , της 15 Σεπτεµβρι΄ου 1986, περι΄ των υπηκο΄ων του
Μεγα΄λου ∆ουκα΄του του Λουξεµβου΄ργου οι οποι΄οι ει΄ναι κα΄τοχοι διπλω΄µατος γενικη΄ς ιατρικη΄ς (EE L 167 της
30.6.1975, σ. 30).
64. 3 8 9 X 0 6 0 1 : Συ΄σταση 89/601/EOK της Επιτροπη΄ς, της 8ης Νοεµβρι΄ου 1989, ο΄σον αφορα΄ την κατα΄ρτιση
του προσωπικου΄ υγει΄ας σε θε΄µατα καρκι΄νου (EE L 346 της 27.11.1989, σ. 1).
Ο δ ο ν τ ΄α
ι τροι
65. 3 7 8 Y 0 8 2 4 ( 0 1 ) : ∆η΄λωση του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την οδηγι΄α περι΄ συντονισµου΄ των νοµοθετικω΄ν,
κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν τις δραστηριο΄τητες του οδοντια΄τρου (EE C 202 της
24.8.1978, σ. 1).
Κ τ η ν ΄α
ι τροι
66. 3 7 8 X 1 0 2 9 : Συ΄σταση 78/1029/EOK του Συµβουλι΄ου, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1978, περι΄ των υπηκο΄ων
του Μεγα΄λου ∆ουκα΄του του Λουξεµβου΄ργου οι οποι΄οι ει΄ναι κα΄τοχοι διπλω΄µατος κτηνια΄τρου που ΄εχει χορηγηθει΄
απο΄ τρι΄τη χω΄ρα (EE L 362 της 23.12.1978, σ. 12).
67. 3 7 8 Y 1 2 2 3 ( 0 1 ) : ∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την οδηγι΄α περι΄ της αµοιβαι΄ας αναγνωρι΄σεως
των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων τι΄τλων κτηνια΄τρου και περι΄ των µε΄τρων προς διευκο΄λυνση της
πραγµατικη΄ς ασκη΄σεως του δικαιω΄µατος εγκαταστα΄σεως και του δικαιω΄µατος ελευ΄θερης παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν
(EE C 308 της 23.12.1978, σ. 1).
Φ α ρ µ α κ ο π ο ι ο ΄ι
68. 3 8 5 X 0 4 3 5 : Συ΄σταση 85/435/EOK του Συµβουλι΄ου, της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1985, περι΄ των υπηκο΄ων
του Μεγα΄λου ∆ουκα΄του του Λουξεµβου΄ργου οι οποι΄οι ει΄ναι κα΄τοχοι διπλω΄µατος φαρµακοποιου΄ που ΄εχει
χορηγηθει΄ απο΄ τρι΄τη χω΄ρα (EE L 253 της 24.9.1985, σ. 45).
Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ η΄
69. 3 8 5 X 0 3 8 6 : Συ΄σταση 85/386/EOK του Συµβουλι΄ου , της 10 Ιουνι΄ου 1985, για τους κατο΄χους πτυχι΄ου
στον τοµε΄α της αρχιτεκτονικη΄ς που ΄εχει χορηγηθει΄ απο΄ τρι΄τη χω΄ρα (EE L 223 της 21.8.1985, σ. 28).
Χ ο ν δ ρ ι κ ο΄ ε µ π ο΄ ρ ι ο
70. 3 6 5 X 0 0 7 7 : Συ΄σταση 65/77/EOK της Επιτροπη΄ς προς τα κρα΄τη µε΄λη, της 12ης Ιανουαρι΄ου 1965, περι΄
των βεβαιω΄σεων που αφορου΄ν την εξα΄σκηση επαγγε΄λµατος στη χω΄ρα προε΄λευσης, που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 64/222/EOK του Συµβουλι΄ου (EE 24 της 11.2.1965, σ. 413/65).
Β ι ο µ η χ α ν ΄α
ι κ α ι β ι ο τ ε χ ν ΄ι α
71. 3 6 5 X 0 0 7 6 : Συ΄σταση 65/76/EOK της Επιτροπη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη, της 12ης Ιανουαρι΄ου 1965, περι΄ των
βεβαιω΄σεων που αφορου΄ν την εξα΄σκηση επαγγε΄λµατος στη χω΄ρα προε΄λευσης, που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 4
παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 64/427/EOK του Συµβουλι΄ου (EE 24 της 11.2.1965, σ. 410/65).
72. 3 6 9 X 0 1 7 4 : Συ΄σταση 69/174/EOK της Επιτροπη΄ς προς τα κρα΄τη µε΄λη, της 22ας Μαι΅ου 1969, περι΄ των
βεβαιω΄σεων που αφορου΄ν την εξα΄σκηση επαγγε΄λµατος στη χω΄ρα προε΄λευσης, που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 5
παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 68/366/EOK του Συµβουλι΄ου (EE L 146 της 18.6.1969, σ. 4).

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ∆ΑΝΙΑ
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 της Συνθη΄κης συ΄στασης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, το
οποι΄ο αφορα΄ την απο΄κτηση ακι΄νητης περιουσι΄ας στη ∆ανι΄α, ισχυ΄ει επι΄σης και για την παρου΄σα συµφωνι΄α ως προς την
απο΄κτηση δευτερευουσω΄ν κατοικιω΄ν στη ∆ανι΄α εκ µε΄ρους Ελβετω΄ν υπηκο΄ων.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΑLAND
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι το πρωτο΄κολλο αριθ. 2 της Πρα΄ξης Προσχω΄ρησης της Φινλανδι΄ας στην Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση, το οποι΄ο αφορα΄ τα νησια΄ Αaland, ισχυ΄ει επι΄σης και για την παρου΄σα συµφωνι΄α.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξου΄σιοι:
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ,
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,

και
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,

αφενο΄ς
ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ,

αφετε΄ρου,
συνελθο΄ντες στο Λουξεµβου΄ργο την 21η Ιουνι΄ου 1999 για την υπογραφη΄ της Συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της, αφενο΄ς, και της Ελβετικη΄ς συνοµοσπονδι΄ας αφετε΄ρου, για
την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων, ενε΄κριναν τις κατωτε΄ρω κοινε΄ς δηλω΄σεις που επισυνα΄πτονται στην
παρου΄σα Τελικη΄ Πρα΄ξη:
—

Κοινη΄ δη΄λωση για τη γενικη΄ ελευθε΄ρωση της παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε τις συντα΄ξεις των συνταξιου΄χων των οργα΄νων των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των που
ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στην Ελβετι΄α,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της Συµφωνι΄ας,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις.
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Σηµει΄ωσαν επι΄σης τις εξη΄ς δηλω΄σεις που επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα Τελικη΄ Πρα΄ξη:
—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας για την ανανε΄ωση της συµφωνι΄ας,

—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας ως προς την πολιτικη΄ µετανα΄στευσης ασυ΄λου,

—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε την αναγνω
΄ ριση των διπλωµα΄των αρχιτεκτονικη΄ς,

—

∆η΄λωση της ΕΚ και των κρατω΄ν µελω΄ν της ο΄σον αφορα΄ τα α΄ρθρα 1 και 17 του παραρτη΄µατος Ι,

—

∆η΄λωση για τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς.

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région
wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνικη΄ ∆ηµοκρατι΄α

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
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Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa
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Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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
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Für der schweizerischen Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ν
σχετικα΄ µε τη Γενικη΄ Ελευθε΄ρωση της παροχη΄ς υπηρεσιω
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεσµευ΄ονται να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις το ταχυ΄τερο δυνατο΄ σχετικα΄ µε τη γενικη΄
ελευθε΄ρωση της παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν µε βα΄ση το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ ν Κοινοτη΄των που ει΄ναι
σχετικα΄ µε τις συντα΄ξεις των συνταξιου΄χων των οργα΄νων των Ευρωπαϊκω
εγκατεστηµε΄νοι στην Ελβετι΄α
Η Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των και η Ελβετι΄α δεσµευ΄ονται να επιλυ΄σουν µε τον καταλληλο΄τερο
δυνατο΄ τρο΄πο το προ΄βληµα της διπλη΄ς φορολο΄γησης των συντα΄ξεων των συνταξιου΄χων των οργα΄νων των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στην Ελβετι΄α.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη θα λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εφαρµο΄σουν στους υπηκο΄ους του α΄λλου
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους, το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο βα΄σει της συµφωνι΄ας που ΄εχει συναφθει΄ µεταξυ΄ των µερω΄ν.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α δηλω΄νουν την προ΄θεση΄ τους να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν στους τοµει΄ς κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος ο΄πως η ενηµε΄ρωση του πρωτοκο΄λλου 2
της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν του 1972, η συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας σε ορισµε΄να κοινοτικα΄
προγρα΄µµατα για την κατα΄ρτιση, τους νε΄ους, τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, τις στατιστικε΄ς και το περιβα΄λλον.
Αυτε΄ς οι διαπραγµατευ΄σεις πρε΄πει να προετοιµα΄ζονται γρη΄γορα µετα΄ τη συ΄ναψη των σηµερινω΄ν διµερω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
για την ανανε΄ωση της συµφωνι΄ας
Η Ελβετι΄α δηλω΄νει ο΄τι θα αποφασι΄σει, µε βα΄ση τις ισχυ΄ουσες εσωτερικε΄ς διαδικασι΄ες της, για την ανανε΄ωση της
συµφωνι΄ας κατα΄ το ΄εβδοµο ΄ετος εφαρµογη΄ς της.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ως προς την πολιτικη΄ µετανα΄στευσης και ασυ΄λου
Η Ελβετι΄α επιβεβαιω΄νει τη βου΄ληση΄ της να ενισχυ΄σει τη συνεργασι΄α µε την ΕΕ και τα κρα΄τη µε΄λη της στον τοµε΄α
της πολιτικη΄ς µετανα΄στευσης και του ασυ΄λου. Με την προοπτικη΄ αυτη΄, η Ελβετι΄α προτι΄θεται να συµµετα΄σχει
στο συ΄στηµα συντονισµου΄ της ΕΕ ο΄σον αφορα΄ τις αιτη΄σεις ασυ΄λου και προτει΄νει την ΄εναρξη διαπραγµατευ΄σεων
για τη συ΄ναψη συ΄µβασης παρα΄λληλης προς τη Συ΄µβαση του ∆ουβλι΄νου (Συ΄µβαση σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ του
κρα΄τους που ει΄ναι υπευ΄θυνο για την εξε΄ταση αι΄τησης ασυ΄λου που υποβα΄λλεται σε ΄ενα απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, η οποι΄α υπεγρα΄φει στο ∆ουβλι΄νο στις 15 Ιουνι΄ου 1990).

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
΄ ριση των διπλωµα΄των αρχιτεκτονικη΄ς
σχετικα΄ µε την αναγνω
Η Ελβετι΄α θα προτει΄νει στη Μεικτη΄ Επιτροπη΄ της συµφωνι΄ας για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων,
αµε΄σως µετα΄ τη συ΄σταση΄ της, την υπαγωγη΄ στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ της συµφωνι΄ας για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των
προσω΄πων, των διπλωµα΄των αρχιτεκτονικη΄ς που χορηγου΄ν τα Πανεπιστη΄µια εφαρµοσµε΄νων επιστηµω΄ν της
Ελβετι΄ας, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 85/384/ΕΟΚ της 10ης Ιουνι΄ου 1986.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
τα α΄ρθρα 1 και 17 του παραρτη΄µατος Ι
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της δηλω΄νουν ο΄τι τα α΄ρθρα 1 και 17 του παραρτη΄µατος Ι της
συµφωνι΄ας δεν προδικα΄ζουν το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο ο΄σον αφορα΄ τις συνθη΄κες απο΄σπασης εργαζοµε΄νων που
ει΄ναι υπη΄κοοι µιας τρι΄της χω΄ρας στο πλαι΄σιο διαµεθοριακη΄ς παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν.

∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς
Το Συµβου΄λιο συµφωνει΄ να συµµετε΄χουν οι εκπρο΄σωποι της Ελβετι΄ας ως παρατηρητε΄ς και για τα σηµει΄α που
τους αφορου΄ν, στις συνεδρια΄σεις των ακο΄λουθων επιτροπω΄ν και οµα΄δων εµπειρογνωµο΄νων:
—

Επιτροπε΄ς προγραµµα΄των για την ΄ερευνα· συµπεριλαµβανοµε΄νης της Επιτροπη΄ς Επιστηµονικη΄ς και Τεχνικη΄ς
'Ερευνας (CREST)

—

∆ιοικητικη΄ Επιτροπη΄ για την Κοινωνικη΄ Ασφα΄λιση των Εργαζοµε΄νων Μεταναστω΄ν

—

Οµα΄δα συντονισµου΄ για την Αµοιβαι΄α Αναγνω΄ριση των ∆ιπλωµα΄των ανωτα΄της εκπαι΄δευσης

—

Συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για τις αεροπορικε΄ς οδου΄ς και για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων του ανταγωνισµου΄
στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.

Αυτε΄ς οι επιτροπε΄ς συνε΄ρχονται χωρι΄ς την παρουσι΄α των αντιπροσω΄πων της Ελβετι΄ας κατα΄ τις ψηφοφορι΄ες.
'Οσον αφορα΄ τις α΄λλες επιτροπε΄ς που ασχολου΄νται µε τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τις παρου΄σες συµφωνι΄ες
και για τους οποι΄ους η Ελβετι΄α ει΄τε µετε΄φερε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο ει΄τε το εφαρµο΄ζει κατ' αντιστοιχι΄α, η
Επιτροπη΄ θα ζητη΄σει τη γνω΄µη εµπειρογνωµο΄νων της Ελβετι΄ας συ΄µφωνα µε τον τυ΄πο του α΄ρθρου 100 της
συµφωνι΄ας ΕΟΧ.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις αεροπορικε΄ς
µεταφορε΄ς
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ,
εφεξη΄ς καλου΄µενη «η Ελβετι΄α»
και
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
εφεξη΄ς καλου΄µενη «η Κοινο΄τητα»,
εφεξη΄ς καλου΄µενες «τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη»,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τον ολοκληρωµε΄νο χαρακτη΄ρα της διεθνου΄ς πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας και επιθυµω΄ντας την εναρµο΄νιση
των κανο΄νων στις ενδοευρωπαϊκε΄ς αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορισθου΄ν οι κανο΄νες στην πολιτικη΄ αεροπορι΄α εντο΄ς της γεωγραφικη΄ς περιοχη΄ς που καλυ΄πτεται απο΄
την Κοινο΄τητα και την Ελβετι΄α, κανο΄νες οι οποι΄οι δεν θι΄γουν εκει΄νους που περιε΄χει η συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας («συνθη΄κη ΕΚ») και ιδι΄ως τις αρµοδιο΄τητες που ΄εχει η Κοινο΄τητα βα΄σει των α΄ρθρων 81 και 82 της συνθη΄κης ΕΚ,
καθω΄ς και τους κανο΄νες ανταγωνισµου΄ που απορρε΄ουν απο΄ την εν λο΄γω συνθη΄κη,
ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ο΄τι ει΄ναι σκο΄πιµο να βασισθου΄ν οι κανο΄νες αυτοι΄ στη νοµοθεσι΄α την ισχυ΄ουσα εντο΄ς της Κοινο΄τητας τη
στιγµη΄ υπογραφη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ, σεβο΄µενες πλη΄ρως την ανεξαρτησι΄α των δικαστηρι΄ων, να αποφευχθου΄ν οι αποκλι΄νουσες ερµηνει΄ες και να
επιτευχθει΄ οµοιο΄µορφη κατα΄ το δυνατο΄ν ερµηνει΄α των διατα΄ξεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας και των αντι΄στοιχων διατα΄ξεων
του κοινοτικου΄ δικαι΄ου που ουσιαστικα΄ αναπαρα΄γονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

'Αρθρο 2

Στο΄χοι

Οι διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας και των Παραρτηµα΄των της
ισχυ΄ουν για τις αεροµεταφορε΄ς η΄ σε θε΄µατα που συνδε΄ονται α΄µεσα
µε τις αεροµεταφορε΄ς, ο΄πως αυτε΄ς αναφε΄ρονται στο Παρα΄ρτηµα
της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 1
Η παρου΄σα συµφωνι΄α καθορι΄ζει τους κανο΄νες για τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη στο πεδι΄ο της πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας. Οι διατα΄ξεις
της δεν θι΄γουν εκει΄νες που περιε΄χει η συνθη΄κη ΕΚ, και ιδι΄ως τις
αρµοδιο΄τητες που ΄εχει η Κοινο΄τητα µε βα΄ση τους κανο΄νες περι΄
ανταγωνισµου΄ και τους κανονισµου΄ς εφαρµογη΄ς των κανο΄νων
αυτω΄ν, καθω΄ς και µε βα΄ση ο΄λη τη σχετικη΄ νοµοθεσι΄α που
παρατι΄θεται στο Παρα΄ρτηµα της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
1.

2.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, οι διατα΄ξεις που διατυπω΄νονται στην
παρου΄σα Συµφωνι΄α καθω΄ς και στους κανονισµου΄ς και τις οδηγι΄ες
που προσδιορι΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα, ισχυ΄ουν υπο΄ τους ο΄ρους
που ορι΄ζονται κατωτε΄ρω. Εφο΄σον οι διατα΄ξεις αυτε΄ς ει΄ναι ταυτο΄σηµες ουσιαστικα΄ µε αντι΄στοιχους κανο΄νες της Συνθη΄κης ΕΚ και µε
πρα΄ξεις που θεσπι΄στηκαν κατ' εφαρµογη΄ν της εν λο΄γω Συνθη΄κης,
ερµηνευ΄ονται κατα΄ την εφαρµογη΄ και εκτε΄λεση΄ τους συ΄µφωνα µε
τις δικαστικε΄ς αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των και τις αποφα΄σεις της Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των που ΄εχουν προηγηθει΄ της υπογραφη΄ς της παρου΄σας
Συµφωνι΄ας. Οι δικαστικε΄ς αποφα΄σεις και οι αποφα΄σεις που θα
εκδι΄δονται µετα΄ την υπογραφη΄ της παρου΄σας Συµφωνι΄ας θα
κοινοποιου΄νται στην Ελβετι΄α. Κατο΄πιν αιτη΄µατος ενο΄ς των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, οι συνε΄πειες των δικαστικω΄ν αποφα΄σεων και των
αποφα΄σεων που προαναφε΄ρθηκαν θα καθορι΄ζονται απο΄ την Κοινη΄
Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να διασφαλι΄ζεται η ορθη΄ λειτουργι΄α της
παρου΄σας Συµφωνι΄ας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Γενικε΄ς διατα΄ξεις

'Αρθρο 3
Στο πλαι΄σιο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, και µε την
επιφυ΄λαξη τυχο΄ν ειδικω΄ν διατα΄ξεων αυτη΄ς, απαγορευ΄εται οιαδη΄ποτε δια΄κριση λο΄γω ιθαγενει΄ας.

'Αρθρο 4
Στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας και µε την επιφυ΄λαξη των
διατα΄ξεων του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλι΄ου,
ο΄πως αυτο΄ς περιλαµβα΄νεται στο Παρα΄ρτηµα, δεν υφι΄στανται
περιορισµοι΄ στην ελευθερι΄α εγκατα΄στασης υπηκο΄ων ενο΄ς κρα΄τους
µε΄λους της ΕΚ η΄ της Ελβετι΄ας στο ΄εδαφος οιουδη΄ποτε απο΄ αυτα΄
τα κρα΄τη. Το αυτο΄ ισχυ΄ει και για τη συ΄σταση πρακτορει΄ων,
υποκαταστηµα΄των και θυγατρικω΄ν εταιρειω΄ν απο΄ υπηκο΄ους οιουδη΄ποτε κρα΄τους µε΄λους της ΕΚ η΄ της Ελβετι΄ας εγκατεστηµε΄νων σε
΄ενα απο΄ τα κρα΄τη αυτα΄. Η ελευθερι΄α εγκατα΄στασης περιλαµβα΄νει
το δικαι΄ωµα ΄εναρξης και α΄σκησης δραστηριοτη΄των υπο΄ την
ιδιο΄τητα αυτοαπασχολου΄µενου προσω΄που και συ΄στασης και διαχει΄ρισης επιχειρη΄σεων, ιδι΄ως εταιρειω΄ν η΄ εµπορικω΄ν οι΄κων υπο΄ την
΄εννοια του α΄ρθρου 5, παρα΄γραφος 2, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους
εγκατα΄στασης που καθορι΄ζει η νοµοθεσι΄α µιας χω΄ρας για τους
΄διους
ι
τους υπηκο΄ους της.
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'Αρθρο 5
1.
Στο πλαι΄σιο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, οι εταιρει΄ες η΄ οι εµπορικοι΄ οι΄κοι που ΄εχουν συσταθει΄ συ΄µφωνα µε τη
νοµοθεσι΄α ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους της ΕΚ η΄ της Ελβετι΄ας και ΄εχουν
την επι΄σηµη ΄εδρα τους, την κεντρικη΄ τους διοι΄κηση και κυ΄ριο το΄πο
α΄σκησης των δραστηριοτη΄των τους εντο΄ς της Κοινο΄τητας η΄ της
Ελβετι΄ας τυγχα΄νουν της ΄διας
ι
µεταχει΄ρισης µε τα φυσικα΄ προ΄σωπα
που ει΄ναι υπη΄κοοι των κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΚ η΄ της Ελβετι΄ας.
2.
Ως «εταιρει΄ες η΄ εµπορικοι΄ οι΄κοι» νοου΄νται οι εταιρει΄ες η΄ οι
εµπορικοι΄ οι΄κοι που ΄εχουν συσταθει΄ µε βα΄ση το αστικο΄ η΄ το
εµπορικο΄ δι΄καιο και ο΄που συµπεριλαµβα΄νονται οι συνεταιριστικε΄ς
ενω΄σεις, και α΄λλα νοµικα΄ προ΄σωπα δηµοσι΄ου η΄ ιδιωτικου΄ δικαι΄ου,
εξαιρε΄σει εκει΄νων µη κερδοσκοπικου΄ σκοπου΄.
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2.
Οι συµφωνι΄ες η΄ οι αποφα΄σεις που απαγορευ΄ονται βα΄σει του
παρο΄ντος α΄ρθρου ει΄ναι αυτοδικαι΄ως α΄κυρες.
3.
Οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 1 ει΄ναι, ωστο΄σο, δυνατο΄ν να
κηρυχθου΄ν µη ισχυ΄ουσες εφο΄σον προ΄κειται για:
—

συµφωνι΄α η΄ κατηγορι΄α συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων,

—

απο΄φαση η΄ κατηγορι΄α αποφα΄σεων ενω΄σεων επιχειρη΄σεων, η΄

—

συντονισµε΄νη πρακτικη΄ η΄ κατηγορι΄α συντονισµε΄νων πρακτικω΄ν,

οι οποι΄ες συµβα΄λλουν στη βελτι΄ωση της παραγωγη΄ς η΄ διανοµη΄ς
των προϊο΄ντων η΄ στην προω΄θηση της τεχνικη΄ς η΄ οικονοµικη΄ς
προο΄δου και ταυτο΄χρονα προσφε΄ρουν στους καταναλωτε΄ς δι΄καιο
µερι΄διο του επακο΄λουθου οφε΄λους, και οι οποι΄ες:

'Αρθρο 6

α.

Οι διατα΄ξεις των α΄ρθρων 4 και 5 δεν ισχυ΄ουν, ο΄σον αφορα΄ ΄ενα
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, για δραστηριο΄τητες, οι οποι΄ες συνδε΄ονται
στο συγκεκριµε΄νο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, ακο΄µη και περιστασιακα΄,
µε την α΄σκηση καθηκο΄ντων επι΄σηµης αρχη΄ς.

δεν επιβα΄λλουν στις ενδιαφερο΄µενες επιχειρη΄σεις περιορισµου΄ς που δεν ει΄ναι απαραι΄τητοι για την επι΄τευξη των
στο΄χων αυτω΄ν·

β.

δεν παρε΄χουν στις επιχειρη΄σεις αυτε΄ς τη δυνατο΄τητα να
παρακα΄µψουν τον ανταγωνισµο΄ για ουσιαστικο΄ µε΄ρος των
συγκεκριµε΄νων προϊο΄ντων.

'Αρθρο 7
Οι διατα΄ξεις των α΄ρθρων 4 και 5 και τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται
βα΄σει αυτω΄ν δεν θι΄γουν την ισχυ΄ διατα΄ξεων νο΄µων, κανονισµω΄ν
η΄ διοικητικω΄ν ενεργειω΄ν που προβλε΄πουν ειδικη΄ µεταχει΄ριση
αλλοδαπω΄ν για λο΄γους δηµο΄σιας πολιτικη΄ς, δηµο΄σιας ασφα΄λειας
η΄ δηµο΄σιας υγει΄ας.

'Αρθρο 8
1.
Απαγορευ΄ονται ως ασυ΄µβατες µε την παρου΄σα συµφωνι΄α:
ο΄λες οι συµφωνι΄ες µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων, οι αποφα΄σεις ενω΄σεων
επιχειρη΄σεων και οι συντονισµε΄νες πρακτικε΄ς, οι οποι΄ες µπορου΄ν
να επηρεα΄σουν το εµπο΄ριο µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν και
΄εχουν ως αντικει΄µενο η΄ ως αποτε΄λεσµα την παρακω΄λυση, τον
περιορισµο΄ η΄ τη στρε΄βλωση του ανταγωνισµου΄ εντο΄ς του εδα΄φους
που καλυ΄πτεται απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α, και ιδι΄ως εκει΄νες που:
α.

α΄µεσα η΄ ΄εµµεσα καθορι΄ζουν τιµε΄ς αγορα΄ς η΄ πω΄λησης η΄
α΄λλους ο΄ρους εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν,

β.

περιορι΄ζουν η΄ ελε΄γχουν την παραγωγη΄, τις αγορε΄ς, την
τεχνολογικη΄ ανα΄πτυξη η΄ τις επενδυ΄σεις,

γ.

κατανε΄µουν αγορε΄ς η΄ πηγε΄ς εφοδιασµου΄,

δ.

εφαρµο΄ζουν ανο΄µοιους ο΄ρους σε ισοδυ΄ναµες εµπορικε΄ς
συναλλαγε΄ς µε α΄λλα µε΄ρη, µε αποτε΄λεσµα να τα θε΄τουν σε
δυσµενη΄ θε΄ση απο΄ α΄ποψη ανταγωνισµου΄,

ε.

συνα΄πτουν συµβα΄σεις υποκει΄µενες στην αποδοχη΄ προ΄σθετων
υποχρεω΄σεων απο΄ τα α΄λλα µε΄ρη, οι οποι΄ες, απο΄ τη φυ΄ση
τους η΄ συ΄µφωνα µε την εµπορικη΄ πρακτικη΄, δεν σχετι΄ζονται
µε το αντικει΄µενο της συ΄µβασης.

'Αρθρο 9
Απαγορευ΄εται κα΄θε κατα΄χρηση δεσπο΄ζουσας θε΄σης απο΄ µια η΄
περισσο΄τερες επιχειρη΄σεις εντο΄ς του εδα΄φους που καλυ΄πτεται απο΄
την παρου΄σα συµφωνι΄α η΄ σε σηµαντικο΄ µε΄ρος αυτου΄ ως ασυ΄µβατη
προς την παρου΄σα συµφωνι΄α εφο΄σον µπορει΄ να επηρεα΄σει δυσµενω΄ς τις εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν.
Η κατα΄χρηση µπορει΄ ιδι΄ως να συνι΄σταται:
α.

στην α΄µεση η΄ ΄εµµεση επιβολη΄ αθε΄µιτων τιµω΄ν αγορα΄ς η΄
πω΄λησης η΄ α΄λλων αθε΄µιτων ο΄ρων εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν,

β.

σε περιορισµο΄ της παραγωγη΄ς, των αγορω΄ν η΄ της τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης σε βα΄ρος των καταναλωτω΄ν,

γ.

στην εφαρµογη΄ ανο΄µοιων ο΄ρων σε ισοδυ΄ναµες εµπορικε΄ς
συναλλαγε΄ς µε α΄λλα µε΄ρη, µε αποτε΄λεσµα να τα θε΄τουν σε
δυσµενη΄ θε΄ση απο΄ α΄ποψη ανταγωνισµου΄,

δ.

στη συ΄ναψη συµβα΄σεων υποκει΄µενων στην αποδοχη΄ προ΄σθετων υποχρεω΄σεων απο΄ τα α΄λλα µε΄ρη, οι οποι΄ες, απο΄ τη φυ΄ση
τους η΄ συ΄µφωνα µε την εµπορικη΄ πρακτικη΄, δεν σχετι΄ζονται
µε το αντικει΄µενο της συ΄µβασης.

'Αρθρο 10
'Ολες οι συµφωνι΄ες, οι αποφα΄σεις και οι συντονισµε΄νες πρακτικε΄ς,
οι οποι΄ες ΄εχουν ως αντικει΄µενο η΄ ως αποτε΄λεσµα την παρακω
΄ λυση,
τον περιορισµο΄ η΄ τη στρε΄βλωση του ανταγωνισµου΄, καθω΄ς και οι
καταχρη΄σεις δεσπο΄ζουσας θε΄σης, οι οποι΄ες µπορου΄ν να επηρεα΄σουν δυσµενω΄ς το εµπο΄ριο εντο΄ς της Ελβετι΄ας, υπο΄κεινται στο
ελβετικο΄ δι΄καιο και παραµε΄νουν στη δικαιοδοσι΄α των ελβετικω
΄ν
αρχω΄ν.
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'Αρθρο 11
1.
Οι διατα΄ξεις των α΄ρθρων 8 και 9 εφαρµο΄ζονται και οι
συγκεντρω΄σεις επιχειρη΄σεων ελε΄γχονται απο΄ τα κοινοτικα΄ θεσµικα΄
ο΄ργανα συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄πως ορι΄ζεται στο
Παρα΄ρτηµα της παρου΄σας συµφωνι΄ας, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την
ανα΄γκη για στενη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ κοινοτικω΄ν θεσµικω΄ν οργα΄νων και ελβετικω΄ν αρχω΄ν.

2.
Οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς αποφαι΄νονται, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις
των α΄ρθρων 8 και 9, κατα΄ πο΄σον ει΄ναι αποδεκτε΄ς ο΄λες οι
συµφωνι΄ες, οι αποφα΄σεις και οι συντονισµε΄νες πρακτικε΄ς, καθω΄ς
και οι καταχρη΄σεις δεσπο΄ζουσας θε΄σης σε ο΄,τι αφορα΄ τα δροµολο΄για µεταξυ΄ Ελβετι΄ας και τρι΄των χωρω΄ν.

3.
Μπορου΄ν να θεωρηθου΄ν συµβατε΄ς µε την παρου΄σα συµφωνι΄α:
α.

οι ενισχυ΄σεις για να προωθηθει΄ η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη σε
περιοχε΄ς ο΄που το επι΄πεδο ζωη΄ς ει΄ναι υπερβολικα΄ χαµηλο΄ η΄
παρουσια΄ζουν σοβαρο΄ προ΄βληµα υποαπασχο΄λησης·

β.

οι ενισχυ΄σεις για να προωθηθει΄ η εκτε΄λεση σηµαντικου΄ ΄εργου
κοινου΄ ευρωπαϊκου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ για να αντιµετωπιστει΄
σοβαρη΄ διαταραχη΄ στην οικονοµι΄α ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους·

γ.

οι ενισχυ΄σεις για να διευκολυνθει΄ η ανα΄πτυξη ορισµε΄νων
οικονοµικω΄ν δραστηριοτη΄των η΄ ορισµε΄νων οικονοµικω΄ν κλα΄δων, οι οποι΄ες δεν επηρεα΄ζουν δυσµενω΄ς τους ο΄ρους
εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν σε βαθµο΄ που να αντι΄κεινται στο
κοινο΄ συµφε΄ρον.

'Αρθρο 12
1.
'Οσον αφορα΄ τις επιχειρη΄σεις του δηµοσι΄ου και τις επιχειρη΄σεις στις οποι΄ες τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΚ και η Ελβετι΄α παραχωρου΄ν
ειδικα΄ η΄ αποκλειστικα΄ δικαιω΄µατα, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη διασφαλι΄ζουν ο΄τι δεν λαµβα΄νονται ου΄τε διατηρου΄νται σε ισχυ΄ µε΄τρα που
αντιβαι΄νουν τους κανο΄νες της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

2.
Οι επιχειρη΄σεις, στις οποι΄ες ΄εχει ανατεθει΄ η παροχη΄ υπηρεσιω΄ν γενικου΄ οικονοµικου΄ συµφε΄ροντος η΄ οι οποι΄ες ΄εχουν
χαρακτη΄ρα µονοπωλι΄ου που παρα΄γει ΄εσοδα, υπο΄κεινται στους
κανο΄νες της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ιδι΄ως στους κανο΄νες περι΄
ανταγωνισµου΄, εφο΄σον η εφαρµογη΄ των κανο΄νων αυτω΄ν δεν
παρακωλυ΄ει, νο΄µω η΄ ΄εργω, την εκτε΄λεση των ιδιαι΄τερων
καθηκο΄ντων που τους ΄εχουν ανατεθει΄. Η ανα΄πτυξη του εµπορι΄ου
δεν πρε΄πει να επηρεα΄ζεται σε βαθµο΄ ω΄στε να αντι΄κειται στα
συµφε΄ροντα των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν.
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'Αρθρο 14
Η Επιτροπη΄ και οι Ελβετικε΄ς Αρχε΄ς παρακολουθου΄ν συνεχω΄ς τα
θε΄µατα που µνηµονευ΄ονται στο 'Αρθρο 12 και ο΄λα τα συστη΄µατα
ενι΄σχυσης που υπα΄ρχουν αντι΄στοιχα στα κρα΄τη µε΄λη της ΕΚ και
στην Ελβετι΄α. Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος διασφαλι΄ζει ο΄τι το α΄λλο
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ενηµερω΄νεται για κα΄θε διαδικασι΄α που
κινει΄ται ω΄στε να τηρου΄νται οι κανο΄νες των 'Αρθρων 12 και 13 και,
εφο΄σον χρειασθει΄, µπορει΄ να υποβα΄λει τις παρατηρη΄σεις του
προτου΄ ληφθει΄ τελικη΄ απο΄φαση. Εφο΄σον το ζητη΄σει ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, η Κοινη΄ Επιτροπη΄ συζητει΄ ο΄ποια αρµο΄ζοντα µε΄τρα
επιβα΄λλει ο σκοπο΄ς και η λειτουργι΄α της παρου΄σας Συµφωνι΄ας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

΄ µατα κυκλοφορι΄ας
∆ικαιω

'Αρθρο 15
'Αρθρο 13
1.
Με την επιφυ΄λαξη διαφορετικω΄ν διατα΄ξεων που προβλε΄πονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α, οιαδη΄ποτε ενι΄σχυση χορηγου΄µενη
απο΄ την Ελβετι΄α η΄ κρα΄τος µε΄λος της ΕΚ η΄ χορηγου΄µενη υπο΄
οιαδη΄ποτε µορφη΄ µε΄σω κρατικω΄ν πο΄ρων, η οποι΄α στρεβλω΄νει η΄
απειλει΄ να στρεβλω΄σει τον ανταγωνισµο΄ διο΄τι ευνοει΄ ορισµε΄νες
επιχειρη΄σεις η΄ την παραγωγη΄ ορισµε΄νων εµπορευµα΄των, ει΄ναι
ασυ΄µβατη µε την παρου΄σα συµφωνι΄α εφο΄σον επηρεα΄ζει δυσµενω΄ς
το εµπο΄ριο µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν.

2.

Συµβατε΄ς µε την παρου΄σα συµφωνι΄α ει΄ναι:

α.

οι ενισχυ΄σεις κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα, οι οποι΄ες χορηγου΄νται
σε µεµονωµε΄νους καταναλωτε΄ς, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι οι ενισχυ΄σεις
αυτε΄ς χορηγου΄νται χωρι΄ς διακρι΄σεις ο΄σον αφορα΄ την
καταγωγη΄ των σχετικω΄ν προϊο΄ντων·

β.

οι ενισχυ΄σεις που χορηγου΄νται σε περι΄πτωση φυσικω΄ν
καταστροφω΄ν η΄ εξαιρετικω΄ν περιστα΄σεων.

1.
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2408/92 του Συµβουλι΄ου, ο΄πως αυτο΄ς αναφε΄ρεται στο
Παρα΄ρτηµα της παρου΄σας συµφωνι΄ας:
—

χορηγου΄νται δικαιω΄µατα κυκλοφορι΄ας στους αεροµεταφορει΄ς της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας µεταξυ΄ οιουδη΄ποτε
σηµει΄ου στην Ελβετι΄α και οιουδη΄ποτε σηµει΄ου στην
Κοινο΄τητα·

—

δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας, θα
χορηγηθου΄ν δικαιω΄µατα κυκλοφορι΄ας στους αεροµεταφορει΄ς
της Ελβετι΄ας µεταξυ΄ σηµει΄ων σε δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη της ΕΚ.

2.

Για τους σκοπου΄ς της παραγρα΄φου 1:

—

ως κοινοτικο΄ς αεροµεταφορε΄ας νοει΄ται ο αεροµεταφορε΄ας
που ΄εχει τον κυ΄ριο το΄πο των δραστηριοτη΄των του και, εφο΄σον
υπα΄ρχει, την εταιρικη΄ ΄εδρα του στην Κοινο΄τητα και ο οποι΄ος
διαθε΄τει α΄δεια συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλι΄ου, ο΄πως αυτο΄ς αναφε΄ρεται στο Παρα΄ρτηµα της παρου΄σας συµφωνι΄ας·
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ως ελβετο΄ς αεροµεταφορε΄ας νοει΄ται ο αεροµεταφορε΄ας που
΄εχει τον κυ΄ριο το΄πο των δραστηριοτη΄των του και, εφο΄σον
υπα΄ρχει, την εταιρικη΄ ΄εδρα του στην Ελβετι΄α και ο οποι΄ος
διαθε΄τει α΄δεια συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλι΄ου, ο΄πως αυτο΄ς αναφε΄ρεται στο Παρα΄ρτηµα της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

3.
Κα΄θε ενε΄ργεια εφαρµογη΄ς βα΄σει των παραγρα΄φων 1 και 2
ανωτε΄ρω διεξα΄γεται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 19 της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

3.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη θα προβου΄ν σε διαπραγµατευ΄σεις
σχετικα΄ µε την πιθανη΄ επε΄κταση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς του
παρο΄ντος α΄ρθρου ου΄τως ω΄στε να καλυφθου΄ν τα δικαιω΄µατα
κυκλοφορι΄ας µεταξυ΄ σηµει΄ων εντο΄ς της Ελβετι΄ας και µεταξυ΄
σηµει΄ων εντο΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΚ πε΄ντε ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

1.
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος παρε΄χει στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο
µε΄ρος ο΄λες τις πληροφορι΄ες και τη συνδροµη΄ που απαιτου΄νται σε
περι΄πτωση ανακρι΄σεων για πιθανε΄ς παραβια΄σεις που διεξα΄γει το
συγκεκριµε΄νο α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος συ΄µφωνα µε τη συναφη΄
δικαιοδοσι΄α του, ο΄πως προβλε΄πεται στην παρου΄σα συµφωνι΄α.

'Αρθρο 16
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος Κεφαλαι΄ου υπερισχυ΄ουν των σχετικω΄ν
διατα΄ξεων των διµερω΄ν ρυθµι΄σεων που υφι΄στανται µεταξυ΄ Ελβετι΄ας
και κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΚ. Ωστο΄σο, τα υπα΄ρχοντα δικαιω΄µατα
κυκλοφορι΄ας που απορρε΄ουν απο΄ αυτε΄ς τις διµερει΄ς ρυθµι΄σεις και
τα οποι΄α δεν καλυ΄πτονται απο΄ το α΄ρθρο 15, µπορου΄ν να
συνεχι΄σουν να ασκου΄νται α΄νευ διακρι΄σεων λο΄γω ιθαγενει΄ας και
εφο΄σον δεν δηµιουργου΄ν στρε΄βλωση του ανταγωνισµου΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

'Αρθρο 19

2.
'Οποτε τα κοινοτικα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα ενεργου΄ν µε βα΄ση τις
εξουσι΄ες που τους παρε΄χει η παρου΄σα συµφωνι΄α σε θε΄µατα που
ενδιαφε΄ρουν την Ελβετι΄α και αφορου΄ν τις Ελβετικε΄ς Αρχε΄ς η΄ τις
ελβετικε΄ς επιχειρη΄σεις, οι Ελβετικε΄ς Αρχε΄ς κρατου΄νται πλη΄ρως
ενη΄µερες και τους δι΄δεται η δυνατο΄τητα να υποβα΄λουν τις
παρατηρη΄σεις τους προτου΄ ληφθει΄ τελικη΄ απο΄φαση.

'Αρθρο 20
'Ολα τα θε΄µατα που αφορου΄ν την ισχυ΄ αποφα΄σεων, τις οποι΄ες
λαµβα΄νουν τα κοινοτικα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα βα΄σει των αρµοδιοτη΄των
που τους παρε΄χει η παρου΄σα συµφωνι΄α, υπο΄κεινται στην
αποκλειστικη΄ αρµοδιο΄τητα του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των.

Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας

'Αρθρο 17
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν κα΄θε γενικο΄ η΄ ειδικο΄ µε΄τρο
κατα΄λληλο να εξασφαλι΄σει την εκπλη΄ρωση των υποχρεω΄σεων που
απορρε΄ουν απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α και απε΄χουν απο΄ κα΄θε
µε΄τρο που δυ΄ναται να θε΄σει σε κι΄νδυνο την πραγµατοποι΄ηση των
στο΄χων της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 18
1.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 2 και των διατα΄ξεων του
Κεφαλαι΄ου 2, κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ει΄ναι υπευ΄θυνο στην
επικρα΄τεια΄ του για την ορθη΄ εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας
και, ιδι΄ως, για την ορθη΄ εφαρµογη΄ των κανονισµω΄ν και των
οδηγιω΄ν που περιε΄χει το Παρα΄ρτηµα΄ της.
2.
Στις περιπτω΄σεις που δυ΄νανται να επηρεα΄σουν τα αεροπορικα΄ δροµολο΄για που προ΄κειται να εγκριθου΄ν βα΄σει του Κεφαλαι΄ου 3 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα κοινοτικα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα
επωφελου΄νται απο΄ τις εξουσι΄ες που τους παρε΄χονται µε βα΄ση τις
διατα΄ξεις των κανονισµω΄ν και των οδηγιω΄ν, η εφαρµογη΄ των οποι΄ων
επιβεβαιω΄νεται ρητα΄ στο Παρα΄ρτηµα της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
Ωστο΄σο, στις περιπτω΄σεις που η Ελβετι΄α ΄εχει λα΄βει η΄ προτι΄θεται
να λα΄βει µε΄τρα περιβαλλοντικη΄ς φυ΄σεως µε βα΄ση ει΄τε το α΄ρθρο 8,
παρα΄γραφος 2 ει΄τε το α΄ρθρο 9 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2408/92 του Συµβουλι΄ου, η Κοινη΄ Επιτροπη΄, κατο΄πιν
αιτη΄µατος ενο΄ς εκ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, αποφασι΄ζει κατα΄
πο΄σο τα µε΄τρα αυτα΄ συµµορφω΄νονται µε την παρου΄σα συµφωνι΄α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κοινη΄ Επιτροπη΄

'Αρθρο 21
1.
Συγκροτει΄ται επιτροπη΄, η «Επιτροπη΄ Αεροµεταφορω΄ν Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας», (εφεξη΄ς καλου΄µενη «Κοινη΄ Επιτροπη΄») απαρτιζο΄µενη απο΄ αντιπροσω΄πους των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, η οποι΄α
ει΄ναι υπευ΄θυνη για τη διαχει΄ριση της παρου΄σας συµφωνι΄ας και
εξασφαλι΄ζει την ορθη΄ εφαρµογη΄ της. Προς το σκοπο΄ αυτο΄
προβαι΄νει σε συστα΄σεις και λαµβα΄νει αποφα΄σεις στις περιπτω΄σεις
που προβλε΄πονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α. Οι αποφα΄σεις της
Κοινη΄ς Επιτροπη΄ς τι΄θενται σε ισχυ΄ απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
συ΄µφωνα µε τους δικου΄ς τους κανο΄νες. Η Κοινη΄ Επιτροπη΄ ενεργει΄
κατο΄πιν αµοιβαι΄ας συµφωνι΄ας.
2.
Για την ορθη΄ εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες και, εφο΄σον το
ζητη΄σει ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, διαβουλευ΄ονται στο πλαι΄σιο
της Κοινη΄ς Επιτροπη΄ς.
3.
Η Κοινη΄ Επιτροπη΄ εκδι΄δει µε απο΄φαση τον εσωτερικο΄ της
κανονισµο΄, ο οποι΄ος περιλαµβα΄νει, µεταξυ΄ α΄λλων διατα΄ξεων, τις
διαδικασι΄ες συ΄γκλησης συνεδρια΄σεων, διορισµου΄ του Προε΄δρου
της και καθορισµου΄ της εντολη΄ς του.
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4.
Η Κοινη΄ Επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει ο΄ποτε ει΄ναι αναγκαι΄ο και
τουλα΄χιστον µια φορα΄ ανα΄ ΄ετος. Οιοδη΄ποτε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος
µπορει΄ να ζητη΄σει τη συ΄γκληση συνεδρι΄ασης.

5.
Η Κοινη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ να αποφασι΄σει τη συγκρο΄τηση
οµα΄δων εργασι΄ας που θα την επικουρου΄ν στη διεκπεραι΄ωση των
καθηκο΄ντων της.

'Αρθρο 22

1.
Οι αποφα΄σεις της Κοινη΄ς Επιτροπη΄ς ει΄ναι δεσµευτικε΄ς για τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη.

2.
Εα΄ν, κατα΄ την α΄ποψη ενο΄ς εκ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν,
δεν εφαρµο΄ζεται ορθα΄ µια απο΄φαση της Κοινη΄ς Επιτροπη΄ς απο΄ το
α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, το πρω΄το µε΄ρος µπορει΄ να ζητη΄σει την
εξε΄ταση του θε΄µατος απο΄ την Κοινη΄ Επιτροπη΄. Εα΄ν η Κοινη΄
Επιτροπη΄ δεν µπορει΄ να επιλυ΄σει το θε΄µα εντο΄ς δυ΄ο µηνω΄ν απο΄ την
υποβολη΄ του, το εν λο΄γω συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µπορει΄ να λα΄βει
κατα΄λληλα προσωρινα΄ µε΄τρα διασφα΄λισης βα΄σει του α΄ρθρου 31
για µια περι΄οδο που δεν θα υπερβαι΄νει τους 6 µη΄νες.

3.
Οι αποφα΄σεις της Κοινη΄ς Επιτροπη΄ς δηµοσιευ΄ονται στην
΄ ν Κοινοτη΄των και στην
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
Επι΄σηµη Επιτοµη΄ Ελβετικου΄ Οµοσπονδιακου΄ ∆ικαι΄ου. Σε κα΄θε
απο΄φαση δηλω΄νεται η ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς της στα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη, καθω΄ς και κα΄θε α΄λλη πληροφορι΄α που δυ΄ναται να
αφορα΄ οικονοµικου΄ς παρα΄γοντες. Οι αποφα΄σεις υποβα΄λλονται,
εφο΄σον χρεια΄ζεται, σε διαδικασι΄α κυ΄ρωσης η΄ ΄εγκρισης απο΄ τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συ΄µφωνα µε τις δικε΄ς τους διαδικασι΄ες.

4.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη κοινοποιου΄ν µεταξυ΄ τους την
ολοκλη΄ρωση της εν λο΄γω τυπικη΄ς διαδικασι΄ας. Εα΄ν, µετα΄ τη λη΄ξη
µιας περιο΄δου δω΄δεκα µηνω΄ν απο΄ τη λη΄ψη απο΄φασης απο΄ την
Κοινη΄ Επιτροπη΄, δεν ΄εχει πραγµατοποιηθει΄ η εν λο΄γω κοινοποι΄ηση,
ισχυ΄ει η παρα΄γραφος 5 τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν.

5.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 2, εα΄ν η Κοινη΄ Επιτροπη΄
δεν λα΄βει απο΄φαση επι΄ ενο΄ς θε΄µατος που ΄εχει παραπεµφθει΄ σε
αυτη΄ εντο΄ς ΄εξι µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς του, τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να λα΄βουν κατα΄λληλα προσωρινα΄
µε΄τρα διασφα΄λισης βα΄σει του α΄ρθρου 31 για µια περι΄οδο που δεν
θα υπερβαι΄νει τους 6 µη΄νες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Νε΄α νοµοθεσι΄α

'Αρθρο 23
1.
Η συµφωνι΄α δεν θι΄γει το δικαι΄ωµα κα΄θε συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι τηρει΄ται η αρχη΄ της µη διακριτικη΄ς
µεταχει΄ρισης και οι διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας, να
τροποποιει΄ µονοµερω΄ς τη νοµοθεσι΄α του σε θε΄µα που ρυθµι΄ζει η
παρου΄σα συµφωνι΄α.
2.
Μο΄λις ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος εκπονη΄σει νε΄ο νοµοθε΄τηµα,
συµβουλευ΄εται ανεπι΄σηµα τους εµπειρογνω΄µονες τους α΄λλου
συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους. Κατα΄ την περι΄οδο που προηγει΄ται της
επι΄σηµης ΄εκδοσης του νε΄ου νοµοθετη΄µατος, τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη αλληλοενηµερω΄νονται και διαβουλευ΄ονται ο΄σο το δυνατο΄ν
στενο΄τερα. Κατ' αι΄τησιν ενο΄ς των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, µπορει΄
να πραγµατοποιηθει΄ προκαταρκτικη΄ ανταλλαγη΄ απο΄ψεων στο
πλαι΄σιο της Κοινη΄ς Επιτροπη΄ς.
3.
Μο΄λις ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ψηφι΄σει τροποποι΄ηση της
νοµοθεσι΄ας του, ενηµερω
΄ νει το α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος το
αργο΄τερο οκτω΄ ηµε΄ρες απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη
΄ ν Κοινοτη΄των η΄ στην Επι΄σηµη Επιτοµη΄
Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
Ελβετικου΄ Οµοσπονδιακου΄ ∆ικαι΄ου. Κατο΄πιν αιτη΄µατος ενο΄ς εκ
των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, η Κοινη΄ Επιτροπη΄ πραγµατοποιει΄
ανταλλαγη΄ απο΄ψεων σχετικα΄ µε τις συνε΄πειες της τροποποι΄ησης
στην ορθη΄ λειτουργι΄α της παρου΄σας συµφωνι΄ας το αργο΄τερο εντο΄ς
΄εξι εβδοµα΄δων απο΄ την υποβολη΄ της αι΄τησης.
4.

Η Κοινη΄ Επιτροπη΄:

—

ει΄τε εκδι΄δει µι΄α απο΄φαση αναθεω΄ρησης του Παραρτη΄µατος
της παρου΄σας συµφωνι΄ας ει΄τε, εφο΄σον χρεια΄ζεται, προτει΄νει
αναθεω΄ρηση των διατα΄ξεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ου΄τως
ω΄στε να ενσωµατωθου΄ν, εν ανα΄γκη µε βα΄ση την αµοιβαιο΄τητα,
οι τροποποιη΄σεις της εν λο΄γω νοµοθεσι΄ας·

—

ει΄τε ψηφι΄ζει µι΄α απο΄φαση προκειµε΄νου οι τροποποιη΄σεις της
εν λο΄γω νοµοθεσι΄ας να κρι΄νονται συ΄µφωνες µε την ορθη΄
λειτουργι΄α της παρου΄σας συµφωνι΄ας·

—

ει΄τε αποφασι΄ζει οποιοδη΄ποτε α΄λλο µε΄τρο για να διασφαλισθει΄
η ορθη΄ λειτουργι΄α της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

΄ ρες και διεθνει΄ς οργανισµοι΄
Τρι΄τες χω
6.
'Οσον αφορα΄ τη νοµοθεσι΄α που καλυ΄πτεται απο΄ το α΄ρθρο 23
και τι΄θεται σε ισχυ΄ στο χρονικο΄ δια΄στηµα µεταξυ΄ της υπογραφη΄ς
της παρου΄σας συµφωνι΄ας και της ΄εναρξης ισχυ΄ος της, για
την οποι΄α το α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ΄εχει ενηµερωθει΄, ως
ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς στην παρα΄γραφο 5 λαµβα΄νεται η ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς της πληροφορι΄ας. Η ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α η
Κοινη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ να λα΄βει µι΄α απο΄φαση ει΄ναι το νωρι΄τερο
δυ΄ο µη΄νες απο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 24
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη διαβουλευ΄ονται µεταξυ΄ τους σε ευ΄θετο
χρο΄νο κατ' αι΄τησιν ενο΄ς εξ αυτω΄ν, συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που
ορι΄ζονται στα α΄ρθρα 25, 26 και 27:
α)

σε θε΄µατα αεροµεταφορω΄ν που πραγµατευ΄ονται διεθνει΄ς
οργανισµοι΄, και
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β)

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

για δια΄φορες πτυχε΄ς πιθανω
΄ ν εξελι΄ξεων στις σχε΄σεις µεταξυ΄
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν και τρι΄των χωρω΄ν στο πεδι΄ο των
αεροµεταφορω΄ν, καθω΄ς και για τη λειτουργι΄α σηµαντικω΄ν
στοιχει΄ων των διµερω
΄ ν η΄ πολυµερω΄ν συµφωνιω΄ν που ΄εχουν
συναφθει΄ στο πεδι΄ο αυτο΄.

Οι διαβουλευ΄σεις πραγµατοποιου΄νται εντο΄ς ενο΄ς µηνο΄ς απο΄ την
υποβολη΄ της αι΄τησης η΄ ο΄σο το δυνατο΄ν συντοµω΄τερα σε επει΄γουσες περιπτω΄σεις.

'Αρθρο 25
1.
Κυ΄ριοι στο΄χοι των διαβουλευ΄σεων που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 24 στοιχει΄ο α) ει΄ναι:
α)

να προσδιορισθει΄ απο΄ κοινου΄ κατα΄ πο΄σον τα θε΄µατα εγει΄ρουν
προβλη΄µατα κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος· και

β)

αναλο΄γως της φυ΄σεως των προβληµα΄των αυτω΄ν:
—

να εξετασθει΄ απο΄ κοινου΄ εα΄ν πρε΄πει να συντονισθει΄ η
δρα΄ση των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν στους αντι΄στοιχους
διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, η΄

—

να εξετασθει΄ απο΄ κοινου΄ οιαδη΄ποτε α΄λλη ενδεχοµε΄νως
ορθη΄ αντιµετω΄πιση.

30.4.2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Τελικε΄ς διατα΄ξεις

'Αρθρο 28
Οι αντιπρο΄σωποι, οι εµπειρογνω΄µονες και λοιποι΄ υπα΄λληλοι των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν υποχρεου΄νται, ακο΄µη και µετα΄ το πε΄ρας
των καθηκο΄ντων τους, να µην αποκαλυ΄πτουν τις πληροφορι΄ες, οι
οποι΄ες τους γνωστοποιη΄θηκαν στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας και καλυ΄πτονται απο΄ την υποχρε΄ωση του επαγγελµατικου΄
απο΄ρρητου.

'Αρθρο 29
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος δυ΄ναται να υποβα΄λει ΄ενα θε΄µα υπο΄
αµφισβη΄τηση που αφορα΄ την ερµηνει΄α η΄ την εφαρµογη΄ της
παρου΄σας συµφωνι΄ας ενω΄πιον της Κοινη΄ς Επιτροπη΄ς, η οποι΄α θα
καταβα΄λλει προσπα΄θειες για να επιλυ΄σει τη διαφορα΄. Στην Κοινη΄
Επιτροπη΄ παρε΄χονται ο΄λες οι πληροφορι΄ες που ενδεχοµε΄νως
χρεια΄ζονται για τη διεξοδικη΄ εξε΄ταση της κατα΄στασης προκειµε΄νου
να ανευρεθει΄ αποδεκτη΄ λυ΄ση. Προς το σκοπο΄ αυτο΄, η Κοινη΄
Επιτροπη΄ εξετα΄ζει ο΄λες τις δυνατο΄τητες για να διατηρηθει΄ η ορθη΄
λειτουργι΄α της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος
α΄ρθρου δεν ισχυ΄ουν για θε΄µατα τα οποι΄α βα΄σει του α΄ρθρου 20
εµπι΄πτουν στην αποκλειστικη΄ αρµοδιο΄τητα του ∆ικαστηρι΄ου των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των.

2.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν ο΄σο το δυνατο΄ν
συντοµο΄τερα ο΄λες τις πληροφορι΄ες που σχετι΄ζονται µε τους
στο΄χους που περιγρα΄φονται στην παρα΄γραφο 1.

'Αρθρο 30

'Αρθρο 26

1.
Εα΄ν ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος επιθυµει΄ την αναθεω΄ρηση των
διατα΄ξεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ενηµερω΄νει σχετικα΄ την Κοινη΄
Επιτροπη΄. Η τροποποι΄ηση της παρου΄σας συµφωνι΄ας τι΄θεται σε
ισχυ΄ αφου΄ ολοκληρωθου΄ν οι σχετικε΄ς εσωτερικε΄ς διαδικασι΄ες.

1.
Κυ΄ριος στο΄χος των διαβουλευ΄σεων που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 24 στοιχει΄ο β) ει΄ναι να εξετασθου΄ν τα σχετικα΄ θε΄µατα και
να µελετηθει΄ ποια ει΄ναι ενδεχοµε΄νως η ορθη΄ αντιµετω΄πιση.
2.
Για τους σκοπου΄ς των διαβουλευ΄σεων που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ενηµερω΄νει το α΄λλο για
τις πιθανε΄ς εξελι΄ξεις στο πεδι΄ο των αεροµεταφορω΄ν και για τη
λειτουργι΄α διµερω΄ν η΄ πολυµερω΄ν συµφωνιω΄ν που ΄εχουν συναφθει΄
στο πεδι΄ο αυτο΄.

'Αρθρο 27
1.
Οι διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 24, 25
και 26 πραγµατοποιου΄νται στο πλαι΄σιο της Κοινη΄ς Επιτροπη΄ς.
2.
Εα΄ν µια συµφωνι΄α µεταξυ΄ ενο΄ς εκ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν
και µιας τρι΄της χω΄ρας η΄ ενο΄ς διεθνου΄ς οργανισµου΄ προ΄κειται να
΄εχει αρνητικε΄ς συνε΄πειες στα συµφε΄ροντα του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, το θιγο΄µενο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, παρα΄ τις διατα΄ξεις
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλι΄ου ο΄πως
αυτο΄ς αναφε΄ρεται στο Παρα΄ρτηµα της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
µπορει΄ να λα΄βει κατα΄λληλα προσωρινα΄ µε΄τρα διασφα΄λισης στον
τοµε΄α της προ΄σβασης στην αγορα΄ ω΄στε να διατηρηθει΄ η ισορροπι΄α
της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Τα µε΄τρα αυτα΄ λαµβα΄νονται ωστο΄σο
µο΄νον εφο΄σον πραγµατοποιηθου΄ν διαβουλευ΄σεις επι΄ του θε΄µατος
στο πλαι΄σιο της Κοινη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.
Η Κοινη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄, κατο΄πιν προ΄τασης ενο΄ς των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, να αποφασι΄σει την τροποποι΄ηση του Παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 31
Εα΄ν ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος αρνηθει΄ να συµµορφωθει΄ µε κα΄ποια
υποχρε΄ωση βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας, το α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µπορει΄, µε την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 22 και αφου΄
ολοκληρωθει΄ κα΄θε α΄λλη ισχυ΄ουσα διαδικασι΄α που προβλε΄πεται
στην παρου΄σα συµφωνι΄α, να λα΄βει τα κατα΄λληλα µε΄τρα διασφα΄λισης προκειµε΄νου να διατηρηθει΄ η ισορροπι΄α της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 32
Το Παρα΄ρτηµα της παρου΄σας συµφωνι΄ας αποτελει΄ αναπο΄σπαστο
τµη΄µα της.

'Αρθρο 33
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 16, η παρου΄σα συµφωνι΄α υπερε΄χει
των σχετικω΄ν διατα΄ξεων διµερω΄ν ρυθµι΄σεων οι οποι΄ες ισχυ΄ουν
µεταξυ΄ Ελβετι΄ας, αφενο΄ς, και, αφετε΄ρου, κρατω΄ν µελω
΄ ν της ΕΚ σε
θε΄µατα που καλυ΄πτει η παρου΄σα συµφωνι΄α και το Παρα΄ρτηµα΄ της.

30.4.2002
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'Αρθρο 34

—

συµφωνι΄α στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν,

Η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται, αφενο΄ς, στα εδα΄φη στα οποι΄α
εφαρµο΄ζεται η συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
και υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πει η εν λο΄γω συνθη΄κη και,
αφετε΄ρου, στο ΄εδαφος της Ελβετι΄ας.

—

συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων,

—

συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις σιδηροδροµικε΄ς και οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν,

—

συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων,

—

συµφωνι΄α σχετικα΄ µε ορισµε΄νες πτυχε΄ς που αφορου΄ν τις
δηµο΄σιες συµβα΄σεις,

—

συµφωνι΄α αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση
της πιστο΄τητας,

—

συµφωνι΄α επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς συνεργασι΄ας.

'Αρθρο 35
1.
Σε περι΄πτωση διακοπη΄ς ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας, µε
βα΄ση τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 36, παρα΄γραφος 4, τα αεροπορικα΄
δροµολο΄για που εκτελου΄νται ΄εως την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης της
συµφωνι΄ας βα΄σει των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 15 µπορου΄ν να
συνεχισθου΄ν ΄εως το τε΄λος της προγραµµατισµε΄νης περιο΄δου στην
οποι΄α εντα΄σσεται η εν λο΄γω ηµεροµηνι΄α λη΄ξης.
2.
Τα δικαιω΄µατα και οι υποχρεω΄σεις των επιχειρη΄σεων δυνα΄µει
των α΄ρθρων 4 και 5 της παρου΄σας συµφωνι΄ας και των κανο΄νων
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλι΄ου, ο΄πως
αυτο΄ς αναφε΄ρεται στο Παρα΄ρτηµα της παρου΄σας συµφωνι΄ας, δεν
θι΄γονται απο΄ τη διακοπη΄ ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας µε βα΄ση
τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 36, παρα΄γραφος 4.

2.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συνα΄πτεται για µια αρχικη΄ περι΄οδο
επτα΄ ετω΄ν. Ανανεω΄νεται επ' αο΄ριστον, εκτο΄ς εα΄ν η Κοινο΄τητα η΄ η
Ελβετι΄α γνωστοποιη΄σει στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος το αντι΄θετο
πριν τη λη΄ξη της αρχικη΄ς περιο΄δου. Σε περι΄πτωση τε΄τοιας
γνωστοποι΄ησης, ισχυ΄ει η παρα΄γραφος 4.

'Αρθρο 36

3.
Η Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α µπορου΄ν να τερµατι΄σουν την
παρου΄σα συµφωνι΄α γνωστοποιω΄ντας την απο΄φαση΄ τους στο α΄λλο
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος. Σε περι΄πτωση τε΄τοιας γνωστοποι΄ησης, ισχυ΄ει
η παρα΄γραφος 4.

1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α κυρω΄νεται η΄ εγκρι΄νεται απο΄ τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συ΄µφωνα µε τις κατ' ιδι΄αν διαδικασι΄ες. Τι΄θεται
σε ισχυ΄ την πρω΄τη ηµε΄ρα του δευτε΄ρου µη΄να που ακολουθει΄ την
τελικη΄ γνωστοποι΄ηση της κατα΄θεσης των εγγρα΄φων κυ΄ρωσης η΄
΄εγκρισης των επτα΄ κα΄τωθι συµφωνιω΄ν:

4.
Οι επτα΄ συµφωνι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
παυ΄ουν να ισχυ΄ουν ΄εξι µη΄νες απο΄ την παραλαβη΄ της γνωστοποι΄ησης µη ανανε΄ωσης της συµφωνι΄ας, ο΄πως αυτη΄ αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 2, η΄ τερµατισµου΄, ο΄πως αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas
alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno
de estos textos igualmente auténtico.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems,i to eksemplarer på dansk, engelsk,
finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme
gyldighed.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in
dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer,
spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α, σε δυ΄ο αντι΄γραφα στην αγγλικη΄, γαλλικη΄,
γερµανικη΄, δανικη΄, ελληνικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄, ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄ και φινλανδικη΄ γλω΄σσα· καθε΄να απο΄ τα
κει΄µενα ει΄ναι εξι΄σου αυθεντικο΄.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, in two copies in the
Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of
those texts being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en deux exemplaires en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de
ces textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove, in due copie, nelle lingue danese, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente
fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in tweevoud, in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de
Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
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Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas lı́nguas
alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca,
fazendo igualmente fé qualquer dos textos.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin,
ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistuvsvoimainen.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska,
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är
lika giltiga.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnar
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας:
—

εφο΄σον οι πρα΄ξεις που προδιαγρα΄φονται στο παρο΄ν Παρα΄ρτηµα περιε΄χουν αναφορε΄ς κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η΄ απαι΄τηση συ΄νδεσης µε αυτα΄, οι αναφορε΄ς, για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, νοου΄νται ο΄τι
ισχυ΄ουν εξι΄σου στην Ελβετι΄α η΄ για την απαι΄τηση συ΄νδεσης µε την Ελβετι΄α·

—

µε την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 15 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ο ο΄ρος «κοινοτικο΄ς αεροµεταφορε΄ας» που αναφε΄ρεται
στις κα΄τωθι κοινοτικε΄ς οδηγι΄ες και κανονισµου΄ς περιλαµβα΄νει τους αεροµεταφορει΄ς που διαθε΄τουν α΄δεια και ΄εχουν
τον κυ΄ριο το΄πο δραστηριο΄τητα΄ς τους και, εφο΄σον υπα΄ρχει, την επι΄σηµη ΄εδρα τους στην Ελβετι΄α συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλι΄ου.

1.

΄ ν και λοιποι΄ κανο΄νες πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας
Τρι΄τη δε΄σµη µε΄τρων ελευθε΄ρωσης των αεροµεταφορω

Αριθ. 2407/92
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουλι΄ου 1992 για τις α΄δειες των αεροµεταφορε΄ων.
('Αρθρα 1-18)
('Οσον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 13, παρα΄γραφος 3, η παραποµπη΄ στο α΄ρθρο 169 της συνθη΄κης ΕΚ νοει΄ται
ως παραποµπη΄ στις ισχυ΄ουσες διαδικασι΄ες της παρου΄σας συµφωνι΄ας).

Αριθ. 2408/92
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουλι΄ου 1992 για την προ΄σβαση των κοινοτικω΄ν αεροµεταφορε΄ων στα
ενδοκοινοτικα΄ αεροπορικα΄ δροµολο΄για.
('Αρθρα 1-10, 12-15)
(Τα παραρτη΄µατα θα τροποποιηθου΄ν αναλο΄γως ου΄τως ω΄στε να συµπεριληφθου΄ν οι ελβετοι΄ αεροµεταφορει΄ς.)

Αριθ. 2409/92
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουλι΄ου 1992 για τους ναυ΄λους και τα κο΄µιστρα των αεροπορικω΄ν γραµµω΄ν.
('Αρθρα 1-11)

Αριθ. 295/91
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 4ης Φεβρουαρι΄ου 1991 για τη θε΄σπιση κοινω΄ν κανο΄νων σχετικω΄ν µε ΄ενα συ΄στηµα
αντισταθµιστικω΄ν παροχω΄ν σε περι΄πτωση α΄ρνησης επιβι΄βασης κατα΄ τις τακτικε΄ς αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς.
('Αρθρα 1-9)

Αριθ. 2299/89
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 24ης Ιουλι΄ου 1989 σχετικα΄ µε την καθιε΄ρωση κω΄δικα δεοντολογι΄ας για τα
ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα κρα΄τησης θε΄σεων, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (EOK) αριθ. 3089/93 του
Συµβουλι΄ου.
('Αρθρα 1-22)
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Αριθ. 3089/93
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 29ης Οκτωβρι΄ου 1993 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 σχετικα΄
µε την καθιε΄ρωση κω΄δικα δεοντολογι΄ας για τα ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα κρα΄τησης θε΄σεων.
('Αρθρο 1)

Αριθ. 80/51
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1979 περι΄ περιορισµου΄ του θορυ΄βου που προκαλει΄ται απο΄ υποηχητικα΄
αεροσκα΄φη.
('Αρθρα 1-9)

Αριθ. 89/629
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 4ης ∆εκεµβρι΄ου 1989 για τον περιορισµο΄ του θορυ΄βου που προκαλει΄ται απο΄ τα
υποηχητικα΄ αεριωθου΄µενα πολιτικα΄ αεροπλα΄να.
('Αρθρα 1-8)

Αριθ. 92/14
Οδηγι΄α 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 2ας Μαρτι΄ου 1992 για τον περιορισµο΄ της χρησιµοποι΄ησης των αεροπλα΄νων
που υπα΄γονται στο παρα΄ρτηµα 16 της συ΄µβασης για τη διεθνη΄ πολιτικη΄ αεροπορι΄α, το΄µος 1 δευ΄τερο µε΄ρος κεφα΄λαιο 2
δευ΄τερη ΄εκδοση (1988).
('Αρθρα 1-11)

Αριθ. 91/670
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1991 σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αποδοχη΄ των αδειω΄ν α΄σκησης
επαγγε΄λµατος και προσωπικου΄ της πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας.
('Αρθρα 1-8)

Αριθ. 95/93
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιανουαρι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τους κοινου΄ς κανο΄νες κατανοµη΄ς του διαθε΄σιµου
χρο΄νου χρη΄σης (slots) στους κοινοτικου΄ς αερολιµε΄νες.
('Αρθρα 1-12)

Αριθ. 96/67
Οδηγι΄α 96/67/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 15ης Οκτωβρι΄ου 1996 σχετικα΄ µε την προ΄σβαση στην αγορα΄ υπηρεσιω΄ν
εδα΄φους στους αερολιµε΄νες της Κοινο΄τητας.
('Αρθρα 1-9, 11-23, 25)

Αριθ. 2027/97
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 9ης Οκτωβρι΄ου 1997 για την ευθυ΄νη του αεροµεταφορε΄ως σε περι΄πτωση
ατυχη΄µατος.
('Αρθρα 1-8)
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Αριθ. 323/99
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 8ης Φεβρουαρι΄ου 1999 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89
σχετικα΄ µε την καθιε΄ρωση κω΄δικα δεοντολογι΄ας για τα ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα κρα΄τησης θε΄σεων.
('Αρθρα 1,2)

2.

Κανο΄νες ανταγωνισµου΄
Κα΄θε παραποµπη΄ των κα΄τωθι κειµε΄νων στα α΄ρθρα 81 και 82 της Συνθη΄κης νοου΄νται ως παραποµπη΄ στα α΄ρθρα 8 και
9 της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

Αριθ. 17/62
Πρω΄τος κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 6ης Φεβρουαρι΄ου 1962 για την εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 81 και 82 της
συνθη΄κης, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ αριθ. 59, τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 118/63 και τον κανονισµο΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2822/71.
('Αρθρα 1-9, 10, παρ. 1-2, 11-14, 15 παρ. 1-2, 4-6, 16 παρ. 1-2, 17-24)

Αριθ. 141/62
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 26ης Νοεµβρι΄ου 1962 περι΄ µη εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ αριθ. 17 του Συµβουλι΄ου
στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τους κανονισµου΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 165/65 και 1002/67
('Αρθρα 1-3)

Αριθ. 3385/94
Κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς της 21ης ∆εκεµβρι΄ου σχετικα΄ µε τη µορφη΄, το περιεχο΄µενο και τις λοιπε΄ς προϋποθε΄σεις
των αιτη΄σεων και κοινοποιη΄σεων που υποβα΄λλονται κατ' εφαρµογη΄ του κανονισµου΄ αριθ. 17 του Συµβουλι΄ου .
('Αρθρα 1-5)

Αριθ. 99/63
Κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς της 25ης Ιουλι΄ου 1963 περι΄ των ακροα΄σεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 19 παρα΄γραφοι
1 και 2 του κανονισµου΄ αριθ. 17 του Συµβουλι΄ου.
('Αρθρα 1-11)

Αριθ. 2988/74
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 26ης Νοεµβρι΄ου 1974 περι΄ παραγραφη΄ς του δικαιω΄µατος διω΄ξεως και εκτελε΄σεως
των αποφα΄σεων στους τοµει΄ς του δικαι΄ου των µεταφορω΄ν και του ανταγωνισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς
Κοινο΄τητας.
('Αρθρα 1-7)

Αριθ. 3975/87
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 1987 σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς των
κανο΄νων ανταγωνισµου΄ που ισχυ΄ουν για τις επιχειρη΄σεις στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν, ο΄πως τροποποιη΄θηκε
απο΄ τους κανονισµου΄ς (ΕΟΚ) αριθ.1284/91 και (ΕΟΚ) αριθ. 2410/92 (βλ. κατωτε΄ρω).
('Αρθρα 1-7, 8 παρ. 1-2, 9-11, 12 παρ. 1-2, 4-5, 13 παρ. 1-2, 14-19)
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Αριθ. 1284/91
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 14ης Μαι΅ου 1991 για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87
σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς των κανο΄νων ανταγωνισµου΄ που ισχυ΄ουν για τις επιχειρη΄σεις
στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
('Αρθρο 1)

Αριθ. 2410/92
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουλι΄ου 1992 για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87
σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς των κανο΄νων ανταγωνισµου΄ που ισχυ΄ουν για τις επιχειρη΄σεις
στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
('Αρθρο 1)

Αριθ. 3976/87
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 1987 για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 81 παρα΄γραφος 3 της
συνθη΄κης σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες συµφωνιω΄ν και εναρµονισµε΄νων πρακτικω΄ν στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν
µεταφορω΄ν.
('Αρθρα 1-5, 7)

Αριθ. 23446/90
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 24ης Ιουλι΄ου 1990 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 για την
εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 81 παρα΄γραφος 3 της συνθη΄κης σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες συµφωνιω΄ν και εναρµονισµε΄νων
πρακτικω΄ν στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
('Αρθρο 1)

Αριθ. 2411/92
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουλι΄ου 1992 για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 για
την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 81 παρα΄γραφος 3 της συνθη΄κης σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες συµφωνιω΄ν και εναρµονισµε΄νων
πρακτικω΄ν στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
('Αρθρο 1)

Αριθ. 3652/93 (*)
Κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 1993 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 81 παρα΄γραφος 3 της
συνθη΄κης σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων που αφορου΄ν τα ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα κρα΄τησης
θε΄σεων στις υπηρεσι΄ες αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
('Αρθρα 1-15)

Αριθ. 1617/93 (*)
Κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς της 25ης Ιουνι΄ου 1993 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 81 παρα΄γραφος 3 της
συνθη΄κης σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες συµφωνιω΄ν, αποφα΄σεων και εναρµονισµε΄νων πρακτικω΄ν που αφορου΄ν τον απο΄
κοινου΄ προγραµµατισµο΄ και συντονισµο΄ των δροµολογι΄ων, την απο΄ κοινου΄ εκµετα΄λλευση διαδροµω΄ν, τις διαβουλευ΄σεις
για τους ναυ΄λους µεταφορα΄ς επιβατω΄ν και εµπορευµα΄των στις τακτικε΄ς αεροπορικε΄ς γραµµε΄ς και την κατανοµη΄ του
διαθε΄σιµου χρο΄νου χρη΄σης στους αερολιµε΄νες.
('Αρθρα 1-7)
(*) Η προθεσµι΄α ΄εχει λη΄ξει αλλα΄ µπορει΄ να χρησιµευ΄σει σαν καθοδη΄γηση πολιτικη΄ς αναµε΄νοντας την ΄εγκριση της τροποποι΄ησης.
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Αριθ. 1523/96
Κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς της 24ης Ιουλι΄ου 1996 για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93
σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 81 παρα΄γραφος 3 της συνθη΄κης σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες συµφωνιω΄ν,
αποφα΄σεων και εναρµονισµε΄νων πρακτικω΄ν που αφορου΄ν απο΄ κοινου΄ προγραµµατισµο΄ και συντονισµο΄ των
δροµολογι΄ων, την απο΄ κοινου΄ εκµετα΄λλευση διαδροµω΄ν, τις διαβουλευ΄σεις για τους ναυ΄λους µεταφορα΄ς επιβατω΄ν και
εµπορευµα΄των στις τακτικε΄ς αεροπορικε΄ς γραµµε΄ς και την κατανοµη΄ του διαθε΄σιµου χρο΄νου χρη΄σης στους αερολιµε΄νες.
('Αρθρα 1, 2)

Αριθ. 4261/88
Κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1988 σχετικα΄ µε τις καταγγελι΄ες, τις αιτη΄σεις και τις ακροα΄σεις που
αναφε΄ρονται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συµβουλι΄ου.
('Αρθρα 1-14)

Αριθ. 4064/89
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1989 για τον ΄ελεγχο των συγκεντρω΄σεων µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων.
('Αρθρα 1-8, 9 παρ. 1-8, 10-18, 19 παρ. 1-2, 20-23)

Αριθ. 1310/97
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 30η΄ς Ιουνι΄ου 1997 που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, για τον
΄ελεγχο των συγκεντρω΄σεων µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων.
('Αρθρα 1, 2)

Αριθ. 3384/94
Κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς της 21ης ∆εκεµβρι΄ου σχετικα΄ µε τις κοινοποιη΄σεις, τις προθεσµι΄ες και τις ακροα΄σεις που
προβλε΄πονται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλι΄ου για τον ΄ελεγχο των συγκεντρω΄σεων µεταξυ΄
επιχειρη΄σεων.
('Αρθρα 1-23)

Αριθ. 80/723
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 25ης Ιουνι΄ου 1980 περι΄ της διαφα΄νειας των οικονοµικω΄ν σχε΄σεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν και των δηµοσι΄ων επιχειρη΄σεων, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 85/413/ΕΟΚ της 24ης Ιουλι΄ου 1985.
('Αρθρα 1-9)

Αριθ. 85/413
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς 24ης Ιουλι΄ου 1985 που τροποποιει΄ την οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου 80/723/ΕΟΚ ο΄σο αναφορα΄
την διαφα΄νεια των χρηµατοδοτικω΄ν σχε΄σεων µεταξυ΄ Κρατω΄ν Μελω΄ν και ∆ηµο΄σιων υπηρεσιω΄ν.
('Αρθρα 1-3)
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Τεχνικη΄ εναρµο΄νιση
Αριθ. 3922/91
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1991 για την εναρµο΄νιση τεχνικω΄ν κανο΄νων και διοικητικω΄ν
διαδικασιω΄ν στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας.
('Αρθρα 1-3, 4 παρ. 2, 5-11, 13)
Αριθ. 93/65
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 19ης Ιουλι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ και τη χρησιµοποι΄ηση συµβατω΄ν τεχνικω΄ν
προδιαγραφω΄ν για την προµη΄θεια τεχνικου΄ εξοπλισµου΄ και συστηµα΄των διαχει΄ρισης της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας.
('Αρθρα 1-5, 7-10)
(Το παρα΄ρτηµα πρε΄πει να τροποποιηθει΄ για να περιλα΄βει Ελβετικο΄ ΄ελεγχο απο΄ κρατικη΄ η΄ α΄λλη Ελβετικη΄ οργα΄νωση που
καλυ΄πτεται απο΄ το α΄ρθρο 5.)
Αριθ. 97/15
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 25ης Μαρτι΄ου 1997 για ΄εγκριση των προτυ΄πων της Εurocontrol και τροποποι΄ηση της
οδηγι΄ας 93/65/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ και τη χρησιµοποι΄ηση συµβατω΄ν τεχνικω΄ν
προδιαγραφω΄ν για την προµη΄θεια τεχνικου΄ εξοπλισµου΄ και συστηµα΄των διαχει΄ρισης της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας.
('Αρθρα 1-4, 6)

4.

Ασφα΄λεια στην αεροπορι΄α
Αριθ. 94/56/ΕΚ
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 21ης Νοεµβρι΄ου 1994 για την θε΄σπιση των βασικω΄ν αρχω΄ν που διε΄πουν τις ΄ερευνες
ατυχηµα΄των και συµβα΄ντων πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας.
('Αρθρα 1-13)

5.

Λοιπα΄
Αριθ. 90/314/ΕΚ
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 13ης Ιουνι΄ου 1990 για τα οργανωµε΄να ταξι΄δια και τις οργανωµε΄νες διακοπε΄ς και
περιηγη΄σεις.
('Αρθρα 1-10)
Αριθ. 93/13
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 5ης Απριλι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες των συµβα΄σεων που
συνα΄πτονται µε καταναλωτε΄ς.
('Αρθρα 1-11)
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

οι πληρεξου΄σιοι
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
και
της ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ,
συνελθο΄ντες στο Λουξεµβου΄ργο την 21 Ιουνι΄ου 1999 για την υπογραφη΄ της Συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς, ενε΄κριναν τις κατωτε΄ρω
κοινε΄ς δηλω΄σεις που επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα τελικη΄ πρα΄ξη:
Κοινη΄ δη΄λωση ο΄σον αφορα΄ τις συµφωνι΄ες µε τις τρι΄τες χω΄ρες,
—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις.

Σηµει΄ωσαν επι΄σης τις εξη΄ς δηλω΄σεις που επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα τελικη΄ πρα΄ξη:
—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας για τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς,

—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε την ενδεχο΄µενη τροποποι΄ηση του Οργανισµου΄ του ∆ικαστηρι΄ου των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των.

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnar
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ ρες
ο΄σον αφορα΄ τις συµφωνι΄ες µε τις τρι΄τες χω
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι ει΄ναι σκο΄πιµο να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄σουν τη
συνα΄φεια µεταξυ΄ των αµοιβαι΄ων σχε΄σεω΄ν τους αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν και α΄λλων ευρυ΄τερων συµφωνιω΄ν
αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν µε βα΄ση τις ΄διες
ι
αρχε΄ς.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α δηλω΄νουν την προ΄θεση΄ τους να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν στους τοµει΄ς κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος ο΄πως η ενηµε΄ρωση του πρωτοκο΄λλου 2
της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν του 1972, η συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας σε ορισµε΄να κοινοτικα΄
προγρα΄µµατα για την κατα΄ρτιση, τους νε΄ους, τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, τις στατιστικε΄ς και το περιβα΄λλον.
Αυτε΄ς οι διαπραγµατευ΄σεις θα πρε΄πει να προετοιµασθου΄ν γρη΄γορα, µετα΄ το πε΄ρας των σηµερινω΄ν διµερω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων.

∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις Επιτροπε΄ς
Το Συµβου΄λιο συµφωνει΄ να συµµετε΄χουν οι εκπρο΄σωποι της Ελβετι΄ας ως παρατηρητε΄ς και για τα σηµει΄α που
τους αφορου΄ν, στις συνεδρια΄σεις των ακο΄λουθων επιτροπω΄ν και οµα΄δων εµπειρογνωµο΄νων:
—

Επιτροπε΄ς προγραµµα΄των για την ΄ερευνα· συµπεριλαµβανοµε΄νης της επιτροπη΄ς επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς
΄ερευνας (CREST)

—

∆ιοικητικη΄ επιτροπη΄ για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση των εργαζοµε΄νων µεταναστω΄ν

—

Οµα΄δα συντονισµου΄ για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των ανωτα΄της εκπαι΄δευσης

—

Συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για τις αεροπορικε΄ς οδου΄ς και για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων του ανταγωνισµου΄
στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.

Αυτε΄ς οι επιτροπε΄ς συνε΄ρχονται χωρι΄ς την παρουσι΄α των αντιπροσω΄πων της Ελβετι΄ας κατα΄ τις ψηφοφορι΄ες.
'Οσον αφορα΄ τις α΄λλες επιτροπε΄ς που ασχολου΄νται µε τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τις παρου΄σες συµφωνι΄ες
και για τους οποι΄ους η Ελβετι΄α ει΄τε µετε΄φερε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο ει΄τε το εφαρµο΄ζει κατ' αντιστοιχι΄α, η
Επιτροπη΄ θα ζητη΄σει τη γνω΄µη εµπειρογνωµο΄νων της Ελβετι΄ας συ΄µφωνα µε τον τυ΄πο του α΄ρθρου 100 της
συµφωνι΄ας ΕΟΧ.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
΄ ν Κοινοτη΄των
σχετικα΄ µε την ενδεχο΄µενη τροποποι΄ηση του οργανισµου΄ του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
Η Ελβετικη΄ κυβε΄ρνηση επιθυµει΄, αν τροποποιηθει΄ ο Οργανισµο΄ς και ο Κανονισµο΄ς ∆ιαδικασι΄ας του ∆ικαστηρι΄ου
των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των ΄ετσι ω
΄ στε να επιτραπει΄στους δικηγο΄ρους που ΄εχουν το δικαι΄ωµα να υπερασπι΄ζονται
υποθε΄σεις ενω΄πιον των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µερω΄ν παρο΄µοιας συµφωνι΄ας µε την παρου΄σα, να υπερασπι΄ζονται
επι΄σης υποθε΄σεις ενω΄πιον του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, αυτη΄ η τροποποι΄ηση να προβλε΄πει και
τη δυνατο΄τητα για τους ελβετου΄ς δικηγο΄ρους που ασκου΄ν το επα΄γγελµα΄ τους στα ελβετικα΄ δικαστη΄ρια, να
υπερασπι΄ζονται υποθε΄σεις ενω΄πιον του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των σε σχε΄ση µε ζητη΄µατα που
παραπε΄µπονται ενω΄πιον αυτου΄ του ∆ικαστηρι΄ου δυνα΄µει της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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L 114/91

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις σιδηροδροµικε΄ς
΄ν
και οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των και επιβατω
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, εφεξη΄ς καλου΄µενη «η Ελβετι΄α»,
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξη΄ς καλου΄µενη «η Κοινο΄τητα»,
Εφεξη΄ς καλου΄µενες αµφο΄τερες «τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη»,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του αµοιβαι΄ου συµφε΄ροντος για τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη να προωθη΄σουν τη συνεργασι΄α και τις
συναλλαγε΄ς, παρε΄χοντας ιδι΄ως αµοιβαι΄α την προ΄σβαση στην αγορα΄ µεταφορω΄ν, ο΄πως αυτο΄ προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 13 της
συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις οδικε΄ς και
σιδηροδροµικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των της 2ας Μαι΅ου 1992, ονοµαζο΄µενη στο εξη΄ς «η συµφωνι΄α του 1992»,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτυ΄ξουν συντονισµε΄νη πολιτικη΄ µεταφορω΄ν µε σκοπο΄ να ενθαρρυνθει΄ η χρη΄ση µεταφορικω΄ν µε΄σων
για εµπορευ΄µατα και επιβα΄τες συµβατο΄τερων µε το περιβα΄λλον ΄ετσι ω΄στε να συνδυα΄σουν την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος
µε την αποτελεσµατικο΄τητα των συστηµα΄των µεταφορα΄ς, ιδι΄ως στην περιοχη΄ των 'Αλπεων,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλι΄σουν υγιη΄ ανταγωνισµο΄ µεταξυ΄ των τρο΄πων µεταφορα΄ς κρι΄νοντας ο΄τι οι δια΄φοροι τρο΄ποι
µεταφορα΄ς πρε΄πει να καλυ΄πτουν το κο΄στος που δηµιουργου΄ν,
'ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξασφαλισθει΄ συνοχη΄ µεταξυ΄ της ελβετικη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν και των
γενικω΄ν αρχω΄ν της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν, ιδι΄ως στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς ενο΄ς συντονισµε΄νου νοµικου΄ και
ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

'Αρθρο 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς

'Αρθρο 1
Γενικε΄ς αρχε΄ς και στο΄χοι

1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α µεταξυ΄ Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας
σκοπο΄ ΄εχει, αφενο΄ς, να ελευθερωθει΄ η προ΄σβαση των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν στις αντι΄στοιχες αγορε΄ς οδικω΄ν και σιδηροδροµικω΄ν
µεταφορω΄ν εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν, ΄ετσι ω΄στε να εξασφαλισθει΄
αποτελεσµατικο΄τερη διοχε΄τευση της κυκλοφορι΄ας στην πιο προσαρµοσµε΄νη διαδροµη΄ απο΄ τεχνικη΄, γεωγραφικη΄ και οικονοµικη΄
α΄ποψη για ο΄λους τους τρο΄πους µεταφορα΄ς που καλυ΄πτει η
συµφωνι΄α και, αφετε΄ρου, να καθορισθου΄ν οι τρο΄ποι υλοποι΄ησης
µιας συντονισµε΄νης πολιτικη΄ς µεταφορω΄ν.

2.
Οι διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας και η εφαρµογη΄ τους βασι΄ζονται
στις αρχε΄ς αµοιβαιο΄τητας και ελευ΄θερης επιλογη΄ς του τρο΄που
µεταφορα΄ς.

3.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεσµευ΄ονται να µην προβου΄ν σε
µε΄τρα διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης στο πλαι΄σιο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α ισχυ΄ει στις διµερει΄ς οδικε΄ς µεταφορε΄ς
εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν,
στη διαµετακο΄µιση µε΄σω του εδα΄φους των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν
µε την επιφυ΄λαξη της συµφωνι΄ας του 1992 και του α΄ρθρου 7,
παρα΄γραφος 3, και στις οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των και
επιβατω΄ν τριγωνικου΄ χαρακτη΄ρα και στις µεγα΄λες ενδοµεταφορε΄ς
για την Ελβετι΄α.

2.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α ισχυ΄ει στις διεθνει΄ς σιδηροδροµικε΄ς
µεταφορε΄ς επιβατω΄ν και εµπορευµα΄των, καθω΄ς και στις διεθνει΄ς
συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς. ∆εν ισχυ΄ει για τις σιδηροδροµικε΄ς
επιχειρη΄σεις, των οποι΄ων η δραστηριο΄τητα περιορι΄ζεται στην
εκµετα΄λλευση των αστικω΄ν, προαστιακω΄ν η΄ περιφερειακω΄ν µεταφορω΄ν.

3.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α ισχυ΄ει στις µεταφορε΄ς που εκτελου΄νται
απο΄ επιχειρη΄σεις οδικω΄ν µεταφορω΄ν η΄ απο΄ σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις που ΄εχουν την ΄εδρα τους σε ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη.

L 114/92

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

'Αρθρο 3

30.4.2002

—

«ε΄γκριση»: η ΄εγκριση, η α΄δεια η΄ η εκχω΄ρηση που απαιτει΄ται
συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α του συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους.

2.

Σ ι δ η ρ ο δ ρ ο µ ι κ ΄ε ς µ ε τ α φ ο ρ ΄ε ς

Ορισµοι΄
1.

Ο δ ι κ ΄ε ς µ ε τ α φ ο ρ ΄ε ς

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, νοει΄ται ως:
—

«επα΄γγελµα οδικου΄ µεταφορε΄α εµπορευµα΄των»: η δραστηριο΄τητα κα΄θε επιχει΄ρησης που εκτελει΄ µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των
για λογαριασµο΄ τρι΄του ει΄τε µε µηχανοκι΄νητο ο΄χηµα ει΄τε µε
΄ενα συ΄νολο οχηµα΄των,

—

«επα΄γγελµα οδικου΄ µεταφορε΄α επιβατω΄ν»: η δραστηριο΄τητα
κα΄θε επιχει΄ρησης που εκτελει΄, για λογαριασµο΄ τρι΄του, διεθνει΄ς µεταφορε΄ς επιβατω΄ν µε που΄λµαν και λεωφορει΄α,

—

—

—

«επιχει΄ρηση»: κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο που ασκει΄
κερδοσκοπικη΄ η΄ µη δραστηριο΄τητα, κα΄θε οργα΄νωση η΄ ΄ενωση
προσω΄πων χωρι΄ς νοµικη΄ προσωπικο΄τητα που ασκει΄κερδοσκοπικη΄ η΄ µη δραστηριο΄τητα, καθω΄ς και κα΄θε δηµο΄σιος οργανισµο΄ς µε ιδι΄α νοµικη΄ προσωπικο΄τητα η΄ εξαρτα΄ται απο΄ αρχη΄
΄εχουσα νοµικη΄ προσωπικο΄τητα,
«ο΄χηµα»: ο΄χηµα µηχανοκι΄νητο ταξινοµηµε΄νο σε ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος η΄ συνδυασµο΄ς οχηµα΄των, του οποι΄ου τουλα΄χιστον το µηχανοκι΄νητο ο΄χηµα ει΄ναι ταξινοµηµε΄νο σε ΄ενα
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος και προορι΄ζεται αποκλειστικα΄ για τη
µεταφορα΄ εµπορευµα΄των, η΄ κα΄θε µηχανοκι΄νητο ο΄χηµα, το
οποι΄ο συ΄µφωνα µε τον τυ΄πο κατασκευη΄ς και εξοπλισµου΄ του
µπορει΄ να µεταφε΄ρει α΄νω των 9 ατο΄µων, συµπεριλαµβανοµε΄νου του οδηγου΄, και προορι΄ζεται για τη χρη΄ση αυτη΄,
«διεθνει΄ς µεταφορε΄ς»: οι µετακινη΄σεις ενο΄ς οχη΄µατος µε
αφετηρι΄α ευρισκο΄µενη στο ΄εδαφος ενο΄ς απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη και προορισµο΄ στο ΄εδαφος του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους η΄ σε τρι΄τη χω΄ρα και αντιστρο΄φως, καθω΄ς
και οι µετακινη΄σεις χωρι΄ς φορτι΄ο που συνδε΄ονται µε τις
προαναφερθει΄σες διαδροµε΄ς· ο΄ταν το σηµει΄ο αναχω΄ρησης η΄
προορισµου΄ της µετακι΄νησης βρι΄σκεται σε τρι΄τη χω΄ρα, η
µεταφορα΄ πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται µε ο΄χηµα ταξινοµηµε΄νο στο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ο΄που βρι΄σκεται το σηµει΄ο
αναχω΄ρησης η΄ προορισµου΄ της µετακι΄νησης,

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, νοει΄ται ως:
—

«σιδηροδροµικη΄ επιχει΄ρηση»: κα΄θε ιδιωτικη΄ η΄ δηµο΄σια επιχει΄ρηση, της οποι΄ας η κυ΄ρια δραστηριο΄τητα ει΄ναι η παροχη΄
υπηρεσιω΄ν σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν εµπορευµα΄των η΄/και
επιβατω΄ν, µε την υποχρεωτικη΄ προϋπο΄θεση ο΄τι η ΄δια
ι παρε΄χει
και την ΄ελξη· η ΄ελξη µπορει΄ να πραγµατοποιει΄ται µε υλικο΄ και
µε προσωπικο΄ που δεν ανη΄κει στην δεδοµε΄νη σιδηροδροµικη΄
επιχει΄ρηση,

—

«διεθνη΄ς ο΄µιλος»: η συ΄µπραξη τουλα΄χιστον δυ΄ο σιδηροδροµικω΄ν επιχειρη΄σεων εγκατεστηµε΄νων σε διαφορετικα΄ κρα΄τη
µε΄λη της Κοινο΄τητας η΄, η µι΄α απο΄ αυτε΄ς στην Ελβετι΄α,
προκειµε΄νου να παρε΄χουν υπηρεσι΄ες διεθνω
΄ ν µεταφορω΄ν
µεταξυ΄ Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας,

—

«διαχειριστη΄ς υποδοµη΄ς»: κα΄θε δηµο΄σιος φορε΄ας η΄ επιχει΄ρηση
επιφορτισµε΄νη ιδι΄ως µε τη δηµιουργι΄α και τη συντη΄ρηση της
σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς, καθω΄ς και µε τη διαχει΄ριση των
συστηµα΄των ρυ΄θµισης και ασφα΄λειας,

—

«α΄δεια»: η ΄εγκριση που χορηγει΄ται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄
ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους σε µια επιχει΄ρηση, η ιδιο΄τητα
της οποι΄ας ως σιδηροδροµικη΄ς επιχει΄ρησης ει΄ναι αναγνωρισµε΄νη. Η ιδιο΄τητα αυτη΄ µπορει΄ να περιορι΄ζεται στην
εκµετα΄λλευση ορισµε΄νων µο΄νον ειδω΄ν υπηρεσιω΄ν,

—

«αρχη΄ αρµο΄δια για τις α΄δειες»: οι οργανισµοι΄ που ει΄ναι
επιφορτισµε΄νοι απο΄ κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µε την ΄εκδοση
αδειω΄ν,

—

«ζω΄νη γραφικου΄ δροµολογι΄ου»: η µεταφορικη΄ ικανο΄τητα της
υποδοµη΄ς που απαιτει΄ται για να καλυφθει΄η απο΄σταση µεταξυ΄
δυ΄ο σηµει΄ων σε συγκεκριµε΄νη χρονικη΄ στιγµη΄,

—

«χορη΄γηση δικαιω΄µατος χρη΄σης»: η δια΄θεση δικαιω΄µατος
χρη΄σης της σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς απο΄ ΄εναν φορε΄α
χορη΄γησης,

—

«διαµετακο΄µιση»: η µεταφορα΄ εµπορευµα΄των η΄ επιβατω΄ν (που
πραγµατοποιει΄ται χωρι΄ς φο΄ρτωση η΄ επιβι΄βαση και χωρι΄ς
εκφο΄ρτωση η΄ αποβι΄βαση), καθω΄ς και η µετακι΄νηση α΄νευ
φορτι΄ου µε΄σω του εδα΄φους ενο΄ς των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν,

—

«φορε΄ας χορη΄γησης δικαιω΄µατος χρη΄σης»: η αρχη΄ η΄/και ο
διαχειριστη΄ς της υποδοµη΄ς που ορι΄ζει το κρα΄τος µε΄λος ως
αρµο΄διο για τη χορη΄γηση του δικαιω΄µατος χρη΄σης της
σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς,

—

«µεγα΄λες ενδοµεταφορε΄ς (καµποτα΄ζ) για την Ελβετι΄α»: κα΄θε
εµπορευµατικη΄ µεταφορα΄ για λογαριασµο΄ τρι΄του που εκτελει΄ται µε αφετηρι΄α ΄ενα κρα΄τος µε΄λος της Κοινο΄τητας προς
΄ενα α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, µε ο΄χηµα ταξινοµηµε΄νο στην Ελβετι΄α,
ανεξα΄ρτητα εα΄ν το ο΄χηµα, κατα΄ τη δια΄ρκεια του ΄διου
ι
ταξιδιου΄ και συ΄µφωνα µε την κανονικη΄ διαδροµη΄ του,
διε΄ρχεται απο΄ την Ελβετι΄α η΄ ο΄χι,

—

«αστικα΄ και προαστιακα΄ δροµολο΄για»: τα δροµολο΄για µεταφορω΄ν που ανταποκρι΄νονται στις ανα΄γκες ενο΄ς αστικου΄
κε΄ντρου η΄ µιας αστικη΄ς περιοχη΄ς, και στις ανα΄γκες µεταφορω΄ν
µεταξυ΄ αυτου΄ του κε΄ντρου η΄ αυτη΄ς της αστικη΄ς περιοχη΄ς και
των προαστι΄ων τους,

—

«περιφερειακα΄ δροµολο΄για»: τα δροµολο΄για µεταφορω΄ν που
σκοπο΄ ΄εχουν να εκπληρωθου΄ν οι ανα΄γκες µεταφορω΄ν µιας
περιφε΄ρειας,

—

«συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς»: οι εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς
που πραγµατοποιου΄νται µε οδικα΄ οχη΄µατα η΄ µε µονα΄δες
φο΄ρτωσης, οι οποι΄ες µεταφε΄ρονται σιδηροδροµικω΄ς για ΄ενα
τµη΄µα της διαδροµη΄ς και οι οποι΄ες εκτελου΄νται οδικω΄ς κατα΄
το αρχικο΄ η΄/και τερµατικο΄ στα΄διο της διαδροµη΄ς,

—

«τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς µε τρι΄τες χω΄ρες»: κα΄θε εµπορευµατικη΄
η΄ επιβατικη΄ µεταφορα΄ που εκτελει΄ται µε αφετηρι΄α ΄ενα
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος προς τρι΄τη χω΄ρα και αντιστρο΄φως µε
ο΄χηµα ταξινοµηµε΄νο στο α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, ανεξα΄ρτητα εα΄ν
το ο΄χηµα διε΄ρχεται απο΄ τη χω΄ρα στην οποι΄α ει΄ναι ταξινοµηµε΄νο κατα΄ τη δια΄ρκεια του ιδι΄ου ταξιδι΄ου και συ΄µφωνα µε
την κανονικη΄ διαδροµη΄ του η΄ ο΄χι,

30.4.2002

—
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«ανταγωνιστικε΄ς σιδηροδροµικε΄ς τιµε΄ς»: οι σιδηροδροµικε΄ς
τιµε΄ς θεωρου΄νται ανταγωνιστικε΄ς ο΄ταν οι µε΄σες σιδηροδροµικε΄ς τιµε΄ς στην Ελβετι΄α δεν υπερβαι΄νουν το κο΄στος οδικη΄ς
µεταφορα΄ς παρεµφερου΄ς διαδροµη΄ς, ως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα 9.

'Αρθρο 4
Επιφυ΄λαξη της συµφωνι΄ας του 1992
Με την επιφυ΄λαξη των παρεκκλι΄σεων που εισα΄γονται απο΄ την
παρου΄σα συµφωνι΄α, τα δικαιω
΄ µατα και οι υποχρεω΄σεις των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν που απορρε΄ουν απο΄ τη συµφωνι΄α του
1992 δεν θι΄γονται απο΄ τις διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Α.

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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2.
Η Ελβετι΄α διαθε΄τει µεταβατικη΄ περι΄οδο 2 ετω΄ν απο΄ την
ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας για να
καταστη΄σει τη νοµοθεσι΄α της που σχετι΄ζεται µε τον τεχνικο΄ ΄ελεγχο
των οχηµα΄των ισοδυ΄ναµη µε το κοινοτικο΄ δι΄καιο.
3.
Απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2001, το ο΄ριο του συνολικου΄ πραγµατικου΄ βα΄ρους υπο΄ φορτι΄ο για τα αρθρωτα΄ οχη΄µατα και τους
οδικου΄ς συρµου΄ς που ισχυ΄ει στην Ελβετι΄α ει΄ναι 34 το΄νοι για
ο΄λους τους τυ΄πους κυκλοφορι΄ας.
Απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2005, η Ελβετι΄α καθιστα΄ τη νοµοθεσι΄α
της σχετικα΄ µε τα µε΄γιστα βα΄ρη που επιτρε΄πονται στη διεθνη΄
κυκλοφορι΄α για τα οχη΄µατα αυτα΄ ισοδυ΄ναµη µε εκει΄νη που ισχυ΄ει
στην Κοινο΄τητα κατα΄ τη στιγµη΄ υπογραφη΄ς της συµφωνι΄ας.
4.
Η καθιε΄ρωση των οδικω΄ν τελω΄ν που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 40
πραγµατοποιει΄ται εκ παραλλη΄λου µε την προοδευτικη΄ αυ΄ξηση του
ορι΄ου βα΄ρους που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 3.
5.
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος δεσµευ΄εται να µην θε΄τει για τα
οχη΄µατα που ΄εχουν λα΄βει ΄εγκριση τυ΄που στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο
µε΄ρος αυστηρο΄τερους περιορισµου΄ς απο΄ εκει΄νους που ισχυ΄ουν
στο ΄εδαφο΄ς του.

'Αρθρο 5

'Αρθρο 8

Προ΄σβαση στο επα΄γγελµα

΄ ς για το βα΄ρος των οχηµα΄των
Μεταβατικο΄ καθεστω

1.
Οι επιχειρη΄σεις που επιθυµου΄ν να ασκη΄σουν το επα΄γγελµα
του οδικου΄ µεταφορε΄α πρε΄πει να πληρου΄ν τους κα΄τωθι τρεις
ο΄ρους:
(α)

εντιµο΄τητα·

(β)

κατα΄λληλη χρηµατοοικονοµικη΄ επιφα΄νεια·

(γ)

επαγγελµατικη΄ επα΄ρκεια.

2.
Οι διατα΄ξεις που ισχυ΄ουν σχετικα΄ περιλαµβα΄νονται στο
τµη΄µα 1 του παραρτη΄µατος 1.

1.
Ενο΄ψει της βαθµιαι΄ας καθιε΄ρωσης του οριστικου΄ καθεστω΄τος
που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 3, δευ΄τερο εδα΄φιο, οι
εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς που εκτελου΄νται µε ο΄χηµα, του οποι΄ου
το συνολικο΄ πραγµατικο΄ βα΄ρος µε φορτι΄ο υπερβαι΄νει τους
28 το΄νους (πριν τις 31.12.2000) η΄ τους 34 το΄νους (απο΄
1.1.2001 ΄εως 31.12.2004) αλλα΄ δεν υπερβαι΄νει τους 40 το΄νους,
και εκτελου΄νται µε αφετηρι΄α την Κοινο΄τητα και προορισµο΄
΄ νης (και
το΄πο ευρισκο΄µενο πε΄ραν της παραµεθορι΄ου ελβετικη΄ς ζω
αντιστρο΄φως), ο΄πως αυτη΄ ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα 6, η΄ εκτελου΄νται
υπο΄ διαµετακο΄µιση απο΄ την Ελβετι΄α, υπο΄κεινται σε ποσο΄στωση µε
καταβολη΄ τε΄λους για τη χρη΄ση της υποδοµη΄ς, συ΄µφωνα µε
τους τρο΄πους που προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 2, 3 και 4
κατωτε΄ρω. Για τα οχη΄µατα που ει΄ναι ταξινοµηµε΄να στην Ελβετι΄α, η
ποσο΄στωση αυτη΄ µπορει΄ να χρησιµοποιει΄ται και για µεταφορε΄ς
εντο΄ς του ελβετικου΄ εδα΄φους.

'Αρθρο 6
Κοινωνικα΄ προ΄τυπα
Οι διατα΄ξεις που ισχυ΄ουν σε κοινωνικα΄ θε΄µατα περιλαµβα΄νονται
στο τµη΄µα 2 του παραρτη΄µατος 1.

'Αρθρο 7
Τεχνικα΄ προ΄τυπα
1.
Με την επιφυ΄λαξη των παραγρα΄φων 2 και 3, η Ελβετι΄α
θεσπι΄ζει, το αργο΄τερο 6 µη΄νες µετα΄ την υπογραφη΄ της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, καθεστω΄τα ισοδυ΄ναµα της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας
σχετικα΄ µε τους τεχνικου΄ς ο΄ρους που διε΄πουν τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς
που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα 3 του παραρτη΄µατος 1.

2.
Η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει ποσο΄στωση 250 000 αδειω΄ν για το
΄ετος 2000. Προβαι΄νει σε κατανοµη΄ των αδειω΄ν αυτω΄ν µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν. Η Ελβετι΄α λαµβα΄νει ποσο΄στωση 250 000 αδειω΄ν
για το ΄ετος 2000. Σε περι΄πτωση που η συµφωνι΄α δεν αρχι΄σει να
ισχυ΄ει την 1η Ιανουαρι΄ου 2000, ο αριθµο΄ς αδειω΄ν που προβλε΄πονται για το ΄ετος 2000 µειω΄νεται κατ' αναλογι΄α.
3.
Η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει ποσο΄στωση 300 000 αδειω΄ν το΄σο
για το ΄ετος 2001 ο΄σο και για το ΄ετος 2002. Η Ελβετι΄α λαµβα΄νει
ποσο΄στωση 300 000 αδειω΄ν το΄σο για το ΄ετος 2001 ο΄σο και για
το ΄ετος 2002.
4.
Η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει ποσο΄στωση 400 000 αδειω΄ν το΄σο
για το ΄ετος 2003 ο΄σο και για το ΄ετος 2004. Η Ελβετι΄α λαµβα΄νει
ποσο΄στωση 400 000 αδειω΄ν το΄σο για το ΄ετος 2003 ο΄σο και για
το ΄ετος 2004.

L 114/94

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

5.
Η χρη΄ση των αδειω΄ν που προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 2,
3 και 4 εξαρτα΄ται για κα΄θε µεταφορε΄α, Ελβετο΄ η΄ κοινοτικο΄, απο΄
την εξο΄φληση τε΄λους για τη χρη΄ση της ελβετικη΄ς υποδοµη΄ς, το
οποι΄ο υπολογι΄ζεται και εισπρα΄ττεται συ΄µφωνα µε τους τρο΄πους
που περιλαµβα΄νει το παρα΄ρτηµα 2.
6.
Απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2005, τα οχη΄µατα που πληρου΄ν τα
τεχνικα΄ προ΄τυπα που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 3,
δευ΄τερο εδα΄φιο, εξαιρου΄νται βα΄σει του α΄ρθρου 32 κα΄θε καθεστω΄τος ποσο΄στωσης η΄ αδειω΄ν.

Β. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

'Αρθρο 11
∆ιαµετακο΄µιση απο΄ το ΄εδαφος της Αυστρι΄ας
Για τη διαµετακο΄µιση των ελβετω΄ν µεταφορε΄ων απο΄ το ΄εδαφος της
Αυστρι΄ας ισχυ΄ει συ΄στηµα οικοσηµει΄ων ισοδυ΄ναµο εκει΄νου που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 του Πρωτοκο΄λλου αριθ. 9 της Πρα΄ξης
Προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, εντο΄ς των
ορι΄ων ισχυ΄ος του Πρωτοκο΄λλου αυτου΄. Η µε΄θοδος υπολογισµου΄
και οι λεπτοµερει΄ς κανο΄νες και διαδικασι΄ες διαχει΄ρισης και
ελε΄γχου των οικοσηµει΄ων καθορι΄ζονται διοικητικω΄ς κατο΄πιν κοινη΄ς
συµφωνι΄ας µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν κατα΄ τη στιγµη΄
συ΄ναψης της παρου΄σας συµφωνι΄ας και τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν
συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις του Πρωτοκο΄λλου αριθ. 9 που
προαναφε΄ρθηκε.

'Αρθρο 9

'Αρθρο 12

΄ ν των
Εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς µεταξυ΄ των εδαφω
΄ν
συµβαλλοµε΄νων µερω
1.
Οι διεθνει΄ς οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των για λογαριασµο΄
τρι΄του, καθω΄ς και οι διαδροµε΄ς χωρι΄ς φορτι΄ο που πραγµατοποιου΄νται µεταξυ΄ των εδαφω΄ν των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν εκτελου΄νται
µε την κα΄λυψη κοινοτικη΄ς αδει΄ας για τους κοινοτικου΄ς µεταφορει΄ς
που ΄εχει θεσπισθει΄ µε τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 της
οποι΄ας το υπο΄δειγµα δι΄δεται στο παρα΄ρτηµα 3, και µε την κα΄λυψη
παρεµφερου΄ς ελβετικη΄ς αδει΄ας για τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς.

30.4.2002

Μεγα΄λες ενδοµεταφορε΄ς για την Ελβετι΄α
1.
Απο΄ το ΄ετος 2001, οι µεγα΄λες ενδοµεταφορε΄ς για την
Ελβετι΄α επιτρε΄πονται υπο΄ τους κα΄τωθι ο΄ρους:
—

οι µεταφορε΄ς αυτε΄ς να εκτελου΄νται µε την κα΄λυψη ελβετικη΄ς
αδει΄ας, ο΄πως αναφε΄ρει το α΄ρθρο 9, παρα΄γραφος 1,

—

να περιορι΄ζονται σε µι΄α µεταφορα΄, κατα΄ την επιστροφη΄, µετα΄
απο΄ µεταφορα΄ εµπορευµα΄των µεταξυ΄ Ελβετι΄ας και ενο΄ς
κρα΄τους µε΄λους της Κοινο΄τητας.

2.
Αυτε΄ς οι εκδιδο΄µενες α΄δειες αντικαθιστου΄ν, για τις µεταφορε΄ς που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
τις διµερει΄ς α΄δειες που ανταλλα΄σσονται µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν
της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας και οι οποι΄ες η΄ταν αναγκαι΄ες
µε΄χρι την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

2.
Ωστο΄σο, µε΄χρι την ηµεροµηνι΄α αυτη΄, θα ει΄ναι δυνατη΄ η
α΄σκηση των υπαρχο΄ντων δικαιωµα΄των που απορρε΄ουν απο΄ τις
ισχυ΄ουσες διµερει΄ς συµφωνι΄ες. Κατα΄λογος των δικαιωµα΄των αυτω΄ν
περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα 5 της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

3.
Οι µεταφορε΄ς που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 4 απαλλα΄σσονται κα΄θε καθεστω΄τος α΄δειας και κα΄θε α΄δειας µεταφορα΄ς.

3.
Απο΄ το ΄ετος 2005, οι µεγα΄λες ενδοµεταφορε΄ς για την
Ελβετι΄α ει΄ναι εντελω΄ς ελευ΄θερες. Οι µεταφορε΄ς εκτελου΄νται µε την
κα΄λυψη της ελβετικη΄ς αδει΄ας που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 9,
παρα΄γραφος 1.

4.
Οι διαδικασι΄ες που διε΄πουν την ΄εκδοση, χρη΄ση, ανανε΄ωση
και ανα΄κληση των αδειω΄ν, καθω΄ς και οι διαδικασι΄ες οι σχετικε΄ς µε
την αµοιβαι΄α συνδροµη΄, καλυ΄πτονται απο΄ τις διατα΄ξεις του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 για τους κοινοτικου΄ς µεταφορει΄ς
και απο΄ τις ισοδυ΄ναµες διατα΄ξεις της Ελβετι΄ας.

'Αρθρο 10
Εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς υπο΄ διαµετακο΄µιση απο΄ το
΄ν
΄εδαφος των συµβαλλοµε΄νων µερω
1.
Οι διεθνει΄ς οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των για λογαριασµο΄
τρι΄του, καθω΄ς και οι διαδροµε΄ς χωρι΄ς φορτι΄ο που εκτελου΄νται
υπο΄ διαµετακο΄µιση απο΄ τα εδα΄φη των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν
ελευθερω΄νονται. Οι µεταφορε΄ς αυτε΄ς πραγµατοποιου΄νται µε την
κα΄λυψη των αδειω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9.
2.

Ισχυ΄ουν οι παρα΄γραφοι 2, 3 και 4 του α΄ρθρου 9.

'Αρθρο 13
΄ ρες
Τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς µε τρι΄τες χω
1.
Το καθεστω΄ς που διε΄πει τις τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς µε τρι΄τες
χω΄ρες καθορι΄ζεται κατο΄πιν κοινη΄ς συµφωνι΄ας µετα΄ τη συ΄ναψη
αναγκαι΄ας συµφωνι΄ας µεταξυ΄, αφενο΄ς, της Κοινο΄τητας και της
τρι΄της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας, καθω΄ς και αφετε΄ρου, της Ελβετι΄ας
και της τρι΄της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας. Το καθεστω΄ς αυτο΄ σκοπο΄
΄εχει να εξασφαλισθει΄αµοιβαιο΄τητα µεταχει΄ρισης µεταξυ΄ κοινοτικω΄ν
και ελβετω΄ν µεταφορε΄ων στις τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς.
2.
Εν αναµονη΄ της συ΄ναψης συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας
και των τρι΄των ενδιαφεροµε΄νων χωρω΄ν, η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν
θι΄γει τις διατα΄ξεις σχετικα΄ µε αυτε΄ς τις τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς που
περιλαµβα΄νονται στις διµερει΄ς συµφωνι΄ες και ΄εχουν συναφθει΄
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας σχετικα΄
µε τη µεταφορα΄ µε τις τρι΄τες χω΄ρες. Κατα΄λογος των δικαιωµα΄των
αυτω΄ν περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα 5 της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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3.
Αφου΄ προσδιοριστει΄ το καθεστω΄ς που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 1, η Ελβετι΄α συνα΄πτει η΄ αναπροσαρµο΄ζει κατα΄ το
δυνατο΄ν τις διµερει΄ς συµφωνι΄ες µε τις εν λο΄γω τρι΄τες χω΄ρες.

'Αρθρο 14
Μεταφορα΄ µεταξυ΄ δυ΄ο σηµει΄ων ευρισκο΄µενων στο ΄εδαφος
ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους της Κοινο΄τητας η΄ µεταξυ΄ δυ΄ο σηµει΄ων
ευρισκο΄µενων στο ΄εδαφος της Ελβετι΄ας
Οι µεταφορε΄ς µεταξυ΄ δυ΄ο σηµει΄ων ευρισκο΄µενων στο ΄εδαφος ενο΄ς
κρα΄τους µε΄λους της Κοινο΄τητας που πραγµατοποιου΄νται µε ο΄χηµα
ταξινοµηµε΄νο στην Ελβετι΄α, καθω΄ς και οι µεταφορε΄ς µεταξυ΄ δυ΄ο
σηµει΄ων ευρισκο΄µενων στο ΄εδαφος της Ελβετι΄ας που πραγµατοποιου΄νται µε ο΄χηµα ταξινοµηµε΄νο σε κρα΄τος µε΄λος της Κοινο΄τητας
δεν επιτρε΄πονται βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 15
Απαγο΄ρευση κυκλοφορι΄ας τη νυ΄χτα και την Κυριακη΄ και
εξαιρε΄σεις απο΄ το ο΄ριο βα΄ρους
1.
Η απαγο΄ρευση της κυκλοφορι΄ας τη νυ΄χτα στο ΄εδαφος της
Ελβετι΄ας ισχυ΄ει µο΄νον απο΄ τις 10 µ.µ. ΄εως τις 5 π.µ.

—
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πληροι΄ τους κανονισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την οδικη΄ ασφα΄λεια
συ΄µφωνα µε τα προ΄τυπα που ισχυ΄ουν για οδηγου΄ς και
οχη΄µατα.

2.
Κα΄θε µεταφορε΄ας που εκτελει΄ µεταφορε΄ς για λογαριασµο΄
τρι΄του µπορει΄ να εκτελει΄ τα δροµολο΄για µεταφορω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1, σηµει΄ο 3 του παραρτη΄µατος 7 χωρι΄ς
διακρι΄σεις λο΄γω ιθαγε΄νειας η΄ το΄που εγκατα΄σταση΄ς του, υπο΄ τον
ο΄ρο ο΄τι:
—

΄εχει εξουσιοδοτηθει΄ στο κρα΄τος µε΄λος της Κοινο΄τητας ο΄που
ο µεταφορε΄ας ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος η΄ στην Ελβετι΄α να εκτελει΄
µεταφορε΄ς µε που΄λµαν και λεωφορει΄α συ΄µφωνα µε τους
ο΄ρους προ΄σβασης στην αγορα΄ που ορι΄ζει η εθνικη΄ νοµοθεσι΄α,

—

πληροι΄ τους κανονισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την οδικη΄ ασφα΄λεια
συ΄µφωνα µε τα προ΄τυπα που ισχυ΄ουν για οδηγου΄ς και
οχη΄µατα.

3.
Για την εκτε΄λεση διεθνω΄ν µεταφορω΄ν επιβατω΄ν µε που΄λµαν
και λεωφορει΄α, κα΄θε µεταφορε΄ας που πληροι΄ τα κριτη΄ρια της
παραγρα΄φου 1 οφει΄λει να διαθε΄τει κοινοτικη΄ α΄δεια κοινοτικου΄
µεταφορε΄α η΄ παρεµφερη΄ ελβετικη΄ α΄δεια ελβετου΄ µεταφορε΄α.

2.
Οι εξαιρε΄σεις απο΄ το ο΄ριο βα΄ρους και απο΄ την απαγο΄ρευση
κυκλοφορι΄ας τη νυ΄χτα και την Κυριακη΄, αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 6.

Το υπο΄δειγµα, οι διαδικασι΄ες χορη΄γησης, η χρη΄ση και η ανανε΄ωση
των αδειω΄ν καλυ΄πτονται απο΄ τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 684/92, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ)
αριθ. 11/98, για τους κοινοτικου΄ς µεταφορει΄ς, και απο΄ τις
ισοδυ΄ναµες διατα΄ξεις της Ελβετι΄ας.

3.
Οι εξαιρε΄σεις απο΄ την απαγο΄ρευση της κυκλοφορι΄ας τη
νυ΄χτα παραχωρου΄νται χωρι΄ς διακρι΄σεις και χορηγου΄νται απο΄ µια
µο΄νον θυρι΄δα, µε την καταβολη΄ ενο΄ς τε΄λους για την κα΄λυψη των
διοικητικω΄ν εξο΄δων.

'Αρθρο 18

'Αρθρο 16
Κατα΄ργηση ορισµε΄νων εξαιρε΄σεων απο΄ το ο΄ριο βα΄ρους
Οι διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος 6, παρα΄γραφος ΙΙ, σηµει΄α 3 και 4
της συµφωνι΄ας του 1992 παυ΄ουν να ισχυ΄ουν απο΄ την ηµεροµηνι΄α
΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
Γ.

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

'Αρθρο 17

Προ΄σβαση στην αγορα΄
1.
Τα ΄εκτακτα δροµολο΄για που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1,
σηµει΄ο 2.1 του παραρτη΄µατος 7 απαλλα΄σσονται της χορη΄γησης
αδει΄ας.
2.
Τα τακτικα΄ ειδικα΄ δροµολο΄για που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1
σηµει΄ο 1.2 του παραρτη΄µατος 7 απαλλα΄σσονται της χορη΄γησης
αδει΄ας υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι καλυ΄πτονται στο ΄εδαφος της Κοινο΄τητας,
απο΄ συ΄µβαση µεταξυ΄ διοργανωτου΄ και µεταφορε΄α.
3.
Οι µετακινη΄σεις των οχηµα΄των χωρι΄ς φορτι΄ο που σχετι΄ζονται
µε τις µεταφορε΄ς που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 1 και 2
απαλλα΄σσονται επι΄σης της χορη΄γησης αδει΄ας.

'Οροι ισχυ΄οντες για τους µεταφορει΄ς
1.
Κα΄θε µεταφορε΄ας που εκτελει΄ µεταφορε΄ς για λογαριασµο΄
τρι΄του µπορει΄ να εκτελει΄ τα δροµολο΄για µεταφορω΄ν που ορι΄ζονται
στο α΄ρθρο 1 του παραρτη΄µατος 7 χωρι΄ς διακρι΄σεις λο΄γω ιθαγε΄νειας η΄ το΄που εγκατα΄σταση΄ς του, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι:
—

΄εχει εξουσιοδοτηθει΄ στο κρα΄τος µε΄λος της Κοινο΄τητας ο΄που
ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος ο µεταφορε΄ας η΄ στην Ελβετι΄α να
εκτελει΄ µεταφορε΄ς µε που΄λµαν και λεωφορει΄α, µε τακτικα΄
δροµολο΄για, καθω΄ς και µε ειδικα΄ τακτικα΄ δροµολο΄για η΄
΄εκτακτα δροµολο΄για,

4.
Τα τακτικα΄ ειδικα΄ δροµολο΄για υπο΄κεινται στην ΄εκδοση
αδει΄ας συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 2 και εντευ΄θεν του παραρτη΄µατος 7.
5.
Τα ειδικα΄ τακτικα΄ δροµολο΄για που δεν καλυ΄πτονται απο΄
συ΄µβαση συναφθει΄σα µεταξυ΄ διοργανωτου΄ και µεταφορε΄α υπο΄κεινται στην ΄εκδοση αδει΄ας στο ΄εδαφος της Κοινο΄τητας συ΄µφωνα µε
τα α΄ρθρα 2 και εντευ΄θεν του παραρτη΄µατος 7.
Στην Ελβετι΄α, τα ανωτε΄ρω δροµολο΄για απαλλα΄σσονται της ΄εκδοσης αδει΄ας.
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'Αρθρο 22

6.
Οι οδικε΄ς µεταφορε΄ς για λογαριασµο΄ τρι΄του που ορι΄ζονται
στο α΄ρθρο 1, σηµει΄ο 3 του παραρτη΄µατος 7 απαλλα΄σσονται της
΄εκδοσης αδει΄ας και υπο΄κεινται, στο ΄εδαφος της Κοινο΄τητας σε
καθεστω΄ς ΄εκδοσης βεβαι΄ωσης.

'Αρθρο 19
΄ ρες
Τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς µε τρι΄τες χω

Μεταβατικη΄ δια΄ταξη
Οι α΄δειες δροµολογι΄ων που υφι΄στανται ΄εως την ηµεροµηνι΄α
΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας εξακολουθου΄ν να
ισχυ΄ουν µε΄χρις ο΄του λη΄ξουν, εφο΄σον τα συγκεκριµε΄να δροµολο΄για
εξακολουθου΄ν να υπο΄κεινται στην ΄εκδοση αδει΄ας.

1.
Το καθεστω΄ς που διε΄πει τις τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς µε τρι΄τες
χω΄ρες θα καθοριστει΄ κατο΄πιν κοινη΄ς συµφωνι΄ας µετα΄ τη συ΄ναψη
της αναγκαι΄ας συµφωνι΄ας µεταξυ΄, αφενο΄ς, της Κοινο΄τητας και της
τρι΄της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας, καθω΄ς και αφετε΄ρου, της Ελβετι΄ας
και της τρι΄της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας. Το καθεστω΄ς αυτο΄ σκοπο΄
΄εχει να εξασφαλισθει΄ η αµοιβαιο΄τητα µεταχει΄ρισης µεταξυ΄ κοινοτικω΄ν και ελβετω΄ν µεταφορε΄ων στις εν λο΄γω τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς.
2.
Εν αναµονη΄ της συ΄ναψης συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας
και των τρι΄των ενδιαφεροµε΄νων χωρω΄ν, η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν
θι΄γει τις διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τις µεταφορε΄ς που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, οι οποι΄ες περιε΄χονται στις διµερει΄ς συµφωνι΄ες που
΄εχουν συνα΄ψει τα κρα΄τη µε΄λη της Κοινο΄τητας και η Ελβετι΄α ο΄σον
αφορα΄ τις µεταφορε΄ς µε τρι΄τες χω΄ρες. Κατα΄λογος των δικαιωµα΄των
αυτω΄ν περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα 8 της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
3.
Αφου΄ προσδιοριστει΄ το καθεστω΄ς που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 1, η Ελβετι΄α συνα΄πτει η΄ αναπροσαρµο΄ζει κατα΄ το
δυνατο΄ν τις διµερει΄ς της συµφωνι΄ες της µε τις εν λο΄γω τρι΄τες
χω΄ρες.

'Αρθρο 20
Μεταφορε΄ς µεταξυ΄ δυ΄ο σηµει΄ων ευρισκο΄µενων στο ΄εδαφος
του ιδι΄ου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους
1.
Οι µεταφορε΄ς µεταξυ΄ δυ΄ο σηµει΄ων ευρισκο΄µενων στο ΄εδαφος
ενο΄ς των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν που εκτελου΄νται απο΄ µεταφορει΄ς
εγκατεστηµε΄νους στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος δεν επιτρε΄πονται
βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
2.
Ωστο΄σο, τα υπα΄ρχοντα δικαιω΄µατα που απορρε΄ουν απο΄
διµερει΄ς συµφωνι΄ες που ΄εχουν συναφθει΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν
της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας µπορου΄ν ακο΄µα να ασκηθου΄ν,
υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν υφι΄σταται καµι΄α διακριτικη΄ µεταχει΄ριση
µεταξυ΄ κοινοτικω΄ν µεταφορε΄ων και ο΄τι δεν υπα΄ρχουν στρεβλω΄σεις
του ανταγωνισµου΄. Κατα΄λογος των δικαιωµα΄των αυτω΄ν περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα 8 της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 21
∆ιαδικασι΄ες
Οι διαδικασι΄ες που διε΄πουν την ΄εκδοση, χρη΄ση, ανανε΄ωση και
ακυ΄ρωση των αδειω΄ν, καθω΄ς και διαδικασι΄ες σχετικα΄ µε την
αµοιβαι΄α συνδροµη΄ καλυ΄πτονται απο΄ τις διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος 7 της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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'Αρθρο 23
Ανεξαρτησι΄α διαχει΄ρισης
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεσµευ΄ονται:
—

να εξασφαλι΄σουν ανεξαρτησι΄α διαχει΄ρισης στις σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις, ιδι΄ως παρε΄χοντα΄ς τους ανεξα΄ρτητο νοµικο΄
καθεστω΄ς, επιτρε΄ποντα΄ς τους να αναπροσαρµο΄ζουν τις
δραστηριο΄τητε΄ς τους στις απαιτη΄σεις της αγορα΄ς και να
εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η διαχει΄ριση΄ τους πραγµατοποιει΄ται υπ'
ευθυ΄νη των διευθυντικω΄ν τους οργα΄νων,

—

να διαχωρι΄σουν τη διαχει΄ριση της σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς
απο΄ την εκµετα΄λλευση των υπηρεσιω΄ν µεταφορω΄ν που
παρε΄χουν οι σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις, τουλα΄χιστον απο΄
λογιστικη΄ α΄ποψη· η χρηµατοδο΄τηση της µιας απο΄ τις δυ΄ο
δραστηριο΄τητες δεν µπορει΄ να µεταφε΄ρεται στην α΄λλη.

'Αρθρο 24
΄ µατα προ΄σβασης και διαµετακο΄µισης στη
∆ικαιω
σιδηροδροµικη΄ υποδοµη΄
1.
Οι σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις και οι διεθνει΄ς ο΄µιλοι ΄εχουν
τα δικαιω΄µατα προ΄σβασης η΄/και διαµετακο΄µισης που ορι΄ζει η
κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α, στην οποι΄α παραπε΄µπει το παρα΄ρτηµα 1,
τµη΄µα 4.
2.
Στις σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νες
στο ΄εδαφος συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους παρε΄χεται δικαι΄ωµα προ΄σβασης στην υποδοµη΄ που βρι΄σκεται στο ΄εδαφος του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους µε σκοπο΄ την εκµετα΄λλευση των διεθνω΄ν δροµολογι΄ων συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν.
3.
Οι σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις και οι διεθνει΄ς ο΄µιλοι που
εκµεταλλευ΄ονται τα δικαιω΄µατα προ΄σβασης που αφορου΄ν τη
διαµετακο΄µιση συνα΄πτουν τις απαιτου΄µενες διοικητικε΄ς, τεχνικε΄ς
και οικονοµικε΄ς συµφωνι΄ες µε τους διαχειριστε΄ς της σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς που χρησιµοποιου΄ν, µε σκοπο΄ να διευθετου΄ν τα
θε΄µατα ρυ΄θµισης και ασφα΄λειας της κυκλοφορι΄ας που σχετι΄ζονται
µε τα δροµολο΄για διεθνω΄ν µεταφορω΄ν που αναφε΄ρονται στις
παραγρα΄φους 1 και 2.
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'Αρθρο 25

'Αρθρο 27

Σιδηροδροµικε΄ς α΄δειες

΄ µατος ζω
΄ νης γραφικου΄ περιεχοµε΄νου
Χορη΄γηση δικαιω

1.
Η χορη΄γηση αδει΄ας ανα΄λογης προς το δεδοµε΄νο τυ΄πο
σιδηροδροµικου΄ δροµολογι΄ου αποτελει΄ προϋπο΄θεση για κα΄θε
αι΄τηση προ΄σβασης η΄ διαµετακο΄µισης απο΄ τη σιδηροδροµικη΄
υποδοµη΄ και, εποµε΄νως, προϋπο΄θεση για το δικαι΄ωµα εκµετα΄λλευσης των δροµολογι΄ων µεταφορω΄ν. Αυτη΄ καθεαυτη΄ η α΄δεια δεν
παρε΄χει το δικαι΄ωµα προ΄σβασης στη σιδηροδροµικη΄ υποδοµη΄.

1.
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος υποδεικνυ΄ει τον αρµο΄διο κατανοµη΄ς της µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας ει΄τε προ΄κειται για ειδικη΄ αρχη΄
ει΄τε για τον διαχειριστη΄ της υποδοµη΄ς. Ο οργανισµο΄ς κατανοµη΄ς, ο
οποι΄ος γνωρι΄ζει ο΄λες τις διαθε΄σιµες ζω΄νες γραφικου΄ δροµολογι΄ου,
µεριµνα΄ ιδι΄ως ω΄στε:

2.
Μια σιδηροδροµικη΄ επιχει΄ρηση ΄εχει το δικαι΄ωµα να ζητη΄σει
α΄δεια στην Ελβετι΄α η΄ στο κρα΄τος µε΄λος της Κοινο΄τητας ο΄που ει΄ναι
΄εχει την ΄εδρα της. Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεν χορηγου΄ν α΄δειες
ου΄τε παρατει΄νουν την ισχυ΄ τους εφο΄σον δεν πληρου΄νται οι
απαιτη΄σεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
3.
Οι α΄δειες εκδι΄δονται απο΄ την αρµο΄δια για τις α΄δειες αρχη΄
που ΄εχει υποδειχθει΄ για το σκοπο΄ αυτο΄ στις υπα΄ρχουσες και νε΄ες
επιχειρη΄σεις υπ' ευθυ΄νη των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν.
4.
Οι α΄δειες αναγνωρι΄ζονται στην Κοινο΄τητα η΄ στην Ελβετι΄α
αµοιβαι΄α.
5.
Οι α΄δειες προϋποθε΄τουν ο΄τι πληρου΄νται οι απαιτη΄σεις που
΄εχουν οριστει΄ απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη σε θε΄µατα εντιµο΄τητας,
χρηµατοοικονοµικη΄ς επιφα΄νειας και επαγγελµατικη΄ς επα΄ρκειας,
καθω΄ς επι΄σης και σε θε΄µατα κα΄λυψης της αστικη΄ς ευθυ΄νης, καθο΄λη
τη δια΄ρκεια της ισχυ΄ος τους. Οι διατα΄ξεις που ισχυ΄ουν σχετικα΄
περιλαµβα΄νονται στο τµη΄µα 4 του παραρτη΄µατος 1.
6.
Οι α΄δειες ισχυ΄ουν για το χρονικο΄ δια΄στηµα κατα΄ το οποι΄ο η
σιδηροδροµικη΄ επιχει΄ρηση πληροι΄ τις υποχρεω΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ τις προαναφερθει΄σες νοµικε΄ς διατα΄ξεις. Ωστο΄σο, η
αρµο΄δια αρχη΄ µπορει΄ να απαιτη΄σει επανεξε΄ταση των υποχρεω΄σεων
αυτω΄ν σε τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα.
7.
Οι διαδικασι΄ες που αφορου΄ν τον ΄ελεγχο, την τροποποι΄ηση,
την αναστολη΄ η΄ την ανα΄κληση µιας αδει΄ας ρυθµι΄ζονται απο΄ τις
προαναφερθει΄σες νοµικε΄ς διατα΄ξεις.

'Αρθρο 26
Χορη΄γηση του πιστοποιητικου΄ ασφαλει΄ας
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη προβλε΄πουν ο΄τι οι σιδηροδροµικε΄ς
επιχειρη΄σεις υποχρεου΄νται να υποβα΄λλουν και πιστοποιητικο΄
ασφαλει΄ας, το οποι΄ο ορι΄ζει τις απαιτη΄σεις που τους επιβα΄λλονται
σε θε΄µατα ασφαλει΄ας ω΄στε να εξασφαλι΄ζονται ασφαλη΄ δροµολο΄για
στις συγκεκριµε΄νες διαδροµε΄ς.
2.
Η σιδηροδροµικη΄ επιχει΄ρηση µπορει΄ να ζητη΄σει το πιστοποιητικο΄ ασφαλει΄ας απο΄ φορε΄α που θα ΄εχει υποδειχθει΄ απο΄
το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ο΄που ευρι΄σκεται η χρησιµοποιου΄µενη
υποδοµη΄.
3.
Προκειµε΄νου να λα΄βει το πιστοποιητικο΄ ασφαλει΄ας, η
σιδηροδροµικη΄ επιχει΄ρηση οφει΄λει να τηρει΄ τις προδιαγραφε΄ς της
ελβετικη΄ς νοµοθεσι΄ας για το τµη΄µα της διαδροµη΄ς που βρι΄σκεται
στην Ελβετι΄α και εκει΄νες της νοµοθεσι΄ας που ισχυ΄ει στην Κοινο΄τητα
για το τµη΄µα της διαδροµη΄ς που βρι΄σκεται στο ΄εδαφος της
Κοινο΄τητας.

—

η µεταφορικη΄ ικανο΄τητα της σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς να
κατανε΄µεται δι΄καια και χωρι΄ς διακρι΄σεις,

—

η διαδικασι΄α κατανοµη΄ς να επιτρε΄πει αποτελεσµατικη΄ και
βε΄λτιστη χρη΄ση της υποδοµη΄ς µε την επιφυ΄λαξη των
παραγρα΄φων 3 και 4 του παρο΄ντος α΄ρθρου.

2.
Η σιδηροδροµικη΄ επιχει΄ρηση η΄ ο διεθνη΄ς ο΄µιλος που ζητει΄
τη χορη΄γηση µι΄ας η΄ περισσοτε΄ρων ζωνω΄ν γραφικου΄ δροµολογι΄ου
απευθυ΄νεται στον(στους) οργανισµο΄(ου΄ς) του συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους, στο ΄εδαφος του οποι΄ου πραγµατοποιει΄ται η αναχω΄ρηση
του δροµολογι΄ου. Ο οργανισµο΄ς κατανοµη΄ς, στον οποι΄ο υποβα΄λλεται η αι΄τηση µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας της υποδοµη΄ς, ενηµερω΄νει
αµε΄σως τους ενδιαφερο΄µενους οµολο΄γους του, οι οποι΄οι αποφαι΄νονται το αργο΄τερο ΄ενα µη΄να µετα΄ την παραλαβη΄ των αναγκαι΄ων
πληροφοριω΄ν, κα΄θε δε οργανισµο΄ς κατανοµη΄ς µπορει΄να απορρι΄ψει
την αι΄τηση. Ο οργανισµο΄ς κατανοµη΄ς, στον οποι΄ο υποβα΄λλεται η
αι΄τηση, αποφαι΄νεται, σε συνεννο΄ηση µε τους ενδιαφερο΄µενους
οµολο΄γους του, το αργο΄τερο δυ΄ο µη΄νες µετα΄ την ηµεροµηνι΄α
διαβι΄βασης ο΄λων των αναγκαι΄ων πληροφοριω
΄ ν. Οι διαδικασι΄ες σε
ο΄,τι αφορα΄ την εξε΄ταση µιας αι΄τησης µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας της
υποδοµη΄ς ρυθµι΄ζονται απο΄ τις διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νει το
τµη΄µα 4 του παραρτη΄µατος 1.
3.
Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α µπορου΄ν να λα΄βουν τα αναγκαι΄α
µε΄τρα για να εξασφαλι΄σουν ο΄τι στην κατανοµη΄ της µεταφορικη΄ς
ικανο΄τητας των σιδηροδροµικω΄ν υποδοµω΄ν δι΄δεται προτεραιο΄τητα
στα κα΄τωθι σιδηροδροµικα΄ δροµολο΄για:
(α)

δροµολο΄για παρεχο΄µενα προς ο΄φελος του κοινου΄·

(β)

δροµολο΄για που εκτελου΄νται πλη΄ρως η΄ εν µε΄ρει σε µια
υποδοµη΄ ειδικα΄ κατασκευασµε΄νη η΄ διευθετηµε΄νη για αυτα΄
(π.χ. ειδικε΄ς γραµµε΄ς µεγα΄λης ταχυ΄τητας η΄ ειδικε΄ς γραµµε΄ς
µεταφορα΄ς εµπορευµα΄των).

4.
Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α µπορου΄ν να επιφορτι΄σουν τον
οργανισµο΄ κατανοµη΄ς να χορηγη΄σει σε σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις που εκτελου΄ν ορισµε΄νους τυ΄πους δροµολογι΄ων η΄ που
εκτελου΄ν δροµολο΄για σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς, ειδικα΄ δικαιω΄µατα
ο΄σον αφορα΄ την κατανοµη΄ της µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας υποδοµη΄ς
χωρι΄ς διακριτικη΄ µεταχει΄ριση, εφο΄σον τα δικαιω΄µατα αυτα΄ ει΄ναι
απαραι΄τητα για να εξασφαλισθει΄ καλο΄ επι΄πεδο παροχη΄ς δηµοσι΄ων
υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄ η΄ αποτελεσµατικη΄ χρη΄ση της µεταφορικη΄ς
ικανο΄τητας της υποδοµη΄ς, η΄ για να καταστει΄ δυνατη΄ η χρηµατοδο΄τηση νε΄ων υποδοµω΄ν.
5.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να προβλε΄ψουν ο΄τι οι
αιτη΄σεις προ΄σβασης στις υποδοµε΄ς µπορου΄ν να συνοδευ΄ονται απο΄
εγγυοδοσι΄α η΄ παρεµφερη΄ ασφα΄λεια.
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6.
Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α αποφασι΄ζουν και δηµοσιευ΄ουν
τις διαδικασι΄ες κατανοµη΄ς της µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας των
σιδηροδροµικω΄ν υποδοµω΄ν. Ενηµερω΄νουν επι΄σης αµε΄σως τη Μεικτη΄ Επιτροπη΄ που συγκροτει΄ται βα΄σει του α΄ρθρου 51 της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

'Αρθρο 28

Α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Λογαριασµοι΄ και τε΄λη χρη΄σης

'Αρθρο 30
1.
Οι λογαριασµοι΄ του διαχειριστη΄ µιας υποδοµη΄ς πρε΄πει να
ει΄ναι τουλα΄χιστον ισοσκελισµε΄νοι, για ευ΄λογο χρονικο΄ δια΄στηµα
µεταξυ΄, αφενο΄ς, των εσο΄δων που εισπρα΄ττονται απο΄ τα τε΄λη αυτα΄
και τις τυχο΄ν κρατικε΄ς επιχορηγη΄σεις, και, αφετε΄ρου, των δαπανω΄ν
υποδοµη΄ς.
2.
Ο διαχειριστη΄ς της υποδοµη΄ς επιβα΄λλει τε΄λη χρη΄σης της
σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς που ΄εχει υπο΄ τη διαχει΄ριση΄ του, τα
οποι΄α καταβα΄λλουν οι σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις η΄ οι διεθνει΄ς
ο΄µιλοι που χρησιµοποιου΄ν την εν λο΄γω υποδοµη΄.
3.
Τα τε΄λη χρη΄σης υποδοµη΄ς καθορι΄ζονται, ιδι΄ως, ανα΄λογα µε
τη φυ΄ση του δροµολογι΄ου, την περι΄οδο του δροµολογι΄ου, την
κατα΄σταση της αγορα΄ς, καθω΄ς και µε τη φυ΄ση και τη φθορα΄ της
υποδοµη΄ς.
4.
Η καταβολη΄ των τελω΄ν πραγµατοποιει΄ται στον/στους διαχειριστη΄(ε΄ς) της υποδοµη΄ς.

Στο΄χοι

1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν να καταστρω΄σουν καθο΄σον χρεια΄ζεται συντονισµε΄νη πολιτικη΄ µεταφορω΄ν εµπορευµα΄των
και επιβατω΄ν. Στο΄χος της πολιτικη΄ς αυτη΄ς ει΄ναι να συνδυαστει΄
η αποτελεσµατικο΄τητα των µεταφορικω΄ν συστηµα΄των µε την
προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, εξασφαλι΄ζοντας ΄ετσι διαρκη΄ κινητικο΄τητα.

2.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη καταβα΄λλουν προσπα΄θεια να
καταστη΄σουν συγκρι΄σιµες σε µεγα΄λο βαθµο΄ τις συνθη΄κες µεταφορα΄ς, ακο΄µη και σε ο΄,τι αφορα΄ τη φορολογι΄α, στα αντι΄στοιχα
εδα΄φη τους, προκειµε΄νου ιδι΄ως να αποφευ΄γεται η εκτροπη΄ της
κυκλοφορι΄ας προς την περιοχη΄ των 'Αλπεων η΄ προκειµε΄νου να
επιτευχθει΄ καλυ΄τερη κατανοµη΄ της κυκλοφορι΄ας.

'Αρθρο 31

5.
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος καθορι΄ζει τους τρο΄πους προσδιορισµου΄ των τελω΄ν, αφου΄ συµβουλευθει΄ το διαχειριστη΄ της υποδοµη΄ς. Τα τε΄λη που εισπρα΄ττονται για δροµολο΄για ισοδυνα΄µου
φυ΄σης στην ΄δια
ι αγορα΄ ισχυ΄ουν χωρι΄ς διακρι΄σεις.
6.
Ο διαχειριστη΄ς της υποδοµη΄ς κοινοποιει΄ σε ευ΄λογο χρονικο΄
δια΄στηµα στις σιδηροδροµικε΄ς επιχειρη΄σεις η΄ τους διεθνει΄ς οµι΄λους που χρησιµοποιου΄ν τις υποδοµε΄ς του για να εκτελε΄σουν τα
δροµολο΄για που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 24 ο΄λες τις σηµαντικε΄ς
µεταβολε΄ς στην ποιο΄τητα η΄ τη µεταφορικη΄ ικανο΄τητα της δεδοµε΄νης υποδοµη΄ς.

Με΄τρα

1.
Για να επιτευχθει΄ ο στο΄χος αυτο΄ς, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
λαµβα΄νουν µε΄τρα µε σκοπο΄ να εξασφαλιστει΄ θεµιτο΄ς ανταγωνισµο΄ς
µεταξυ΄ και εντο΄ς των τρο΄πων µεταφορα΄ς και να διευκολυνθει΄ η
χρη΄ση συµβατο΄τερων προς το περιβα΄λλον µεταφορικω΄ν µε΄σων
εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν.

'Αρθρο 29

2.
Στα µε΄τρα περιλαµβα΄νονται, επιπλε΄ον των διατα΄ξεων των
τι΄τλων ΙΙ και ΙΙΙ:

Προσφυγη΄

—

1.
Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α λαµβα΄νουν ο΄λα τα µε΄τρα που
ει΄ναι αναγκαι΄α για να εξασφαλισθει΄ ο΄τι ει΄ναι δυνατο΄ν να ασκηθει΄
προσφυγη΄ ενω΄πιον ανεξαρτη΄του οργα΄νου κατα΄ των αποφα΄σεων
που λαµβα΄νονται σε θε΄µατα κατανοµη΄ς της µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας της υποδοµη΄ς η΄ σε θε΄µατα ει΄σπραξης των τελω΄ν. Το εν λο΄γω
ο΄ργανο αποφαι΄νεται εντο΄ς δυ΄ο µηνω΄ν µετα΄ την κοινοποι΄ηση ο΄λων
των αναγκαι΄ων πληροφοριω΄ν.

η ανα΄πτυξη των σιδηροδροµικω΄ν υποδοµω΄ν που διασχι΄ζουν
τις 'Αλπεις και τη δια΄θεση σιδηροδροµικω΄ν και συνδυασµε΄νων
δροµολογι΄ων µεταφορω΄ν, ο΄σον αφορα΄ τις τιµε΄ς και την
ποιο΄τητα,

—

η καθιε΄ρωση συστηµα΄των καθορισµου΄ τελω΄ν των οδικω΄ν
µεταφορω΄ν,

—

συνοδευτικε΄ς διατα΄ξεις.

2.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν τα µε΄τρα που ει΄ναι
αναγκαι΄α για να εξασφαλι΄σουν ο΄τι οι αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται
συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 και µε το α΄ρθρο 25 παρα΄γραφος 3
υπο΄κεινται σε δικαστικο΄ ΄ελεγχο.

3.
Τα µε΄τρα που λαµβα΄νουν τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη στο
πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας τι΄θενται σε εφαρµογη΄ προοδευτικα΄ και, κατα΄ το δυνατο΄ν, συντονισµε΄να.
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'Αρθρο 32
Αρχε΄ς
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 47, τα µε΄τρα που
περιλαµβα΄νονται στο α΄ρθρο 31 ει΄ναι συ΄µφωνα προς τις κα΄τωθι
αρχε΄ς:
—

τη µη διακριτικη΄ µεταχει΄ριση, α΄µεση η΄ ΄εµµεση, για λο΄γους
που σχετι΄ζονται µε την ιθαγε΄νεια του µεταφορε΄α η΄ τον το΄πο
ταξινο΄µησης του οχη΄µατος η΄ την προε΄λευση η΄/και τον
προορισµο΄ της µεταφορα΄ς,

—

την ελευ΄θερη επιλογη΄ του τρο΄που µεταφορα΄ς,

—

τη µη µονοµερη΄ εισαγωγη΄ ποσοτικω΄ν περιορισµω΄ν,

—

την εδαφικο΄τητα,

—

την αναλογικο΄τητα στην φορολο΄γηση, συναρτη΄σει των
εξο΄δων που συνδε΄ονται µε τη µεταφορα΄, και κριτηρι΄ων που
αφορου΄ν τον τυ΄πο οχη΄µατος,

—

τη διαφα΄νεια,

—

τη συγκρισιµο΄τητα των ο΄ρων χρη΄σης µεταξυ΄ διελευ΄σεων απο΄
τις 'Αλπεις,

—

την αποφυγη΄ των στρεβλω΄σεων στη ροη΄ της κυκλοφορι΄ας
στις περιοχε΄ς των 'Αλπεων,

—

την αµοιβαιο΄τητα.

Β. ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

'Αρθρο 33
Στο΄χοι
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν στο στο΄χο να διαθε΄τουν
προσφορα΄ σιδηροδροµικω΄ν και συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν επαρκω΄ν απο΄ α΄ποψη µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας και οικονοµικα΄ ανταγωνιστικω΄ν και ικανω΄ν να συνδυαστου΄ν µε τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς
στην περιοχη΄ των 'Αλπεων, τηρω΄ντας τις αρχε΄ς του α΄ρθρου 32,
καθω΄ς και εγγυω΄µενα την ελευθερι΄α α΄σκησης των δυνα΄µεων της
αγορα΄ς, ιδι΄ως στο πλαι΄σιο ανοι΄γµατος της προ΄σβασης στις
σιδηροδροµικε΄ς υποδοµε΄ς που προβλε΄πεται στον τι΄τλο ΙΙΙ, και την
αυτονοµι΄α των σιδηροδροµικω΄ν επιχειρη΄σεων.
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3.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεσµευ΄ονται να θε΄σουν σε εφαρµογη΄
τις αναγκαι΄ες διατα΄ξεις για να προωθη΄σουν παρα΄λληλα µε την
επιβολη΄ των οδικω΄ν τελω΄ν προοδευτικα΄ ο΄πως αναφε΄ρει το
α΄ρθρο 40 την προσφορα΄ δροµολογι΄ων σιδηροδροµικω΄ν και
συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν στους χρη΄στες που απο΄ τη φυ΄ση τους,
ο΄σον αφορα΄ τη µεταφορικη΄ ικανο΄τητα, τις τιµε΄ς και την ποιο΄τητα,
θα εξασφαλι΄ζουν δι΄καιη κατανοµη΄ της κυκλοφορι΄ας απο΄ α΄λλα
σηµει΄α διε΄λευσης απο΄ την περιοχη΄ των 'Αλπεων.

'Αρθρο 34
Προσφερο΄µενη µεταφορικη΄ ικανο΄τητα των σιδηροδρο΄µων
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη επιβεβαιω΄νουν τις αντι΄στοιχες
δεσµευ΄σεις τους που παρατι΄θενται στα α΄ρθρα 5 και 6 της
συµφωνι΄ας του 1992, η οποι΄α προβλε΄πει για την Ελβετι΄α την
κατασκευη΄ της ΝLFA και για την Κοινο΄τητα τη βελτι΄ωση της
µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας των οδω΄ν προ΄σβασης στη ΝLFA (Νε΄α
Σιδηροδροµικη΄ Γραµµη΄ στις 'Αλπεις) απο΄ το Βορρα΄ και το Νο΄το.
Επιπλε΄ον, συµφωνου΄ν ο΄τι αυτε΄ς οι νε΄ες σιδηροδροµικε΄ς υποδοµε΄ς
θα κατασκευαστου΄ν µε περιτυ΄πωµα C της U.I.C.
2.
Για την Κοινο΄τητα, τα µε΄τρα που αφορου΄ν την υποδοµη΄ και
αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 εντα΄σσονται σε εκει΄να που
λαµβα΄νονται στο πλαι΄σιο και υπο΄ τους ο΄ρους της απο΄φασης
1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε τις κοινοτικε΄ς κατευθυ΄νσεις για την ανα΄πτυξη του
διευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου µεταφορω΄ν που περιλαµβα΄νει τους α΄ξονες
σιδηροδροµικω΄ν και συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν δια µε΄σου των
'Αλπεων, και ιδι΄ως τις οδου΄ς προ΄σβασης στις ελβετικε΄ς σιδηροδροµικε΄ς υποδοµε΄ς, καθω΄ς και τις εγκαταστα΄σεις συνδυασµε΄νων
µεταφορω΄ν.
3.
Τα δυ΄ο συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συνεργα΄ζονται ου΄τως ω΄στε να
επιτραπει΄ στις αντι΄στοιχες αρµο΄διες αρχε΄ς να προγραµµατι΄σουν
και να υλοποιη΄σουν µε συντονισµε΄νο τρο΄πο τα µε΄τρα που αφορου΄ν
τις υποδοµε΄ς σιδηροδροµικω΄ν και συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν και
ει΄ναι αναγκαι΄α για να εκπληρωθου΄ν οι δεσµευ΄σεις που τι΄θενται
στις παραγρα΄φους 1 και 2, καθω΄ς και να εναρµονι΄σουν το
χρονοδια΄γραµµα των ΄εργων σε συνα΄ρτηση µε τις απαιτου΄µενες
µεταφορικε΄ς ικανο΄τητες. Αυτο΄ θα γι΄νει µε την επιδι΄ωξη να
καταστου΄ν αποδοτικε΄ς οι επενδυ΄σεις που θα πραγµατοποιηθου΄ν.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, λαµβα΄νουν κα΄θε χρη΄σιµο µε΄τρο στο πλαι΄σιο
της Μεικτη΄ς Επιτροπη΄ς.
4.
Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ να συγκροτη΄σει µια υποεπιτροπη΄
επιφορτισµε΄νη να επιβλε΄πει το συντονισµο΄ των ΄εργων υποδοµη΄ς
στην περιοχη΄ των 'Αλπεων. Η υποεπιτροπη΄ απαρτι΄ζεται απο΄
εκπροσω΄πους της Ελβετι΄ας, της Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν
της Κοινο΄τητας που βρι΄σκονται στην περιοχη΄ των 'Αλπεων.

'Αρθρο 35
Οικονοµικε΄ς παρα΄µετροι

2.

Προς το σκοπο΄ αυτο΄, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη:

—

λαµβα΄νουν εντο΄ς των ορι΄ων των αρµοδιοτη΄των τους µε΄τρα
υποδοµη΄ς και λειτουργι΄ας, το΄σο στην Ελβετι΄α ο΄σο και στο
κοινοτικο΄ ΄εδαφος, ΄ετσι ω΄στε να εγγυηθου΄ν µακροπρο΄θεσµα
τη βιωσιµο΄τητα, τη συνοχη΄ και την ΄ενταξη της ελβετικη΄ς
προσφορα΄ς σε ΄ενα σιδηροδροµικο΄ συ΄στηµα µεγα΄λων αποστα΄σεων

—

δεσµευ΄ονται επι΄σης να αναπτυ΄ξουν τη διασυ΄νδεση και τη
διαλειτουρ.

1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα µε΄τρα που ει΄ναι
αναγκαι΄α για να επιτευχθει΄ ο στο΄χος που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 33.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, µεριµνου΄ν ω΄στε οι εµπορευµατικε΄ς
σιδηροδροµικε΄ς και συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς δια µε΄σου της
Ελβετι΄ας να παραµει΄νουν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των συνδυασµε΄νων συνοδευο΄µενων µεταφορω΄ν, ανταγωνιστικε΄ς, σε επι΄πεδο
συγκρι΄σιµο ο΄σον αφορα΄ τις τιµε΄ς και την ποιο΄τητα παροχη΄ς
υπηρεσιω΄ν, µε τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς στην ΄δια
ι διαδροµη΄, σεβο΄µενα
πα΄ντοτε την εγγυ΄ηση αυτονοµι΄ας των σιδηροδροµικω΄ν επιχειρη΄σεων.
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2.
Για να διατεθει΄ µια προσαρµοσµε΄νη προσφορα΄ σιδηροδροµικω΄ν και συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
µπορου΄ν να χρηµατοδοτη΄σουν τις επενδυ΄σεις στη σιδηροδροµικη΄
υποδοµη΄, τους σταθερου΄ς η΄ κινητου΄ς εξοπλισµου΄ς που απαιτου΄νται για τη µεταφο΄ρτωση µεταξυ΄ χερσαι΄ων τρο΄πων µεταφορα΄ς,
τα υλικα΄ µεταφορα΄ς που ει΄ναι ειδικα΄ προσαρµοσµε΄να στις συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς και χρησιµοποιου΄νται για τις συνδυασµε΄νες
µεταφορε΄ς και, εντο΄ς του ορι΄ου που επιτρε΄πει η ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α, το κο΄στος εκµετα΄λλευσης για τα δροµολο΄για συνδυασµε΄νων
µεταφορω΄ν υπο΄ διαµετακο΄µιση απο΄ το ελβετικο΄ ΄εδαφος, εφο΄σον
τα µε΄τρα αυτα΄ συντελου΄ν στην α΄νοδο του επιπε΄δου ποιο΄τητας
και της ανταγωνιστικο΄τητας ο΄σον αφορα΄ τις τιµε΄ς προσφορα΄ς
σιδηροδροµικω΄ν και συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν και δεν δηµιουργου΄ν δυσανα΄λογη στρε΄βλωση του ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ µεταφορε΄ων. Για τον καθορισµο΄ των τιµω΄ν στις σιδηροδροµικε΄ς διαδροµε΄ς
υπευ΄θυνες ει΄ναι οι αρµο΄διες αρχε΄ς η΄ φορει΄ς.
3.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν επι΄σης να συνα΄ψουν
συµβα΄σεις παροχη΄ς δηµοσι΄ων υπηρεσιω΄ν µε τις σιδηροδροµικε΄ς
επιχειρη΄σεις για να εξασφαλι΄σουν επαρκη΄ δροµολο΄για σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν, λαµβανοµε΄νων ιδιαι΄τερα υπο΄ψη των κοινωνικω΄ν
και περιβαλλοντικω΄ν παραγο΄ντων.
4.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µεριµνου΄ν, καθε΄να εντο΄ς των ορι΄ων
των αρµοδιοτη΄των του, ω΄στε οι συνε΄πειες στην αγορα΄ των
ενδεχο΄µενων δηµοσι΄ων επιχορηγη΄σεων ενο΄ς των συµβαλλοµε΄νων
µερω΄ν να µην καθι΄στανται δυσχερει΄ς απο΄ τη συµπεριφορα΄ του
α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους η΄ ενο΄ς φορε΄α ευρισκο΄µενου στο
΄εδαφο΄ς του η΄ στο ΄εδαφος του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

—

µει΄ωση των ελε΄γχων στα συ΄νορα για τις σιδηροδροµικε΄ς
µεταφορε΄ς και µεταφορα΄ των ελε΄γχων αυτω΄ν στο σηµει΄ο
φο΄ρτωσης η΄ εκφο΄ρτωσης, συ΄µφωνα µε τη συ΄µβαση της
20η΄ς Μαι΅ου 1987 µεταξυ΄ Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας, καθω΄ς
και µεταξυ΄ των κρατω΄ν της ΕΖΕΣ σχετικα΄ µε ΄ενα κοινο΄
καθεστω΄ς διαµετακο΄µισης,

—

διευκο΄λυνση στην οργα΄νωση της αλυσι΄δας συνδυασµε΄νων
µεταφορω΄ν µε την απλοποι΄ηση των κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν ο΄ρων που διε΄πουν καθε΄να απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη,

—

παρο΄τρυνση των επιχειρη΄σεων συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν
΄ σουν την
και των σιδηροδροµικω΄ν επιχειρη΄σεων να βελτιω
ποιο΄τητα των υπηρεσιω΄ν τους.

Κατα΄λογος των σιδηροδροµικω΄ν παραµε΄τρων περιλαµβα΄νεται στο
παρα΄ρτηµα 9. Οι εν λο΄γω παρα΄µετροι ΄εχουν ληφθει΄ υπο΄ψη για
την προσφυγη΄ της Ελβετι΄ας στο α΄ρθρο 46.
4.
Στο πλαι΄σιο των αρµοδιοτη΄των τους και σεβο΄µενα την
ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη αναλαµβα΄νουν να
προβου΄ν στα κατα΄λληλα µε΄τρα ΄ετσι ω΄στε να επιτευχθει΄ γρη΄γορα
η δηµιουργι΄α διαδρο΄µων στις εµπορευµατικε΄ς σιδηροδροµικε΄ς
µεταφορε΄ς. Αλληλοενηµερω΄νονται τακτικα΄ για κα΄θε µε΄τρο που
προτι΄θενται να λα΄βουν σχετικα΄ µε αυτου΄ς τους σιδηροδροµικου΄ς
διαδρο΄µους.
5.
Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ συντα΄σσει ανα΄ διετι΄α ΄εκθεση σχετικα΄ µε
την εφαρµογη΄ των µε΄τρων που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν α΄ρθρο.
Γ.

5.
Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ εποπτευ΄ει την εφαρµογη΄, των διατα΄ξεων
του παρο΄ντος α΄ρθρου απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη.

'Αρθρο 36
Ποιοτικε΄ς παρα΄µετροι
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι θα λα΄βουν ο΄λα τα
µε΄τρα που ει΄ναι αναγκαι΄α για την επι΄τευξη του στο΄χου που ορι΄ζει
το α΄ρθρο 33. Προς το σκοπο΄ αυτο΄, δεσµευ΄ονται να προωθη΄σουν
τις συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς.
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'Αρθρο 37
Στο΄χοι
Συ΄µφωνα µε τους στο΄χους του Τι΄τλου ΙΙΙ της συµφωνι΄ας του
1992, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη θε΄τουν ως στο΄χο, στο πλαι΄σιο των
αρµοδιοτη΄των τους και συ΄µφωνα µε τις αντι΄στοιχες ισχυ΄ουσες
διαδικασι΄ες, να καθιερω΄σουν προοδευτικα΄ συστη΄µατα επιβολη΄ς
τελω΄ν που θα ΄εχουν ως κατευ΄θυνση να καταλογι΄ζονται στα οδικα΄
οχη΄µατα, ο΄πως και στα α΄λλα µεταφορικα΄ µε΄σα, τα ΄εξοδα που
προκαλου΄ν.

'Αρθρο 38
2.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια του µεταβατικου΄ καθεστω΄τος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8, η Ελβετι΄α δεσµευ΄εται επι΄σης, συ΄µφωνα µε τον
Τι΄τλο ΙΙ της συµφωνι΄ας του 1992, να καθιερω΄σει προσφορα΄
συνοδευµε΄νων συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν («κυλιο΄µενη οδο΄ς»), οι
οποι΄ες θα ει΄ναι ανταγωνιστικε΄ς των οδικω΄ν µεταφορω΄ν απο΄ α΄ποψη
ποιο΄τητας και τιµω΄ν.
3.
Για να προωθηθου΄ν οι συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα. Μεριµνου΄ν
ιδιαι΄τερα για την εφαρµογη΄ των κα΄τωθι διατα΄ξεων:
—

΄ν
τη΄ρηση των κανονισµω΄ν σε θε΄µατα τεχνικω΄ν και κοινωνικω
προτυ΄πων για τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς, ιδι΄ως σε ο΄,τι αφορα΄ το
χρο΄νο οδη΄γησης και ανα΄παυσης, τα ο΄ρια ταχυ΄τητας, τα
προ΄τυπα µε΄γιστων βαρω΄ν και διαστα΄σεων,

Γενικε΄ς αρχε΄ς
1.
Τα συστη΄µατα επιβολη΄ς τελω΄ν βασι΄ζονται στις αρχε΄ς του
α΄ρθρου 32, και ιδι΄ως στη µη διακριτικη΄ µεταχει΄ριση, την αναλογικο΄τητα και τη διαφα΄νεια.
2.
Η τιµολο΄γηση περιλαµβα΄νει τους φο΄ρους επι΄ των οχηµα΄των,
τους φο΄ρους καυσι΄µων και τα τε΄λη για τη χρη΄ση του οδικου΄
δικτυ΄ου.
3.
Στην υλοποι΄ηση των στο΄χων του α΄ρθρου 37 επιλε΄γονται
κατα΄ προτι΄µηση τα µε΄τρα που δεν προκαλου΄ν εκτροπη΄ της
κυκλοφορι΄ας απο΄ την πλε΄ον κατα΄λληλη απο΄ τεχνικη΄, οικονοµικη΄
και γεωγραφικη΄ α΄ποψη διαδροµη΄ µεταξυ΄ του σηµει΄ου αναχω΄ρησης
και του σηµει΄ου τελικου΄ προορισµου΄ της µεταφορα΄ς.
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4.
Τα µε΄τρα εφαρµο΄ζονται ΄ετσι ω΄στε να µην παρεµποδι΄ζεται η
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των αγαθω΄ν η΄ των υπηρεσιω΄ν µεταξυ΄ των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, ιδι΄ως σε ο΄,τι αφορα΄ τη διοι΄κηση και τη
συλλογη΄ των διοδι΄ων η΄ των δικαιωµα΄των χρη΄σης του δικτυ΄ου, την
΄ελλειψη ελε΄γχου η΄ συστηµατικη΄ς επαλη΄θευσης στα συ΄νορα µεταξυ΄
των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, και την ΄ελλειψη υπερβολικω΄ν διατυπω΄σεων. Για να αποφευ΄γονται οι δυσχε΄ρειες στο θε΄µα αυτο΄, η
Ελβετι΄α προσπαθει΄ να εφαρµο΄σει την οικει΄α κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α.
5.
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου ισχυ΄ουν για τα
οχη΄µατα µε΄γιστου επιτρεπο΄µενου βα΄ρους («ΜΕΒ») που αναγρα΄φεται στο πιστοποιητικο΄ ταξινο΄µησης ΄σου
ι
η΄ ανω΄τερου των 12 το΄νων.
Ωστο΄σο, η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν εµποδι΄ζει το κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος να λα΄βει, στο ΄εδαφο΄ς του, µε΄τρα για τα οχη΄µατα ΜΕΒ
κα΄τω των 12 το΄νων.
6.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεν χορηγου΄ν, α΄µεσα η΄ ΄εµµεσα,
κρατικη΄ ενι΄σχυση στις επιχειρη΄σεις, ιδι΄ως τις επιχειρη΄σεις µεταφορω΄ν, προκειµε΄νου να αντισταθµι΄σουν τις συνε΄πειες που θα επιφε΄ρει
σε αυτε΄ς το κο΄στος µεταφορω΄ν, µε΄σω των τελω΄ν που προβλε΄πει η
παρου΄σα συµφωνι΄α.

'Αρθρο 39
∆ιαλειτουργικο΄τητα των µε΄σων
Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ κατα΄λληλο επι΄πεδο διαλειτουργικο΄τη΄ ν τελω΄ν, τα
τας στα ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα ει΄σπραξης των οδικω
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη διαβουλευ΄ονται στο πλαι΄σιο της µεικτη΄ς
επιτροπη΄ς.

'Αρθρο 40
Με΄τρα απο΄ την ελβετικη΄ πλευρα΄
1.
Για να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 37
και ενο΄ψει των αυξη΄σεων του ορι΄ου βα΄ρους ο΄πως ορι΄ζει το
α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 3, η Ελβετι΄α καθιερω΄νει συ΄στηµα ει΄σπραξης
τελω΄ν, χωρι΄ς διακρι΄σεις, σε δυ΄ο στα΄δια, εκ των οποι΄ων το πρω΄το
αρχι΄ζει απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2001 και το δευ΄τερο απο΄ την
1η Ιανουαρι΄ου 2005. Το εν λο΄γω συ΄στηµα ει΄σπραξης τελω
΄ν
βασι΄ζεται στις αρχε΄ς που αναφε΄ρει το α΄ρθρο 38 παρα΄γραφος 1,
καθω΄ς και στις διαδικασι΄ες που ορι΄ζει το παρα΄ρτηµα 10.
2.
Τα τε΄λη διαµορφω΄νονται συ΄µφωνα µε 3 κατηγορι΄ες προτυ΄πων εκποµπω΄ν (EURO). Στο συ΄στηµα ει΄σπραξης τελω΄ν που θα
ισχυ΄ει απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2005, η διαφορα΄ τε΄λους µιας
κατηγορι΄ας απο΄ την α΄λλη πρε΄πει να ει΄ναι ο΄σο το δυνατο΄ν
µεγαλυ΄τερη, αλλα΄ δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 15 % του µε΄σου
σταθµισµε΄νου ο΄ρου των τελω΄ν που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 4.
3.

(α)

Στο συ΄στηµα ει΄σπραξης τελω΄ν που θα ισχυ΄ει απο΄ την
1η Ιανουαρι΄ου 2001, το µε΄γιστο υ΄ψος δεν µπορει΄ να
υπερβαι΄νει, για ΄ενα ο΄χηµα συνολικου΄ πραγµατικου΄
βα΄ρους µε φορτι΄ο ο΄χι α΄νω των 34 το΄νων που διανυ΄ει
απο΄σταση 300 km µε΄σω των 'Αλπεων, τα 205 CHF για
ο΄χηµα που δεν πληροι΄ το προ΄τυπο ΕURO, τα 172 CHF
για ο΄χηµα που πληροι΄ το προ΄τυπο ΕURO I και τα
145 CHF για ο΄χηµα που πληροι΄ το προ΄τυπο ΕURO ΙΙ
αντι΄στοιχα.

(β)
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Κατα΄ παρε΄κκλιση της παραγρα΄φου 3α ανωτε΄ρω, η
Κοινο΄τητα λαµβα΄νει κατα΄ την περι΄οδο απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2001 ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2004 ετη΄σια
ποσο΄στωση ισχυ΄ουσα για 220 000 απλε΄ς µετακινη΄σεις
οχηµα΄των χωρι΄ς φορτι΄ο η΄ που µεταφε΄ρουν ελαφρα΄
προϊο΄ντα, εφο΄σον το συνολικο΄ πραγµατικο΄ βα΄ρος του
οχη΄µατος µε φορτι΄ο δεν υπερβαι΄νει τους 28 το΄νους, οι
οποι΄ες πραγµατοποιου΄νται υπο΄ διαµετακο΄µιση µε΄σω
των ελβετικω΄ν 'Αλπεων µε την καταβολη΄ τε΄λους για τη
χρη΄ση της υποδοµη΄ς υ΄ψους 50 CHF το 2001, 60 CHF
το 2002, 70 CHF το 2003 και 80 CHF το 2004. Η
Ελβετι΄α λαµβα΄νει επι΄σης ποσο΄στωση υπο΄ τους ιδι΄ους
ο΄ρους. Οι µετακινη΄σεις αυτε΄ς υπο΄κεινται στη συνη΄θη
διαδικασι΄α ελε΄γχου.

4.
Στο συ΄στηµα ει΄σπραξης τελω΄ν που θα ισχυ΄ει απο΄ την
1η Ιανουαρι΄ου 2005, ο σταθµισµε΄νος µε΄σος ο΄ρος των τελω΄ν δεν
υπερβαι΄νει τα 325 CHF για τα οχη΄µατα συνολικου΄ πραγµατικου΄
βα΄ρους µε φορτι΄ο ο΄χι α΄νω των 40 το΄νων, τα οποι΄α διανυ΄ουν
απο΄σταση 300 km διασχι΄ζοντας τις 'Αλπεις. Τα τε΄λη για την
πλε΄ον ρυπογο΄νο κατηγορι΄α δεν υπερβαι΄νουν τα 380 CHF.
5.
Τµη΄µα των τελω΄ν που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 3 και
4 θα ει΄ναι δυνατο΄ν να αποτελει΄ται απο΄ διο΄δια για τη χρη΄ση των
ειδικω΄ν υποδοµω΄ν στις 'Αλπεις. Το τµη΄µα αυτο΄ δεν µπορει΄ να
αντιπροσωπευ΄ει α΄νω του 15 % των τελω΄ν που αναφε΄ρονται στις
παραγρα΄φους 3 και 4.
6.
Οι σταθµι΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 4 θα
καθορισθου΄ν ανα΄λογα µε τον αριθµο΄ οχηµα΄των ανα΄ κατηγορι΄α
προτυ΄που ΕURO που κυκλοφορου΄ν στην Ελβετι΄α. Ο αριθµο΄ς
οχηµα΄των κα΄θε κατηγορι΄ας καθορι΄ζεται βα΄σει απογραφω΄ν τις
οποι΄ες θα εξετα΄σει η Μεικτη΄ Επιτροπη΄. Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄
καθορι΄ζει τη στα΄θµιση βα΄σει εξε΄τασης ανα΄ διετι΄α, η πρω΄τη απο΄ τις
οποι΄ες θα πραγµατοποιηθει΄ πριν την 1η Ιουλι΄ου 2004, για να
ληφθει΄ υπο΄ψη η εξε΄λιξη στη δια΄ρθρωση του αποθε΄µατος οχηµα΄των
που κυκλοφορου΄ν στην Ελβετι΄α και η εξε΄λιξη των προτυ΄πων
ΕURO.

'Αρθρο 41
Κοινοτικα΄ µε΄τρα
Η Κοινο΄τητα εξακολουθει΄ να διαµορφω΄νει συστη΄µατα ει΄σπραξης
των τελω΄ν, τα οποι΄α ισχυ΄ουν στο ΄εδαφο΄ς της και σχετι΄ζονται µε τα
΄εξοδα χρη΄σης της υποδοµη΄ς. Τα συστη΄µατα αυτα΄ βασι΄ζονται στην
αρχη΄ «ο χρη΄στης πληρω΄νει».

'Αρθρο 42
΄ν
Επανεξε΄ταση του υ΄ψους των τελω
1.
Απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2007, και κατο΄πιν ανα΄ διετι΄α, το
µε΄γιστο υ΄ψος των τελω΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 40 παρα΄γραφος 4 αναπροσαρµο΄ζεται για να λαµβα΄νεται υπο΄ψη το ποσοστο΄
πληθωρισµου΄ στην Ελβετι΄α κατα΄ τα τελευται΄α δυ΄ο ΄ετη. Για την εν
λο΄γω αναπροσαρµογη΄, η Ελβετι΄α κοινοποιει΄ στη Μεικτη΄ Επιτροπη΄,
το αργο΄τερο στις 30 Σεπτεµβρι΄ου του προηγου΄µενου ΄ετους, τα
ενηµερωµε΄να στατιστικα΄ στοιχει΄α που δικαιολογου΄ν την επικει΄µενη
αναπροσαρµογη΄. Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει κατ' αι΄τησιν της
Κοινο΄τητας εντο΄ς των 30 ηµερω΄ν που ΄επονται της κοινοποι΄ησης
προκειµε΄νου να πραγµατοποιηθου΄ν διαβουλευ΄σεις επι΄της επικει΄µενης αναπροσαρµογη΄ς.
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Σε περι΄πτωση που κατα΄ την περι΄οδο απο΄ την ηµεροµηνι΄α υπογραφη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας ΄εως τις 31 Ιανουαρι΄ου 2004 το
µε΄σο ποσοστο΄ πληθωρισµου΄ στην Ελβετι΄α υπερβει΄ το 2 % ανα΄
΄ετος, το µε΄γιστο υ΄ψος των τελω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 40
παρα΄γραφος 4 θα αναπροσαρµοσθει΄ για να ληφθει΄ υπο΄ψη µο΄νον
ο πληθωρισµο΄ς που υπερβαι΄νει το 2 % ετησι΄ως. Εφαρµο΄ζεται η
διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο προηγου΄µενο εδα΄φιο.
2.
Απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2007, η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄,
εφο΄σον το ζητη΄σει ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη, να επανεξετα΄σει
το µε΄γιστο υ΄ψος των τελω΄ν που καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 40
παρα΄γραφος 4, ενο΄ψει απο΄φασης αναπροσαρµογη΄ς τους που θα
ληφθει΄ κοινη΄ συναινε΄σει. Η εξε΄ταση αυτη΄ πραγµατοποιει΄ται µε
βα΄ση τα ακο΄λουθα κριτη΄ρια:
—

το υ΄ψος και τη δοµη΄ των φορολογικω΄ν τελω΄ν στα δυ΄ο
΄ ν που αφορου΄ν
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη, και ιδι΄ως των τελω
συγκρι΄σιµες διελευ΄σεις απο΄ τις 'Αλπεις·

—

την κατανοµη΄ της κυκλοφορι΄ας µεταξυ΄ συγκρι΄σιµων διελευ΄σεων απο΄ τις 'Αλπεις·

—

την εξε΄λιξη της κατανοµη΄ς της κυκλοφορι΄ας ανα΄ τρο΄πο
µεταφορα΄ς στην περιοχη΄ των 'Αλπεων·

—

την ανα΄πτυξη της σιδηροδροµικη΄ς υποδοµη΄ς στις 'Αλπεις.

∆.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

'Αρθρο 43
΄ ν ελε΄γχων
∆ιευκο΄λυνση των µεθοριακω
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεσµευ΄ονται να ελαφρυ΄νουν και να
απλουστευ΄σουν τις διατυπω΄σεις που αφορου΄ν τις µεταφορε΄ς,
ιδιαι΄τερα στον τελωνειακο΄ τοµε΄α.
2.
Η συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τη διευκο΄λυνση των ελε΄γχων και των διατυπω΄σεων στις µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των, της 21ης Νοεµβρι΄ου 1990, η συ΄µβαση σχετικα΄ µε ΄ενα
κοινο΄ καθεστω΄ς διαµετακο΄µισης της 20η΄ς Μαι΅ου 1987 καθω΄ς
και, για τις σιδηροδροµικε΄ς µεταφορε΄ς, η συµφωνι΄α µεταξυ΄
σιδηροδροµικω΄ν επιχειρη΄σεων σχετικα΄ µε τον τεχνικο΄ ΄ελεγχο
κατα΄ την εκχω΄ρηση αµαξοστοιχιω΄ν µε εµπορευ΄µατα στη διεθνη΄
κυκλοφορι΄α χρησιµευ΄ουν ως βα΄ση για τα µε΄τρα που θα λα΄βουν τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη κατ' εφαρµογη΄ν της παραγρα΄φου 1.

'Αρθρο 44
Οικολογικα΄ προ΄τυπα για τα επαγγελµατικα΄ οχη΄µατα
1.
Για την καλυ΄τερη προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, και µε την
επιφυ΄λαξη των υποχρεω΄σεων που απορρε΄ουν απο΄ το α΄ρθρο 7, τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη θε΄τουν ως στο΄χο ιδι΄ως να εισαγα΄γουν
οικολογικα΄ προ΄τυπα που θα εξασφαλι΄ζουν υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας µε σκοπο΄ να µειωθου΄ν τα καυσαε΄ρια, τα αιωρου΄µενα
σωµατι΄δια και ο θο΄ρυβος που εκπε΄µπεται απο΄ τα βαρε΄α επαγγελµατικα΄ οχη΄µατα.
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2.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη διαβουλευ΄ονται τακτικα΄ για την
εκπο΄νηση των προτυ΄πων αυτω΄ν.
3.
Η κατηγορι΄α εκποµπω΄ν (EURO) των βαρε΄ων οχηµα΄των
(ο΄πως αυτη΄ ορι΄ζεται στην κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α), εα΄ν δεν αναφε΄ρεται
στην α΄δεια κυκλοφορι΄ας του οχη΄µατος, επαληθευ΄εται απο΄ την
ηµεροµηνι΄α της πρω΄της θε΄σης σε κυκλοφορι΄α που αναγρα΄φεται
στο πιστοποιητικο΄ αυτο΄ η΄ ενδεχοµε΄νως σε προ΄σθετο ειδικο΄
΄εγγραφο συνταχθε΄ν απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους ΄εκδοσης
της α΄δειας κυκλοφορι΄ας.

'Αρθρο 45
Παρατηρητη΄ριο της κυκλοφορι΄ας
1.
Με την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας τι΄θεται
σε λειτουργι΄α ΄ενα µο΄νιµο παρατηρητη΄ριο παρακολου΄θησης της
κυκλοφορι΄ας στις οδικε΄ς, σιδηροδροµικε΄ς και συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς στην περιοχη΄ των 'Αλπεων. Το παρατηρητη΄ριο συντα΄σσει
ετησι΄ως ΄εκθεση για την εξε΄λιξη της κυκλοφορι΄ας στη Μεικτη΄
Επιτροπη΄ που θεσπι΄ζεται µε βα΄ση το α΄ρθρο 51 της παρου΄σας
συµφωνι΄ας. Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ επι΄σης να του ζητη΄σει να
εκπονη΄σει ειδικη΄ ΄εκθεση, ιδι΄ως στην περι΄πτωση εφαρµογη΄ς των
διατα΄ξεων των α΄ρθρων 46 και 47 της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
2.
Η χρηµατοδο΄τηση των εργασιω΄ν του παρατηρητηρι΄ου εξασφαλι΄ζεται απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη. Η κλι΄µακα κατανοµη΄ς της
χρηµατοδο΄τησης ορι΄ζεται απο΄ τη Μεικτη΄ Επιτροπη΄.
3.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη καθορι΄ζουν τους διοικητικου΄ς
τρο΄πους λειτουργι΄ας του παρατηρητηρι΄ου µε απο΄φαση της µεικτη΄ς
επιτροπη΄ς που θα ληφθει΄ στην πρω΄τη συνεδρι΄αση΄ της.

Ε.

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

'Αρθρο 46
Μονοµερη΄ µε΄τρα διασφα΄λισης
1.
Εα΄ν, µετα΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2005, παρα΄ τις ανταγωνιστικε΄ς
τιµε΄ς στις σιδηροδροµικε΄ς µεταφορε΄ς και την ορθη΄ εφαρµογη΄ των
µε΄τρων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 36 που αφορου΄ν τις
παραµε΄τρους ποιο΄τητας, υπα΄ρχουν δυσχε΄ρειες στη διοχε΄τευση της
οδικη΄ς κυκλοφορι΄ας απο΄ τις 'Αλπεις στην Ελβετι΄α και εα΄ν, επι΄ µια
περι΄οδο 10 εβδοµα΄δων, το µε΄σο ποσοστο΄ χρη΄σης της αντι΄στοιχης
µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας των ελβετικω΄ν σιδηροδρο΄µων στο
ελβετικο΄ ΄εδαφος (συνοδευο΄µενες και ασυνο΄δευτες συνδυασµε΄νες
µεταφορε΄ς) ει΄ναι κατω΄τερο του 66 %, η Ελβετι΄α µπορει΄, κατα΄
παρε΄κκλιση των τρο΄πων που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 40, παρα΄γραφοι 4 και 5, να αυξη΄σει τα οδικα΄ τε΄λη που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 40, παρα΄γραφος 4 κατα΄ 12,5 % κατ' ανω΄τατο ο΄ριο. Το
προϊο΄ν της εν λο΄γω αυ΄ξησης χρησιµοποιει΄ται εξ ολοκλη΄ρου
στις σιδηροδροµικε΄ς και συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς µε στο΄χο να
ενισχυθει΄ η ανταγωνιστικο΄τητα΄ τους ΄εναντι των οδικω΄ν µεταφορω΄ν.
2.
Υπο΄ τις ΄διες
ι
περιστα΄σεις µε εκει΄νες που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, η Κοινο΄τητα µπορει΄, σε παρεµφερει΄ς συνθη΄κες, να
προσφυ΄γει σε ανα΄λογα µε΄τρα για την επανο΄ρθωση της κατα΄στασης.
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(α)

Η ΄εκταση και η δια΄ρκεια του µε΄τρου διασφα΄λισης που
προβλε΄πεται στις προηγου΄µενες παραγρα΄φους περιορι΄ζονται στα απολυ΄τως αναγκαι΄α για την επανο΄ρθωση
της κατα΄στασης. Το µε΄τρο ει΄ναι το πολυ΄ εξα΄µηνης
δια΄ρκειας, µπορει΄ ο΄µως να παραταθει΄ για α΄λλο ΄ενα
εξα΄µηνο. Περαιτε΄ρω παρατα΄σεις µπορει΄ να αποφασι΄σει
η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ κοινη΄ συναινε΄σει.

(β)

Εφο΄σον ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ΄εχει η΄δη εφαρµο΄σει
προηγουµε΄νως τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στις
παραγρα΄φους 1 η΄ 2, η εφαρµογη΄ των µε΄τρων αυτω΄ν
απο΄ το εν λο΄γω συµβαλλο΄µενο µε΄ρος υπο΄κειται στην
περι΄πτωση αυτη΄ στους κα΄τωθι ο΄ρους:
—

εφο΄σον η περι΄οδος προηγου΄µενης εφαρµογη΄ς δεν
΄εχει υπερβει΄ τους ΄εξι µη΄νες, η εφαρµογη΄ νε΄ων
µε΄τρων επιτρε΄πεται µο΄νον µετα΄ την παρε΄λευση
προθεσµι΄ας 12 µηνω΄ν απο΄ τη λη΄ξη της προηγου΄µενης εφαρµογη΄ς,

—

εφο΄σον η περι΄οδος προηγου΄µενης εφαρµογη΄ς ΄εχει
υπερβει΄ τους ΄εξι µη΄νες, η εφαρµογη΄ νε΄ων µε΄τρων
επιτρε΄πεται µο΄νον µετα΄ την παρε΄λευση προθεσµι΄ας
18 µηνω΄ν απο΄ τη λη΄ξη της προηγου΄µενης εφαρµογη΄ς,

—

ου΄τως η΄ α΄λλως, δεν επιτρε΄πονται α΄νω των δυ΄ο
περιο΄δων προσφυγη΄ς σε µε΄τρα διασφα΄λισης επι΄
µια 5ετι΄α, η οποι΄α αρχι΄ζει να υπολογι΄ζεται απο΄
την ΄εναρξη της πρω΄της περιο΄δου εφαρµογη΄ς των
µε΄τρων διασφα΄λισης.

Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ να αποφασι΄σει, κοινη΄ συναινε΄σει,
παρεκκλι΄σεις, σε ειδικε΄ς περιπτω΄σεις, απο΄ τους περιορισµου΄ς
που προαναφε΄ρθηκαν.
4.
Πριν την προσφυγη΄ στα µε΄τρα που προβλε΄πονται στις
προηγου΄µενες παραγρα΄φους, το ενδιαφερο΄µενο συµβαλλο΄µενο
µε΄ρος ενηµερω΄νει τη Μεικτη΄ Επιτροπη΄ για την προ΄θεση΄ του. Η
Μεικτη΄ Επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει για να εξετα΄σει το θε΄µα. Ελλει΄ψει
αντι΄θετης απο΄φασης της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς, το ενδιαφερο΄µενο
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µπορει΄ να λα΄βει το ανωτε΄ρω µε΄τρο µετα΄ απο΄
προθεσµι΄α 30 ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης του
µε΄τρου στη Μεικτη΄ Επιτροπη΄.

'Αρθρο 47
Συναινετικα΄ µε΄τρα διασφα΄λισης
1.
Σε περι΄πτωση σοβαρω΄ν στρεβλω΄σεων στις ροε΄ς κυκλοφορι΄ας
απο΄ τις 'Αλπεις οι οποι΄ες υπονοµευ΄ουν την επι΄τευξη των στο΄χων
που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 30 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η Μεικτη΄
Επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει, αφου΄ το ζητη΄σει ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη, για να καθορι΄σει τα µε΄τρα που θα κριθου΄ν κατα΄λληλα για
να επανορθωθει΄ η κατα΄σταση. Το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος που ζη΄τησε
τη συ΄γκληση της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς ενηµερω΄νει αµε΄σως το
παρατηρητη΄ριο κυκλοφορι΄ας, το οποι΄ο συντα΄σσει ΄εκθεση εντο΄ς 14
ηµερω΄ν για την κατα΄σταση και τα µε΄τρα που πρε΄πει ενδεχοµε΄νως να
ληφθου΄ν.
2.
Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει εντο΄ς των 15 ηµερω΄ν που
΄επονται της αι΄τησης. Προβαι΄νει σε εξε΄ταση της κατα΄στασης
λαµβα΄νοντας δεο΄ντως υπο΄ψη την ΄εκθεση του παρατηρητηρι΄ου
κυκλοφορι΄ας. Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ αποφασι΄ζει τα µε΄τρα που ΄σως
ι
πρε΄πει να ληφθου΄ν εντο΄ς προθεσµι΄ας 60 ηµερω΄ν απο΄ την πρω΄τη
συνεδρι΄αση΄ της επι΄ του θε΄µατος. Η προθεσµι΄α αυτη΄ µπορει΄ να
παραταθει΄ κατο΄πιν κοινη΄ς συµφωνι΄ας.
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3.
Τα µε΄τρα διασφα΄λισης περιορι΄ζονται, στην ΄εκταση και τη
δια΄ρκεια΄ τους, στα απολυ΄τως απαραι΄τητα για να επανορθωθει΄
η κατα΄σταση. Επιλε΄γονται κατα΄ προτεραιο΄τητα τα µε΄τρα που
διαταρα΄σσουν το λιγο΄τερο δυνατο΄ν τη λειτουργι΄α της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 48
Με΄τρα σε περι΄πτωση κρι΄σης
Εα΄ν η κυκλοφορι΄α στις 'Αλπεις διαταραχθει΄σοβαρα΄ λο΄γω ΄εκτακτης
ανα΄γκης, παραδει΄γµατος χα΄ριν λο΄γω φυσικη΄ς καταστροφη΄ς, τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη προβαι΄νουν, το καθε΄να στο ΄εδαφο΄ς του, σε
ο΄λες τις δυνατε΄ς ενε΄ργειες που κρι΄νουν σκο΄πιµες για να επιτραπει΄
η διοχε΄τευση της κυκλοφορι΄ας. Στην περι΄πτωση αυτη΄ αντιµετωπι΄ζονται κατα΄ προτεραιο΄τητα ορισµε΄νες ευαι΄σθητες µεταφορε΄ς ο΄πως
οι µεταφορε΄ς των φθαρτω΄ν ειδω΄ν διατροφη΄ς.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 49
Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα γενικα΄ η΄ ειδικα΄
µε΄τρα µε τα οποι΄α µπορει΄ να εξασφαλισθει΄ η εκτε΄λεση των
υποχρεω΄σεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
2.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη απε΄χουν απο΄ κα΄θε µε΄τρο που µπορει΄
να θε΄σει σε κι΄νδυνο την επι΄τευξη των στο΄χων της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.
3.
Οι διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε τα ο΄ρια
µε΄γιστου επιτρεπο΄µενου βα΄ρους για τα αρθρωτα΄ οχη΄µατα και τους
οδικου΄ς συρµου΄ς και σχετικα΄ µε την τιµολο΄γηση των µεταφορω΄ν
εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε µι΄α διαδικασι΄α σε δυ΄ο στα΄δια, απο΄ την
1η Ιανουαρι΄ου 2004 ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2004 και απο΄ την
1η Ιανουαρι΄ου 2005.

'Αρθρο 50
Με΄τρα αποκατα΄στασης της ισορροπι΄ας
Εα΄ν ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος διαπιστω΄σει ο΄τι το α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος δεν τηρει΄ τις υποχρεω΄σεις που ορι΄ζει η παρου΄σα
συµφωνι΄α, η΄ ο΄τι δεν θε΄τει σε εφαρµογη΄ απο΄φαση της µεικτη΄ς
επιτροπη΄ς, το ζηµιωθε΄ν συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µπορει΄, κατο΄πιν
διαβουλευ΄σεων στη Μεικτη΄ Επιτροπη΄, να λα΄βει τα µε΄τρα που
ει΄ναι κατα΄λληλα για να διατηρηθει΄ η ισορροπι΄α της παρου΄σας
συµφωνι΄ας. Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη παρε΄χουν στη Μεικτη΄
Επιτροπη΄ ο΄λα τα στοιχει΄α που ει΄ναι χρη΄σιµα για να επιτραπει΄ εις
βα΄θος εξε΄ταση της κατα΄στασης.
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'Αρθρο 51
Μεικτη΄ Επιτροπη΄
1.
Συγκροτει΄ται Μεικτη΄ Επιτροπη΄, ονοµαζο΄µενη «Επιτροπη΄
χερσαι΄ων µεταφορω΄ν Κοινο΄τητας/Ελβετι΄ας», απαρτιζο΄µενη απο΄
αντιπροσω΄πους των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, η οποι΄α ει΄ναι αρµο΄δια
για τη διαχει΄ριση και την ορθη΄ εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας
και, προς το σκοπο΄ αυτο΄, διατυπω΄νει συστα΄σεις. Λαµβα΄νει αποφα΄σεις στις περιπτω΄σεις που προβλε΄πει η συµφωνι΄α· η εκτε΄λεση των
αποφα΄σεων αυτω΄ν πραγµατοποιει΄ται απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
συ΄µφωνα µε τους ιδι΄ους κανο΄νες τους. Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄
αποφαι΄νεται κοινη΄ συναινε΄σει.
2.
Συγκεκριµε΄να, η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ εξασφαλι΄ζει την παρακολου΄θηση και την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας και ιδι΄ως του α΄ρθρου 27 παρα΄γραφος 6, και των α΄ρθρων 33,
34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47, και 54. Θε΄τει σε εφαρµογη΄
τις ρη΄τρες αναπροσαρµογη΄ς και αναθεω΄ρησης που αναφε΄ρονται
στα α΄ρθρα 52 και 55.
3.
Για την ορθη΄ εκτε΄λεση της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη προβαι΄νουν τακτικα΄ σε ανταλλαγε΄ς πληροφοριω΄ν
και, εφο΄σον το ζητη΄σει ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη, σε
διαβουλευ΄σεις στο πλαι΄σιο της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς. Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη κοινοποιου΄ν αµοιβαι΄α τα δεδοµε΄να των αρχω΄ν που ει΄ναι
επιφορτισµε΄νες µε την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας και
ιδι΄ως µε την ΄εκδοση των αδειω΄ν και µε τη διεξαγωγη΄ των ελε΄γχων.
Οι εν λο΄γω αρχε΄ς ανταλλα΄σσουν απευθει΄ας αλληλογραφι΄α.
4.
Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ εκδι΄δει µε απο΄φαση΄ της τον εσωτερικο΄
της κανονισµο΄, ο οποι΄ος περιλαµβα΄νει, µεταξυ΄ α΄λλων διατα΄ξεων,
τους τρο΄πους συ΄γκλησης των συνεδρια΄σεων, εκλογη΄ς του προεδρει΄ου και προσδιορισµου΄ της θητει΄ας του προεδρει΄ου.
5.
Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει αναλο΄γως των αναγκω΄ν και
τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ ανα΄ ΄ετος. Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µπορει΄
να ζητη΄σει τη συ΄γκληση συνεδρι΄ασης.
6.
Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ να αποφασι΄σει να συγκροτη΄σει
οιαδη΄ποτε οµα΄δα εργασι΄ας η΄ εµπειρογνωµο΄νων που θα την
επικουρει΄ στην περα΄τωση των καθηκο΄ντων της.
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2.
Μο΄λις ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος εκπονη΄σει νε΄α νοµοθεσι΄α
σε τοµε΄α που καλυ΄πτει η παρου΄σα συµφωνι΄α, ζητει΄ ανεπιση΄µως τη
γνω΄µη εµπειρογνωµο΄νων του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους. Κατα΄
την περι΄οδο που προηγει΄ται της επι΄σηµης ΄εκδοσης αυτη΄ς της
νε΄ας νοµοθεσι΄ας, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη τηρου΄νται ενη΄µερα και
προβαι΄νουν σε διαβουλευ΄σεις εφο΄σον χρεια΄ζεται. Εφο΄σον το
ζητη΄σει ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη, πραγµατοποιει΄ται προκαταρκτικη΄ ανταλλαγη΄ απο΄ψεων στο πλαι΄σιο της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς,
ιδιαι΄τερα σχετικα΄ µε τις συνε΄πειες που µπορει΄ να επιφε΄ρει µια
τε΄τοια τροποποι΄ηση στη λειτουργι΄α της συµφωνι΄ας.
3.
Μο΄λις εκδοθει΄ η τροποποιηθει΄σα νοµοθεσι΄α, και το αργο΄τερο οκτω΄ ηµε΄ρες απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα
΄ ν Κοινοτη΄των η΄ στην Επι΄σηµη Συλλογη΄ των
των Ευρωπαϊκω
Οµοσπονδιακω
΄ ν Νο΄µων, το ενδιαφερο΄µενο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος
κοινοποιει΄ στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος το κει΄µενο των νε΄ων
διατα΄ξεων. Εφο΄σον το ζητη΄σει ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη,
πραγµατοποιει΄ται ανταλλαγη΄ απο΄ψεων στο πλαι΄σιο της µεικτη΄ς
επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις συνε΄πειες της τροποποι΄ησης ως προς τη
λειτουργι΄α της παρου΄σας συµφωνι΄ας το αργο΄τερο εντο΄ς προθεσµι΄ας δυ΄ο µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α της αι΄τησης.
4.

Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄:

—

΄ ρηση των παραρτηει΄τε εκδι΄δει απο΄φαση για την αναθεω
µα΄των 1, 3, 4 και 7 ει΄τε, εφο΄σον χρεια΄ζεται, προτει΄νει
αναθεω΄ρηση των διατα΄ξεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας για να
ενσωµατω΄σει επι΄ τη βα΄σει της αµοιβαιο΄τητας, τις τροποποιη΄σεις που ΄εχουν επε΄λθει στις σχετικη΄ νοµοθεσι΄α,

—

ει΄τε εκδι΄δει απο΄φαση συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους της οποι΄ας οι
τροποποιη΄σεις της σχετικη΄ς νοµοθεσι΄ας θεωρου΄νται συ΄µφωνες προς την παρου΄σα συµφωνι΄α,

—

ει΄τε αποφασι΄ζει κα΄θε α΄λλο µε΄τρο που σκοπο΄ ΄εχει να διαφυλαχθει΄ η ορθη΄ λειτουργι΄α της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

5.
Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ αποφασι΄ζει τους τρο΄πους αναπροσαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας προς τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις των
µελλοντικω΄ν συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας η΄ της Ελβετι΄ας
αφενο΄ς και αφετε΄ρου των τρι΄των χωρω΄ν, ο΄πως αναφε΄ρεται στα
α΄ρθρα 13 και 19.

7.
Η επιτροπη΄ αυτη΄ ασκει΄ επι΄σης τα καθη΄κοντα που ει΄χε
προηγουµε΄νως η Μεικτη΄ Επιτροπη΄, η οποι΄α ονοµα΄ζεται «Επιτροπη΄
χερσαι΄ων µεταφορω΄ν Κοινο΄τητας/Ελβετι΄ας» που ΄εχει θεσπισθει΄ απο΄
το α΄ρθρο 18 της συµφωνι΄ας του 1992.

6.
Για να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι που αναφε΄ρει η παρου΄σα
συµφωνι΄α, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν, συ΄µφωνα µε το
χρονοδια΄γραµµα που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 49, ο΄λα τα αναγκαι΄α
µε΄τρα για να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄ στις σχε΄σεις τους τα δικαιω΄µατα
και οι υποχρεω΄σεις που ισοδυναµου΄ν µε εκει΄νες των νοµικω΄ν
πρα΄ξεων της Κοινο΄τητας που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 1.

'Αρθρο 52

'Αρθρο 53

Εξε΄λιξη του δικαι΄ου

Εµπιστευτικο΄τητα

1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν προδικα΄ζει το δικαι΄ωµα κα΄θε
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους να τροποποιη΄σει, εφο΄σον τηρη΄σει την
αρχη΄ της µη διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης και τις διατα΄ξεις της
παρου΄σας συµφωνι΄ας, την εσωτερικη΄ νοµοθεσι΄α του κατα΄ τρο΄πο
αυτο΄νοµο στα πεδι΄α που καλυ΄πτει η παρου΄σα συµφωνι΄α.

Οι αντιπρο΄σωποι, εµπειρογνω΄µονες και α΄λλοι υπα΄λληλοι των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν υποχρεου΄νται, ακο΄µη και µετα΄ την παυ΄ση
των καθηκο΄ντων τους, να µην αποκαλυ΄πτουν τις πληροφορι΄ες που
ει΄χαν στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας, οι οποι΄ες εκ φυ΄σεως
καλυ΄πτονται απο΄ το επαγγελµατικο΄ απο΄ρρητο.
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'Αρθρο 54

'Αρθρο 58

΄ν
Ρυ΄θµιση των διαφορω
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µπορει΄ να προσφυ΄γει στη Μεικτη΄
Επιτροπη΄ για µια διαφορα΄ σχετιζο΄µενη µε την ερµηνει΄α η΄ την
εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ προσπαθει΄ να ρυθµι΄σει τη διαφορα΄. Στη Μεικτη΄ Επιτροπη΄ παρε΄χονται ο΄λα
τα πληροφοριακα΄ στοιχει΄α που ει΄ναι χρη΄σιµα για να εξεταστει΄ εις
βα΄θος η κατα΄σταση προκειµε΄νου να βρεθει΄ αποδεκτη΄ λυ΄ση. Προς
το σκοπο΄ αυτο΄, η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ εξετα΄ζει ο΄λες τις δυνατο΄τητες
που θα επιτρε΄ψουν να διατηρηθει΄η ορθη΄ λειτουργι΄α της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 55
΄ ρηση της συµφωνι΄ας
Αναθεω
1.
Εα΄ν ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος επιθυµει΄ αναθεω΄ρηση α΄λλων
διατα΄ξεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ενηµερω
΄ νει σχετικα΄ τη Μεικτη΄
Επιτροπη΄. Με την επιφυ΄λαξη των παραγρα΄φων 2 και 3 ανωτε΄ρω, η
τροποποι΄ηση της παρου΄σας συµφωνι΄ας τι΄θεται σε ισχυ΄ µετα΄ την
περα΄τωση των αντι΄στοιχων εσωτερικω΄ν διαδικασιω΄ν.
2.
Τα παραρτη΄µατα 1, 3, 4 και 7 ει΄ναι δυνατο΄ν να τροποποιηθου΄ν, κατο΄πιν απο΄φασης της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 51 παρα΄γραφος 1, για να ληφθει΄ υπο΄ψη η εξε΄λιξη της
κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας επι΄ του θε΄µατος.
3.
Τα παραρτη΄µατα 5, 6, 8 και 9 ει΄ναι δυνατο΄ν να τροποποιηθου΄ν, κατο΄πιν απο΄φασης της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 51 παρα΄γραφος 1.

'Αρθρο 56
Παραρτη΄µατα
Τα παραρτη΄µατα 1 ΄εως 10 αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 57

L 114/105

Τελικε΄ς ∆ιατα΄ξεις
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α κυρω΄νεται η΄ εγκρι΄νεται απο΄ τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που ισχυ΄ουν σε
αυτα΄. Τι΄θεται σε ισχυ΄ την πρω΄τη ηµε΄ρα του δευ΄τερου µη΄να µετα΄
την τελευται΄α κοινοποι΄ηση κατα΄θεσης των πρα΄ξεων κυ΄ρωσης η΄
΄εγκρισης και των επτα΄ κα΄τωθι συµφωνιω΄ν:
—

συµφωνι΄α για τις σιδηροδροµικε΄ς και οδικε΄ς µεταφορε΄ς
εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν,

—

συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων,

—

συµφωνι΄α για τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς,

—

συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων,

—

συµφωνι΄α αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση
της πιστο΄τητας,

—

συµφωνι΄α σχετικα΄ µε ορισµε΄νες πτυχε΄ς που αφορου΄ν τις
δηµο΄σιες συµβα΄σεις,

—

συµφωνι΄α για την επιστηµονικη΄ και τεχνολογικη΄ συνεργασι΄α.

2.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συνα΄πτεται για µια αρχικη΄ περι΄οδο
επτα΄ ετω΄ν. Ανανεω΄νεται επ' αο΄ριστο εκτο΄ς εα΄ν η Κοινο΄τητα η΄ η
Ελβετι΄α κοινοποιη΄σει το αντι΄θετο στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος,
πριν τη λη΄ξη της αρχικη΄ς περιο΄δου. Σε περι΄πτωση κοινοποι΄ησης,
ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.
3.
Η Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α µπορει΄ να καταγγει΄λει την
παρου΄σα συµφωνι΄α κοινοποιω΄ντας την απο΄φαση΄ της στο α΄λλο
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος. Σε περι΄πτωση κοινοποι΄ησης, ισχυ΄ουν οι
διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.

Εδαφικο΄ πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
Η παρου΄σα συµφωνι΄α ισχυ΄ει, αφενο΄ς, στις επικρα΄τειες ο΄που ισχυ΄ει
η συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και υπο΄
τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στην εν λο΄γω συνθη΄κη και,
αφετε΄ρου, στην επικρα΄τεια της Ελβετι΄ας.

4.
Οι επτα΄ συµφωνι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
παυ΄ουν να ισχυ΄ουν ΄εξι µη΄νες απο΄ την παραλαβη΄ της κοινοποι΄ησης
σχετικα΄ µε τη µη ανανε΄ωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2 η΄
µε την καταγγελι΄α που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas
alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno
de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk,
engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har
samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in
dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer,
spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.
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'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α, εις διπλου΄ν στην αγγλικη΄, γαλλικη΄,
γερµανικη΄, δανικη΄, ελληνικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄, ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄, και φινλανδικη΄ γλω΄σσα, κα΄θε κει΄µενο
απο΄ τα οποι΄α ει΄ναι αυθεντικο΄.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, and drawn up in
duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish
languages, each text being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise,
chacun de ces textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice copia, in lingua danese, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente
fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense,
de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de
Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas lı́nguas
alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca,
fazendo fé qualquer dos textos.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin,
ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kaikki teksti ovat yhtä todistusvoimaiset.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska,
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är
lika giltiga.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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
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Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnar
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παρα΄ρτηµα 1:

— α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2, α΄ρθρο 6, α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 1, α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 1, α΄ρθρο 25
παρα΄γραφος 5 και α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 2: ισχυ΄ουσες διατα΄ξεις

Παρα΄ρτηµα 2:

— α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 5 τρο΄ποι εφαρµογη΄ς των τελω΄ν που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 8

Παρα΄ρτηµα 3:

— α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 1: υπο΄δειγµα αδει΄ας για τις διεθνει΄ς οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των

Παρα΄ρτηµα 4:

— α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 3: κατα΄λογος µεταφορω΄ν απαλλαγµε΄νων απο΄ κα΄θε καθεστω΄ς αδει΄ας

Παρα΄ρτηµα 5:

— α΄ρθρα 12 και 13: κατα΄λογος υφιστα΄µενων νοµοθεσιω΄ν που απορρε΄ουν απο΄ ισχυ΄ουσες διµερει΄ς
συµφωνι΄ες

Παρα΄ρτηµα 6:

— α΄ρθρο 15 παρα΄γραφος 2: εξαιρε΄σεις απο΄ το ο΄ριο βα΄ρους και απο΄ την απαγο΄ρευση κυκλοφορι΄ας τη
νυ΄κτα και την Κυριακη΄

Παρα΄ρτηµα 7:

— α΄ρθρο 17, 18 και 21: δροµολο΄για διεθνω΄ν µεταφορω΄ν επιβατω΄ν και διαδικασι΄ες σχετικε΄ς µε τις α΄δειες

Παρα΄ρτηµα 8:

— α΄ρθρα 19 και 20: κατα΄λογος των υφιστα΄µενων νοµοθεσιω΄ν που απορρε΄ουν απο΄ ισχυ΄ουσες διµερει΄ς
συµφωνι΄ες

Παρα΄ρτηµα 9:

— α΄ρθρο 36: Ποιοτικε΄ς παρα΄µετροι των δροµολογι΄ων σιδηροδροµικω΄ν και συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν

Παρα΄ρτηµα 10:

— α΄ρθρο 40 παρα΄γραφος 1: τρο΄ποι εφαρµογη΄ς των τελω΄ν που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 40
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 52, παρα΄γραφος 6 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η Ελβετι΄α εφαρµο΄ζει νοµικε΄ς διατα΄ξεις ισοδυ΄ναµες των
αναφερο΄µενων κατωτε΄ρω διατα΄ξεων:

∆ιατα΄ξεις σχετικε΄ς µε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο

Τ µ η΄ µ α 1
—

Οδηγι΄α 96/26/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 29ης Απριλι΄ου 1996, για την προ΄σβαση στο επα΄γγελµα του οδικου΄
µεταφορε΄α εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν και για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των, πιστοποιητικω΄ν και α΄λλων
τι΄τλων που διευκολυ΄νουν την πραγµα΄τωση του δικαιω΄µατος εγκατα΄στασης των µεταφορε΄ων αυτω΄ν στον τοµε΄α των
εσωτερικω΄ν και διεθνω΄ν µεταφορω΄ν (ΕΕ L 124 της 23.5.1996, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α
98/76/ΕΚ (ΕΕ L 227 της 14.10.1998, σ. 17).

Τ µ η΄ µ α 2
—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985 σχετικα΄ µε τη συσκευη΄ ελε΄γχου στον
τοµε΄α των οδικω΄ν µεταφορω΄ν (ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄
(ΕΚ) αριθ. 2135/98 (ΕΕ L 274 της 9.10.1998, σ. 1).

—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985 για την εναρµο΄νιση ορισµε΄νων
κοινωνικη΄ς φυ΄σεως διατα΄ξεων στον τοµε΄α των οδικω΄ν µεταφορω΄ν (ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 1) η΄ ισοδυ΄ναµοι
κανο΄νες που θεσπι΄στηκαν απο΄ τη συµφωνι΄α ΑΕΤR οι οποι΄οι περιλαµβα΄νουν τροποποιη΄σεις της συµφωνι΄ας.

—

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 23ης ∆εκεµβρι΄ου 1988 για τις ενιαι΄ες διαδικασι΄ες σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 για την εναρµο΄νιση ορισµε΄νων κοινωνικη΄ς φυ΄σεως διατα΄ξεων στον τοµε΄α των οδικω΄ν
µεταφορω΄ν και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 για τη συσκευη΄ ελε΄γχου στον τοµε΄α των οδικω΄ν µεταφορω΄ν (ΕΕ
L 325 της 29.11.1988, σ. 55), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 (ΕΕ L 274
της 9.10.1998, σ. 1).

—

Οδηγι΄α 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1976 για το ελα΄χιστο επι΄πεδο κατα΄ρτισης ορισµε΄νων
οδηγω΄ν οχηµα΄των οδικω΄ν µεταφορω΄ν (ΕΕ L 357 της 29.12.1976, σ. 36).

Τ µ η΄ µ α 3
—

Οδηγι΄α 96/53/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουλι΄ου 1996 που ορι΄ζει, για ορισµε΄να οδικα΄ οχη΄µατα που κυκλοφορου΄ν
στην Κοινο΄τητα, τις ελα΄χιστες επιτρεπο΄µενες διαστα΄σεις στην εθνικη΄ και διεθνη΄ κυκλοφορι΄α και τα µε΄γιστα
επιτρεπο΄µενα βα΄ρη στη διεθνη΄ κυκλοφορι΄α (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).

—

Οδηγι΄α 96/96/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1996 για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν
µελω΄ν σχετικα΄ µε τον τεχνικο΄ ΄ελεγχο των µηχανοκι΄νητων οχηµα΄των και των ρυµουλκουµε΄νων τους (ΕΕ L 46 της
17.2.1997, σ. 1).

—

Οδηγι΄α 91/542/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 1ης Οκτωβρι΄ου 1991 που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 88/77/ΕΟΚ για την
προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα µε΄τρα κατα΄ των εκποµπω΄ν αερι΄ων ρυ΄πων που προε΄ρχονται
απο΄ τους πετρελαιοκινητη΄ρες που προορι΄ζονται για την προ΄ωση των οχηµα΄των (ΕΕ L 295 της 25.10.1991, σ. 1).

—

Οδηγι΄α 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 10ης Φεβρουαρι΄ου 1992, σχετικα΄ µε την εγκατα΄σταση και τη χρη΄ση
διατα΄ξεων περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες µηχανοκι΄νητων οχηµα΄των στην Κοινο΄τητα (ΕΕ L 57
της 23.2.1992, σ. 27).

—

Οδηγι΄α 92/24/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 31ης Μαρτι΄ου 1992, σχετικα΄ µε τις διατα΄ξεις περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας η΄
παρεµφερη΄ συστη΄µατα περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας που τοποθετου΄νται σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες µηχανοκι΄νητων
οχηµα΄των (ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 154).

—

Οδηγι΄α 92/97/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 10ης Νοεµβρι΄ου 1992, που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 70/157/ΕΟΚ για την
προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την αποδεκτη΄ ηχοστα΄θµη και τη δια΄ταξη εξα΄τµισης των
µηχανοκι΄νητων οχηµα΄των (ΕΕ L 371 της 19.12.1992, σ. 1).
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—

Οδηγι΄α 94/55/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 21ης Νοεµβρι΄ου 1994, για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν
µελω΄ν σχετικα΄ µε τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς επικι΄νδυνων εµπορευµα΄των (ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7).

—

Οδηγι΄α 95/50/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 6ης Οκτωβρι΄ου 1995, για τις ενιαι΄ες διαδικασι΄ες ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο των
οδικω΄ν µεταφορω΄ν επικι΄νδυνων εµπορευµα΄των (ΕΕ L 249 της 17.10.1995, σ. 35).

—

Οδηγι΄α 96/35/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 3ης Ιουνι΄ου 1996 σχετικα΄ µε το διορισµο΄ και την επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση
συµβου΄λων ασφαλει΄ας για τις οδικε΄ς, σιδηροδροµικε΄ς και εσωτερικε΄ς πλωτε΄ς µεταφορε΄ς επικι΄νδυνων εµπορευµα΄των
(ΕΕ L 145 της 19.6.1996, σ. 10).

—

Οδηγι΄α 96/86/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 13ης ∆εκεµβρι΄ου 1996 για την προσαρµογη΄ στην τεχνικη΄ προ΄οδο της οδηγι΄ας
94/55/ΕΚ του Συµβουλι΄ου για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τις οδικε΄ς µεταφορε΄ς
επικι΄νδυνων εµπορευµα΄των (ΕΕ L 335 της 24.12.1996, σ. 43).

Τ µ η΄ µ α 4
—

Οδηγι΄α 95/18/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 19ης Ιουνι΄ου 1995, για τις α΄δειες των σιδηροδροµικω΄ν επιχειρη΄σεων (ΕΕ
L 143 της 27.6.1995, σ. 70).

—

Οδηγι΄α 95/19/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 19ης Ιουνι΄ου 1995, για την κατανοµη΄ της µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας των
σιδηροδροµικω΄ν υποδοµω΄ν και την ει΄σπραξη τελω΄ν χρη΄σης των υποδοµω΄ν (ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 75).

—

Οδηγι΄α 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 29ης Ιουλι΄ου 1991, για την ανα΄πτυξη των κοινοτικω΄ν σιδηροδρο΄µων (ΕΕ
L 237 της 24.8.1991, σ. 25).

Τ µ η΄ µ α 5
—

Οδηγι΄α 92/82/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 19ης Οκτωβρι΄ου 1992, για την προσε΄γγιση των συντελεστω΄ν ειδικω΄ν
φο΄ρων κατανα΄λωσης στα ορυκτε΄λαια (ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 19).

—

Οδηγι΄α 96/49/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 23ης Ιουλι΄ου 1996, για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν
σχετικα΄ µε τις σιδηροδροµικε΄ς µεταφορε΄ς επικι΄νδυνων εµπορευµα΄των (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25).

—

Οδηγι΄α 96/87/ΕΚ της Επιτροπη΄ς, της 13ης ∆εκεµβρι΄ου 1996, για την προσαρµογη΄ στην τεχνικη΄ προ΄οδο της οδηγι΄ας
96/49/ΕΚ του Συµβουλι΄ου για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τις σιδηροδροµικε΄ς
µεταφορε΄ς επικι΄νδυνων εµπορευµα΄των (ΕΕ L 335 της 24.12.1996, σ. 45).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8

1. Τα ελβετικα΄ τε΄λη για τα οχη΄µατα συνολικου΄ πραγµατικου΄ βα΄ρους α΄νω των 28 το΄νων τα οποι΄α διαθε΄τουν την
α΄δεια που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 2, ανε΄ρχονται κατ' ανω΄τατο ο΄ριο σε:
—

180 CΗF για µι΄α διαδροµη΄ υπο΄ διαµετακο΄µιση απο΄ το ΄εδαφος της Ελβετι΄ας,

—

70 CΗF για ΄ενα διµερη΄ µετακι΄νηση µετ' επιστροφη΄ς απο΄ η΄ προς την Ελβετι΄α.

2. Τα ανω΄τατα ελβετικα΄ τε΄λη για τα οχη΄µατα τα οποι΄α διαθε΄τουν την α΄δεια που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8,
παρα΄γραφος 3, ΄εχουν συνολικο΄ πραγµατικο΄ βα΄ρος α΄νω των 34 το΄νων αλλα΄ ο΄χι α΄νω των 40 το΄νων, και τα οποι΄α
διανυ΄ουν απο΄σταση 300 χλµ. µε΄σω των 'Αλπεων, ανε΄ρχονται σε 252 CΗF για ΄ενα ο΄χηµα που δεν πληροι΄ τα προ΄τυπα
ΕURO, 211 CΗF για ΄ενα ο΄χηµα που πληροι΄ το προ΄τυπο ΕURO Ι και 178 CΗF για ΄ενα ο΄χηµα που πληροι΄ το προ΄τυπο
ΕURO ΙΙ. Τα τε΄λη εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε τους τρο΄πους που ορι΄ζει το α΄ρθρο 40.
3. Τα ανω΄τατα ελβετικα΄ τε΄λη για τα οχη΄µατα τα οποι΄α διαθε΄τουν την α΄δεια που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8,
παρα΄γραφος 4, ΄εχουν συνολικο΄ πραγµατικο΄ βα΄ρος α΄νω των 34 το΄νων αλλα΄ ο΄χι α΄νω των 40 το΄νων, τα οποι΄α διανυ΄ουν
απο΄σταση 300 χλµ. µε΄σω των 'Αλπεων, ει΄ναι 300 CΗF για ΄ενα ο΄χηµα που δεν πληροι΄ τα προ΄τυπα ΕURO, 240 CΗF
για ΄ενα ο΄χηµα που πληροι΄ το προ΄τυπο ΕURO Ι και 210 CΗF για ΄ενα ο΄χηµα που πληροι΄ το προ΄τυπο ΕURO ΙΙ. Τα τε΄λη
εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε τους τρο΄πους που ορι΄ζει το α΄ρθρο 40.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ Α∆ΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1.

Οι ταχυδροµικε΄ς αποστολε΄ς που πραγµατοποιου΄νται στο πλαι΄σιο ενο΄ς καθεστω΄τος δηµο΄σιας υπηρεσι΄ας

2.

Οι µεταφορε΄ς οχηµα΄των που ΄εχουν υποστει΄ ζηµι΄α η΄ βλα΄βη

3.

Οι µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των µε αυτοκι΄νητο ο΄χηµα, του οποι΄ου το συνολικο΄ επιτρεπο΄µενο φορτι΄ο, συµπεριλαµβανοµε΄νων των ρυµουλκου΄µενων, δεν υπερβαι΄νει τους 6 το΄νους η΄ του οποι΄ου το επιτρεπο΄µενο ωφε΄λιµο φορτι΄ο,
συµπεριλαµβανοµε΄νου του φορτι΄ου των ρυµουλκου΄µενων, δεν υπερβαι΄νει τους 3,5 το΄νους

4.

Οι µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των ανα΄ αυτοκι΄νητο ο΄χηµα εφο΄σον πληρου΄νται οι κα΄τωθι ο΄ροι:
α)

τα µεταφερο΄µενα εµπορευ΄µατα ανη΄κουν σε επιχει΄ρηση η΄ πωλη΄θηκαν, αγορα΄στηκαν, παραδο΄θηκαν η΄
µισθω΄θηκαν, παρα΄χθηκαν, εξορυ΄χθηκαν, µεταποιη΄θηκαν η΄ επισκευα΄στηκαν απο΄ αυτη΄ν·

β)

η µεταφορα΄ χρησιµευ΄ει στη διοχε΄τευση των εµπορευµα΄των στην επιχει΄ρηση, στην αποστολη΄ τους στην
επιχει΄ρηση αυτη΄, στη µετακι΄νηση΄ τους ει΄τε εντο΄ς της επιχει΄ρησης ει΄τε για τις ΄διες
ι
ανα΄γκες της ΄εξω απο΄
την επιχει΄ρηση·

γ)

τα αυτοκι΄νητα οχη΄µατα που χρησιµοποιου΄νται για την εν λο΄γω µεταφορα΄ πρε΄πει να οδηγου΄νται απο΄ το
προσωπικο΄ της επιχει΄ρησης·

δ)

τα οχη΄µατα που µεταφε΄ρουν τα εµπορευ΄µατα πρε΄πει να ανη΄κουν στην επιχει΄ρηση η΄ να ΄εχουν αγοραστει΄
απο΄ αυτη΄ν επι΄ πιστω΄σει η΄ να ΄εχουν µισθωθει΄ υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι, στην περι΄πτωση αυτη΄, πληρου΄ν τους ο΄ρους
που προβλε΄πονται απο΄ την οδηγι΄α 84/647/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1984, για τη
χρη΄ση των µισθωµε΄νων οχηµα΄των χωρι΄ς οδηγο΄ στις οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των.
Η παρου΄σα δια΄ταξη δεν ισχυ΄ει σε περι΄πτωση οχη΄µατος αντικατα΄στασης εξ αιτι΄ας βλα΄βης βραχει΄ας
δια΄ρκειας του συνη΄θως χρησιµοποιου΄µενου οχη΄µατος·

ε)

5.

η µεταφορα΄ πρε΄πει να αποτελει΄ απλω΄ς παρεπο΄µενη δραστηριο΄τητα στο πλαι΄σιο του συνο΄λου των
δραστηριοτη΄των της επιχει΄ρησης.

Οι µεταφορε΄ς φαρµα΄κων, ιατρικω΄ν συσκευω΄ν και εξοπλισµω΄ν, καθω΄ς και α΄λλων ειδω΄ν αναγκαι΄ων για την παροχη΄
΄εκτακτης βοη΄θειας, ιδι΄ως σε περι΄πτωση φυσικω΄ν καταστροφω΄ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ο∆ΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Χω΄ρα

Γερµανι΄α

Συµφωνι΄α υπογραφει΄σα στις:

'Εναρξη ισχυ΄ος στις:

17.12.1953

1.2.1954

'Οροι:

'Αρθρο 7:
Συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο: επιτρεπο΄µενη η ορθα΄ εννοου΄µενη τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α· απαγορευο΄µενη η κακω΄ς εννοου΄µενη τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α.

Αυστρι΄α

22.10.1958

4.4.1959

'Αρθρο 8:
Επιτρε΄πεται στους επιχειρηµατι΄ες που ΄εχουν το δικαι΄ωµα να εκτελου΄ν εµπορευµατικε΄ς
µεταφορε΄ς να µεταφε΄ρουν, µε οχη΄µατα ταξινοµηµε΄να σε ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα
κρα΄τη:
α.

εµπορευ΄µατα µε προορισµο΄ η΄ προε΄λευση ΄ενα απο΄ τα κρα΄τη,

Επιτρεπο΄µενη η ορθα΄ εννοου΄µενη τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α· απαγορευο΄µενη η κακω΄ς
εννοου΄µενη τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α.
Βε΄λγιο

25.2.1975

24.7.1975

'Αρθρο 4, περι΄πτωση 1, στοιχει΄ο β):
Επιτρεπο΄µενη η ορθα΄ εννοου΄µενη τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α· απαγορευο΄µενη η κακω΄ς
εννοου΄µενη τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α.

∆ανι΄α

27.8.1981

25.3.1982

'Αρθρο 4, περι΄πτωση 2:
Οι µεταφορε΄ς µε σηµει΄ο αναχω΄ρησης απο΄ τρι΄τη χω΄ρα και προορισµο΄ ΄ενα α΄λλο
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος η΄ µε σηµει΄ο αναχω΄ρησης απο΄ το α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος
µε προορισµο΄ µι΄α τρι΄τη χω΄ρα υπο΄κεινται σε α΄δεια εκδιδο΄µενη κατα΄ περι΄πτωση απο΄
το α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος.

Ισπανι΄α

23.1.1963

21.8.1963

Πρωτο΄κολλο της 29ης Οκτωβρι΄ου 1971:
Επιτρεπο΄µενη η ορθα΄ εννοου΄µενη τριγωνικη΄ µεταφορα΄· απαγορευο΄µενη η κακω
΄ς
αποκαλου΄µενη τριγωνικη΄ µεταφορα΄.

Φινλανδι΄α

16.1.1980

28.5.1981

'Αρθρο 6, περι΄πτωση 2 και πρακτικα΄ της συνεδρι΄ασης της µεικτη΄ς ελβετοφινλανδικη΄ς επιτροπη΄ς της 23ης και 24ης Μαι΅ου 1989 προσθη΄κη στο σηµει΄ο 2.2:
η ορθα΄ και εσφαλµε΄να αποκαλου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς επιτρε΄πονται µε
α΄δεια.

Γαλλι΄α

20.11.1951

1.4.1952

Συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο:
Ελβετοι΄ µεταφορει΄ς: απαγορευ΄ονται στη Γαλλι΄α οι ορθα΄ και εσφαλµε΄να αποκαλου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς.
Γα΄λλοι µεταφορει΄ς: επιτρε΄πονται στην Ελβετι΄α οι ορθα΄ και εσφαλµε΄να αποκαλου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς.

Ελλα΄δα

8.8.1970

6.9.1971

'Αρθρο 3 και πρακτικα΄ της συνεδρι΄ασης της µεικτη΄ς ελβετο-ελληνικη΄ς επιτροπη΄ς
που συνεδρι΄ασε απο΄ τις 11 ΄εως τις 13 ∆εκεµβρι΄ου 1972: επιτρε΄πονται οι
ορθα΄ και εσφαλµε΄να αποκαλου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς (ειδικε΄ς α΄δειες µε
ποσο΄στωση).

Ιταλι΄α

—

—

Πρακτικα΄ της συνεδρι΄ασης της µεικτη΄ς επιτροπη΄ς Ελβετι΄ας — Ιταλι΄ας στις
14 Ιουνι΄ου 1993:
Ελβετοι΄ µεταφορει΄ς: α΄δειες µε ποσο΄στωση για την τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α ορθα΄
εννοου΄µενη. Η κακω΄ς εννοου΄µενη τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α απαγορευ΄εται.
Ιταλοι΄ µεταφορει΄ς: οι ορθα΄ εννοου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς επιτρε΄πονται
χωρι΄ς α΄δεια. Για την κακω΄ς εννοου΄µενη τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α, α΄δειες µε
ποσο΄στωση.

30.4.2002

Χω΄ρα

Ιρλανδι΄α
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Συµφωνι΄α υπογραφει΄σα στις:

—

'Εναρξη ισχυ΄ος στις:

—
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'Οροι:

Συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο:
Ελβετοι΄ µεταφορει΄ς: οι ορθα΄ και εσφαλµε΄να αποκαλου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς απαγορευ΄ονται εκτο΄ς απο΄ τις περιπτω΄σεις για τις οποι΄ες εκδι΄δεται α΄δεια απο΄
τις ιρλανδικε΄ς αρχε΄ς.
Ιρλανδοι΄ µεταφορει΄ς: οι ορθα΄ και εσφαλµε΄να αποκαλου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς επιτρε΄πονται µε την Ελβετι΄α.

Λουξεµβου΄ργο

17.5.1972

1.6.1972

Η συµφωνι΄α ισχυ΄ει µο΄νο για τις µεταφορε΄ς επιβατω΄ν. Σε ο΄,τι αφορα΄ τις
εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς δεν υπα΄ρχει καµι΄α ρυ΄θµιση. Οι τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς
επιτρε΄πονται συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο. (Εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαιο΄τητας). Οι ορθα΄ και κακω΄ς εννοου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς επιτρε΄πονται.

Κα΄τω Χω΄ρες

20.5.1952

15.6.1952

Η συµφωνι΄α ισχυ΄ει µο΄νο για τις µεταφορε΄ς επιβατω΄ν. ∆εν υπα΄ρχει καµι΄α ρυ΄θµιση
για τις εµπορευµατικε΄ς µεταφορε΄ς. Οι τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς επιτρε΄πονται συ΄µφωνα
µε το εθνικο΄ δι΄καιο. (Εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαιο΄τητας). Οι ορθα΄ και
εσφαλµε΄να αποκαλου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς επιτρε΄πονται.

Πορτογαλι΄α

28.6.1973

1.1.1974

Οι ορθα΄ και κακω΄ς εννοου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς ει΄ναι ελευθερωµε΄νες µε
βα΄ση την απο΄φαση που ΄ελαβε η µεικτη΄ ελβετο-πορτογαλικη΄ επιτροπη΄ στις
6 Ιουνι΄ου 1996.

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

20.12.1974

21.11.1975

'Αρθρο 3, στοιχει΄ο β):
Οι ορθα΄ εννοου΄µενες τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς επιτρε΄πονται. Οι κακω΄ς εννοου΄µενες
τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς απαγορευ΄ονται.

Σουηδι΄α

12.12.1973

22.4.1974

'Αρθρο 4, στοιχει΄ο 1 και 2:
Οι τριγωνικε΄ς µεταφορε΄ς επιτρε΄πονται µε ειδικη΄ α΄δεια βα΄σει ποσοστω΄σεων.

Κατα΄ κυριολεξι΄αν τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α: ο΄ταν το ο΄χηµα διε΄ρχεται, συ΄µφωνα µε την κανονικη΄ διαδροµη΄, τη χω
΄ ρα στην οποι΄α ΄εχει ταξινοµηθει΄. Π.χ. ΄ενα ελβετικο΄ ο΄χηµα που
εκτελει΄ µεταφορα΄ απο΄ τη Γερµανι΄α στην Ιταλι΄α υπο΄ διαµετακο΄µιση απο΄ την Ελβετι΄α.
Κακω΄ς εννοου΄µενη τριγωνικη΄ κυκλοφορι΄α: ο΄ταν το ο΄χηµα δεν διε΄ρχεται τη χω΄ρα στην οποι΄α ΄εχει ταξινοµηθει΄. Π.χ. ΄ενα ελβετικο΄ ο΄χηµα που εκτελει΄ µεταφορα΄ απο΄ τη Γερµανι΄α
στην Ιταλι΄α υπο΄ διαµετακο΄µιση απο΄ την Αυστρι΄α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ι.

Εξαι΄ρεση απο΄ το ο΄ριο βα΄ρους για την περι΄οδο ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2004
Για τις διαδροµε΄ς µε προε΄λευση το εξωτερικο΄ και προορισµο΄ την παραµεθο΄ριο ελβετικη΄ περιοχη΄ (1) (και αντιστρο΄φως),
επιτρε΄πονται εξαιρε΄σεις, α΄νευ πληρωµη΄ς, για οιαδη΄ποτε εµπορευ΄µατα συνολικου΄ βα΄ρους ΄εως 40 το΄νους και για την
µεταφορα΄ εµπορευµατοκιβωτι΄ων ΙSO 40 ποδω΄ν στις συνδυασµε΄νες µεταφορε΄ς, ΄εως 44 το΄νους. Εξαιτι΄ας οδικω΄ν ΄εργων,
ορισµε΄να τελωνει΄α επιβα΄λλουν χαµηλο΄τερα βα΄ρη.

ΙΙ.

'Αλλες εξαιρε΄σεις απο΄ το ο΄ριο βα΄ρους
Για τις διαδροµε΄ς µε προε΄λευση το εξωτερικο΄ και προορισµο΄ ΄ενα σηµει΄ο ευρισκο΄µενο πε΄ραν της παραµεθορι΄ου
ελβετικη΄ς περιοχη΄ς (1) (και αντιστρο΄φως) και για τη διαµετακο΄µιση απο΄ την Ελβετι΄α, µπορει΄ επι΄σης να επιτρε΄πεται, για
τις µεταφορε΄ς που δεν αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 8, συνολικο΄ πραγµατικο΄ βα΄ρος µε φορτι΄ο ανω΄τερο του µε΄γιστου
επιτρεπο΄µενου βα΄ρους στην Ελβετι΄α:

ΙΙΙ.

α)

για τις µεταφορε΄ς αδιαι΄ρετων εµπορευµα΄των ο΄ταν, παρα΄ τη χρη΄ση του κατα΄λληλου οχη΄µατος, δεν ει΄ναι δυνατο΄ν
να τηρηθου΄ν οι προδιαγραφε΄ς·

β)

για τις µεταφορε΄ς η΄ τη χρη΄ση ειδικω΄ν οχηµα΄των, ιδι΄ως οχηµα΄των εργασι΄ας τα οποι΄α, λο΄γω της χρη΄σης για την
οποι΄α προορι΄ζονται, δεν µπορου΄ν να προσαρµοστου΄ν στις προδιαγραφε΄ς που αφορου΄ν το βα΄ρος·

γ)

για τις µεταφορε΄ς οχηµα΄των που ΄εχουν υποστει΄ ζηµι΄ες η΄ οχηµα΄των προς επισκευη΄, σε περι΄πτωση ΄εκτακτης
ανα΄γκης·

δ)

για τις µεταφορε΄ς προϊο΄ντων που προορι΄ζονται για την τροφοδοσι΄α αεροσκαφω΄ν (catering)·

ε)

για τις αρχικε΄ς και τερµατικε΄ς οδικε΄ς διαδροµε΄ς µιας συνδυασµε΄νης µεταφορα΄ς, κατα΄ κανο΄να σε ακτι΄να 30 km
απο΄ τον τερµατικο΄ σταθµο΄.

Εξαι΄ρεση απο΄ την απαγο΄ρευση κυκλοφορι΄ας τη νυ΄κτα και την Κυριακη΄
Προβλε΄πονται οι κα΄τωθι εξαιρε΄σεις απο΄ την απαγο΄ρευση κυκλοφορι΄ας την Κυριακη΄ και την νυ΄κτα:
α)

β)

χωρι΄ς ειδικη΄ ΄αδεια
—

οι διαδροµε΄ς που εκτελου΄νται για να παρασχεθου΄ν οι πρω΄τες βοη΄θειες σε περι΄πτωση καταστροφη΄ς,

—

οι διαδροµε΄ς που εκτελου΄νται για να παρασχεθου΄ν οι πρω΄τες βοη΄θειες σε περι΄πτωση ατυχη΄µατος
καθ' οδο΄ν, ιδι΄ως στις επιχειρη΄σεις δηµοσι΄ων µεταφορω΄ν και στις αεροµεταφορε΄ς·

µε ειδικη΄ ΄αδεια
Οι µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των που, απο΄ τη φυ΄ση τους, δικαιολογου΄ν τις νυκτερινε΄ς διαδροµε΄ς και, µε δε΄ουσα
αιτιολογι΄α, την Κυριακη΄:
—

αλλοιω΄σιµα γεωργικα΄ προϊο΄ντα (π.χ. ρω΄γες, οπωροκηπευτικα΄ προϊο΄ντα, φυτα΄ (ο΄που συµπεριλαµβα΄νονται
τα κοµµε΄να α΄νθη), η΄ φρε΄σκοι χυµοι΄) καθ' ο΄λη τη δια΄ρκεια του ηµερολογιακου΄ ΄ετους,

—

χοι΄ροι και πουλερικα΄ προς σφαγη΄,

—

νωπο΄ γα΄λα και αλλοιω΄σιµα γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα,

—

εξοπλισµο΄ς τσι΄ρκου, µουσικα΄ ο΄ργανα ορχη΄στρας, υλικο΄ διακο΄σµησης θεα΄τρων, κ.λπ.,

—

ηµερη΄σιος τυ΄πος που περιλαµβα΄νει ΄ενα µε΄ρος της συ΄νταξης και ταχυδροµικε΄ς αποστολε΄ς στο πλαι΄σιο της
νοµικη΄ς εντολη΄ς παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν.

Προκειµε΄νου να διευκολυνθου΄ν οι διαδικασι΄ες ΄εκδοσης αδει΄ας, ει΄ναι δυνατο΄ν να εκδι΄δονται α΄δειες ισχυ΄ουσες ΄εως
12 µη΄νες για οιοδη΄ποτε αριθµο΄ διαδροµω΄ν, εφο΄σον ο΄λες οι διαδροµε΄ς ει΄ναι της ιδι΄ας φυ΄σεως.

(1) Η παραµεθο΄ριος περιοχη΄ ορι΄ζεται στο Παρα΄ρτηµα 4 των πρακτικω΄ν της 15ης συνεδρι΄ασης της Μεικτη΄ς Επιτροπη΄ς που ΄εχει συγκροτηθει΄
βα΄σει της συµφωνι΄ας του 1992, η οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε στις Βρυξε΄λλες στις 2 Απριλι΄ου 1998. Κατα΄ κανο΄να, προ΄κειται για µια
περιοχη΄ ακτι΄νας 10 km απο΄ το τελωνει΄ο.

30.4.2002

30.4.2002
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

'Αρθρο 1
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ισχυ΄ουν οι κα΄τωθι ορισµοι΄:
1.

Τ α κ τ ι κ ΄ε ς γ ρ α µ µ ΄ε ς

1.1. Τακτικε΄ς γραµµε΄ς ει΄ναι εκει΄νες µε τις οποι΄ες µεταφε΄ρονται επιβα΄τες, σε καθορισµε΄να χρονικα΄ διαστη΄µατα και
διαδροµε΄ς, κατα΄ τις οποι΄ες οι επιβα΄τες µπορου΄ν να επιβιβα΄ζονται και να αποβιβα΄ζονται απο΄ το ο΄χηµα σε
προκαθορισµε΄να σηµει΄α στα΄σης. Οι τακτικε΄ς γραµµε΄ς ει΄ναι ανοικτε΄ς σε ο΄λους εφο΄σον, ενδεχοµε΄νως, ΄εχει κρατηθει΄
θε΄ση.
Ο τακτικο΄ς χαρακτη΄ρας της γραµµη΄ς δεν επηρεα΄ζεται απο΄ ενδεχο΄µενη προσαρµογη΄ των ο΄ρων εκµετα΄λλευσης της
γραµµη΄ς.
1.2. Οι γραµµε΄ς µε τις οποι΄ες µεταφε΄ρονται ειδικε΄ς κατηγορι΄ες επιβατω΄ν, αποκλειοµε΄νων α΄λλων επιβατω΄ν, απο΄
οποιονδη΄ποτε και αν οργανω΄νονται και εφο΄σον εκτελου΄νται υπο΄ τους ιδι΄ους ο΄ρους µε εκει΄νους του σηµει΄ου 1.1,
θεωρου΄νται και αυτε΄ς τακτικε΄ς γραµµε΄ς. Οι γραµµε΄ς αυτε΄ς καλου΄νται στο εξη΄ς «ειδικε΄ς τακτικε΄ς γραµµε΄ς».
Οι ειδικε΄ς τακτικε΄ς γραµµε΄ς περιλαµβα΄νουν ιδι΄ως:
α)

τη µεταφορα΄ εργαζοµε΄νων µεταξυ΄ κατοικι΄ας και το΄που εργασι΄ας τους·

β)

τη µεταφορα΄ µαθητω΄ν και σπουδαστω΄ν µεταξυ΄ κατοικι΄ας και εκπαιδευτηρι΄ου τους·

γ)

τη µεταφορα΄ στρατιωτικω΄ν και των οικογενειω΄ν τους µεταξυ΄ κρα΄τους καταγωγη΄ς και της βα΄σης τους.

Ο τακτικο΄ς χαρακτη΄ρας των ειδικω΄ν γραµµω΄ν δεν επηρεα΄ζεται απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η οργα΄νωση της µεταφορα΄ς
προσαρµο΄ζεται στις µεταβαλλο΄µενες ανα΄γκες των χρηστω΄ν.
1.3. Η οργα΄νωση παρα΄λληλων η΄ προσωρινω΄ν γραµµω΄ν, οι οποι΄ες απευθυ΄νονται στους ΄διους
ι
πελα΄τες µε εκει΄νους των
υφιστα΄µενων τακτικω΄ν γραµµω΄ν, η µη εξυπηρε΄τηση ορισµε΄νων στα΄σεων η΄ η εξυπηρε΄τηση συµπληρωµατικω΄ν στα΄σεων
απο΄ τις υφιστα΄µενες τακτικε΄ς γραµµε΄ς υπο΄κεινται στους ιδι΄ους κανο΄νες µε τις υφιστα΄µενες τακτικε΄ς γραµµε΄ς.
2.

' Ε κ τ α κ τ ε ς γ ρ α µ µ ΄ε ς

2.1. 'Εκτακτες γραµµε΄ς ει΄ναι εκει΄νες οι οποι΄ες δεν ανταποκρι΄νονται στον ορισµο΄ των τακτικω΄ν γραµµω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των ειδικω΄ν τακτικω΄ν γραµµω΄ν, και οι οποι΄ες χαρακτηρι΄ζονται κυρι΄ως απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι µε αυτε΄ς µεταφε΄ρονται
οµα΄δες που ΄εχουν συσταθει΄ κατο΄πιν πρωτοβουλι΄ας ενο΄ς εντολε΄α η΄ του ιδι΄ου του µεταφορε΄α.
Για την οργα΄νωση παρα΄λληλων η΄ προσωρινω΄ν γραµµω΄ν ανα΄λογων µε τις υφιστα΄µενες τακτικε΄ς γραµµε΄ς που
απευθυ΄νονται στην ΄δια
ι πελατει΄α µε τις τακτικε΄ς γραµµε΄ς, απαιτει΄ται α΄δεια συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται
στο τµη΄µα Ι.
2.2. Οι ΄εκτακτες γραµµε΄ς που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν σηµει΄ο 2 διατηρου΄ν το χαρακτη΄ρα της ΄εκτακτης γραµµη΄ς ΄εστω και
αν εκτελου΄νται µε κα΄ποια συχνο΄τητα.
2.3. Τις ΄εκτακτες γραµµε΄ς µπορει΄ να εκµεταλλευ΄εται οµα΄δα µεταφορε΄ων που ενεργου΄ν για λογαριασµο΄ του ιδι΄ου εντολε΄α.
Τα ονο΄µατα των µεταφορε΄ων αυτω΄ν, καθω΄ς και ενδεχοµε΄νως τα σηµει΄α ανταπο΄κρισης του δροµολογι΄ου, γνωστοποιου΄νται στις αρµο΄διες αρχε΄ς των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας, συ΄µφωνα
µε τους τρο΄πους που θα καθορι΄σει η Μεικτη΄ Επιτροπη΄.
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Μ ε τ α φ ο ρ ΄ε ς γ ι α ΄δ
ι ι ο λ ο γ α ρ ι α σ µ ο΄
Μεταφορε΄ς για ΄διο
ι
λογαριασµο΄ ει΄ναι οι µεταφορε΄ς που εκτελου΄νται για µη κερδοσκοπικου΄ς και µη εµπορικου΄ς
σκοπου΄ς, απο΄ φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι:
—

οι µεταφορε΄ς αποτελου΄ν απλω΄ς παρεπο΄µενη δραστηριο΄τητα για το εν λο΄γω φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο,

—

τα χρησιµοποιου΄µενα οχη΄µατα ανη΄κουν στην ιδιοκτησι΄α του εν λο΄γω φυσικου΄ η΄ νοµικου΄ προσω΄που, η΄ ΄εχουν
αγοραστει΄ επι΄ πιστω΄σει απο΄ αυτο΄, η΄ αποτελου΄ν το αντικει΄µενο συ΄µβασης µακρο΄χρονης µι΄σθωσης, και οδηγου΄νται
απο΄ µε΄λος του προσωπικου΄ του εν λο΄γω φυσικου΄ η΄ νοµικου΄ προσω΄που, η΄ απο΄ το ΄διο
ι το φυσικο΄ προ΄σωπο.

Τ µ η΄ µ α Ι
ΤΑΚΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ

'Αρθρο 2
Φυ΄ση της αδει΄ας
1.

Η α΄δεια εκδι΄δεται στο ο΄νοµα του µεταφορε΄α. ∆εν µπορει΄ να µεταφερθει΄ απο΄ αυτο΄ν σε τρι΄τους. Ωστο΄σο, ο φορε΄ας που
΄εχει λα΄βει την α΄δεια µπορει΄, µε τη συναι΄νεση της αρχη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 1 του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος, να αναθε΄σει την εκτε΄λεση του δροµολογι΄ου σε υπεργολα΄βο. Στην περι΄πτωση αυτη΄, η α΄δεια αναφε΄ρει
το ο΄νοµα του υπεργολα΄βου και το ρο΄λο του ως υπεργολα΄βο. Οι υπεργολα΄βοι πρε΄πει να πληρου΄ν τους ο΄ρους που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 17 της συµφωνι΄ας.
Στην περι΄πτωση συ΄µπραξης επιχειρη΄σεων για την εκµετα΄λλευση ενο΄ς δροµολογι΄ου, η α΄δεια συντα΄σσεται στο ο΄νοµα
ο΄λων των επιχειρη΄σεων. Χορηγει΄ται στη διαχειρι΄ζουσα επιχει΄ρηση, µε αντι΄γραφο προς τις υπο΄λοιπες επιχειρη΄σεις. Η
α΄δεια αναφε΄ρει τα ονο΄µατα ο΄λων των φορε΄ων εκµετα΄λλευσης.

2.

Η µε΄γιστη δια΄ρκεια ισχυ΄ος της αδει΄ας ει΄ναι πενταετη΄ς.

3.

Η α΄δεια ορι΄ζει:
α)

τον τυ΄πο δροµολογι΄ου·

β)

τη διαδροµη΄ του δροµολογι΄ου, ιδι΄ως τους το΄πους αναχω΄ρησης και προορισµου΄·

γ)

τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος της αδει΄ας·

δ)

τις στα΄σεις και τα ωρα΄ρια.

4.

Η α΄δεια πρε΄πει να ει΄ναι συ΄µφωνη προς το υπο΄δειγµα που ορι΄ζει ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2121/98 (1).

5.

Η α΄δεια εξουσιοδοτει΄ τον η΄ τους κατο΄χους της να εκτελου΄ν τακτικο΄ δροµολο΄γιο στο ΄εδαφος των συµβαλλοµε΄νων
µερω΄ν.

6.

Ο φορε΄ας εκµετα΄λλευσης ενο΄ς τακτικου΄ δροµολογι΄ου µπορει΄ να χρησιµοποιει΄ εφεδρικα΄ οχη΄µατα για να αντιµετωπι΄σει
προσωρινε΄ς και ΄εκτακτες καταστα΄σεις.
Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο µεταφορε΄ας πρε΄πει να εξασφαλι΄ζει ο΄τι επι΄ του οχη΄µατος υπα΄ρχουν τα κα΄τωθι ΄εγγραφα:
—

αντι΄γραφο της αδει΄ας τακτικου΄ δροµολογι΄ου,

—

αντι΄γραφο της συ΄µβασης που ΄εχει συναφθει΄ µεταξυ΄ φορε΄α εκµετα΄λλευσης του τακτικου΄ δροµολογι΄ου και της
επιχει΄ρησης που διαθε΄τει τα εφεδρικα΄ οχη΄µατα η΄ ισοδυ΄ναµο ΄εγγραφο,

—

δεο΄ντως επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο της κοινοτικη΄ς αδει΄ας για τους κοινοτικου΄ς µεταφορει΄ς η΄ παρεµφερου΄ς
ελβετικη΄ς αδει΄ας για τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς που ΄εχει εκδοθει΄ για το φορε΄α εκµετα΄λλευσης του τακτικου΄
δροµολογι΄ου.

(1) Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2121/98 της Επιτροπη΄ς της 2ας Οκτωβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε τους τρο΄πους εφαρµογη΄ς των κανονισµω΄ν (ΕΟΚ)
αριθ. 684/92 και (ΕΚ) αριθ. 12/98 του Συµβουλι΄ου που αφορου΄ν τα ΄εγγραφα για τις µεταφορε΄ς επιβατω΄ν που πραγµατοποιου΄νται µε
που΄λµαν και λεωφορει΄α (ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 10).
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'Αρθρο 3
Υποβολη΄ των αιτη΄σεων αδει΄ας

1.

Η υποβολη΄ των αιτη΄σεων αδει΄ας απο΄ κοινοτικου΄ς µεταφορει΄ς πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 6 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 684/92, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 11/98 και η
υποβολη΄ των αιτη΄σεων αδει΄ας απο΄ ελβετου΄ς µεταφορει΄ς πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου 5
της εντολη΄ς της 25ης Νοεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε τις παραχωρη΄σεις για τις επιβατικε΄ς µεταφορε΄ς (ΟCTV) (1). Για τα
δροµολο΄για, οι οποι΄ες ει΄ναι απαλλαγµε΄νες της ΄εκδοσης αδει΄ας στην Ελβετι΄α αλλα΄ υπο΄κεινται στην ΄εκδοση αδει΄ας στην
Κοινο΄τητα, η αι΄τηση απο΄ τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς υποβα΄λλεται στις αρµο΄διες ελβετικε΄ς αρχε΄ς, εφο΄σον το σηµει΄ο
αναχω΄ρησης των δροµολογι΄ων αυτω΄ν βρι΄σκεται στην Ελβετι΄α.

2.

Οι αιτη΄σεις πρε΄πει να ει΄ναι συ΄µφωνες προς το υπο΄δειγµα που ορι΄ζει ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2121/98.

3.

Ο αιτω΄ν υποβα΄λλει, προς υποστη΄ριξη της αι΄τησης αδει΄ας, κα΄θε συµπληρωµατικη΄ πληροφορι΄α που ο ΄διος
ι
κρι΄νει
χρη΄σιµη η΄ που του ΄εχει ζητηθει΄ απο΄ την εκδι΄δουσα αρχη΄, και ιδι΄ως προ΄γραµµα οδη΄γησης που επιτρε΄πει να ελεγχθει΄ η
τη΄ρηση της νοµοθεσι΄ας για το χρο΄νο οδη΄γησης και ανα΄παυσης, καθω΄ς και αντι΄γραφο της κοινοτικη΄ς αδει΄ας για τις
διεθνει΄ς οδικε΄ς µεταφορε΄ς επιβατω΄ν για λογαριασµο΄ τρι΄του για τους κοινοτικου΄ς µεταφορει΄ς η΄ παρεµφερου΄ς ελβετικη΄ς
αδει΄ας για τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς που ΄εχει εκδοθει΄ προς τον φορε΄α εκµετα΄λλευσης του τακτικου΄ δροµολογι΄ου.

'Αρθρο 4
∆ιαδικασι΄α χορη΄γησης της αδει΄ας

1.

Η α΄δεια εκδι΄δεται κατο΄πιν συµφωνι΄ας µε τις αρµο΄διες αρχε΄ς των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν στο ΄εδαφος των οποι΄ων
επιβιβα΄ζονται η΄ αποβιβα΄ζονται οι επιβα΄τες. Η εκδι΄δουσα αρχη΄ παρε΄χει σε αυτα΄ — καθω΄ς και στις αρµο΄διες αρχε΄ς των
κρατω΄ν µελω΄ν της Κοινο΄τητας απο΄ το ΄εδαφος των οποι΄ων διε΄ρχεται το δροµολο΄γιο χωρι΄ς.

2.

Οι αρµο΄διες αρχε΄ς της Ελβετι΄ας και των κρατω΄ν µελω΄ν της Κοινο΄τητας των οποι΄ων ζητη΄θηκε η γνω΄µη γνωστοποιου΄ν
την απο΄φαση΄ τους στην εκδι΄δουσα αρχη΄ εντο΄ς προθεσµι΄ας δυ΄ο µηνω΄ν. Η εν λο΄γω προθεσµι΄α υπολογι΄ζεται µε βα΄ση
την ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς της αι΄τησης γνωµοδο΄τησης που αναγρα΄φεται στην απο΄δειξη παραλαβη΄ς. Εα΄ν η εκδι΄δουσα
αρχη΄ δεν λα΄βει απα΄ντηση εντο΄ς της προθεσµι΄ας αυτη΄ς, θεωρει΄ται ο΄τι οι γνωµοδοτου΄σες αρχε΄ς ΄εχουν παρα΄σχει τη
συ΄µφωνη γνω΄µη τους και η εκδι΄δουσα αρχη΄ χορηγει΄ την α΄δεια. Επιβι΄βαση η΄ αποβι΄βαση επιβατω΄ν — µαζι΄ µε την
εκτι΄µηση΄ της, αντι΄γραφο της αι΄τησης και ο΄λων των υπολοι΄πων χρη΄σιµων εγγρα΄φων.

3.

Με την επιφυ΄λαξη των παραγρα΄φων 7 και 8, η εκδι΄δουσα αρχη΄ λαµβα΄νει απο΄φαση εντο΄ς προθεσµι΄ας τεσσα΄ρων µηνω΄ν
απο΄ την ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς της αι΄τησης απο΄ το µεταφορε΄α.

4.

Η α΄δεια χορηγει΄ται εκτο΄ς εα΄ν:
α)

ο αιτω΄ν δεν ει΄ναι σε θε΄ση να εκτελει΄ το δροµολο΄γιο που αποτελει΄ το αντικει΄µενο της αι΄τησης µε το υλικο΄ που
΄εχει α΄µεσα στη δια΄θεση΄ του·

β)

ο αιτω΄ν δεν τη΄ρησε στο παρελθο΄ν τις εθνικε΄ς η΄ διεθνει΄ς ρυθµι΄σεις στις οδικε΄ς µεταφορε΄ς, ιδι΄ως τους ο΄ρους και
τις προδιαγραφε΄ς σχετικα΄ µε τις α΄δειες δροµολογι΄ων διεθνω΄ν επιβατικω΄ν µεταφορω΄ν, η΄ διε΄πραξε σοβαρε΄ς
παραβια΄σεις των ρυθµι΄σεων σε ο΄,τι αφορα΄ την οδικη΄ ασφα΄λεια και ιδι΄ως σε ο΄,τι αφορα΄ τα προ΄τυπα που ισχυ΄ουν
για τα οχη΄µατα και τους χρο΄νους οδη΄γησης και ανα΄παυσης των οδηγω΄ν·

γ)

στην περι΄πτωση αι΄τησης ανανε΄ωσης της αδει΄ας, δεν τηρη΄θηκαν οι ο΄ροι της αδει΄ας·

δ)

΄εχει αποδειχθει΄ ο΄τι το δροµολο΄γιο, το οποι΄ο αποτελει΄ το αντικει΄µενο της αδει΄ας ΄εθιγε απευθει΄ας την υ΄παρξη η΄δη
επιτετραµµε΄νων τακτικω΄ν δροµολογι΄ων, εκτο΄ς απο΄ την περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α τα εν λο΄γω τακτικα΄ δροµολο΄για
εκτελου΄νται µο΄νον απο΄ ΄ενα µεταφορε΄α η΄ οµα΄δα µεταφορε΄ων·

(1) RS/SR/744.11.
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ε)

φαι΄νεται ο΄τι η εκµετα΄λλευση των δροµολογι΄ων που αποτελου΄ν το αντικει΄µενο της αδει΄ας αφορα΄ µο΄νον τα πλε΄ον
κερδοφο΄ρα δροµολο΄για απο΄ τα υπα΄ρχοντα στις αντι΄στοιχες συνδε΄σεις·

στ)

η αρµο΄δια αρχη΄ ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους αποφασι΄σει, µε βα΄ση λεπτοµερη΄ ανα΄λυση, ο΄τι το εν λο΄γω
δροµολο΄γιο θι΄γει σοβαρα΄ τη βιωσιµο΄τητα παρεµφερου΄ς σιδηροδροµικου΄ δροµολογι΄ου στα αντι΄στοιχα α΄µεσα
τµη΄µατα της διαδροµη΄ς. Κα΄θε απο΄φαση που λαµβα΄νεται κατ' εφαρµογη΄ν της παρου΄σας δια΄ταξης, καθω΄ς και η
αιτιολο΄γηση΄ της, κοινοποιου΄νται στους ενδιαφερο΄µενους µεταφορει΄ς.
Απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου 2000, στην περι΄πτωση που ΄ενα υπα΄ρχον διεθνε΄ς δροµολο΄γιο µε που΄λµαν και λεωφορει΄ο
θι΄γει σοβαρα΄ τη βιωσιµο΄τητα παρεµφερου΄ς σιδηροδροµικου΄ δροµολογι΄ου στα αντι΄στοιχα απευθει΄ας τµη΄µατα
της διαδροµη΄ς, η αρµο΄δια αρχη΄ ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους µπορει΄, µε τη συ΄µφωνη γνω΄µη της µεικτη΄ς
επιτροπη΄ς, να αναστει΄λει η΄ να ανακαλε΄σει την α΄δεια εκµετα΄λλευσης του διεθνου΄ς δροµολογι΄ου µε που΄λµαν και
λεωφορει΄ο αφου΄ προειδοποιη΄σει τον µεταφορε΄α 6 µη΄νες πριν.
Το γεγονο΄ς ο΄τι ΄ενας µεταφορε΄ας προσφε΄ρει χαµηλο΄τερες τιµε΄ς απο΄ εκει΄νες α΄λλων οδικω΄ν µεταφορε΄ων, η΄ ο΄τι η
εν λο΄γω συ΄νδεση εκτελει΄ται η΄δη απο΄ α΄λλους οδικου΄ς µεταφορει΄ς, δεν µπορει΄ αφ' εαυτη΄ς να αποτελε΄σει
αιτιολο΄γηση για την απο΄ρριψη αι΄τησης.

5.

Η εκδι΄δουσα αρχη΄ µπορει΄ να απορρι΄ψει αιτη΄σεις µο΄νο για λο΄γους που συµβαδι΄ζουν µε την παρου΄σα συµφωνι΄α.

6.

Εα΄ν η διαδικασι΄α επι΄τευξης της συµφωνι΄ας που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 δεν αποδω΄σει, το θε΄µα τι΄θεται στη
Μεικτη΄ Επιτροπη΄.

7.

Η Μεικτη΄ Επιτροπη΄ λαµβα΄νει εντο΄ς των καλυ΄τερων προθεσµιω΄ν απο΄φαση, η οποι΄α τι΄θεται σε ισχυ΄ εντο΄ς προθεσµι΄ας
30 ηµερω΄ν απο΄ την κοινοποι΄ηση΄ της στην Ελβετι΄α και στα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη της Κοινο΄τητας.

8.

'Οταν ολοκληρωθει΄ η διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο παρο΄ν α΄ρθρο, η εκδι΄δουσα αρχη΄ ενηµερω΄νει σχετικα΄ ο΄λες τις
αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 και τους αποστε΄λλει, ενδεχοµε΄νως, αντι΄γραφο της αδει΄ας.

'Αρθρο 5
'Εκδοση και ανανε΄ωση της αδει΄ας
1.

Με βα΄ση την διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 4 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, η εκδι΄δουσα αρχη΄ χορηγει΄ την
α΄δεια η΄ απορρι΄πτει ρητα΄ την αι΄τηση.

2.

Η απο΄ρριψη µιας αι΄τησης αδει΄ας πρε΄πει να αιτιολογει΄ται. Τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν στους µεταφορει΄ς τη
δυνατο΄τητα να υπερασπι΄ζουν µε προ΄σφορα µε΄σα τα συµφε΄ροντα΄ τους σε περι΄πτωση απο΄ρριψης της αι΄τηση΄ς τους.

3.

Το α΄ρθρο 4 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος ισχυ΄ει, τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν, για τις αιτη΄σεις ανανε΄ωσης µιας αδει΄ας
η΄ µεταβολη΄ς των ο΄ρων υπο΄ τους οποι΄ους πρε΄πει να εκτελου΄νται τα δροµολο΄για που υπο΄κεινται στην ΄εκδοση αδει΄ας.
Στην περι΄πτωση µεταβολη΄ς ελα΄σσονος σηµασι΄ας των ο΄ρων εκµετα΄λλευσης, ιδι΄ως σε περι΄πτωση αναπροσαρµογη΄ς της
συχνο΄τητας, των τιµολογι΄ων και των ωραρι΄ων, αρκει΄ η εκδι΄δουσα αρχη΄ να κοινοποιη΄σει τις εν λο΄γω πληροφορι΄ες στις
αρµο΄διες αρχε΄ς του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους.

'Αρθρο 6
'Ακυρο της αδει΄ας
Η διαδικασι΄α που πρε΄πει να ακολουθει΄ται σε ο΄,τι αφορα΄ το α΄κυρο της αδει΄ας ει΄ναι συ΄µφωνη µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 9
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 και του α΄ρθρου 44 της OCTV.

'Αρθρο 7
΄ σεις των µεταφορε΄ων
Υποχρεω
1.

Εκτο΄ς των περιπτω΄σεων ανωτε΄ρας βι΄ας, ο φορε΄ας εκµετα΄λλευσης µιας τακτικη΄ς γραµµη΄ς υποχρεου΄ται να λαµβα΄νει,
µε΄χρι τη λη΄ξη ισχυ΄ος της αδει΄ας, ο΄λα τα µε΄τρα που εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η µεταφορα΄ ανταποκρι΄νεται στα προ΄τυπα
συνε΄χειας, κανονικο΄τητας και µεταφορικη΄ς ικανο΄τητας, καθω΄ς και ο΄λους τους υπο΄λοιπους ο΄ρους που ορι΄ζει η αρµο΄δια
αρχη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 3 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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2.

Ο µεταφορε΄ας υποχρεου΄ται να δηµοσιευ΄ει τη διαδροµη΄ του δροµολογι΄ου, τις στα΄σεις, τα ωρα΄ρια, τα κο΄µιστρα και
τους υπο΄λοιπους ο΄ρους εκµετα΄λλευσης, εφο΄σον αυτοι΄ δεν ορι΄ζονται απο΄ το νο΄µο, ΄ετσι ω΄στε να διατι΄θενται ευ΄κολα οι
εν λο΄γω πληροφορι΄ες σε ο΄λους τους χρη΄στες.

3.

Η Ελβετι΄α και τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη της Κοινο΄τητας ΄εχουν την ευχε΄ρεια να επιφε΄ρουν, κατο΄πιν κοινη΄ς
συµφωνι΄ας και σε συµφωνι΄α µε τον κα΄τοχο της αδει΄ας, τροποποιη΄σεις στους ο΄ρους εκµετα΄λλευσης µιας τακτικη΄ς
γραµµη΄ς.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ

'Αρθρο 8
'Εγγραφο ελε΄γχου
1.

Οι γραµµε΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 18, παρα΄γραφος 1 της συµφωνι΄ας εκτελου΄νται µε την κα΄λυψη εγγρα΄φου
ελε΄γχου (φυ΄λλο πορει΄ας).

2.

Οι µεταφορει΄ς που εκτελου΄ν ΄εκτακτες γραµµε΄ς πρε΄πει να συµπληρω΄νουν το φυ΄λλο πορει΄ας πριν απο΄ κα΄θε ταξι΄δι.

3.

Τα βιβλια΄ρια φυ΄λλων πορει΄ας εκδι΄δονται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς της Ελβετι΄ας και του κρα΄τους µε΄λους της Κοινο΄τητας
στο οποι΄ο ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος ο µεταφορε΄ας η΄ απο΄ οργανισµου΄ς που ΄εχουν υποδειχθει΄ απο΄ τις εν λο΄γω αρχε΄ς.

4.

Το υπο΄δειγµα του εγγρα΄φου ελε΄γχου, καθω΄ς και οι τρο΄ποι χρη΄σης του, καθορι΄ζονται απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ)
αριθ. 2121/98.

'Αρθρο 9
Βεβαι΄ωση
Η βεβαι΄ωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 18, παρα΄γραφος 6 της συµφωνι΄ας εκδι΄δεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ της Ελβετι΄ας η΄
του κρα΄τους µε΄λους της Κοινο΄τητας ο΄που ει΄ναι ταξινοµηµε΄νο το ο΄χηµα.
Η βεβαι΄ωση ει΄ναι συ΄µφωνη προς το υπο΄δειγµα που ορι΄ζει ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2121/98.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

'Αρθρο 10
Τι΄τλοι µεταφορα΄ς
1.

2.

Οι επιβα΄τες που χρησιµοποιου΄ν µια τακτικη΄ γραµµη΄, εξαιρε΄σει των ειδικω΄ν τακτικω΄ν γραµµω΄ν, πρε΄πει να ει΄ναι
εφοδιασµε΄νοι, καθο΄λη τη δια΄ρκεια του ταξιδι΄ου, µε τι΄τλο µεταφορα΄ς, ατοµικο΄ η΄ συλλογικο΄, ο οποι΄ος αναφε΄ρει:
—

τα σηµει΄α αναχω΄ρησης και προορισµου΄ και, ενδεχοµε΄νως, την επιστροφη΄,

—

τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος του τι΄τλου µεταφορα΄ς,

—

την τιµη΄ της µεταφορα΄ς.

Ο τι΄τλος µεταφορα΄ς που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 1 πρε΄πει να επιδεικνυ΄εται εφο΄σον το ζητη΄σουν οι ελεγκτε΄ς.
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'Αρθρο 11
'Ελεγχοι καθ' οδο΄ν και στις επιχειρη΄σεις
1.

Στην περι΄πτωση των µεταφορω΄ν για λογαριασµο΄ τρι΄του, πρε΄πει να υπα΄ρχει στο ο΄χηµα και να επιδεικνυ΄εται στους
ελεγκτε΄ς, εφο΄σον το ζητη΄σουν, επικυρωµε΄νο φωτοαντι΄γραφο της κοινοτικη΄ς α΄δειας για τους κοινοτικου΄ς µεταφορει΄ς
η΄ της παρεµφερου΄ς ελβετικη΄ς α΄δειας για τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς, καθω΄ς και, αναλο΄γως του ει΄δους δροµολογι΄ου, η
α΄δεια (η΄ επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο΄ της) η΄ το φυ΄λλο πορει΄ας.
Στην περι΄πτωση των µεταφορω΄ν για ΄διο
ι
λογαριασµο΄, πρε΄πει να υπα΄ρχει στο ο΄χηµα και να επιδεικνυ΄εται στους
ελεγκτε΄ς, εφο΄σον το ζητη΄σουν, η βεβαι΄ωση (η΄ επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο΄ της).
Στην περι΄πτωση που τα δροµολο΄για που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 18, παρα΄γραφος 2 της συµφωνι΄ας, η συ΄µβαση η΄
δεο΄ντως επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο αυτη΄ς αντικαθιστου΄ν το ΄εγγραφο ελε΄γχου.

2.

Οι µεταφορει΄ς που εκµεταλλευ΄ονται τα που΄λµαν και τα λεωφορει΄α που χρησιµοποιου΄νται στις διεθνει΄ς µεταφορε΄ς
επιβατω΄ν επιτρε΄πουν κα΄θε ΄ελεγχο µε σκοπο΄ να εξασφαλιστει΄ ο΄τι οι µεταφορε΄ς πραγµατοποιου΄νται ορθα΄, ιδι΄ως σε ο΄,τι
αφορα΄ το χρο΄νο οδη΄γησης και ανα΄παυσης.

'Αρθρο 12
Αµοιβαι΄α συνδροµη΄
1.

2.

Κατο΄πιν αι΄τησης, οι αρµο΄διες αρχε΄ς των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν κοινοποιου΄ν αµοιβαι΄α ο΄λες τις χρη΄σιµες πληροφορι΄ες
που διαθε΄τουν σχετικα΄ µε:
—

τις παραβια΄σεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας, καθω΄ς και των υπολοι΄πων κανο΄νων που ισχυ΄ουν για τα δροµολο΄για
διεθνω΄ν µεταφορω΄ν επιβατω΄ν που πραγµατοποιου΄νται µε που΄λµαν και λεωφορει΄α, οι οποι΄ες διαπρα΄ττονται στο
΄εδαφο΄ς τους απο΄ µεταφορε΄α του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους, καθω΄ς και τις ισχυ΄ουσες κυρω΄σεις,

—

τις κυρω΄σεις που ισχυ΄ουν για τους µεταφορει΄ς τους για τις παραβια΄σεις που διαπρα΄ττονται στο ΄εδαφος του
α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

Οι αρµο΄διες αρχε΄ς του συµβαλλο΄µενου µε΄ρους εγκατα΄στασης του µεταφορε΄α ανακαλου΄ν την κοινοτικη΄ α΄δεια η΄ την
παρεµφερη΄ ελβετικη΄ α΄δεια για τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς ο΄ταν ο κα΄τοχος:
—

δεν πληροι΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 17 παρα΄γραφος 1 της συµφωνι΄ας,

—

΄εχει παρα΄σχει ανακριβει΄ς πληροφορι΄ες σε ο΄,τι αφορα΄ τα δεδοµε΄να που η΄ταν αναγκαι΄α για την ΄εκδοση της
κοινοτικη΄ς αδει΄ας η΄ της αντι΄στοιχης ελβετικη΄ς αδει΄ας για τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς.

3.

Η εκδι΄δουσα αρχη΄ ανακαλει΄ την α΄δεια εφο΄σον ο κα΄τοχος δεν πληροι΄ πλε΄ον τους ο΄ρους που καθο΄ρισαν την ΄εκδοση
της εν λο΄γω αδει΄ας βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας, και ιδι΄ως εφο΄σον το ΄εχουν ζητη΄σει οι αρµο΄διες αρχε΄ς του
συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους ο΄που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος ο µεταφορε΄ας. Η εκδι΄δουσα αρχη΄ ειδοποιει΄ αµε΄σως τις αρµο΄διες
αρχε΄ς του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

4.

Σε περι΄πτωση σοβαρη΄ς παρα΄βασης η΄ παραβα΄σεων ελα΄σσονος σηµασι΄ας κατ' επανα΄ληψη των κανονισµω΄ν σχετικα΄ µε
τις µεταφορε΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ την οδικη΄ ασφα΄λεια, ιδι΄ως σε ο΄,τι αφορα΄ τα προ΄τυπα που ισχυ΄ουν για τα οχη΄µατα, το
χρο΄νο οδη΄γησης και ανα΄παυσης των οδηγω΄ν και την εκτε΄λεση χωρι΄ς α΄δεια παρα΄λληλων η΄ προσωρινω΄ν δροµολογι΄ων
που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 1 σηµει΄ο 2.1, οι αρµο΄διες αρχε΄ς του συµβαλλο΄µενου µε΄ρους εγκατα΄στασης του
µεταφορε΄α που διε΄πραξε την παραβι΄αση µπορου΄ν να προβου΄ν ιδι΄ως στην ανα΄κληση της κοινοτικη΄ς αδει΄ας η΄ της
αντι΄στοιχης ελβετικη΄ς αδει΄ας για τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς η΄ σε προσωρινη΄ η΄/και µερικη΄ ανα΄κληση των επικυρωµε΄νων
εγγρα΄φων της κοινοτικη΄ς αδει΄ας η΄ της αντι΄στοιχης ελβετικη΄ς αδει΄ας για τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς.
Οι εν λο΄γω κυρω΄σεις καθορι΄ζονται συναρτη΄σει της σοβαρο΄τητας της παρα΄βασης που διαπρα΄χτηκε απο΄ τον κα΄τοχο της
κοινοτικη΄ς αδει΄ας η΄ της αντι΄στοιχης ελβετικη΄ς αδει΄ας για τους ελβετου΄ς µεταφορει΄ς και συναρτη΄σει του συνολικου΄
αριθµου΄ αντιγρα΄φων που διαθε΄τει για διεθνη΄ κυκλοφορι΄α.

30.4.2002

30.4.2002
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΟΝΙΕΣ Ο∆ΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Χω΄ρα

Γερµανι΄α

Αυστρι΄α

Βε΄λγιο

Συµφωνι΄α υπογραφει΄σα
στις:

'Εναρξη ισχυ΄ος στις:

17.12.1953

1.2.1954

22.10.1958

25.2.1975

4.4.1959

24.7.1975

'Οροι

'Αρθρο 4 και 5:
—

συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο

—

τη΄ρηση της αµοιβαιο΄τητας

'Αρθρο 6:
—

συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο

—

τη΄ρηση της αµοιβαιο΄τητας

'Αρθρο 3:
—

∆ανι΄α

27.8.1981

25.3.1982

'Αρθρο 3 και 5:
—

Ισπανι΄α

Φινλανδι΄α

23.1.1963

16.1.1980

21.8.1963

28.5.1981

Ελλα΄δα

20.11.1951

8.8.1970

1.4.1952

6.9.1971

συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο

'Αρθρο 2 και 3:
—

ρητη΄ α΄δεια του α΄λλου συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους

—

κοινη΄ συµφωνι΄α (αµοιβαιο΄τητα)

'Αρθρο 3:
—

Γαλλι΄α

συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο

συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο

Κεφα΄λαιο ΙΙ
—

κοινη΄ συµφωνι΄α

—

τη΄ρηση της αµοιβαιο΄τητας

'Αρθρο 2:
—

κοινη΄ συµφωνι΄α (αµοιβαιο΄τητα)

Ιταλι΄α

—

—

Συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο (χωρι΄ς διµερη΄ συµφωνι΄α)

Ιρλανδι΄α

—

—

Συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο (χωρι΄ς διµερη΄ συµφωνι΄α).

17.5.1972

1.6.1972

Λουξεµβου΄ργο

'Αρθρο 3:
συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο

Κα΄τω Χω΄ρες

20.5.1952

15.6.1952

Παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο 2:
Συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο

Πορτογαλι΄α

28.6.1973

1.1.1974

Πρωτο΄κολλο της συµφωνι΄ας, στοιχει΄ο 5 και 6
—

αµοιβαι΄α συνεννο΄ηση

—

αµοιβαιο΄τητα

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

20.12.1974

21.11.1975

Συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο (η συµφωνι΄α αφορα΄ µο΄νο τις µεταφορε΄ς
εµπορευµα΄των).

Σουηδι΄α

12.12.1973

22.4.1974

'Αρθρο 3:
Συ΄µφωνα µε το εθνικο΄ δι΄καιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σε περι΄πτωση που η Ελβετι΄α θελη΄σει να προσφυ΄γει στα µε΄τρα διασφα΄λισης που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 46 της συµφωνι΄ας,
πρε΄πει να πληρου΄νται οι κα΄τωθι ο΄ροι.
1.

Η µε΄ση τιµη΄ σιδηροδροµικη΄ς η΄ συνδυασµε΄νης µεταφορα΄ς µε΄σω της Ελβετι΄ας δεν ει΄ναι ανω΄τερη του κο΄στους για ΄ενα
ο΄χηµα µε΄γιστου επιτρεπο΄µενου βα΄ρους 40 το΄νων σε διαδροµη΄ 300 χλµ. µε΄σω των 'Αλπεων. Συγκεκριµε΄να, η µε΄ση
ισχυ΄ουσα τιµη΄ για τη συνοδευο΄µενη συνδυασµε΄νη µεταφορα΄ («κυλιο΄µενη οδο΄ς») δεν ει΄ναι ανω΄τερη του κο΄στους οδικη΄ς
µεταφορα΄ς (οδικα΄ τε΄λη και δια΄φορα ΄εξοδα).

2.

Η Ελβετι΄α ΄εχει λα΄βει µε΄τρα για να ενισχυ΄σει την ανταγωνιστικο΄τητα των συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν και των
σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν εµπορευµα΄των µε΄σω του εδα΄φους της Ελβετι΄ας.

3.

Οι παρα΄µετροι που χρησιµοποιου΄νται για να αξιολογηθει΄ η ανταγωνιστικο΄τητα των σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν
εµπορευµα΄των και των συνδυασµε΄νων µεταφορω΄ν περιλαµβα΄νουν τουλα΄χιστον:
—

την αντιστοιχι΄α των ωραρι΄ων και της ταχυ΄τητας µε τις ανα΄γκες των χρηστω΄ν,

—

το επι΄πεδο ευθυ΄νης και εγγυ΄ησης που εξασφαλι΄ζεται για το δροµολο΄γιο,

—

την τη΄ρηση των δεσµευ΄σεων για την ποιο΄τητα του δροµολογι΄ου και τις αντισταθµι΄σεις για τους χρη΄στες σε
περι΄πτωση αθε΄τησης αυτω΄ν απο΄ τους ελβετου΄ς φορει΄ς εκµετα΄λλευσης,

—

τους ο΄ρους κρα΄τησης των θε΄σεων.

30.4.2002

30.4.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 40

Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων που προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 3β και 5 του α΄ρθρου 40, τα τε΄λη που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 40 εφαρµο΄ζονται ως εξη΄ς:
(α)

για τις µεταφορε΄ς µε διαδροµη΄ στην Ελβετι΄α, της οποι΄ας η απο΄σταση ει΄ναι κατω΄τερη η΄ ανω΄τερη των 300 km, τα τε΄λη
τροποποιου΄νται αναλο΄γως για να ληφθει΄ υπο΄ψη ο λο΄γος της πραγµατικα΄ διανυο΄µενης απο΄στασης στην Ελβετι΄α·

(β)

τα τε΄λη ει΄ναι ανα΄λογα της κατηγορι΄ας βα΄ρους του οχη΄µατος.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξου΄σιοι:
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
και
της ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ,
συνελθο΄ντες στο Λουξεµβου΄ργο την εικοστη΄ πρω΄τη Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α για την υπογραφη΄
της Συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της ελβετικη΄ς συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις
σιδηροδροµικε΄ς και οδικε΄ς µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν, ενε΄κριναν τις κατωτε΄ρω κοινε΄ς δηλω΄σεις που
επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα Τελικη΄ Πρα΄ξη:
—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε το α΄ρθρο 38 παρα΄γραφος 6,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις.

Σηµει΄ωσαν επι΄σης τις εξη΄ς δηλω΄σεις που επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα Τελικη΄ Πρα΄ξη:
—

∆η΄λωση για τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς,

—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε τη χρησιµοποι΄ηση των ποσοστω΄σεων (40 το΄νοι),

—

∆η΄λωση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε τη χρησιµοποι΄ηση των ποσοστω΄σεων (40 το΄νοι),

—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε το α΄ρθρο 40 παρα΄γραφος 4,

—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε τη διευκο΄λυνση των τελωνειακω΄ν διαδικασιω΄ν (α΄ρθρο 43, παρα΄γραφος 1).

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnar
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε το α΄ρθρο 38, παρα΄γραφος 6

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δηλω΄νουν ο΄τι οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 38, παρα΄γραφος 6, δεν προδικα΄ζουν την
εφαρµογη΄, στο πλαι΄σιο του οµοσπονδιακου΄ ελβετικου΄ συστη΄µατος, των µε΄σων που υπα΄γονται στο οµοσπονδιακο΄
οικονοµικο΄ εξισωτικο΄ συ΄στηµα.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις

Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α δηλω΄νουν την προ΄θεση΄ τους να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν στους τοµει΄ς κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος ο΄πως η ενηµε΄ρωση του πρωτοκο΄λλου 2
της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν του 1972, η συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας σε ορισµε΄να κοινοτικα΄
προγρα΄µµατα για την κατα΄ρτιση, τους νε΄ους, τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, τις στατιστικε΄ς και το περιβα΄λλον.
Αυτε΄ς οι διαπραγµατευ΄σεις θα πρε΄πει να προετοιµασθου΄ν γρη΄γορα, µετα΄ το πε΄ρας των σηµερινω΄ν διµερω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων.

∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις Επιτροπε΄ς

Το Συµβου΄λιο συµφωνει΄ να συµµετε΄χουν οι εκπρο΄σωποι της Ελβετι΄ας ως παρατηρητε΄ς και για τα σηµει΄α που
τους αφορου΄ν, στις συνεδρια΄σεις των ακο΄λουθων επιτροπω΄ν και οµα΄δων εµπειρογνωµο΄νων:
—

Επιτροπε΄ς προγραµµα΄των για την ΄ερευνα· συµπεριλαµβανοµε΄νης της επιτροπη΄ς επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς
΄ερευνας (CREST),

—

∆ιοικητικη΄ επιτροπη΄ για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση των εργαζοµε΄νων µεταναστω΄ν,

—

Οµα΄δα συντονισµου΄ για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των ανωτα΄της εκπαι΄δευσης,

—

Συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για τις αεροπορικε΄ς οδου΄ς και για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων του ανταγωνισµου΄
στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.

Αυτε΄ς οι επιτροπε΄ς συνε΄ρχονται χωρι΄ς την παρουσι΄α των αντιπροσω΄πων της Ελβετι΄ας κατα΄ τις ψηφοφορι΄ες.
'Οσον αφορα΄ τις α΄λλες επιτροπε΄ς που ασχολου΄νται µε τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τις παρου΄σες συµφωνι΄ες
και για τους οποι΄ους η Ελβετι΄α ει΄τε µετε΄φερε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο ει΄τε το εφαρµο΄ζει κατ' αντιστοιχι΄α, η
Επιτροπη΄ θα ζητη΄σει τη γνω΄µη εµπειρογνωµο΄νων της Ελβετι΄ας συ΄µφωνα µε τον τυ΄πο του α΄ρθρου 100 της
συµφωνι΄ας ΕΟΧ.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚ
΄ σεων (40 το΄νοι)
σχετικα΄ µε τη χρησιµοποι΄ηση των ποσοστω
Η Ελβετι΄α δηλω΄νει ο΄τι το 50 % κατα΄ ανω΄τατο ο΄ριο των ποσοστω΄σεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 8 της
συµφωνι΄ας για τα ελβετικα΄ οχη΄µατα των οποι΄ων το συνολικο΄ πραγµατικο΄ βα΄ρος µε φορτι΄ο δεν υπερβαι΄νει τους
40 το΄νους, θα χρησιµοποιει΄ται για µεταφορε΄ς εισαγωγω΄ν, εξαγωγω΄ν η΄ διαµετακο΄µισης.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚ
΄ σεων (40 το΄νοι)
σχετικα΄ µε τη χρησιµοποι΄ηση των ποσοστω
Η Κοινο΄τητα δηλω΄νει ο΄τι, συ΄µφωνα µε τις τρε΄χουσες εκτιµη΄σεις της, θεωρει΄ ο΄τι το 50 % περι΄που των
ποσοστω΄σεω΄ν της βα΄σει του α΄ρθρου 8 θα χρησιµοποιει΄ται για τις διµερει΄ς µεταφορε΄ς.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
σχετικα΄ µε το α΄ρθρο 40, παρα΄γραφος 4
Η Ελβετι΄α δηλω΄νει, σε σχε΄ση µε την εφαρµογη΄ των τελω΄ν που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 4 του α΄ρθρου 40
της συµφωνι΄ας, ο΄τι θα καθορι΄σει τα πραγµατικα΄ τε΄λη που εισπρα΄ττονται µε΄χρι το α΄νοιγµα της πρω΄της βασικη΄ς
ση΄ραγγας, η΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2008 ανα΄λογα µε το ποια ηµεροµηνι΄α ει΄ναι πρω΄τη, σε επι΄πεδο κατω΄τερο του
ανω΄τερου επιτρεπο΄µενου ποσου΄ στο πλαι΄σιο αυτη΄ς της δια΄ταξης. Η Ελβετι΄α προτι΄θεται, βα΄σει του τρε΄χοντος
προγραµµατισµου΄, να καθορι΄σει το επι΄πεδο το 2005, 2006 και 2007 σε 292,50 CHF κατα΄ µε΄σον ο΄ρο και σε
350 ελβετικα΄ φρα΄γκα ως ανω΄τατο ο΄ριο.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
΄ ν διατυπω
΄ σεων (α΄ρθρο 43, παρα΄γραφος 1)
σχετικα΄ µε τη διευκο΄λυνση των τελωνειακω
Για να διευκολυνθει΄ ο εκτελωνισµο΄ς σε σηµει΄α οδικη΄ς διε΄λευσης συνο΄ρων µεταξυ΄ της 'Ενωσης και της Ελβετι΄ας,
η Ελβετι΄α συµφω΄νησε να λα΄βει τα ακο΄λουθα µε΄τρα τα οποι΄α θα συµφωνηθου΄ν κατα΄ προτεραιο΄τητα, το 1999,
στην µεικτη΄ επιτροπη΄ που δηµιουργη΄θηκε βα΄σει της συµφωνι΄ας του 1992:
—

να εξασφαλι΄σει, σε συνεργασι΄α µε τα τελωνει΄α των γειτονικω΄ν χωρω΄ν, ο΄τι οι ω΄ρες λειτουργι΄ας των
τελωνει΄ων στα σηµαντικο΄τερα σηµει΄α διε΄λευσης των συνο΄ρων, ει΄ναι αρκετε΄ς ω΄στε να επιτραπει΄ στα φορτηγα΄
να αρχι΄σουν το ταξει΄δι τους στο ΄εδαφος της Ελβετι΄ας αµε΄σως µο΄λις λη΄ξει η απαγο΄ρευση κυκλοφορι΄ας της
νυ΄χτας η΄ να συνεχι΄σουν το ταξει΄δι τους µε΄χρι να αρχι΄σει η απαγο΄ρευση. Αν χρειαστει΄, µπορει΄ να εισπραχθει΄
επιπλε΄ον τε΄λος γι' αυτο΄ν τον σκοπο΄ που θα αντανακλα΄ το επιπλε΄ον κο΄στος. Αυτο΄ το τε΄λος, ωστο΄σο, δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει τα 8 ελβετικα΄ φρα΄γκα·

—

να καθοριστει΄, µε΄χρι την 1η Ιανουαρι΄ου 2000, και να διατηρηθει΄ εν συνεχει΄α, σε συνεργασι΄α µε τις
΄ ν για τα φορτηγα΄
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς των γειτονικω΄ν χωρω΄ν, χρονικη΄ περι΄οδος διε΄λευσης συνο΄ρων 30 λεπτω
για κα΄θε διε΄λευση συνο΄ρων µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας και της 'Ενωσης (που θα υπολογι΄ζεται απο΄ την στιγµη΄
εισο΄δου στο πρω΄το τελωνει΄ο µε΄χρι την ΄εξοδο απο΄ το δευ΄τερο).
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις Συναλλαγε΄ς
΄ ν Προϊο΄ντων
Γεωργικω
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
καλου΄µενη εφεξη΄ς «η Κοινο΄τητα»,
και
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ,
καλου΄µενη εφεξη΄ς «η Ελβετι΄α»,
καλου΄µενες εφεξη΄ς «τα Με΄ρη»,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να εξαλει΄ψουν προοδευτικα΄ τα εµπο΄δια στο ουσιω΄δες µε΄ρος των συναλλαγω΄ν τους, συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις που περιε΄χονται στη συµφωνι΄α για την ΄δρυση
ι
του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου και αφορου΄ν την ΄δρυση
ι
ζωνω΄ν ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι στο α΄ρθρο 15 της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν της 22ας Ιουλι΄ου 1972 τα Με΄ρη δη΄λωσαν ο΄τι
ει΄ναι διατεθειµε΄να να ευνοη΄σουν, τηρω΄ντας τη γεωργικη΄ τους πολιτικη΄, την αρµονικη΄ ανα΄πτυξη των συναλλαγω΄ν γεωργικω΄ν
προϊο΄ντων, στα οποι΄α δεν εφαρµο΄ζεται η εν λο΄γω συµφωνι΄α,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

'Αρθρο 1
Σκοπο΄ς

2.
Στο παρα΄ρτηµα 2 της παρου΄σας συµφωνι΄ας απαριθµου΄νται
οι δασµολογικε΄ς παραχωρη΄σεις που παρε΄χει η Κοινο΄τητα στην
Ελβετι΄α, µε την επιφυ΄λαξη των παραχωρη΄σεων που περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα 3.

1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α αποσκοπει΄ στην ενι΄σχυση των σχε΄σεων
ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ των Μερω΄ν µε΄σω της βελτι΄ωσης
της προ΄σβαση΄ς τους στην αγορα΄ των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων του
ετε΄ρου Με΄ρους.
2.
Ως «γεωργικα΄ προϊο΄ντα» νοου΄νται τα προϊο΄ντα τα οποι΄α
απαριθµου΄νται στα κεφα΄λαια 1 ΄εως 24 της ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης
για το Εναρµονισµε΄νο Συ΄στηµα Περιγραφη΄ς και Κωδικοποι΄ησης
των Εµπορευµα΄των. Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς των παραρτηµα΄των 1 ΄εως 3 της παρου΄σας συµφωνι΄ας αποκλει΄ονται τα
προϊο΄ντα του κεφαλαι΄ου 3 και των κλα΄σεων 16.04 και 16.05 του
Εναρµονισµε΄νου Συστη΄µατος, καθω΄ς και τα προϊο΄ντα των κωδικω΄ν
ΣΟ 05119110, 05119190, 19022010 και 23012000.
3.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν εφαρµο΄ζεται στις υ΄λες που
καλυ΄πτονται απο΄ το πρωτο΄κολλο αριθ. 2 της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων
συναλλαγω΄ν, µε εξαι΄ρεση τις σχετικε΄ς παραχωρη΄σεις που
παρε΄χονται µε τα παραρτη΄µατα 1 και 2.

'Αρθρο 3
Παραχωρη΄σεις σχετικε΄ς µε τα τυρια΄
Το παρα΄ρτηµα 3 της παρου΄σας συµφωνι΄ας περιε΄χει τις ειδικε΄ς
διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται στο εµπο΄ριο τυριω΄ν.

'Αρθρο 4
Κανο΄νες καταγωγη΄ς
Οι κανο΄νες καταγωγη΄ς που ισχυ΄ουν αµοιβαι΄ως για την εφαρµογη΄
των παραρτηµα΄των 1 ΄εως 3 της παρου΄σας συµφωνι΄ας περιλαµβα΄νονται στο πρωτο΄κολλο αριθ. 3 της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν.

'Αρθρο 5
'Αρθρο 2

΄ ν εµποδι΄ων στις εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς
Μει΄ωση των τεχνικω

∆ασµολογικε΄ς παραχωρη΄σεις
1.
Στο παρα΄ρτηµα 1 της παρου΄σας συµφωνι΄ας απαριθµου΄νται
οι δασµολογικε΄ς παραχωρη΄σεις που παρε΄χει η Ελβετι΄α στην
Κοινο΄τητα, µε την επιφυ΄λαξη των παραχωρη΄σεων που περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα 3.

1.
Τα παραρτη΄µατα 4 ΄εως 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας
καθορι΄ζουν τη µει΄ωση των τεχνικω΄ν εµποδι΄ων στο εµπο΄ριο
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων στους ακο΄λουθους τοµει΄ς:
—

παρα΄ρτηµα 4 σχετικα΄ µε τον φυτοϋγειονοµικο΄ τοµε΄α,
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'Αρθρο 7

—

παρα΄ρτηµα 5 σχετικα΄ µε την διατροφη΄ των ζω΄ων,

—

παρα΄ρτηµα 6 σχετικα΄ µε τον τοµε΄α των σπο΄ρων προς σπορα΄,

΄ν
Επι΄λυση των διαφορω

—

παρα΄ρτηµα 7 σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο προϊο΄ντων του αµπελοοινικου΄ τοµε΄α,

—

παρα΄ρτηµα 8 σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση και την
προστασι΄α των επωνυµιω΄ν στον τοµε΄α των αλκοολου΄χων
ποτω΄ν και των αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο,

—

παρα΄ρτηµα 9 σχετικα΄ µε τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και τα
τρο΄φιµα που παρα΄γονται µε µεθο΄δους βιολογικη΄ς παραγωγη΄ς,

Κα΄θε Με΄ρος δυ΄ναται να υποβα΄λει µια διαφορα΄ σχετικη΄ µε την
ερµηνει΄α η΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας στην επιτροπη΄,
η οποι΄α προσπαθει΄ να επιλυ΄σει τη διαφορα΄. Στην επιτροπη΄
παρε΄χονται ο΄λα τα χρη΄σιµα στοιχει΄α για την εις βα΄θος εξε΄ταση της
κατα΄στασης µε στο΄χο της εξευ΄ρεση αποδεκτη΄ς λυ΄σης. Για το
σκοπο΄ αυτο΄, η επιτροπη΄ εξετα΄ζει ο΄λες τις δυνατο΄τητες που
επιτρε΄πουν να διατηρηθει΄ η καλη΄ εκτε΄λεση της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

—

—

παρα΄ρτηµα 10 σχετικα΄ µε την αναγνω΄ριση των ελε΄γχων
συµµο΄ρφωσης προς τους κανο΄νες εµπορι΄ας για τα νωπα΄
οπωροκηπευτικα΄,
παρα΄ρτηµα 11 σχετικα΄ µε τα υγειονοµικα΄ και ζωοτεχνικα΄
µε΄τρα που εφαρµο΄ζονται στο εµπο΄ριο ζω΄ντων ζω΄ων και
ζωικω΄ν προϊο΄ντων.

2.
Οι παρα΄γραφοι 2 και 3 του α΄ρθρου 1 και τα α΄ρθρα 6 ΄εως 8
και 10 ΄εως 13 της παρου΄σας συµφωνι΄ας δεν εφαρµο΄ζονται στο
παρα΄ρτηµα 11.

'Αρθρο 8
΄ν
Ανταλλαγε΄ς πληροφοριω
1.
Τα Με΄ρη ανταλλα΄σσουν κα΄θε χρη΄σιµη πληροφορι΄α που
αφορα΄ την υλοποι΄ηση και την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.
2.
Κα΄θε Με΄ρος ενηµερω΄νει το α΄λλο για τις τροποποιη΄σεις
που προτι΄θεται να επιφε΄ρει στις νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και
διοικητικε΄ς διατα΄ξεις τις σχετικε΄ς µε το αντικει΄µενο της συµφωνι΄ας
και του ανακοινω΄νει τις νε΄ες διατα΄ξεις το ταχυ΄τερο δυνατο΄.

'Αρθρο 9
'Αρθρο 6
Μικτη΄ επιτροπη΄ γεωργι΄ας
1.
Συνιστα΄ται µικτη΄ επιτροπη΄ γεωργι΄ας (εφεξη΄ς καλου΄µενη
επιτροπη΄), η οποι΄α αποτελει΄ται απο΄ αντιπροσω΄πους των Μερω΄ν.

Υποχρε΄ωση εχεµυ΄θειας
Οι αντιπρο΄σωποι, εµπειρογνω΄µονες και λοιποι΄ υπα΄λληλοι των
Μερω΄ν υποχρεου΄νται, ακο΄µη και µετα΄ την παυ΄ση α΄σκησης των
καθηκο΄ντων τους, να µην αποκαλυ΄πτουν τις πληροφορι΄ες που
΄εχουν αποκτη΄σει στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας, οι οποι΄ες
καλυ΄πτονται απο΄ το επαγγελµατικο΄ απο΄ρρητο.

'Αρθρο 10

2.
Η επιτροπη΄ επιφορτι΄ζεται µε τη διαχει΄ριση της παρου΄σας
συµφωνι΄ας και µεριµνα΄ για την καλη΄ εκτε΄λεση΄ της.

Με΄τρα διασφα΄λισης
3.
Η επιτροπη΄ διαθε΄τει αποφασιστικη΄ αρµοδιο΄τητα στις
περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α και στα
παραρτη΄µατα΄ της. Η εκτε΄λεση των αποφα΄σεων αυτω΄ν πραγµατοποιει΄ται απο΄ τα Με΄ρη συ΄µφωνα µε τους ΄διους
ι
αυτω
΄ ν κανο΄νες.
4.

Η επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ της κανονισµο΄.

5.

Η επιτροπη΄ αποφασι΄ζει µε κοινη΄ συµφωνι΄α.

6.
Για την καλη΄ εκτε΄λεση της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη,
κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς απο΄ αυτα΄, διαβουλευ΄ονται στο πλαι΄σιο της
επιτροπη΄ς.

1.
Εα΄ν, στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς των παραρτηµα΄των 1 ΄εως 3
της παρου΄σας συµφωνι΄ας και λο΄γω της ιδιαι΄τερης ευαισθησι΄ας των
γεωργικω΄ν αγορω΄ν των Μερω΄ν, οι εισαγωγε΄ς προϊο΄ντων καταγωγη΄ς
του ενο΄ς των Μερω΄ν συνεπα΄γονται σοβαρη΄ διαταραχη΄ των αγορω΄ν
του α΄λλου Με΄ρους, τα δυ΄ο Με΄ρη αρχι΄ζουν αµε΄σως διαβουλευ΄σεις
για την εξευ΄ρεση της κατα΄λληλης λυ΄σης. Εν αναµονη΄ της λυ΄σης
αυτη΄ς, το ενδιαφερο΄µενο Με΄ρος µπορει΄ να λα΄βει τα µε΄τρα που
κρι΄νει αναγκαι΄α.
2.
Σε περι΄πτωση εφαρµογη΄ς των µε΄τρων διασφα΄λισης που
προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1 η΄ στα α΄λλα παραρτη΄µατα:
α)

οι ακο΄λουθες διαδικασι΄ες εφαρµο΄ζονται εν απουσι΄α ειδικω΄ν
διατα΄ξεων:
—

7.
Η επιτροπη΄ συγκροτει΄ τις οµα΄δες εργασι΄ας που ει΄ναι
αναγκαι΄ες για τη διαχει΄ριση των παραρτηµα΄των της παρου΄σας
συµφωνι΄ας. Θεσπι΄ζει µε τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της ιδι΄ως τη
συ΄νθεση και τη λειτουργι΄α των εν λο΄γω οµα΄δων εργασι΄ας.

'Οταν ΄ενα Με΄ρος προτι΄θεται να θε΄σει σε εφαρµογη΄
µε΄τρα διασφα΄λισης ο΄σον αφορα΄ ΄ενα τµη΄µα η΄ το
συ΄νολο του εδα΄φους του α΄λλου Με΄ρους, ενηµερω΄νει
προηγουµε΄νως σχετικα΄ το α΄λλο Με΄ρος αναφε΄ροντα΄ς
του τους λο΄γους·
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—

'Οταν ΄ενα Με΄ρος λαµβα΄νει µε΄τρα διασφα΄λισης ο΄σον
αφορα΄ ΄ενα τµη΄µα η΄ το συ΄νολο του εδα΄φους του η΄ του
εδα΄φους τρι΄της χω΄ρας, ενηµερω΄νει σχετικα΄ το α΄λλο
Με΄ρος το ταχυ΄τερο δυνατο΄·

—

Χωρι΄ς να θι΄γεται η δυνατο΄τητα α΄µεσης θε΄σης σε ισχυ΄
των µε΄τρων διασφα΄λισης, πραγµατοποιου΄νται διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ των δυ΄ο Μερω΄ν το συντοµο΄τερο δυνατο΄
µε στο΄χο την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων·

—

β)

EL

Στην περι΄πτωση µε΄τρων διασφα΄λισης που λαµβα΄νονται
απο΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος της Κοινο΄τητας ΄εναντι της
Ελβετι΄ας, ενο΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους η΄ µι΄ας τρι΄της
χω΄ρας, η Κοινο΄τητα ενηµερω΄νει σχετικα΄ την Ελβετι΄α το
ταχυ΄τερο δυνατο΄.

πρε΄πει να επιλε΄γονται κατα΄ προτεραιο΄τητα τα µε΄τρα που
επιφε΄ρουν την µικρο΄τερη διαταραχη΄ στην εκτε΄λεση της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 11
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3.
Με βα΄ση τα αποτελε΄σµατα της εξε΄τασης αυτη΄ς τα Με΄ρη,
στο πλαι΄σιο των αντι΄στοιχων γεωργικω΄ν πολιτικω΄ν τους και
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ευαισθησι΄α των γεωργικω΄ν αγορω΄ν,
µπορου΄ν να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις, στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας, µε σκοπο΄ να καθορι΄σουν, σε αµοιβαι΄α προτιµησιακη΄ και αµοιβαι΄ως επωφελη΄ βα΄ση, νε΄ες µειω΄σεις των εµποδι΄ων στις
συναλλαγε΄ς του γεωργικου΄ τοµε΄α.
4.
Οι συµφωνι΄ες που προκυ΄πτουν απο΄ τις διαπραγµατευ΄σεις
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3 υποβα΄λλονται σε επικυ΄ρωση
η΄ σε ΄εγκριση εκ µε΄ρους των Μερω΄ν, συ΄µφωνα µε τις ΄διες
ι
αυτω΄ν
διαδικασι΄ες.

'Αρθρο 14
Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας
1.
Τα Με΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα γενικα΄ η΄ ειδικα΄ µε΄τρα που ει΄ναι
κατα΄λληλα για να εξασφαλι΄σουν την εκτε΄λεση των υποχρεω΄σεων
της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

Τροποποιη΄σεις

2.
Τα Με΄ρη απε΄χουν απο΄ τη λη΄ψη οποιουδη΄ποτε µε΄τρου που
ενδε΄χεται να θε΄σει σε κι΄νδυνο την υλοποι΄ηση των στο΄χων της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.

Η επιτροπη΄ µπορει΄ να αποφασι΄σει την τροποποι΄ηση των παραρτηµα΄των 1 και 2 και των προσαρτηµα΄των των λοιπω΄ν παραρτηµα΄των
της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 15
Παραρτη΄µατα

'Αρθρο 12
΄ ρηση
Αναθεω

Τα παραρτη΄µατα της παρου΄σας συµφωνι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νων
των προσαρτηµα΄των τους, αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος αυτη΄ς.

'Αρθρο 16
1.
Εα΄ν ΄ενα Με΄ρος επιθυµει΄ την αναθεω΄ρηση της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, υποβα΄λλει στο α΄λλο Με΄ρος αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση.

Εδαφικο΄ πεδι΄ο εφαρµογη΄ς

2.
Τα Με΄ρη µπορου΄ν να αναθε΄σουν στην επιτροπη΄ να εξετα΄σει
την εν λο΄γω αι΄τηση και να διατυπω΄σει ενδεχοµε΄νως συστα΄σεις,
ιδι΄ως για την ΄εναρξη διαπραγµατευ΄σεων.

Η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται, αφενο΄ς στα εδα΄φη ο΄που
εφαρµο΄ζεται η συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
και υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στην εν λο΄γω συνθη΄κη, και
αφετε΄ρου στο ΄εδαφος της Ελβετι΄ας.

3.
Οι συµφωνι΄ες που προκυ΄πτουν απο΄ τις διαπραγµατευ΄σεις
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2 υποβα΄λλονται σε επικυ΄ρωση
η΄ σε ΄εγκριση εκ µε΄ρους των Μερω΄ν, συ΄µφωνα µε τις ΄διες
ι
αυτω΄ν
διαδικασι΄ες.

'Αρθρο 13
Εξελικτικη΄ ρη΄τρα
1.
Τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν την δε΄σµευση να συνεχι΄σουν τις
προσπα΄θειε΄ς τους για να επιτυ΄χουν προοδευτικα΄ µεγαλυ΄τερη
ελευθε΄ρωση των γεωργικω΄ν συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ τους.
2.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, τα Με΄ρη προβαι΄νουν τακτικα΄, στο
πλαι΄σιο της επιτροπη΄ς, σε εξε΄ταση των ο΄ρων των συναλλαγω΄ν
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων µεταξυ΄ τους.

'Αρθρο 17
'Εναρξη ισχυ΄ος και δια΄ρκεια
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α θα επικυρωθει΄ η΄ θα εγκριθει΄ απο΄ τα
µε΄ρη συ΄µφωνα µε τις οικει΄ες διαδικασι΄ες τους. Η παρου΄σα
συµφωνι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την πρω΄τη ηµε΄ρα του δευ΄τερου µη΄να
που ΄επεται της τελευται΄ας κοινοποι΄ησης της κατα΄θεσης των
εγγρα΄φων επικυ΄ρωσης η΄ ΄εγκρισης και των επτα΄ ακο΄λουθων
συµφωνιω΄ν:
συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων
συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων
συµφωνι΄α για τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς
συµφωνι΄α για τη σιδηροδροµικη΄ και οδικη΄ µεταφορα΄ εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν
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συµφωνι΄α για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση στον τοµε΄α της αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης
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Με΄ρος, πριν λη΄ξει η αρχικη΄ περι΄οδος ισχυ΄ος. Σε περι΄πτωση τε΄τοιας
κοινοποι΄ησης, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.

συµφωνι΄α για την επιστηµονικη΄ και τεχνολογικη΄ συνεργασι΄α.

3.
Η Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α δυ΄ναται να καταγγει΄λει την
παρου΄σα συµφωνι΄α, κοινοποιω΄ντας την απο΄φαση΄ της στο α΄λλο
Με΄ρος. Σε περι΄πτωση τε΄τοιας κοινοποι΄ησης, εφαρµο΄ζονται οι
διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.

2.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συνα΄πτεται για αρχικη΄ περι΄οδο επτα΄
ετω΄ν. Παρατει΄νεται σιωπηρα΄ για απεριο΄ριστη δια΄ρκεια, εκτο΄ς εα΄ν η
Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α κοινοποιη΄σουν το αντι΄θετο στο α΄λλο.

4.
Οι επτα΄ συµφωνι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
παυ΄ουν να ισχυ΄ουν ΄εξι µη΄νες µετα΄ την ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς της
κοινοποι΄ησης σχετικα΄ µε τη µη ανανε΄ωση, που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 2, η΄ την καταγγελι΄α, που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 3.

συµφωνι΄α για ορισµε΄να θε΄µατα σχετικα΄ µε τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas
alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno
de estos textos igualmente auténtico.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk,
finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme
gyldighed.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung
in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer,
portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α, σε δυ΄ο ατνι΄τυπα στην αγγλικη΄, γαλλικη΄,
γερµανικη΄, δανικη΄, ελληνικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄, ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄ και φινλανδικη΄ γλω΄σσα, ο΄λα δε τα
κει΄µενα αυτα΄ ει΄ναι εξι΄σου αυθεντικα΄.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in
duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish
languages, each text being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise,
chacun de ces textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese,
finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni
linguistiche fa parimenti fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de
Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.
Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas lı́nguas
alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca,
fazendo igualmente fé qualquer dos textos.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin,
ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska,
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är
giltiga.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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
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Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnar
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Πι΄νακας περιεχοµε΄νων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Παραχωρη΄σεις της Ελβετι΄ας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Παραχωρη΄σεις της Κοινο΄τητας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παραχωρη΄σεις σχετικε΄ς µε τα τυρια΄

Προσα΄ρτηµα 1:

Παραχωρη΄σεις της Κοινο΄τητας

Προσα΄ρτηµα 2:

Παραχωρη΄σεις της Ελβετι΄ας

Προσα΄ρτηµα 3:

Πι΄νακας των ονοµασιω΄ν τυριω΄ν «Italico» που γι΄νονται δεκτα΄ για εισαγωγη΄ στην
Ελβετι΄α

Προσα΄ρτηµα 4:

Περιγραφη΄ των τυριω΄ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Σχετικα΄ µε τον φυτοϋγειονοµικο΄ τοµε΄α
(τα προσαρτη΄µατα 1-4 θα καταρτιστου΄ν αργο΄τερα)

Προσα΄ρτηµα 5:

Ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Σχετικα΄ µε τη διατροφη΄ των ζω΄ων
(τα προσα΄ρτηµα 1 θα καταρτιστει΄ αργο΄τερα)

Προσα΄ρτηµα 2:

Κατα΄λογος των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Σχετικα΄ µε τον τοµε΄α των σπο΄ρων προς σπορα΄

Προσα΄ρτηµα 1:

Νοµοθεσι΄ες

Προσα΄ρτηµα 2:

Οργανισµοι΄ ελε΄γχου και πιστοποι΄ησης των σπο΄ρων προς σπορα΄

Προσα΄ρτηµα 3:

Κοινοτικε΄ς παρεκκλι΄σεις που γι΄νονται αποδεκτε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α

Προσα΄ρτηµα 4:

Κατα΄λογος των τρι΄των χωρω΄ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων

Προσα΄ρτηµα 1:

Κατα΄λογος των πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 σχετικα΄ µε τα αµπελοοινικα΄
προϊο΄ντα

Προσα΄ρτηµα 2:

Προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6

Προσα΄ρτηµα 3:

Σχετικα΄ µε τα α΄ρθρα 6 και 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση και προστασι΄α των επωνυµιω΄ν στον τοµε΄α των αλκοολου΄χων ποτω΄ν
και των αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο

Προσα΄ρτηµα 1:

Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς

Προσα΄ρτηµα 2:

Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

Προσα΄ρτηµα 3:

Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς

Προσα΄ρτηµα 4:

Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

L 114/137

L 114/138

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Σχετικα΄ µε τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και τα τρο΄φιµα που παρα΄γονται µε µεθο΄δους βιολογικη΄ς παραγωγη΄ς

Προσα΄ρτηµα 1:

Κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Προσα΄ρτηµα 2

Λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Σχετικα΄ µε την αναγνω΄ριση των ελε΄γχων συµµο΄ρφωσης προς τους κανο΄νες εµπορι΄ας των νωπω΄ν
οπωροκηπευτικω΄ν

Προσα΄ρτηµα:

Ελβετικοι΄ οργανισµοι΄ ελε΄γχου εξουσιοδοτηµε΄νοι για την ΄εκδοση του πιστοποιητικου΄
ελε΄γχου που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 3 του παραρτη΄µατος 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Σχετικα΄ µε τα υγειονοµικα΄ και ζωοτεχνικα΄ µε΄τρα που εφαρµο΄ζονται στο εµπο΄ριο ζω΄ντων ζω΄ων και ζωικω΄ν
προϊο΄ντων

Προσα΄ρτηµα 1:

Με΄τρα καταπολε΄µησης/ανακοι΄νωση των ασθενειω΄ν

Προσα΄ρτηµα 2:

Υγει΄α των ζω΄ων: Εµπο΄ριο και δια΄θεση στην αγορα΄

Προσα΄ρτηµα 3:

Εισαγωγη΄ ζω΄ντων ζω΄ων και ορισµε΄νων ζωικω΄ν προϊο΄ντων τρι΄των χωρω΄ν

Προσα΄ρτηµα 4:

Ζωοτεχνι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νων των εισαγωγω΄ν απο΄ τρι΄τες χω΄ρες

Προσα΄ρτηµα 5:

'Ελεγχοι και τε΄λη

Προσα΄ρτηµα 6:

Ζωικα΄ προϊο΄ντα

Προσα΄ρτηµα 7:

Αρµο΄διες αρχε΄ς

Προσα΄ρτηµα 8:

Προσαρµογη΄ στις περιφερειακε΄ς συνθη΄κες

Προσα΄ρτηµα 9:

Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις διαδικασι΄ες διεξαγωγη΄ς ελε΄γχου

Προσα΄ρτηµα 10:

Συνοριακοι΄ ΄ελεγχοι και τε΄λη

Προσα΄ρτηµα 11:

Συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες

30.4.2002

30.4.2002
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

L 114/139

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Η Ελβετι΄α παρε΄χει για τα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας που αναφε΄ρονται κατωτε΄ρω, τις ακο΄λουθες δασµολογικε΄ς
παραχωρη΄σεις· ενδεχοµε΄νως εντο΄ς των ορι΄ων µιας καθορισµε΄νης ετη΄σιας ποσο΄τητας.

∆ασµολογικη΄
κλα΄ση της Ελβετι΄ας

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

ex 0210 11 91

Χοιροµε΄ρια και τεµα΄χια αυτω΄ν, µε τα οστα΄, χοιροειδω΄ν (πλην αγριοχοι΄ρων), αλατισµε΄να η΄ σε
α΄λµη, αποξηραµε΄να η΄ καπνιστα΄

ατελω΄ς

ex 0210 19 91

Χοιροµε΄ρια και τεµα΄χια αυτω΄ν, χωρι΄ς οστα΄, χοιροειδω΄ν (πλην αγριοχοι΄ρων), αλατισµε΄να η΄ σε
α΄λµη, αποξηραµε΄να η΄ καπνιστα΄

ατελω΄ς

1 000 (1)

0210 20 10

Αποξηραµε΄να κρε΄ατα βοοειδω΄ν

ατελω΄ς

200 (2)

0602 10 00

Μοσχευ΄µατα χωρι΄ς ρι΄ζα και µπο΄λια

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Φυτα΄ρια υπο΄ µορφη΄ υποκειµε΄νου µηλοειδω΄ν (προερχο΄µενα απο΄ σπορα΄ η΄ αγενη΄ πολλαπλασιασµο΄):

ατελω΄ς

(3)

ατελω΄ς

(3)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0602 20 11

– µπολιασµε΄να, γυµνο΄ρριζα

0602 20 19

– µπολιασµε΄να, µε ριζο΄χωµα

0602 20 21

– µη µπολιασµε΄να, γυµνο΄ρριζα

0602 20 29

– µη µπολιασµε΄να, µε ριζο΄χωµα
Φυτα΄ρια υπο΄ µορφη΄ υποκειµε΄νου πυρηνο΄καρπων (προερχο΄µενα απο΄ σπορα΄ η΄ αγενη΄ πολλαπλασιασµο΄):

0602 20 31

– µπολιασµε΄να, γυµνο΄ρριζα

0602 20 39

– µπολιασµε΄να, µε ριζο΄χωµα

0602 20 41

– µη µπολιασµε΄να, γυµνο΄ρριζα

0602 20 49

– µη µπολιασµε΄να, µε ριζο΄χωµα
Φυτα΄ρια α΄λλα πλην των υπο΄ µορφη΄ υποκειµε΄νου µηλοειδω΄ν η΄ πυρηνο΄καρπων (προερχο΄µενα απο΄
σπορα΄ η΄ αγενη΄ πολλαπλασιασµο΄), µε βρω΄σιµους καρπου΄ς:

0602 20 51

– γυµνο΄ρριζα

0602 20 59

– α΄λλα πλην των γυµνο΄ρριζων
∆ε΄νδρα, χαµο΄δενδρα, δενδρυ΄λλια και θα΄µνοι, που δι΄νουν βρω΄σιµους καρπου΄ς, γυµνο΄ρριζα:

0602 20 71

– µηλοειδω΄ν

0602 20 72

– πυρηνο΄καρπων

ατελω΄ς

(3)

0602 20 79

– α΄λλα πλην των µηλοειδω΄ν η΄ των πυρηνο΄καρπων

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

∆ε΄νδρα, χαµο΄δενδρα, δενδρυ΄λλια και θα΄µνοι, που δι΄νουν βρω΄σιµους καρπου΄ς, µε ριζο΄χωµα:
0602 20 81

– µηλοειδω΄ν

0602 20 82

– πυρηνο΄καρπων

ατελω΄ς

(3)

0602 20 89

– α΄λλα πλην των µηλοειδω΄ν η΄ των πυρηνο΄καρπων

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

L 114/140
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

Ροδο΄δενδρα και αζαλε΄ες, µπολιασµε΄να η΄ µη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Τριανταφυλλιε΄ς, µπολιασµε΄νες η΄ µη:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

1 000

∆ασµολογικη΄
κλα΄ση της Ελβετι΄ας

0602 30 00

0602 40 10

30.4.2002

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

– α΄γριες τριανταφυλλιε΄ς και α΄γριοι βλαστοι΄ τριανταφυλλια΄ς
– α΄λλες πλην των α΄γριων τριανταφυλλιω΄ν και των α΄γριων βλαστω΄ν τριανταφυλλια΄ς:

0602 40 91

– γυµνο΄ρριζες,

0602 40 99

– α΄λλες πλην των γυµνο΄ρριζων, µε ριζο΄χωµα
Φυτα΄ρια (προερχο΄µενα απο΄ σπορα΄ η΄ αγενη΄ πολλαπλασιασµο΄) ωφε΄λιµων ειδω΄ν· λευκο΄ (φυ΄τρα)
µανιταριω΄ν:

0602 90 11

– φυτα΄ρια λαχανικω΄ν και χλοοτα΄πητας σε ρο΄λους

0602 90 12

– λευκο΄ µανιταριω΄ν

0602 90 19

– α΄λλα πλην των φυταρι΄ων λαχανικω΄ν, του χλοοτα΄πητα σε ρο΄λους και του λευκου΄ µανιταριω΄ν
'Αλλα φυτα΄ ζωντανα΄ (συµπεριλαµβανοµε΄νων των ριζω΄ν τους):

0602 90 91

– γυµνο΄ρριζα

0602 90 99

– α΄λλα πλην των γυµνο΄ρριζων, µε ριζο΄χωµα

0603 10 31

Γαρυ΄φαλλα, κοµµε΄να, για ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄, απο΄ 1ης Μαι΅ου ΄εως 25 Οκτωβρι΄ου

0603 10 41

Τριαντα΄φυλλα, κοµµε΄να, για ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄, απο΄ 1ης Μαι΅ου ΄εως
25 Οκτωβρι΄ου
'Ανθη και µπουµπου΄κια ανθε΄ων (εκτο΄ς απο΄ γαρυ΄φαλλα και τριαντα΄φυλλα), κοµµε΄να, για
ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄, απο΄ 1ης Μαι΅ου ΄εως 25 Οκτωβρι΄ου

0603 10 51

– ξυλω΄δη

0603 10 59

– α΄λλα εκτο΄ς απο΄ τα ξυλω΄δη

0603 10 71

Τουλι΄πες, κοµµε΄νες, για ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπε΄ς, απο΄ 26 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

'Ανθη και µπουµπου΄κια ανθε΄ων (εκτο΄ς απο΄ τουλι΄πες και τριαντα΄φυλλα), κοµµε΄να, για ανθοδε΄σµες
η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄, απο΄ 26 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

10 000

0603 10 91

– ξυλω΄δη

0603 10 99

– α΄λλα εκτο΄ς απο΄ τα ξυλω΄δη

Ντοµα΄τες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη:
– ντοµα΄τες cerises:
0702 00 10

– απο΄ 21 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου
– ντοµα΄τες Peretti (επι΄µηκες σχη΄µα):

0702 00 20

– απο΄ 21 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου
– α΄λλες ντοµα΄τες διαµε΄τρου 80 mm και α΄νω (σαρκω΄δεις ντοµα΄τες):

0702 00 30

– απο΄ 21 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου
– α΄λλες:

0702 00 90

– απο΄ 21 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου

30.4.2002
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

∆ασµολογικη΄
κλα΄ση της Ελβετι΄ας

0705 11 11

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Μαρου΄λια iceberg χωρι΄ς εξωτερικα΄ φυ΄λλα:

L 114/141

Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

ατελω΄ς

2 000

ατελω΄ς

2 000

ατελω΄ς

1 000

– απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου ΄εως τε΄λος Φεβρουαρι΄ου
0705 21 10

Ραδι΄κια witloof νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη:
– απο΄ 21 Μαι΅ου ΄εως 30 Σεπτεµβρι΄ου
Μελιτζα΄νες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη:

0709 30 10

– απο΄ 16 Οκτωβρι΄ου ΄εως 31 Μαι΅ου

0709 51 00

Μανιτα΄ρια νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0709 60 11

Πιπεριε΄ς νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη:

2,5

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

2 000

Μανιτα΄ρια, α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄, κατεψυγµε΄να

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Φουντου΄κια (Corylus spp.), νωπα΄ η΄ ξηρα΄:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– απο΄ 1ης Νοεµβρι΄ου ΄εως 31 Μαρτι΄ου
Κολοκυθα΄κια (συµπεριλαµβανοµε΄νων των ανθω΄ν κολοκυθια΄ς), νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄
ψυ΄ξη:
0709 90 50
ex 0710 80 90

– απο΄ 31 Οκτωβρι΄ου ΄εως 19 Απριλι΄ου

0802 21 90

– µε κε΄λυφος, πλην ο΄σων προορι΄ζονται για τη διατροφη΄ ζω΄ων η΄ για την εξαγωγη΄ του ελαι΄ου

0802 22 90

– χωρι΄ς κε΄λυφος, πλην ο΄σων προορι΄ζονται για τη διατροφη΄ ζω΄ων η΄ για την εξαγωγη΄ του ελαι΄ου

ex 0802 90 90

Κουκουνα΄ρια νωπα΄ η΄ ξηρα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0805 10 00

Πορτοκα΄λια νωπα΄ η΄ ξηρα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0805 20 00

Μανταρι΄νια (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα tangérines και satsumas)· κληµεντι΄νες, wilkings
και παρο΄µοια υβρι΄δια εσπεριδοειδω΄ν, νωπα΄ η΄ ξηρα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0807 11 00

Καρπου΄ζια, νωπα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0807 19 00

Πεπο΄νια, νωπα΄, εκτο΄ς απο΄ τα καρπου΄ζια

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Βερι΄κοκα, νωπα΄, ακα΄λυπτα:

ατελω΄ς

2 000

ατελω΄ς

10 000

0809 10 11

– απο΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου ΄εως 30 Ιουνι΄ου
α΄λλως συσκευασµε΄να:

0809 10 91

– απο΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου ΄εως 30 Ιουνι΄ου

0810 10 10

Φρα΄ουλες νωπε΄ς:
– απο΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου ΄εως 14 Μαι΅ου

0810 50 00

Ακτινι΄δια νωπα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0910 20 00

Κρο΄κος (ζαφορα΄)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

L 114/142

∆ασµολογικη΄
κλα΄ση της Ελβετι΄ας
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

30.4.2002

Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

Ελαιο΄λαδο, παρθε΄νο, α΄λλο απο΄ το προοριζο΄µενο για διατροφη΄ ζω΄ων:
1509 10 91

– σε γυα΄λινα δοχει΄α χωρητικο΄τητας που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l

60,60 (4)

απεριο΄ριστη

1509 10 99

– σε γυα΄λινα δοχει΄α χωρητικο΄τητας που υπερβαι΄νει τα 2 l η΄ σε α΄λλα δοχει΄α

86,70 (4)

απεριο΄ριστη

Ελαιο΄λαδο και τα κλα΄σµατα΄ του, ΄εστω και εξευγενισµε΄να, αλλα΄ ο΄χι χηµικω΄ς µετασχηµατισµε΄να,
α΄λλα απο΄ τα προοριζο΄µενα για τη διατροφη΄ ζω΄ων:
1509 90 91

– σε γυα΄λινα δοχει΄α χωρητικο΄τητας που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l

60,60 (4)

απεριο΄ριστη

1509 90 99

– σε γυα΄λινα δοχει΄α χωρητικο΄τητας που υπερβαι΄νει τα 2 l η΄ σε α΄λλα δοχει΄α

86,70 (4)

απεριο΄ριστη

Ντοµα΄τες, ολο΄κληρες η΄ σε τεµα΄χια, παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄:
2002 10 10

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

2,50

απεριο΄ριστη

2002 10 20

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg

4,50

απεριο΄ριστη

2002 90 10

Ντοµα΄τες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, α΄λλες απο΄ τις ολο΄κληρες η΄
σε τεµα΄χια:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg
2002 90 21

Που΄λπα, πολτο΄ς και συµπυκνω΄µατα ντοµα΄τας, σε ερµητικα΄ σφραγισµε΄να δοχει΄α, των οποι΄ων η
περιεκτικο΄τητα σε στερεο΄ υπο΄λειµµα ει΄ναι 25 % η΄ περισσο΄τερο κατα΄ βα΄ρος, αποτελου΄µενα απο΄
ντοµα΄τες και νερο΄, ΄εστω µε την προσθη΄κη α΄λατος η΄ καρυκευµα΄των, σε δοχει΄α που δεν
υπερβαι΄νουν τα 5 kg

ατελω
΄ς

απεριο΄ριστη

2002 90 29

Ντοµα΄τες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, εκτο΄ς απο΄ τις ολο΄κληρες η΄
σε τεµα΄χια και εκτο΄ς απο΄ την που΄λπα, τον πολτο΄ και τα συµπυκνω΄µατα ντοµα΄τας:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg
Αγκινα΄ρες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, κατεψυγµε΄νες, εκτο΄ς απο΄
τα προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006:
ex 2004 90 18

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

17,50

απεριο΄ριστη

ex 2004 90 49

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg

24,50

απεριο΄ριστη

Σπαρα΄γγια παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, µη κατεψυγµε΄να, εκτο΄ς απο΄
τα προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2005 60 10

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

2005 60 90

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg

Ελιε΄ς παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, µη κατεψυγµε΄νες, εκτο΄ς απο΄ τα
προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006:
2005 70 10

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

2005 70 90

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg
Κα΄παρη και αγκινα΄ρες, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, µη κατεψυγµε΄να,
εκτο΄ς απο΄ τα προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006:

ex 2005 90 11

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

17,5

απεριο΄ριστη

ex 2005 90 40

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg

24,5

απεριο΄ριστη
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

2008 30 90

Εσπεριδοειδη΄, α΄λλως παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν η΄ αλκοο΄λης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2008 50 10

Που΄λπα βερι΄κοκου, α΄λλως παρασκευασµε΄νη η΄ διατηρηµε΄νη, χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν, που δεν κατονοµα΄ζεται ου΄τε περιλαµβα΄νεται αλλου΄

10

απεριο΄ριστη

2008 50 90

Βερι΄κοκα, α΄λλως παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν η΄ αλκοο΄λης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

15

απεριο΄ριστη

2008 70 10

Που΄λπα ροδα΄κινου, α΄λλως παρασκευασµε΄νη η΄ διατηρηµε΄νη, χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν, που δεν κατονοµα΄ζεται ου΄τε περιλαµβα΄νεται αλλου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2008 70 90

Ροδα΄κινα, α΄λλως παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν η΄ αλκοο΄λης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Χυµο΄ς κα΄θε α΄λλου εσπεριδοειδου΄ς εκτο΄ς απο΄ πορτοκα΄λι η΄ γκρε΄ιπφρουτ η΄ φρα΄πα, που δεν ΄εχει
υποστει΄ ζυ΄µωση, χωρι΄ς προσθη΄κη αλκοο΄λης
ex 2009 30 19

– χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν, συµπυκνωµε΄νος

6

απεριο΄ριστη

ex 2009 30 20

– µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν, συµπυκνωµε΄νος

14

απεριο΄ριστη

Οι΄νοι γλυκει΄ς, οι΄νοι ειδικοι΄ και µιστε΄λια σε δοχει΄α χωρητικο΄τητας:
2204 21 50

– που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l (5)

8,5

απεριο΄ριστη

2204 29 50

– που υπερβαι΄νει τα 2 l (5)

8,5

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς (6)

1 000 hl

ατελω΄ς

500 hl

ex 2204 21 50

Porto, σε δοχει΄α χωρητικο΄τητας που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄

ex 2204 21 21

Ρετσι΄να (ελληνικο΄ λευκο΄ κρασι΄) σε δοχει΄α χωρητικο΄τητας που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l, συ΄µφωνα µε
την περιγραφη΄ (7)

Ρετσι΄να (ελληνικο΄ λευκο΄ κρασι΄) σε δοχει΄α χωρητικο΄τητας που υπερβαι΄νει τα 2 l, συ΄µφωνα µε την
περιγραφη΄ (7), µε κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο
ex 2204 29 21

– που υπερβαι΄νει το 13 % vol.

ex 2204 29 22

– που δεν υπερβαι΄νει το 13 % vol.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Συµπεριλαµβα΄νονται 480 το΄νοι για τα χοιροµε΄ρια Πα΄ρµας και San Daniele, συ΄µφωνα µε την ανταλλαγη΄ επιστολω΄ν µεταξυ΄ Ελβετι΄ας και ΕΟΚ της 25ης Ιανουαρι΄ου 1972.
Συµπεριλαµβα΄νονται 170 το΄νοι Bresaola, συ΄µφωνα µε την ανταλλαγη΄ επιστολω΄ν µεταξυ΄ Ελβετι΄ας και ΕΟΚ της 25ης Ιανουαρι΄ου 1972.
Εντο΄ς των ορι΄ων συνολικη΄ς ετη΄σιας ποσο΄στωσης 60 000 φυταρι΄ων.
Συµπεριλαµβα΄νεται η συνεισφορα΄ στο εγγυητικο΄ κεφα΄λαιο για την υποχρεωτικη΄ αποθεµατοποι΄ηση.
Καλυ΄πτονται µο΄νο τα προϊο΄ντα κατα΄ την ΄εννοια του παραρτη΄µατος 7 της συµφωνι΄ας.
Περιγραφη΄: Ως οι΄νος «Porto» νοει΄ται ο οι΄νος ποιο΄τητας που παρα΄γεται στην καθορισµε΄νη περιοχη΄ της Πορτογαλι΄ας που φε΄ρει το ο΄νοµα αυτο΄ κατα΄ την ΄εννοια του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 823/87.
(7) Περιγραφη΄: Ως οι΄νος «Ρετσι΄να» νοει΄ται ο επιτραπε΄ζιος οι΄νος κατα΄ την ΄εννοια των κοινοτικω΄ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 17 και στο παρα΄ρτηµα Ι του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 822/87.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η Κοινο΄τητα παρε΄χει, για τα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας που περιλαµβα΄νονται στον κατωτε΄ρω πι΄νακα, τις ακο΄λουθες
δασµολογικε΄ς παραχωρη΄σεις, ενδεχοµε΄νως εντο΄ς των ορι΄ων µιας καθορισµε΄νης ετη΄σιας ποσο΄τητας:
Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

Κρε΄ατα βοοειδω΄ν, χωρι΄ς οστα΄, αποξηραµε΄να

ατελω΄ς

1 200

Κρε΄µα, περιεκτικο΄τητας κατα΄ βα΄ρος σε λιπαρε΄ς ουσι΄ες που υπερβαι΄νει το 6 %

ατελω΄ς

2 000

Γα΄λατα ειδικα΄, µε την ονοµασι΄α «για βρε΄φη», σε δοχει΄α κλεισµε΄να στεγανα΄, καθαρου΄ περιεχοµε΄νου
που δεν υπερβαι΄νει τα 500 g και περιεκτικο΄τητας κατα΄ βα΄ρος σε λιπαρε΄ς ουσι΄ες που υπερβαι΄νει
το 10 % (1)

43,8

απεριο΄ριστη

'Αλλα φυτα΄ ζωντανα΄ (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και οι ρι΄ζες τους), µοσχευ΄µατα και µπο΄λια·
λευκο΄ (φυ΄τρα) µανιταριω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

'Ανθη και µπουµπου΄κια ανθε΄ων, κοµµε΄να, για ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Πατα΄τες για σπορα΄, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

4 000

ατελω΄ς (2)

1 000

Κρεµµυ΄δια, α΄λλα απο΄ τα κρεµµυ΄δια για σπορα΄, πρα΄σα και α΄λλα παρο΄µοια λαχανικα΄, νωπα΄ η΄
διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

5 000

Κρα΄µβες, κουνουπι΄δια, κρα΄µβες σγουρε΄ς, γογγυλοκρα΄µβες και παρο΄µοια βρω΄σιµα προϊο΄ντα του
γε΄νους Brassica, µε εξαι΄ρεση τα λαχανα΄κια Βρυξελλω΄ν, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

5 500

Μαρου΄λια (Lactuca sativa) και ραδι΄κια (Cichorium spp.), µε εξαι΄ρεση το ραδι΄κι witloof (Chicorum
intybus var. foliosum), νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

3 000

0706 10 00

Καρο΄τα και γογγυ΄λια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

5 000

0706 90 05

Κοκκινογου΄λια για σαλα΄τα, λαγο΄χορτο (σκουλι΄), ραπανοσε΄λινα, ραπα΄νια και παρο΄µοιες βρω΄σιµες
ρι΄ζες µε εξαι΄ρεση το χρε΄νο (Cochlearia armoracia), νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

3 000

ατελω
΄ ς (2)

1 000

Φασο΄λια (Vigna spp., Phaseolus spp.), νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0709 30 00

Μελιτζα΄νες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

500

0709 40 00

Σε΄λινα α΄λλα απο΄ τα ραπανοσε΄λινα, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

500

Κωδικο΄ς ΣΟ

ex 0210 20 90
ex 0401 30

0403 10
0402 29 11
ex 0404 90 83
0602

0603 10
0701 10 00
0702 00
0703 10 19
0703 90 00
0704 10
0704 90
0705 11
0705 19 00

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Γιαου΄ρτια

Ντοµα΄τες νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη

0705 29 00

0706 90 11
0706 90 17
0706 90 90
0707 00 05
0708 20

Αγγου΄ρια νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

0709 51

Μανιτα΄ρια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0709 52 00

Τρου΄φες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0709 70 00

Σπανα΄κια, τετραγο΄νες (σπανα΄κια Νε΄ας Ζηλανδι΄ας) και χρυσολα΄χανα (σπανα΄κια γι΄γαντες), νωπα΄ η΄
διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0709 90 10

Σαλατικα΄ α΄λλα απο΄ µαρου΄λια και ραδι΄κια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0709 90 50

Μα΄ραθο, νωπο΄ η΄ διατηρηµε΄νο µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0709 90 70

Κολοκυθα΄κια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς (2)

1 000

0709 90 90

'Αλλα λαχανικα΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0710 80 61

Μανιτα΄ρια, α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄, κατεψυγµε΄να

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Λαχανικα΄ ξερα΄, ΄εστω και κοµµε΄να σε τεµα΄χια η΄ σε φε΄τες, η΄ και τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη, ΄εστω και
παραγο΄µενα απο΄ λαχανικα΄ προηγουµε΄νως βρασµε΄να, αλλα΄ ο΄χι αλλιω΄ς παρασκευασµε΄να, µε
εξαι΄ρεση κρεµµυ΄δια, µανιτα΄ρια και τρου΄φες

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Μη΄λα, πλην των µη΄λων για µηλι΄τη, νωπα΄

ατελω΄ς (2)

3 000

Αχλα΄δια και κυδω΄νια, νωπα΄

ατελω΄ς (2)

3 000

0809 10 00

Βερι΄κοκα, νωπα΄

ατελω΄ς (2)

500

0809 20 95

Κερα΄σια, εκτο΄ς απο΄ τα βυ΄σσινα (Prunus cerasus), νωπα΄

ατελω΄ς (2)

1 500 (3) (4)

∆αµα΄σκηνα και αγριοδαµα΄σκηνα, νωπα΄

ατελω΄ς (2)

1 000

0710 80 69
0712 90

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90
0808 20

0809 40
0810 20 10

Σµε΄ουρα, νωπα΄

ατελω΄ς

100

0810 20 90

Βατο΄µουρα η΄ µου΄ρα και µου΄ρα-σµε΄ουρα, νωπα΄

ατελω΄ς

100

1106 30 10

Αλευ΄ρια, σιµιγδα΄λια και σκο΄νη µπανα΄νας

ατελω΄ς

5

1106 30 90

Αλευ΄ρια, σιµιγδα΄λια και σκο΄νη α΄λλων καρπω΄ν του κεφαλαι΄ου 8

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Σκο΄νη τοµα΄τας, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (1)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2003 10 80

Μανιτα΄ρια, α΄λλα απο΄ του γε΄νους Αgaricus, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να χωρι΄ς ξι΄δι η΄ οξικο΄
οξυ΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0710 10 00

Πατα΄τες, α΄βραστες η΄ βρασµε΄νες στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄, κατεψυγµε΄νες

ατελω΄ς

3 000

2004 10 10

Πατα΄τες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, κατεψυγµε΄νες, α΄λλες απο΄ τα
προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006, µε εξαι΄ρεση α΄λευρα, σιµιγδα΄λια η΄ νιφα΄δες

ex 2002 90 90

2004 10 99
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

Παρασκευασµε΄νη σκο΄νη λαχανικω΄ν και µειγµα΄των λαχανικω΄ν, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης,
α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 30

Νιφα΄δες και σκο΄νη εσπεριδοειδω΄ν, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄
αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 40

Νιφα΄δες και σκο΄νη αχλαδιω΄ν, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 50

Νιφα΄δες και σκο΄νη βερι΄κοκων, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2008 60

Κερα΄σια, αλλιω΄ς παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν η΄ αλκοο΄λης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

ατελω΄ς

500

ex 0811 90 19

Κερα΄σια, α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ τον ατµο΄, κατεψυγµε΄να, µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄
α΄λλων γλυκαντικω΄ν

Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

2005 20 80

Πατα΄τες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, µη κατεψυγµε΄νες, α΄λλες απο΄
τις υπαγο΄µενες στην κλα΄ση 2006, µε εξαι΄ρεση παρασκευα΄σµατα υπο΄ µορφη΄ αλευ΄ρων,
σιµιγδαλιω΄ν, νιφα΄δων και παρασκευα΄σµατα σε λεπτε΄ς φε΄τες, τηγανητε΄ς σε λι΄πος η΄ λα΄δι, ΄εστω και
αλατισµε΄νες η΄ αρωµατισµε΄νες, σε ερµητικα΄ κλειστε΄ς συσκευασι΄ες, που προορι΄ζονται για α΄µεση
κατανα΄λωση

ex 2005 90

ex 0811 90 39

0811 90 80

Γλυκα΄ κερα΄σια, α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄, κατεψυγµε΄να, χωρι΄ς προσθη΄κη
ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ex 2008 70

Νιφα΄δες και σκο΄νη ροδα΄κινων, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 80

Νιφα΄δες και σκο΄νη φρα΄ουλας, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 99

Νιφα΄δες και σκο΄νη α΄λλων φρου΄των, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄
αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 19

Χυµο΄ς πορτοκαλιου΄ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 20

Χυµο΄ς γκρε΄ιπφρουτ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 30

Χυµο΄ς κα΄θε α΄λλου εσπεριδοειδου΄ς σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 40

Χυµο΄ς ανανα΄ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 70

Χυµο΄ς µη΄λου σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 80

Χυµο΄ς αχλαδιου΄ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη
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Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

ex 2009 80

Χυµο΄ς κα΄θε α΄λλου φρου΄του η΄ λαχανικου΄ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

(1) Για την εφαρµογη΄ της δια΄κρισης αυτη΄ς, νοου΄νται ως ειδικα΄ γα΄λατα µε την ονοµασι΄α «για βρε΄φη», τα προϊο΄ντα που ει΄ναι απαλλαγµε΄να απο΄ παθογο΄νους και τοξικογενει΄ς
µικροοργανισµου΄ς, που περιε΄χουν λιγο΄τερο απο΄ 10 000 αναζωογονου΄µενα αερο΄βια βακτηρι΄δια και λιγο΄τερο απο΄ δυ΄ο κολοβακτηρι΄δια ανα΄ γραµµα΄ριο.
(2) Εφαρµο΄ζεται ο ειδικο΄ς δασµο΄ς, α΄λλος απο΄ τον ελα΄χιστο δασµο΄, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση.
(3) συµπεριλαµβα΄νονται οι 1000 t βα΄σει της ανταλλαγη΄ς επιστολω΄ν της 14ης Ιουλι΄ου 1986.
(4) Στην περι΄πτωση που η ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας δεν συµπι΄πτει µε την αρχη΄ του ηµερολογιακου΄ ΄ετους, η διαχει΄ριση της συµπληρωµατικη΄ς
ποσο΄στωσης των 500 t θα γι΄νει pro rata temporis.
(5) βλε΄πε την Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε την δασµολογικη΄ κατα΄ταξη των λαχανικω΄ν σε σκο΄νη και των φρου΄των σε σκο΄νη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΥΡΙΑ

1.

Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση να ελευθερω΄σουν προοδευτικα΄ τις αµοιβαι΄ες συναλλαγε΄ς
τυριω΄ν του δασµολογικου΄ κωδικου΄ 0406 του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος κατα΄ τη δια΄ρκεια µιας περιο΄δου 5 ετω΄ν
απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας.

2.

Η διαδικασι΄α ελευθε΄ρωσης θα εξελιχθει΄ µε τον ακο΄λουθο τρο΄πο:
α)

Κατα΄ την εισαγωγη΄ στην Κοινο΄τητα:
Απο΄ το πρω΄το ΄ετος ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, για τα τυρια΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, η΄ Κοινο΄τητα καταργει΄ η΄
εξαλει΄φει προοδευτικα΄ τους εισαγωγικου΄ς δασµου΄ς, ενδεχοµε΄νως εντο΄ς των ορι΄ων µιας ετη΄σιας ποσο΄τητας. Οι
βασικοι΄ δασµοι΄ καθω΄ς και οι βασικε΄ς ετη΄σιες ποσο΄τητες για τις δια΄φορες κατηγορι΄ες τυριω΄ν περιλαµβα΄νονται
στο προσα΄ρτηµα 1 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
(i)

Η Κοινο΄τητα µειω΄νει κατα΄ 20 % ετησι΄ως τους βασικου΄ς δασµου΄ς που αναφε΄ρονται στον πι΄νακα που
περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 1. Η πρω΄τη µει΄ωση πραγµατοποιει΄ται ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος
της συµφωνι΄ας.

(ii)

Η Κοινο΄τητα αυξα΄νει τη δασµολογικη΄ ποσο΄στωση που αναφε΄ρεται στον πι΄νακα που περιλαµβα΄νεται στο
προσα΄ρτηµα 1 κατα΄ 1 250 το΄νους ετησι΄ως· η πρω΄τη αυ΄ξηση πραγµατοποιει΄ται ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας. Η πλη΄ρης ελευθε΄ρωση θα αρχι΄σει να ισχυ΄ει στην αρχη΄ του 6ου ΄ετους.

(iii) Η Ελβετι΄α απαλλα΄σσεται απο΄ την τη΄ρηση των τιµω΄ν «ελευ΄θερο στα συ΄νορα» που περιλαµβα΄νονται στην
περιγραφη΄ των εµπορευµα΄των που υπα΄γονται στον κωδικο΄ ΣΟ 0406 του κοινου΄ δασµολογι΄ου.
β)

Κατα΄ την εξαγωγη΄ απο΄ την Κοινο΄τητα
Για ο΄λα τα τυρια΄ που υπα΄γονται στον κωδικο΄ 0406 του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος, η Κοινο΄τητα δεν εφαρµο΄ζει
επιστροφη΄ κατα΄ την εξαγωγη΄ προς την Ελβετι΄α.

γ)

Κατα΄ την εισαγωγη΄ στην Ελβετι΄α
Απο΄ το πρω΄το ΄ετος ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, για τα τυρια΄ καταγωγη΄ς της Κοινο΄τητας, η Ελβετι΄α καταργει΄
η΄ εξαλει΄φει προοδευτικα΄ τους εισαγωγικου΄ς δασµου΄ς, ενδεχοµε΄νως εντο΄ς των ορι΄ων µιας ετη΄σιας ποσο΄τητας. Οι
βασικοι΄ δασµοι΄ καθω΄ς και οι βασικε΄ς ετη΄σιες ποσο΄τητες για τις δια΄φορες κατηγορι΄ες τυριω΄ν περιλαµβα΄νονται
στο προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο α) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

δ)

(i)

Η Ελβετι΄α µειω΄νει κατα΄ 20 % ετησι΄ως τους βασικου΄ς δασµου΄ς που αναφε΄ρονται στον πι΄νακα που
περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 2 σηµει΄ο α). Η πρω΄τη µει΄ωση πραγµατοποιει΄ται ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας.

(ii)

Η Ελβετι΄α αυξα΄νει το συ΄νολο των δασµολογικω΄ν ποσοστω΄σεων που αναφε΄ρονται στον πι΄νακα που
περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 2 σηµει΄ο α) κατα΄ 2 500 το΄νους ετησι΄ως. Η πρω΄τη αυ΄ξηση πραγµατοποιει΄ται ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας. Η Κοινο΄τητα θα καθορι΄ζει τουλα΄χιστον τε΄σσερις
µη΄νες πριν απο΄ την αρχη΄ κα΄θε ΄ετους την κατηγορι΄α η΄ τις κατηγορι΄ες τυριω΄ν για τις οποι΄ες θα
πραγµατοποιει΄ται η εν λο΄γω αυ΄ξηση. Η πλη΄ρης ελευθε΄ρωση θα αρχι΄σει να ισχυ΄ει στην αρχη΄ του 6ου ΄ετους.

Κατα΄ την εξαγωγη΄ απο΄ την Ελβετι΄α
Απο΄ το πρω΄το ΄ετος ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, η Ελβετι΄α εξαλει΄φει προοδευτικα΄ τις εξαγωγικε΄ς επιδοτη΄σεις
για τις παραδο΄σεις τυριω΄ν προς την Κοινο΄τητα µε τον ακο΄λουθο τρο΄πο:
(i)

Τα ποσα΄ που χρησιµευ΄ουν ως βα΄ση για τη διαδικασι΄α εξα΄λειψης (1) περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο β) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

(ii)

Τα εν λο΄γω βασικα΄ ποσα΄ θα µειωθου΄ν µε τον εξη΄ς τρο΄πο:
—

΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, κατα΄ 30 %,

—

δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος, κατα΄ 55 %,

(1) Τα βασικα΄ ποσα΄ υπολογι΄ζονται µε κοινη΄ συµφωνι΄α απο΄ τα Με΄ρη, βα΄σει της διαφορα΄ς των θεσµικω΄ν τιµω΄ν του γα΄λακτος που ενδε΄χεται
να ΄εχουν εφαρµογη΄ τη στιγµη΄ της ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νου ενο΄ς συµπληρωµατικου΄ ποσου΄ για το γα΄λα
που µεταποιει΄ται σε τυρι΄, και προκυ΄πτουν σε συνα΄ρτηση µε την ποσο΄τητα γα΄λακτος που ει΄ναι αναγκαι΄α για την παρασκευη΄ των σχετικω΄ν
τυριω΄ν και, µε εξαι΄ρεση τα τυρια΄ που υπα΄γονται σε ποσοστω
΄ σεις, αφου΄ αφαιρεθει΄ το ποσο΄ της µει΄ωσης των δασµω΄ν απο΄ την Κοινο΄τητα.
Η χορη΄γηση επιδο΄τησης περιορι΄ζεται αποκλειστικα΄ στα τυρια΄, τα οποι΄α παρασκευα΄ζονται µε γα΄λα που ΄εχει παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου στο
ελβετικο΄ ΄εδαφος.
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—

τρι΄α ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος, κατα΄ 80 %,

—

τε΄σσερα ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος, κατα΄ 90 %,

—

πε΄ντε ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος, κατα΄ 100 %.

3.

Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα, για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι το συ΄στηµα διανοµη΄ς των αδειω΄ν
εισαγωγη΄ς εφαρµο΄ζεται, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των απαιτη΄σεων της αγορα΄ς, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε οι εισαγωγε΄ς να
πραγµατοποιου΄νται οµαλα΄.

4.

Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α λαµβα΄νουν µε΄τρα ω΄στε τα πλεονεκτη΄µατα που παραχωρου΄ν αµοιβαι΄α να µη θι΄γονται απο΄
α΄λλα µε΄τρα σχετικα΄ µε τις εισαγωγε΄ς και τις εξαγωγε΄ς.

5.

Εα΄ν εµφανιστου΄ν σε ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη διαταραχε΄ς ο΄σον αφορα΄ την πορει΄α των τιµω΄ν η΄/και των εισαγωγω΄ν, θα
πραγµατοποιου΄νται διαβουλευ΄σεις στο πλαι΄σιο της επιτροπη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6 της συµφωνι΄ας, κατο΄πιν
αιτη΄σεως του ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη, το ταχυ΄τερο δυνατο΄, µε στο΄χο την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων. Για το σκοπο΄
αυτο΄, τα Με΄ρη συµφωνου΄ν να ανταλλα΄σσουν περιοδικα΄ στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις καταγραφο΄µενες τιµε΄ς, καθω΄ς και κα΄θε
α΄λλη χρη΄σιµη πληροφορι΄α σχετικα΄ µε την αγορα΄ των εγχω΄ριων και εισαγο΄µενων τυριω΄ν.
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Προσα΄ρτηµα 1
΄ ρησεις της Κοινο΄τητας
Παραχω

Κατα΄ την εισαγωγη΄ στην Κοινο΄τητα
Βασικο΄ς δασµο΄ς
(EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους)

Βασικη΄ ετη΄σια
ποσο΄τητα
(σε το΄νους)

Τυρια΄ τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α 400g/kg τυριου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 30

Τετηγµε΄να τυρια΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 90 02

Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse

6,58

απεριο΄ριστη

Κωδικο΄ς ΣΟ

ex 0406 20

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

0406 90 03
0406 90 04
0406 90 05
0406 90 06
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18

Fromages fribourgeois (1), Vacherin Mont d’Or, Tête de moine

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 90 19

Glaris (Schabziger)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Fromage des Grisons

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Tilsit

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Τυρια΄ α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα ανωτε΄ρω.

ατελω΄ς

3 000

ex 0406 90 87
0406 90 25
ex 0406

(1) Συνω
΄ νυµο: Vacherin fribourgeois.
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Προσα΄ρτηµα 2
΄ ρησεις της Ελβετι΄ας
Παραχω

α) κατα΄ την εισαγωγη΄ στην Ελβετι΄α
Βασικο΄ς δασµο΄ς
(FS/100 kg µικτου΄
βα΄ρους)

Βασικη΄ ετη΄σια
ποσο΄τητα
(σε το΄νους)

Mascarpone, Ricotta Romana, συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν,
ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Τυρια΄ τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α 400g/kg τυριου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– Danablu, Gorgonzola, Roquefort, συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄αςΛιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Brie, Camembert, Crescenza Italico (1), Pont l’Evèque, Reblochon, Robbiola, Stracchino,
συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο
πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 0406 90 19

Φε΄τα, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄ που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 4

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 0406 90 19

Λευκο΄ τυρι΄ σε α΄λµη µε βα΄ση το προ΄βειο γα΄λα, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄ του προσαρτη΄µατος 4

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 90 21

Τυρι΄ µε χορταρικα΄, µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α στην α΄νευ λι΄πους µα΄ζα 65 %

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 90 31

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmiggiano Reggiano,
Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, λοιπα΄ Pecorino), Provolone,
συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο
πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, συ΄µφωνα
προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο
πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

5 000

Κλα΄ση του ελβετικου΄ δασµολογι΄ου

0406 10 10

ex 0406 20
0406 40

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

– Roquefort, µη συ΄µφωνο προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, που
προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς, µε απο΄δειξη καταγωγη΄ς
– Τυρια΄ µε πρα΄σινα στι΄γµατα, εκτο΄ς Danablu, Gorgonzola και Roquefort
0406 90 11

0406 90 39

0406 90 51
0406 90 59
ex 0406 90 91

– Τυρια΄ για raclette, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄ που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 4

0406 90 60

Cantal, συ΄µφωνο προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται
στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 0406 90 91

Manchego, Idiazabal, Roncal, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄ που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 4

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Parmiggiano Reggiano και Grana Padano, σε τεµα΄χια, µε η΄ χωρι΄ς κρου΄στα, φε΄ροντα επι΄ της
συσκευασι΄ας τουλα΄χιστον την επωνυµι΄α του τυριου΄, την περιεκτικο΄τητα σε λι΄πη, τον υπευ΄θυνο
συσκευαστη΄ και τη χω΄ρα παραγωγη΄ς, µε λι΄πος επι΄ ξηρου΄ τουλα΄χιστον 32 %,

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

500

ex 0406 90 99
ex 0406 90 99

Parmiggiano Reggiano: περιεκτικο΄τητας σε υγρασι΄α 32 % κατ' ανω΄τατο ο΄ριο,
Grana Padano: περιεκτικο΄τητας σε υγρασι΄α 33,2 % κατ' ανω΄τατο ο΄ριο
ex 0406 10 90

Τυρι΄ τυ΄που Mozzarella, µη συ΄µφωνο προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο
οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς
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Κλα΄ση του
ελβετικου΄
δασµολογι΄ου

30.4.2002

Βασικο΄ς δασµο΄ς
(FS/100 kg µικτου΄
βα΄ρους)

Βασικη΄ ετη΄σια
ποσο΄τητα
(σε το΄νους)

Τυρι΄ τυ΄που Provolone, µη συ΄µφωνο προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο
οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς, µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α στην
α΄νευ λι΄πους µα΄ζα 65 %

ατελω΄ς

500

ex 0406

Τυρια΄ α΄λλα απο΄ τα προαναφερο΄µενα, σκληρα΄ η΄ ηµι΄σκληρα, µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α
στην α΄νευ λι΄πους µα΄ζα 65 %

ατελω΄ς

5 000

ex 0406

Τυρια΄ α΄λλα απο΄ τα προαναφερο΄µενα

ατελω΄ς

1 000

185

απεριο΄ριστη

180,55

απεριο΄ριστη

ex 0406 90 91
ex 0406 90 99

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

0406 10 20

Mozzarella, συ΄µφωνη προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος
προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς, σε συντηρητικο΄ υγρο΄, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄
που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 4 (2)

0406 30

Τετηγµε΄να τυρια΄ πλην των τριµµε΄νων η΄ σε σκο΄νη

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις
του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς,
εκτο΄ς της ετη΄σιας ποσο΄τητας των 5000 t

289

απεριο΄ριστη

0406 90 91

'Αλλα τυρια΄ ηµι΄σκληρα µε περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α στην α΄νευ λι΄πους µα΄ζα ανω΄τερη του 54 %
και µε΄χρι 65 %

315

απεριο΄ριστη

(1) Για τα µαλακα΄ τυρια΄ τυ΄που «Italico», ο πι΄νακας των ονοµασιω
΄ ν που γι΄νονται δεκτε΄ς για εισαγωγη΄ στην Ελβετι΄α περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 3.
(2) ο΄σον αφορα΄ την Mozzarella χωρι΄ς συντηρητικο΄ υγρο΄, η οποι΄α ει΄ναι συ΄µφωνη µε την περιγραφη΄ που περιλαµβα΄νεται στο πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν που προσαρτα΄ται
στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς, ο εφαρµοστε΄ος δασµο΄ς ει΄ναι ο συνη΄θης δασµο΄ς που εµφαι΄νεται στο εν λο΄γω πι΄νακα LIX.

β)

Κατα΄ την εξαγωγη΄ απο΄ την Ελβετι΄α

Τα βασικα΄ ποσα΄ που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 2 δ) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος καθορι΄ζονται στα ακο΄λουθα επι΄πεδα:

Κλα΄ση του ελβετικου΄
δασµολογι΄ου

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Με΄γιστη ενι΄σχυση (1)
κατα΄ την εξαγωγη΄ (2)
(FS/100 kg καθαρου΄
βα΄ρους)

0406 30

Τυρια΄ τετηγµε΄να, α΄λλα απο΄ τα τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη

0

0406 20

Τυρια΄ τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη κα΄θε τυ΄που

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d’Or

204

Fromage vert (Glaris)

139

ex 0406 90 99

Emmental

343

ex 0406 90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)

259

ex 0406 90 91

Fromage des Grisons

259

ex 0406 90 91

Tilsit

113

ex 0406 90 91

Tête de moine

259

ex 0406 90 91

Appenzell

274

0406 90 21

30.4.2002
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Κλα΄ση του ελβετικου΄
δασµολογι΄ου

ex 0406 90 91

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

L 114/153

Με΄γιστη ενι΄σχυση (1)
κατα΄ την εξαγωγη΄ (2)
(FS/100 kg καθαρου΄
βα΄ρους)

Bergkäse

343

ex 0406 90 99

Gruyère

343

ex 0406 90 99

Sbrinz

384

ex 0406

Τυρια΄ α΄λλα απο΄ τα προαναφερο΄µενα

ex 0406 90 99

– Τυρια΄ νωπα΄ και µαλακα΄

219

– Τυρια΄ ηµι΄σκληρα

274

– Τυρια΄ σκληρα΄ και πολυ΄ σκληρα΄

343

(1) ΄εως την πλη΄ρη ελευθε΄ρωση, µε εξαι΄ρεση τα τυρια΄ που υπα΄γονται στον κωδικο΄ ΣΟ 0406 90 01, τα οποι΄α προορι΄ζονται για µεταποι΄ηση και εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα υπο΄
το καθεστω
΄ ς της ελα΄χιστης προ΄σβασης.
(2) συµπεριλαµβανοµε΄νων των ποσω΄ν ο΄λων των α΄λλων µε΄τρων ισοδυ΄ναµου αποτελε΄σµατος.
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Προσα΄ρτηµα 3
΄ ν τυριω
΄ ν «Italico» που γι΄νονται δεκτα΄ για εισαγωγη΄ στην Ελβετι΄α
Πι΄νακας των ονοµασιω

Bel Piano Lombardo
Stella Alpina
Cerriolo
Italcolombo
Tre Stelle
Cacio Giocondo
Il Lombardo
Stella d’Oro
Bel Mondo
Bick
Pastorella Cacio Reale
Valsesia
Casoni Lombardi
Formaggio Margherita
Formaggio Bel Paese
Monte Bianco
Metropoli
L’Insuperabile
Universal
Fior d’Alpe
Alpestre
Primavera
Italico Milcosa
Caciotto Milcosa
Italia
Reale
La Lombarda
Codogno
Il Novarese
Mondo Piccolo
Bel Paesino
Primula Gioconda
Alfiere

30.4.2002

30.4.2002

EL

Costino
Montagnino
Lombardo
Lagoblu
Imperiale
Antica Torta Cascina S. Anna
Torta Campagnola
Martesana
Caciotta Casalpiano

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Προσα΄ρτηµα 4

΄ν
Περιγραφη΄ των τυριω

Τα τυρια΄ που αναφε΄ρονται κατωτε΄ρω γι΄νονται δεκτα΄ µε τον συµβατικο΄ δασµο΄, µο΄νον εα΄ν ανταποκρι΄νονται στην περιγραφη΄ που δι΄νεται κατωτε΄ρω,
παρουσια΄ζουν τα προσδιοριζο΄µενα τυπικα΄ χαρακτηριστικα΄ και εισα΄γονται µε την αντι΄στοιχη περιγραφη΄ η΄ ονοµασι΄α.

1.

Φε΄τα

Ονοµασι΄α:

Φε΄τα

Ζω΄νες παραγωγη΄ς:

Θρα΄κη, Μακεδονι΄α, Θεσσαλι΄α, 'Ηπειρος, Στερεα΄ Ελλα΄δα, Πελοπο΄ννησος και Νοµο΄ς Λε΄σβου (Ελλα΄δα)

Σχη΄µα, διαστα΄σεις:

Κυ΄βοι η΄ ορθογω΄νια παραλληλεπι΄πεδα διαφο΄ρων µεγεθω΄ν

Χαρακτηριστικα΄:

Μαλακο΄ τυρι΄ χωρι΄ς κρου΄στα. Μα΄ζα λευκη΄ µαλακη΄, αλλα΄ σφικτη΄ και ελαφρα΄ ευ΄θρυπτη, µε γευ΄ση ελαφρα΄
ο΄ξινη-πικα΄ντικη και αλµυρη΄- πικα΄ντικη. Τυρι΄ που παρασκευα΄ζεται αποκλειστικα΄ µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα η΄ µε
προσθη΄κη κατσικι΄σιου γα΄λακτος µε΄χρι 30%, ωρι΄µανσης τουλα΄χιστον δυ΄ο µηνω΄ν

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

43 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

44 % τουλα΄χιστον

2. Λευκο΄ τυρι΄ σε α΄λµη, µε βα΄ση
προ΄βειο γα΄λα
Περιγραφη΄:

Λευκο΄ τυρι΄ σε α΄λµη, µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα, χω΄ρα καταγωγη΄ς, παρασκευαζο΄µενο αποκλειστικα΄ µε βα΄ση
προ΄βειο γα΄λα η΄
Λευκο΄ τυρι΄ σε α΄λµη, µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα, χω΄ρα καταγωγη΄ς, παρασκευαζο΄µενο µε βα΄ση προ΄βειο και
κατσικι΄σιο γα΄λα

Περιφε΄ρεια παραγωγη΄ς:

Χω΄ρες µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης

Σχη΄µα, διαστα΄σεις:

Κυ΄βοι η΄ ορθογω΄νια παραλληλεπι΄πεδα διαφο΄ρων µεγεθω΄ν

Χαρακτηριστικα΄:

Μαλακο΄ τυρι΄ χωρι΄ς κρου΄στα. Μα΄ζα λευκη΄ µαλακη΄, αλλα΄ σφικτη΄ και ελαφρα΄ ευ΄θρυπτη, µε γευ΄ση ελαφρα΄
ο΄ξινη-πικα΄ντικη και αλµυρη΄-πικα΄ντικη. Τυρι΄ που παρασκευα΄ζεται αποκλειστικα΄ µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα η΄ µε
προσθη΄κη κατσικι΄σιου γα΄λακτος µε΄χρι 10 %, ωρι΄µανσης τουλα΄χιστον 2 µηνω΄ν

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

43 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

44 % τουλα΄χιστον

Το τυρι΄ γι΄νεται δεκτο΄ µε το συµφωνηθε΄ντα δασµο΄, µο΄νον εα΄ν η συσκευασι΄α κα΄θε τεµαχι΄ου αναφε΄ρει την πλη΄ρη διευ΄θυνση του παραγωγου΄ και επισηµαι΄νει
ο΄τι το τυρι΄ παρασκευα΄σθηκε αποκλειστικα΄ µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα η΄, ενδεχοµε΄νως, µε προσθη΄κη κατσικι΄σιου γα΄λακτος.
3.

Manchego

Ονοµασι΄α:

Manchego

Ζω΄νες παραγωγη΄ς:

Αυτο΄νοµη Κοινο΄τητα Castilla-La Mancha (επαρχι΄ες Αlbacete, Ciudad Real, Cuenca και Τολε΄δο)

30.4.2002
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Σχη΄µα, διαστα΄σεις, βα΄ρος ανα΄ κεφα΄λι:

Κυλινδρικα΄ κεφα΄λια µε σχεδο΄ν επι΄πεδες πλευρε΄ς. 'Υψος: 7 ΄εως 12 cm. ∆ια΄µετρος: 9 ΄εως 22 cm. Βα΄ρος των
κεφαλιω΄ν: 1 ΄εως 3,5 kg

Χαρακτηριστικα΄:

Επιδερµι΄δα σκληρη΄, ωχρη΄ κι΄τρινη η΄ πρασινωπη΄-µαυρωπη΄· µα΄ζα σφικτη΄ και συµπαγη΄ς, λευκη΄ ΄εως χρω΄µατος
ελεφαντοστου΄- κιτρινωπου΄, ενδεχοµε΄νως µε µικρα΄ ανοι΄γµατα α΄νισα κατανεµηµε΄να. 'Αρωµα και γευ΄ση
χαρακτηριστικα΄. Σκληρο΄ η΄ ηµι΄σκληρο τυρι΄, παραγο΄µενο αποκλειστικα΄ µε γα΄λα προβα΄του της φυλη΄ς
«Manchega», ωµο΄ η΄ παστεριωµε΄νο, το οποι΄ο πη΄ζεται µε φυσικη΄ πυτια΄ η΄ µε α΄λλα επιτρεπο΄µενα πηκτικα΄ ΄ενζυµα,
το δε γα΄λα θερµαι΄νεται σε θερµοκρασι΄α 28 ΄εως 32 oC επι΄ 45 ΄εως 60 λεπτα΄. Ελα΄χιστη ωρι΄µανση 60 ηµερω΄ν

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

50 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

55 % τουλα΄χιστον

4.

Idiazabal

Ονοµασι΄α:

Idiazabal

Ζω΄νες παραγωγη΄ς:

Επαρχι΄ες Guipuzcoa, Ναβα΄ρρα, Alava και Vizcaya

Σχη΄µα, διαστα΄σεις, βα΄ρος ανα΄ κεφα΄λι:

Κυλινδρικα΄ κεφα΄λια µε σχεδο΄ν επι΄πεδες πλευρε΄ς. 'Υψος: 8 ΄εως 12 cm. ∆ια΄µετρος: 10 ΄εως 30 cm. Βα΄ρος των
κεφαλιω΄ν: 1 ΄εως 3 kg.

Χαρακτηριστικα΄:

Επιδερµι΄δα σκληρη΄, ωχρη΄ κι΄τρινη η΄ σκου΄ρα καστανη΄ στις περιπτω΄σεις που το τυρι΄ ει΄ναι καπνιστο΄. Μα΄ζα
σφικτη΄, λευκη΄ ΄εως χρω΄µατος ελεφαντοστου΄-κιτρινωπου΄, ενδεχοµε΄νως µε µικρα΄ ανοι΄γµατα α΄νισα κατανεµηµε΄να.
'Αρωµα και γευ΄ση χαρακτηριστικα΄. Τυρι΄ που παρασκευα΄ζεται αποκλειστικα΄ µε ωµο΄ γα΄λα προβα΄του των φυλω΄ν
Lacha και Carranzana, το οποι΄ο πη΄ζεται µε φυσικη΄ πυτια΄ η΄ µε α΄λλα επιτρεπο΄µενα ΄ενζυµα, σε θερµοκρασι΄α
28 ΄εως 32 oC επι΄ 20 ΄εως 45 λεπτα΄. Ελα΄χιστη ωρι΄µανση 60 ηµερω΄ν

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

45 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

55 % τουλα΄χιστον

5.

Roncal

Ονοµασι΄α:

Roncal

Ζω΄νες παραγωγη΄ς:

Κοιλα΄δα του Roncal (Ναβα΄ρρα)

Σχη΄µα, διαστα΄σεις, βα΄ρος ανα΄ κεφα΄λι:

Κυλινδρικα΄ κεφα΄λια µε σχεδο΄ν επι΄πεδες πλευρε΄ς. 'Υψος: 8 ΄εως 12 cm. ∆ια΄µετρος και βα΄ρος ποικι΄λλουν.

Χαρακτηριστικα΄:

Επιδερµι΄δα σκληρη΄, κοκκω΄δης και λιπαρη΄, χρω΄µατος ξανθοκα΄στανου. Μα΄ζα σφικτη΄ και συµπαγη΄ς, µε πορω΄δη
ο΄ψη αλλα΄ χωρι΄ς οπε΄ς, λευκη΄ ΄εως χρω΄µατος ελεφαντοστου΄-κιτρινωπου΄. 'Αρωµα και γευ΄ση χαρακτηριστικα΄.
Τυρι΄ σκληρο΄ η΄ ηµι΄σκληρο, παραγο΄µενο αποκλειστικα΄ µε γα΄λα προ΄βειο, το οποι΄ο πη΄ζεται µε φυσικη΄ πυτια΄ η΄
µε α΄λλα επιτρεπο΄µενα ΄ενζυµα σε θερµοκρασι΄α 32 ΄εως 37 oC.

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

50 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

60 % τουλα΄χιστον

6.

Τυρι΄ για raclette

Περιγραφη΄:

Χω΄ρα καταγωγη΄ς, π.χ. τυρι΄ για raclette γερµανικο΄ η΄ τυρι΄ για raclette γαλλικο΄

Περιφε΄ρεια παραγωγη΄ς:

Χω΄ρες µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
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Σχη΄µα, διαστα΄σεις, βα΄ρος ανα΄ κεφα΄λι:

Κεφα΄λια η΄ παραλληλεπι΄πεδα. 'Υψος: 5,5 ΄εως 8 cm· δια΄µετρος 28 ΄εως 42 cm η΄ πλα΄τος 28 ΄εως 36 cm. Βα΄ρος
των κεφαλιω΄ν: 4,5 ΄εως 7,5 kg

Χαρακτηριστικα΄:

Τυρι΄ ηµι΄σκληρο µε επιδερµι΄δα συµπαγη΄, χρυσοκι΄τρινη ΄εως ανοικτη΄ καστανη΄, ενδεχοµε΄νως µε γκριζωπε΄ς
κηλι΄δες. Μα΄ζα µαλακη΄, ιδιαι΄τερα κατα΄λληλη για τη΄ξη, χρω΄µατος ελεφαντοστου΄ η΄ κιτρινωπη΄, συµπαγη΄ς, αλλα΄
ενδεχοµε΄νως µε ορισµε΄να ανοι΄γµατα. Γευ΄ση και α΄ρωµα χαρακτηριστικα΄, γλυκα΄ ΄εως ΄εντονα. Παρασκευα΄ζεται
µε αγελαδινο΄ γα΄λα παστεριωµε΄νο, θερµισµε΄νο η΄ ωµο΄, το οποι΄ο πη΄ζεται µε τη βοη΄θεια γαλακτικω΄ν βακτηριδι΄ων
και α΄λλων πηκτικω΄ν προϊο΄ντων. Το τυρο΄πηγµα πιε΄ζεται· κατα΄ γενικο΄ κανο΄να, η εξωτερικη΄ επιφα΄νεια του
πη΄γµατος πλυ΄νεται. ∆ια΄ρκεια ωρι΄µανσης: 8 εβδοµα΄δες τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

45 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

55 % τουλα΄χιστον

7.

Mozzarella σε υγρο΄

Το τυρι΄ γι΄νεται δεκτο΄ µε τον συµφωνηθε΄ντα δασµο΄, µο΄νον εα΄ν τα κεφα΄λια η΄ τεµα΄χια συντηρου΄νται σε υδατικο΄ δια΄λυµα και σφραγι΄ζονται ερµητικα΄. Το
µερι΄διο του υδατικου΄ διαλυ΄µατος πρε΄πει να φθα΄νει τουλα΄χιστον το 25 % του συνολικου΄ βα΄ρους, συµπεριλαµβανοµε΄νων των κεφαλιω΄ν η΄ τεµαχι΄ων τυριου΄,
του διαλυ΄µατος και της α΄µεσης συσκευασι΄ας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
σχετικα΄ µε τον φυτοϋγειονοµικο΄ τοµε΄α

'Αρθρο 1

'Αρθρο 3

Αντικει΄µενο

1.
Τα φυτα΄, φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα, τα οποι΄α
δεν αναφε΄ρονται ρητω΄ς στο προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 1 και δεν υπα΄γονται σε φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα σε κανε΄να
απο΄ τα δυ΄ο Με΄ρη, µπορου΄ν να αποτελου΄ν αντικει΄µενο συναλλαγω΄ν
µεταξυ΄ των δυ΄ο Μερω΄ν χωρι΄ς ΄ελεγχο σε σχε΄ση µε τα φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα (ε΄λεγχοι εγγρα΄φων, ΄ελεγχοι ταυτο΄τητας, φυτοϋγειονοµικοι΄ ΄ελεγχοι).

Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα αφορα΄ τη διευκο΄λυνση των συναλλαγω΄ν
µεταξυ΄ των Μερω΄ν σε ο΄,τι αφορα΄ τα φυτα΄, τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και
λοιπα΄ αντικει΄µενα που υπα΄γονται σε φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα,
καταγωγη΄ς της επικρα΄τειας τους η΄ εισαγο΄µενα απο΄ τρι΄τες χω΄ρες,
τα οποι΄α περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1 που θα καταρτισθει΄
απο΄ την επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 2
Αρχε΄ς
1.
Τα Με΄ρη διαπιστω΄νουν ο΄τι διαθε΄τουν παρο΄µοια νοµοθεσι΄α
για τα µε΄τρα προστασι΄ας απο΄ την εισαγωγη΄ και την εξα΄πλωση
οργανισµω΄ν επιβλαβω΄ν για τα φυτα΄, τα φυτικα΄ προϊο΄ντα η΄ λοιπα΄
αντικει΄µενα, που ΄εχουν ισοδυ΄ναµα αποτελε΄σµατα ως προς την
προστασι΄α απο΄ την εισαγωγη΄ και την εξα΄πλωση οργανισµω΄ν
επιβλαβω΄ν για τα φυτα΄ η΄ τα φυτικα΄ προϊο΄ντα, τα οποι΄α περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1. Η
διαπι΄στωση αυτη΄ αφορα΄ επι΄σης τα φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα που
λαµβα΄νονται για τα φυτα΄, τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα που εισα΄γονται απο΄ τρι΄τες χω΄ρες.
2.
Οι νοµοθεσι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2 που θα καταρτισθει΄ απο΄ την επιτροπη΄
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας.
3.
Τα Με΄ρη αναγνωρι΄ζουν αµοιβαι΄α τα φυτοϋγειονοµικα΄ διαβατη΄ρια που εκδι΄δονται απο΄ τους οργανισµου΄ς που περιλαµβα΄νονται
στο προσα΄ρτηµα 3 που θα καταρτισθει΄ απο΄ την επιτροπη΄ συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας. Τα φυτοϋγειονοµικα΄ αυτα΄
διαβατη΄ρια βεβαιω΄νουν τη συµφωνι΄α µε την αντι΄στοιχη νοµοθεσι΄α
που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 2 που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 2 και θεωρου΄νται ο΄τι ανταποκρι΄νονται στις απαιτη΄σεις
τεκµηρι΄ωσης που ορι΄ζονται στις νοµοθεσι΄ες αυτε΄ς για την κυκλοφορι΄α στην επικρα΄τεια των Μερω΄ν των φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων
και λοιπω΄ν αντικειµε΄νων που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1.
4.
Τα φυτα΄, φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα που
περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1
και που δεν υπα΄γονται στο καθεστω΄ς του φυτοϋγειονοµικου΄
διαβατηρι΄ου για τις συναλλαγε΄ς εντο΄ς της επικρα΄τειας των δυ΄ο
Μερω΄ν, αποτελου΄ν αντικει΄µενο συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ των δυ΄ο
Μερω΄ν χωρι΄ς φυτοϋγειονοµικο΄ διαβατη΄ριο, µε την επιφυ΄λαξη ο΄µως
της απαι΄τησης α΄λλων εγγρα΄φων δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας των
Μερω΄ν, και ιδι΄ως των εγγρα΄φων που ΄εχουν καθοριστει΄ στα πλαι΄σια
συστη΄µατος που καθιστα΄ δυνατο΄ τον εντοπισµο΄ της καταγωγη΄ς
των εν λο΄γω φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων και λοιπω΄ν αντικειµε΄νων.

2.
'Οταν ΄ενα Με΄ρος προτι΄θεται να θεσπι΄σει ΄ενα φυτοϋγειονοµικο΄ µε΄τρο για τα φυτα΄, φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, ενηµερω΄νει σχετικα΄ το α΄λλο
Με΄ρος.
3.
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 2, η οµα΄δα
εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των αξιολογει΄ τις συνε΄πειες για
το παρο΄ν παρα΄ρτηµα των τροποποιη΄σεων που θεσπι΄ζονται κατα΄
την ΄εννοια της παραγρα΄φου 2, για να προτει΄νει την ενδεχο΄µενη
τροποποι΄ηση των σχετικω΄ν προσαρτηµα΄των.

'Αρθρο 4
Περιφερειακε΄ς απαιτη΄σεις
1.
Κα΄θε Με΄ρος δυ΄ναται να καθορι΄σει µε βα΄ση ο΄µοια κριτη΄ρια
ειδικε΄ς απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε τη διακι΄νηση φυτω΄ν, φυτικω΄ν
προϊο΄ντων και λοιπω
΄ ν αντικειµε΄νων, ανεξαρτη΄τως της καταγωγη΄ς
τους, εντο΄ς και προς µι΄α περιοχη΄ της επικρα΄τειας του, στο βαθµο΄
που η φυτοϋγειονοµικη΄ κατα΄σταση που επικρατει΄ στην εν λο΄γω
περιοχη΄ το δικαιολογει΄.
2.
Το προσα΄ρτηµα 4 που θα καταρτισθει΄ απο΄ την επιτροπη΄
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας καθορι΄ζει τις περιοχε΄ς
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, καθω΄ς επι΄σης και τις σχετικε΄ς
ειδικε΄ς απαιτη΄σεις.

'Αρθρο 5
'Ελεγχος κατα΄ την εισαγωγη΄
1.
Κα΄θε Με΄ρος διενεργει΄ φυτοϋγειονοµικου΄ς ελε΄γχους µε
δειγµατοληψι΄α και επι΄ δει΄γµατος σε αναλογι΄α που δεν υπερβαι΄νει
΄ενα ορισµε΄νο ποσοστο΄ των αποστολω΄ν φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων
και λοιπω΄ν αντικειµε΄νων που απαριθµου΄νται στο προσα΄ρτηµα 1
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1. Το ποσοστο΄ αυτο΄, το οποι΄ο
προτει΄νεται απο΄ την οµα΄δα εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των
και αποφασι΄ζεται απο΄ την επιτροπη΄, καθορι΄ζεται ανα΄ φυτο΄, φυτικο΄
προϊο΄ν και λοιπο΄ αντικει΄µενο ανα΄λογα µε τον φυτοϋγειονοµικο΄
κι΄νδυνο. Κατα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος το
ποσοστο΄ αυτο΄ καθορι΄ζεται σε 10 %.
2.
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 2 του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος, η επιτροπη΄, κατο΄πιν προτα΄σεως της οµα΄δας εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των, µπορει΄ να αποφασι΄σει τη µει΄ωση
της αναλογι΄ας των ελε΄γχων που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1.
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3.
Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1 και 2 εφαρµο΄ζονται µο΄νο
στους φυτοϋγειονοµικου΄ς ελε΄γχους για τις συναλλαγε΄ς φυτω΄ν,
φυτικω΄ν προϊο΄ντων και λοιπω΄ν αντικειµε΄νων µεταξυ΄ των δυ΄ο
Μερω΄ν.
4.
Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1 και 2 εφαρµο΄ζονται µε την
επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 11 της συµφωνι΄ας και των
α΄ρθρων 6 και 7 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 6
Με΄τρα διασφα΄λισης
Με΄τρα διασφα΄λισης λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που
προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2 της συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 7
Παρεκκλι΄σεις
1.
'Οταν ΄ενα Με΄ρος προτι΄θεται να εφαρµο΄σει παρεκκλι΄σεις
΄εναντι τµη΄µατος η΄ του συνο΄λου της επικρα΄τειας του α΄λλου
Με΄ρους, το ενηµερω΄νει προηγουµε΄νως σχετικα΄ αναφε΄ροντας και
τους λο΄γους. Χωρι΄ς να περιορι΄ζεται η δυνατο΄τητα α΄µεσης εφαρµογη΄ς των προβλεποµε΄νων παρεκκλι΄σεων, πραγµατοποιου΄νται το
συντοµο΄τερο διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ των δυ΄ο Μερω΄ν, προκειµε΄νου
να εξευρεθου΄ν οι ενδεδειγµε΄νες λυ΄σεις.
2.
'Οταν ΄ενα Με΄ρος λαµβα΄νει απο΄φαση για παρεκκλι΄σεις ΄εναντι
τµη΄µατος της επικρα΄τεια΄ς του η΄ τρι΄της χω΄ρας, ενηµερω΄νει σχετικα΄
το α΄λλο Με΄ρος το συντοµο΄τερο δυνατο΄. Χωρι΄ς να περιορι΄ζεται η
δυνατο΄τητα α΄µεσης εφαρµογη΄ς των προβλεπο΄µενων παρεκκλι΄σεων,
πραγµατοποιου΄νται το συντοµο΄τερο διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ των
δυ΄ο Μερω΄ν, προκειµε΄νου να εξευρεθου΄ν οι ενδεδειγµε΄νες λυ΄σεις.

'Αρθρο 8
'Ελεγχος απο΄ κοινου΄
1.
Κα΄θε Με΄ρος αποδε΄χεται τη διενε΄ργεια ελε΄γχου απο΄ κοινου΄
κατο΄πιν αιτη΄σεως του α΄λλου Με΄ρους, για να αξιολογηθει΄ η
φυτοϋγειονοµικη΄ κατα΄σταση και τα µε΄τρα που οδηγου΄ν σε
ισοδυ΄ναµα αποτελε΄σµατα, κατα΄ τα προβλεπο΄µενα στο α΄ρθρο 2.

30.4.2002

2.
Ως ΄ελεγχος απο΄ κοινου΄ πρε΄πει να εννοει΄ται η εξακρι΄βωση
στα συ΄νορα της συµµο΄ρφωσης προς τις φυτοϋγειονοµικε΄ς απαιτη΄σεις µιας αποστολη΄ς προελευ΄σεως ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη.
3.
Ο ΄ελεγχος αυτο΄ς διενεργει΄ται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
που αποφασι΄ζεται απο΄ την επιτροπη΄ κατο΄πιν προτα΄σεως της
οµα΄δας εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των.

'Αρθρο 9
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1.
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 8 της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη
ανταλλα΄σσουν κα΄θε χρη΄σιµη πληροφορι΄α για την εκτε΄λεση και
την εφαρµογη΄ των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω
΄ν
διατα΄ξεων που αποτελου΄ν αντικει΄µενο του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, καθω΄ς και τις πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 5.
2.
Προκειµε΄νου να παρασχεθου΄ν εγγυη΄σεις για την ισοδυναµι΄α
΄ ν διατα΄ξεων της νοµοθεσι΄ας που
της εφαρµογη΄ς των εκτελεστικω
αφορα΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, κα΄θε Με΄ρος αποδε΄χεται το αι΄τηµα
του α΄λλου για επισκε΄ψεις εµπειρογνωµο΄νων του α΄λλου Με΄ρους
στην επικρα΄τεια΄ του, που θα πραγµατοποιου΄νται σε συνεργασι΄α µε
την αρµο΄δια επι΄σηµη φυτοϋγειονοµικη΄ οργα΄νωση της συγκεκριµε΄νης επικρα΄τειας.

'Αρθρο 10
΄ ν θεµα΄των
Οµα΄δα εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω
1.
Η οµα΄δα εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των, καλου΄µενη
οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6
παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το
παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του.
2.
Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την εξε΄λιξη των
΄ν
εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω
στους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. ∆ιατυπω΄νει ιδι΄ως προτα΄σεις, τις οποι΄ες υποβα΄λλει στην επιτροπη΄, µε
σκοπο΄ να προσαρµοστου΄ν και να ενηµερωθου΄ν τα προσαρτη΄µατα
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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Προσα΄ρτηµα 5
Ανταλλαγη΄ πληροφορι΄ων

Οι πληροφορι΄ες στις οποι΄ες αναφε΄ρεται το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 1 ει΄ναι οι εξη΄ς:
—

οι γνωστοποιη΄σεις διαπι΄στωσης αποστολω΄ν η΄ επιβλαβω΄ν οργανισµω΄ν προελευ΄σεως τρι΄των χωρω΄ν η΄ τµη΄µατος της
επικρα΄τειας των Μερω΄ν, που παρουσια΄ζουν α΄µεσο κι΄νδυνο φυτοϋγειονοµικου΄ χαρακτη΄ρα και διε΄πονται απο΄ την οδηγι΄α
94/3/ΕΚ·

—

οι γνωστοποιη΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 15 της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

'Αρθρο 1

—

Αντικει΄µενο
1.
Τα µε΄ρη αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση να προσεγγι΄σουν τις
νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις τους σχετικα΄ µε τη διατροφη΄ των ζω΄ων, µε
στο΄χο να διευκολυ΄νουν τις συναλλαγε΄ς στον τοµε΄α αυτο΄.
2.
Ο κατα΄λογος των προϊο΄ντων η΄ των οµα΄δων προϊο΄ντων, για
τα οποι΄α ΄εχει κριθει΄ απο΄ τα Με΄ρη ο΄τι οι αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς
διατα΄ξεις των Μερω΄ν οδηγου΄ν στα ΄δια
ι αποτελε΄σµατα και, ανα΄λογα
µε την περι΄πτωση, ο κατα΄λογος των αντι΄στοιχων νοµοθετικω΄ν
διατα΄ξεων των Μερω΄ν, οι απαιτη΄σεις των οποι΄ων ΄εχει κριθει΄ απο΄ τα
Με΄ρη ο΄τι οδηγου΄ν στα ΄δια
ι
αποτελε΄σµατα, περιλαµβα΄νονται στο
προσα΄ρτηµα 1 που θα καταρτισθει΄ απο΄ την µικτη΄ επιτροπη΄
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας.
3.
Τα δυ΄ο Με΄ρη καταργου΄ν τους ελε΄γχους στα συ΄νορα για τα
προϊο΄ντα η΄ τις οµα΄δες προϊο΄ντων που περιλαµβα΄νονται στο
προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2.

Στα προγρα΄µµατα που αναφε΄ρονται στην τε΄ταρτη περι΄πτωση
πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι ειδικε΄ς καταστα΄σεις των Μερω΄ν,
και ιδι΄ως να διευκρινι΄ζεται η φυ΄ση και η συχνο΄τητα των ελε΄γχων
που πρε΄πει να διενεργου΄νται σε τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα.

'Αρθρο 4
Γενικε΄ς διατα΄ξεις για τους ελε΄γχους
Τα Με΄ρη λαµβα΄νουν κα΄θε χρη΄σιµο µε΄τρο ω΄στε τα προϊο΄ντα που
προορι΄ζονται για αποστολη΄ στο α΄λλο Με΄ρος να ελε΄γχονται µε
την ΄δια
ι
φροντι΄δα µε την οποι΄α ελε΄γχονται τα προϊο΄ντα που
προορι΄ζονται να τεθου΄ν σε κυκλοφορι΄α στο δικο΄ τους ΄εδαφος·
φροντι΄ζουν ιδι΄ως:
—

να διενεργου΄νται τακτικα΄ οι ΄ελεγχοι, σε περι΄πτωση υποψι΄ας
µη συµµο΄ρφωσης και µε τρο΄πο ανα΄λογο µε τον επιδιωκο΄µενο
στο΄χο, και ιδι΄ως σε συνα΄ρτηση µε τους κινδυ΄νους και την
κτηθει΄σα πει΄ρα·

—

να επεκτει΄νονται οι ΄ελεγχοι σε ο΄λα τα στα΄δια της παραγωγη΄ς
και της παρασκευη΄ς, στα ενδια΄µεσα στα΄δια που προηγου΄νται
της θε΄σης σε κυκλοφορι΄α, στη θε΄ση σε κυκλοφορι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης της εισαγωγη΄ς, και στη χρησιµοποι΄ηση των
προϊο΄ντων·

—

να διενεργου΄νται οι ΄ελεγχοι στο καταλληλο΄τερο στα΄διο
ενο΄ψει της ΄ερευνας που προ΄κειται να γι΄νει·

—

να διενεργου΄νται οι ΄ελεγχοι κατα΄ γενικο΄ κανο΄να δι΄χως
προηγου΄µενη ειδοποι΄ηση·

—

να αφορου΄ν οι ΄ελεγχοι και τη χρη΄ση απαγορευµε΄νων ουσιω΄ν
στις ζωοτροφε΄ς.

'Αρθρο 2
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, νοει΄ται ως:
α)

«προϊο΄ν»: η ζωοτροφη΄ η΄ κα΄θε ουσι΄α που χρησιµοποιει΄ται στη
διατροφη΄ των ζω΄ων·

β)

«εγκατα΄σταση»: κα΄θε µονα΄δα παραγωγη΄ς η΄ παρασκευη΄ς ενο΄ς
προϊο΄ντος η΄ η οποι΄α το ΄εχει στην κατοχη΄ της σε ΄ενα
ενδια΄µεσο στα΄διο πριν τη θε΄ση του σε κυκλοφορι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νου του σταδι΄ου της µεταποι΄ησης και της
συσκευασι΄ας, η΄ η οποι΄α θε΄τει σε κυκλοφορι΄α το προϊο΄ν αυτο΄·

γ)

«αρµο΄δια αρχη΄»: η αρχη΄ ενο΄ς των Μερω΄ν, η οποι΄α ει΄ναι
επιφορτισµε΄νη µε τη διενε΄ργεια των επιση΄µων ελε΄γχων στον
τοµε΄α της διατροφη΄ς των ζω΄ων.

'Αρθρο 3
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 8 της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη κοινοποιου΄ν
το ΄ενα στο α΄λλο:
—

την η΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς, καθω΄ς και την ΄εκταση της κατα΄
το΄πον και καθ' υ΄λην αρµοδιο΄τητα΄ς τους,

—

τον πι΄νακα των εργαστηρι΄ων που ει΄ναι επιφορτισµε΄να µε τη
διενε΄ργεια των αναλυ΄σεων ελε΄γχου,

—

ενδεχοµε΄νως, τον πι΄νακα των καθορισµε΄νων σηµει΄ων εισο΄δου
στο ΄εδαφο΄ς τους για τα δια΄φορα ει΄δη προϊο΄ντων,

τα προγρα΄µµατα΄ τους ο΄σον αφορα΄ τους ελε΄γχους, στο΄χος
των οποι΄ων ει΄ναι να εξασφαλι΄σουν τη συµµο΄ρφωση των
προϊο΄ντων προς τις αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις τους
για τη διατροφη΄ των ζω΄ων.

'Αρθρο 5
'Ελεγχος στον το΄πο καταγωγη΄ς
1.
Τα Με΄ρη µεριµνου΄ν ω΄στε οι αρµο΄διες αρχε΄ς να προβαι΄νουν
σε ΄ελεγχο των εγκαταστα΄σεων προκειµε΄νου να βεβαιωθου΄ν ο΄τι
αυτε΄ς ανταποκρι΄νονται στις υποχρεω΄σεις τους και ο΄τι τα προϊο΄ντα
τα οποι΄α προ΄κειται να τεθου΄ν σε κυκλοφορι΄α ανταποκρι΄νονται στις
απαιτη΄σεις των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο
προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1, οι οποι΄ες ισχυ΄ουν
στο ΄εδαφος καταγωγη΄ς.
2.
'Οταν υπα΄ρχει υποψι΄α ο΄τι οι απαιτη΄σεις αυτε΄ς δεν τηρου΄νται,
η αρµο΄δια αρχη΄ προβαι΄νει σε συµπληρωµατικου΄ς ελε΄γχους και,
στην περι΄πτωση που η υποψι΄α αυτη΄ επιβεβαιωθει΄, λαµβα΄νει τα
κατα΄λληλα µε΄τρα.
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'Αρθρο 6

'Αρθρο 8

'Ελεγχος στον το΄πο προορισµου΄

Συνεργασι΄α σε περι΄πτωση διαπι΄στωσης παραβα΄σεων

1.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς του Με΄ρους προορισµου΄ δυ΄νανται, στον
το΄πο προορισµου΄, να επαληθευ΄ουν τη συµµο΄ρφωση των προϊο΄ντων
µε τις διατα΄ξεις που αποτελου΄ν αντικει΄µενο του παρο΄ντος παραρτη΄µατος µε΄σω δειγµατοληπτικω΄ν ελε΄γχων και δι΄χως διακρι΄σεις.
2.
Ωστο΄σο, ο΄ταν η αρµο΄δια αρχη΄ του Με΄ρους προορισµου΄
διαθε΄τει στοιχει΄α, τα οποι΄α της επιτρε΄πουν να υποθε΄σει ο΄τι υπα΄ρχει
παρα΄βαση, δυ΄νανται να διενεργηθου΄ν επι΄σης ΄ελεγχοι και κατα΄ τη
δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς των προϊο΄ντων στο ΄εδαφο΄ς του.
3.
Εα΄ν, κατα΄ τη δια΄ρκεια ελε΄γχου που διενεργει΄ται στον το΄πο
προορισµου΄ της αποστολη΄ς η΄ κατα΄ την µεταφορα΄, οι αρµο΄διες
αρχε΄ς του αντιστοι΄χου Με΄ρους διαπιστω΄σουν τη µη συµµο΄ρφωση
των προϊο΄ντων µε τις διατα΄ξεις που αποτελου΄ν αντικει΄µενο του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος, λαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα µε΄τρα και
διατα΄σσουν τον αποστολε΄α, τον παραλη΄πτη η΄ κα΄θε α΄λλο δικαιου΄χο
να προβει΄ σε µι΄α απο΄ τις εξη΄ς ενε΄ργειες:
—
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να µεριµνη΄σει για τη συµµο΄ρφωση των προϊο΄ντων εντο΄ς της
οριζο΄µενης προθεσµι΄ας,

—

να προβει΄ σε ενδεχο΄µενη απολυ΄µανση,

—

να προβει΄ σε οποιαδη΄ποτε α΄λλη κατα΄λληλη επεξεργασι΄α,

—

να προβει΄ σε χρησιµοποι΄ηση για α΄λλους σκοπου΄ς,

—

να προβει΄ σε επαναποστολη΄ προς το Με΄ρος καταγωγη΄ς, µετα΄
απο΄ ενηµε΄ρωση της αρµο΄διας αρχη΄ς αυτου΄ του Με΄ρους,

—

να προβει΄ στην καταστροφη΄ των προϊο΄ντων.

1.
Τα Με΄ρη παρε΄χουν αµοιβαι΄α συνδροµη΄, µε τον τρο΄πο και
υπο΄ τις συνθη΄κες που προβλε΄πονται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
Εξασφαλι΄ζουν την ορθη΄ εφαρµογη΄ των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων
που αφορου΄ν τα προϊο΄ντα που χρησιµοποιου΄νται στη διατροφη΄
των ζω΄ων, ιδι΄ως βοηθω΄ντας το ΄ενα το α΄λλο, αποκαλυ΄πτοντας τις
παραβα΄σεις των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων και διεξα΄γοντας σχετικε΄ς
΄ερευνες.
2.
Η προβλεπο΄µενη συνδροµη΄ στο παρο΄ν α΄ρθρο δεν θι΄γει τις
διατα΄ξεις που διε΄πουν την ποινικη΄ διαδικασι΄α η΄ την αµοιβαι΄α
δικαστικη΄ αρωγη΄ για ποινικα΄ θε΄µατα µεταξυ΄ των Μερω΄ν.

'Αρθρο 9
Προϊο΄ντα υποκει΄µενα σε προηγου΄µενη ΄εγκριση
1.
Τα Με΄ρη καταβα΄λλουν προσπα΄θεια να καταστη΄σουν ο΄µοιους
τους καταλο΄γους τους για τα προϊο΄ντα τα οποι΄α καλυ΄πτονται απο΄
τις νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2.
2.
Τα Με΄ρη ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α για τις αιτη΄σεις ΄εγκρισης
των προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1.

'Αρθρο 10
∆ιαβουλευ΄σεις και µε΄τρα διασφα΄λισης

'Αρθρο 7
'Ελεγχος των προϊο΄ντων των προερχοµε΄νων απο΄ εδα΄φη α΄λλα
΄ν
απο΄ εκει΄να των Μερω
1.
Κατα΄ παρε΄κκλιση του α΄ρθρου 4, πρω΄τη περι΄πτωση, τα Με΄ρη
λαµβα΄νουν κα΄θε χρη΄σιµο µε΄τρο προκειµε΄νου, κατα΄ την εισαγωγη΄
στο τελωνειακο΄ τους ΄εδαφος προϊο΄ντων προερχοµε΄νων απο΄ ΄εδαφος
α΄λλο απο΄ εκει΄να που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 16 της συµφωνι΄ας,
να διενεργει΄ται ΄ελεγχος εγγρα΄φων κα΄θε παρτι΄δας και ΄ελεγχος
ταυτο΄τητας δειγµατοληπτικα΄ απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς, για να
βεβαιω΄νονται:
—

για τη φυ΄ση τους,

—

για την καταγωγη΄ τους,

—

για τον γεωγραφικο΄ προορισµο΄ τους,

΄ετσι ω΄στε να καθορι΄ζεται το τελωνειακο΄ καθεστω΄ς το οποι΄ο
εφαρµο΄ζεται σε αυτα΄.
2.
Τα Με΄ρη λαµβα΄νουν κα΄θε χρη΄σιµο µε΄τρο, για να βεβαιω΄νονται µε δειγµατοληπτικο΄ φυσικο΄ ΄ελεγχο για τη συµµο΄ρφωση των
προϊο΄ντων πριν απο΄ τη θε΄ση τους σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α.

1.
Τα Με΄ρη διεξα΄γουν διαβουλευ΄σεις, ο΄ταν ΄ενα απο΄ αυτα΄
θεωρει΄ ο΄τι το α΄λλο ΄εχει παραβει΄ υποχρε΄ωση που απορρε΄ει απο΄ το
παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
2.
Το Με΄ρος που ζητει΄ τη διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων κοινοποιει΄
στο α΄λλο Με΄ρος ο΄λες τις απαραι΄τητες πληροφορι΄ες για την εις
βα΄θος εξε΄ταση της συγκεκριµε΄νης υπο΄θεσης.
3.
Τα µε΄τρα διασφα΄λισης, τα οποι΄α προβλε΄πονται στις νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις τις σχετικε΄ς µε τα προϊο΄ντα και τις οµα΄δες
προϊο΄ντων που απαριθµου΄νται στο προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 1, λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που
προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2 της συµφωνι΄ας.
4.
Εα΄ν, µετα΄ τις διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στην
παρα΄γραφο 1 και στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο α), τρι΄τη
περι΄πτωση της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη δεν καταλη΄ξουν σε συµφωνι΄α,
το Με΄ρος που ζη΄τησε την διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων η΄ αποφα΄σισε
τη λη΄ψη των µε΄τρων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3 δυ΄ναται
να λα΄βει τα κατα΄λληλα συντηρητικα΄ µε΄τρα, ω΄στε να καταστει΄
δυνατη΄ η εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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'Αρθρο 11

30.4.2002

΄ ων
Οµα΄δα εργασι΄ας για τη διατροφη΄ των ζω

2.
Η αρχη΄ της εµπιστευτικο΄τητας που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 1 δεν εφαρµο΄ζεται στις πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 3.

1.
Η οµα΄δα εργασι΄ας για τη διατροφη΄ των ζω΄ων, καλου΄µενη
οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6
παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το
παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του. Ασκει΄ επι΄σης ο΄λα τα
καθη΄κοντα που προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.

3.
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα δεν υποχρεω΄νει ΄ενα Με΄ρος, του οποι΄ου
οι νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις η΄ οι διοικητικε΄ς πρακτικε΄ς επιβα΄λλουν,
για την προστασι΄α των βιοµηχανικω΄ν και εµπορικω
΄ ν απορρη΄των,
ο΄ρια αυστηρο΄τερα απο΄ τα οριζο΄µενα απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, να
παρα΄σχει πληροφορι΄ες, εα΄ν το α΄λλο Με΄ρος δεν λα΄βει µε΄τρα για να
συµµορφωθει΄ µε τα αυστηρο΄τερα αυτα΄ ο΄ρια.

2.
Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την εξε΄λιξη των
εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω΄ν στους τοµει΄ς
που καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. ∆ιατυπω΄νει ιδι΄ως
προτα΄σεις, τις οποι΄ες υποβα΄λλει στη µικτη΄ επιτροπη΄ µε σκοπο΄ να
ενηµερωθου΄ν τα προσαρτη΄µατα του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

4.
Οι συλλεγο΄µενες πληροφορι΄ες πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται
µο΄νο για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος και δεν
δυ΄νανται να χρησιµοποιου΄νται απο΄ ΄ενα Με΄ρος για α΄λλους
σκοπου΄ς, παρα΄ µο΄νον µε την προηγου΄µενη ΄εγγραφη συµφωνι΄α της
διοικητικη΄ς αρχη΄ς που τις παρε΄σχε· υπο΄κεινται εξα΄λλου στους
περιορισµου΄ς που επιβα΄λλονται απο΄ την εν λο΄γω αρχη΄.

'Αρθρο 12

Η παρα΄γραφος 1 δεν αποτελει΄ κω΄λυµα για τη χρησιµοποι΄ηση των
πληροφοριω΄ν στο πλαι΄σιο δικαστικω΄ν η΄ διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν
οι οποι΄ες κινου΄νται µετε΄πειτα για παραβα΄σεις του κοινου΄ ποινικου΄
δικαι΄ου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχουν ληφθει΄ στο πλαι΄σιο διεθνου΄ς
νοµικη΄ς αρωγη΄ς.

Υποχρε΄ωση τη΄ρησης του απορρη΄του
1.
Κα΄θε πληροφορι΄α που κοινοποιει΄ται υπο΄ οποιαδη΄ποτε
µορφη΄ κατ' εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος ΄εχει
εµπιστευτικο΄ χαρακτη΄ρα. Καλυ΄πτεται απο΄ το επαγγελµατικο΄ απο΄ρρητο και απολαυ΄ει της προστασι΄ας που παρε΄χεται σε παρο΄µοιες
πληροφορι΄ες απο΄ τους νο΄µους οι οποι΄οι εφαρµο΄ζονται στον τοµε΄α
αυτο΄ απο΄ το Με΄ρος το οποι΄ο την ΄ελαβε.

5.
Τα Με΄ρη µπορου΄ν, στα πρακτικα΄ τους, τις εκθε΄σεις και τις
µαρτυρι΄ες καθω΄ς και στη δια΄ρκεια διαδικασιω΄ν και διω΄ξεων ενω΄πιον
των δικαστηρι΄ων, να επικαλεσθου΄ν ως αποδεικτικα΄ στοιχει΄α πληροφορι΄ες που συλλε΄γουν και ΄εγγραφα που συµβουλευ΄ονται
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου.
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Προσα΄ρτηµα 2
΄ ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9
Κατα΄λογος των νοµοθετικω

∆ιατα΄ξεις της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας:
Οδηγι΄α 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 23ης Νοεµβρι΄ου 1970 περι΄ των προσθε΄των υλω΄ν στη διατροφη΄ των ζω΄ων (ΕΕ
L 270 της 14.12.1970, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 98/19/ΕΚ (ΕΕ L 96 της 28.3.1998, σ. 39).
Οδηγι΄α 82/471/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 30η΄ς Ιουνι΄ου 1982 σχετικα΄ µε ορισµε΄να προϊο΄ντα τα οποι΄α χρησιµοποιου΄νται
στη διατροφη΄ των ζω΄ων (ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σ. 8), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 96/25/ΕΚ (ΕΕ
L 125 της 23.5.1996, σ. 35).

∆ιατα΄ξεις της Ελβετι΄ας:
∆ια΄ταγµα του Οµοσπονδιακου΄ Συµβουλι΄ου της 26ης Ιανουαρι΄ου 1994 για την παραγωγη΄ και την εµπορι΄α των ζωοτροφω΄ν,
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 312).
∆ια΄ταγµα του Οµοσπονδιακου΄ Υπουργει΄ου ∆ηµο΄σιας Οικονοµι΄ας της 1ης Μαρτι΄ου 1995 για την παραγωγη΄ και την εµπορι΄α
των ζωοτροφω΄ν, των προσθε΄των υλω΄ν που προορι΄ζονται για την διατροφη΄ των ζω΄ων, καθω΄ς και των προσθετικω΄ν ενσι΄ρωσης,
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 10 Ιανουαρι΄ου 1996 (RO 1996 208).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

'Αρθρο 1

'Αρθρο 4

Αντικει΄µενο

΄ν
Προσε΄γγιση των νοµοθεσιω

(1) Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα αφορα΄ τους σπο΄ρους προς σπορα΄
γεωργικω΄ν, κηπευτικω΄ν, οπωροφο΄ρων ειδω΄ν και τους σπο΄ρους
προς σπορα΄ καλλωπιστικω΄ν φυτω΄ν και της αµπε΄λου.
(2) Με τον ο΄ρο σπο΄ροι προς σπορα΄ κατα΄ την ΄εννοια του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος νοει΄ται το πολλαπλασιαστικο΄ υλικο΄ η΄
εκει΄νο που προορι΄ζεται για φυ΄τευση.

'Αρθρο 2

(1) Τα Με΄ρη προσπαθου΄ν να προσεγγι΄σουν τις νοµοθεσι΄ες τους
ο΄σον αφορα΄ την εµπορι΄α των σπο΄ρων προς σπορα΄ των ειδω΄ν που
αναφε΄ρονται απο΄ τις νοµοθεσι΄ες που ορι΄ζονται στο δευ΄τερο τµη΄µα
του προσαρτη΄µατος 1 και των ειδω΄ν που δεν αναφε΄ρονται απο΄ τις
νοµοθεσι΄ες που ορι΄ζονται στο πρω΄το και δευ΄τερο τµη΄µα του
προσαρτη΄µατος 1.
(2) Κατα΄ την ΄εκδοση απο΄ ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη µιας νε΄ας νοµοθετικη΄ς δια΄ταξης, τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν να αξιολογη΄σουν τη
δυνατο΄τητα υπαγωγη΄ς του νε΄ου αυτου΄ τοµε΄α στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α των α΄ρθρων 11 και 12 της
συµφωνι΄ας.

΄ ριση της συµφωνι΄ας των νοµοθεσιω
΄ν
Αναγνω
(1) Τα Με΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι απαιτη΄σεις των νοµοθεσιω΄ν
που περιλαµβα΄νονται στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1
οδηγου΄ν στα ΄δια
ι αποτελε΄σµατα.

(3) Κατα΄ την τροποποι΄ηση µιας διοικητικη΄ς δια΄ταξης σχετικη΄ς
µε τοµε΄α που υπο΄κειται στις διατα΄ξεις του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν να αξιολογη΄σουν τις συνε΄πειες
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α των α΄ρθρων 11 και 12 της συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 5
(2) Οι σπο΄ροι προς σπορα΄ των ειδω΄ν που ορι΄ζονται στις
νοµοθεσι΄ες οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στην πρω΄τη παρα΄γραφο
µπορου΄ν να αποτελου΄ν αντικει΄µενο συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ των
Μερω΄ν και να διατι΄θενται στο εµπο΄ριο ελευ΄θερα στο ΄εδαφος των
Μερω΄ν, µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων των α΄ρθρων 5 και 6, µε
µο΄νο ΄εγγραφο που πιστοποιει΄τη συµµο΄ρφωση προς την αντι΄στοιχη
νοµοθεσι΄α των Μερω΄ν την ετικε΄τα η΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλο ΄εγγραφο
απαιτει΄ται για τη δια΄θεση στο εµπο΄ριο απο΄ τις εν λο΄γω νοµοθεσι΄ες.
(3) Οι οργανισµοι΄ που επιφορτι΄ζονται µε τον ΄ελεγχο της
συµµο΄ρφωσης ορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 2.

'Αρθρο 3
΄ ριση των πιστοποιητικω
΄ν
Αµοιβαι΄α αναγνω
(1) Κα΄θε Με΄ρος αναγνωρι΄ζει, για τους σπο΄ρους προς σπορα΄
των ειδω΄ν που αναφε΄ρονται στις νοµοθεσι΄ες που περιλαµβα΄νονται
στο δευ΄τερο τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1, τα πιστοποιητικα΄ που
ορι΄ζονται στην παρα΄γραφο 2, τα οποι΄α ΄εχουν εκδοθει΄ συ΄µφωνα µε
τη νοµοθεσι΄α του α΄λλου Με΄ρους απο΄ τους οργανισµου΄ς που
αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 2.
(2) Με τον ο΄ρο «πιστοποιητικο΄» κατα΄ την ΄εννοια της πρω΄της
παραγρα΄φου νοου΄νται τα ΄εγγραφα που απαιτου΄νται απο΄ την
αντι΄στοιχη νοµοθεσι΄α των Μερω΄ν, τα οποι΄α ισχυ΄ουν κατα΄ την
εισαγωγη΄ των σπο΄ρων προς σπορα΄ και ορι΄ζονται στο δευ΄τερο
τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1.

Ποικιλι΄ες
(1) Η Ελβετι΄α επιτρε΄πει την εµπορι΄α στο ΄εδαφο΄ς της σπο΄ρων
προς σπορα΄ των ποικιλιω΄ν που περιλαµβα΄νονται στον κοινο΄
κατα΄λογο της Κοινο΄τητας για τα ει΄δη που αναφε΄ρονται στις
νοµοθεσι΄ες του πρω΄του τµη΄µατος του προσαρτη΄µατος 1.
(2) Η Κοινο΄τητα επιτρε΄πει την εµπορι΄α στο ΄εδαφο΄ς της σπο΄ρων
προς σπορα΄ των ποικιλιω΄ν που περιλαµβα΄νονται στον ελβετικο΄
εθνικο΄ κατα΄λογο για τα ει΄δη που αναφε΄ρονται στις νοµοθεσι΄ες του
πρω΄του τµη΄µατος του προσαρτη΄µατος 1.
(3) Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1 και 2 δεν εφαρµο΄ζονται
στις γενετικα΄ τροποποιηµε΄νες ποικιλι΄ες.
(4) Τα Με΄ρη ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α για τις αιτη΄σεις η΄ τις
αποσυ΄ρσεις των αιτη΄σεων αποδοχη΄ς, για τις εγγραφε΄ς σε εθνικο΄
κατα΄λογο, καθω΄ς και για κα΄θε τροποποι΄ηση του εν λο΄γω καταλο΄γου. Κοινοποιου΄ν αµοιβαι΄α και µετα΄ απο΄ αι΄τηση µια συ΄ντοµη
περιγραφη΄ των σηµαντικο΄τερων χαρακτηριστικω΄ν σχετικα΄ µε τη
χρη΄ση κα΄θε νε΄ας ποικιλι΄ας και τα χαρακτηριστικα΄ που επιτρε΄πουν
το διαχωρισµο΄ µιας ποικιλι΄ας απο΄ τις α΄λλες γνωστε΄ς ποικιλι΄ες.
Τηρου΄ν στη δια΄θεση του α΄λλου Με΄ρους τους φακε΄λους στους
οποι΄ους περιλαµβα΄νονται, για κα΄θε ποικιλι΄α που ΄εχει γι΄νει δεκτη΄,
η περιγραφη΄ της ποικιλι΄ας και σαφη΄ς περι΄ληψη ο΄λων των στοιχει΄ων
στα οποι΄α βασι΄στηκε η αποδοχη΄. Στην περι΄πτωση γενετικα΄ τροποποιηµε΄νων ποικιλιω΄ν, τα Με΄ρη κοινοποιου΄ν αµοιβαι΄α τα αποτελε΄σµατα της αξιολο΄γησης των κινδυ΄νων που συνδε΄ονται µε την
εισαγωγη΄ τους στο περιβα΄λλον.
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(5) Μπορου΄ν να πραγµατοποιου΄νται τεχνικε΄ς διαβουλευ΄σεις
µεταξυ΄ των Μερω΄ν για την αξιολο΄γηση των στοιχει΄ων, στα οποι΄α
βασι΄ζεται η αποδοχη΄ µιας ποικιλι΄ας σε ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη. Εα΄ν
χρεια΄ζεται, η οµα΄δα εργασι΄ας για τους σπο΄ρους προς σπορα΄
τηρει΄ται ενη΄µερη σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα των διαβουλευ΄σεων
αυτω΄ν.
(6) Για τη διευκο΄λυνση της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 4, τα Με΄ρη θα χρησιµοποιου΄ν τα
υφιστα΄µενα η΄ υπο΄ εξε΄λιξη ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα ανταλλαγη΄ς
πληροφοριω΄ν.

'Αρθρο 6
Παρεκκλι΄σεις
(1) Οι παρεκκλι΄σεις της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας που
περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 3 γι΄νονται αποδεκτε΄ς αντιστοι΄χως απο΄ την Ελβετι΄α και την Κοινο΄τητα στο πλαι΄σιο των συναλλαγω΄ν σπο΄ρων προς σπορα΄ των ειδω΄ν που καλυ΄πτονται απο΄ τις
νοµοθεσι΄ες που περιλαµβα΄νονται στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1.
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(7) Οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 6 εφαρµο΄ζονται κατ' αναλογι΄α στις ποικιλι΄ες των ειδω΄ν που καλυ΄πτονται απο΄ διατα΄ξεις, οι
οποι΄ες, δυνα΄µει των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 4, θα µπορου΄σαν να
συµπεριληφθου΄ν στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1 µετα΄
την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

(8) Τα Με΄ρη µπορου΄ν να διεξα΄γουν τεχνικε΄ς διαβουλευ΄σεις, µε
σκοπο΄ την αξιολο΄γηση των συνεπειω΄ν για το παρο΄ν παρα΄ρτηµα
των παρεκκλι΄σεων που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 1 ΄εως 4.

(9) Οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 8 δεν εφαρµο΄ζονται, ο΄ταν η
αποφασιστικη΄ αρµοδιο΄τητα για τις παρεκκλι΄σεις ανη΄κει στα κρα΄τη
µε΄λη της Κοινο΄τητας, δυνα΄µει των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων που
περιλαµβα΄νονται στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1. Οι
διατα΄ξεις της ΄διας
ι
παραγρα΄φου 8 δεν εφαρµο΄ζονται στις παρεκκλι΄σεις που ΄εχουν θεσπισθει΄ απο΄ την Ελβετι΄α σε παρο΄µοιες
περιπτω΄σεις.

'Αρθρο 7
(2) Τα Με΄ρη ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α για ο΄λες τις παρεκκλι΄σεις
που αφορου΄ν την εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄, τις οποι΄ες
προτι΄θενται να εφαρµο΄σουν στο ΄εδαφο΄ς τους η΄ σε τµη΄µα του
εδα΄φους τους. Στην περι΄πτωση παρεκκλι΄σεων µικρη΄ς δια΄ρκειας η΄
που απαιτου΄ν α΄µεση ΄εναρξη ισχυ΄ος, αρκει΄ η εκ των υστε΄ρων
ενηµε΄ρωση.
(3) Κατα΄ παρε΄κκλιση των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 1, η Ελβετι΄α µπορει΄ να αποφασι΄σει να απαγορευ΄σει την
εµπορι΄α στο ΄εδαφο΄ς της σπο΄ρων προς σπορα΄ µιας ποικιλι΄ας που
περιλαµβα΄νεται στον κοινο΄ κατα΄λογο της Κοινο΄τητας.

΄ ρες
Τρι΄τες χω

(1) Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 10, οι διατα΄ξεις του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος εφαρµο΄ζονται επι΄σης στους σπο΄ρους
προς σπορα΄ που διατι΄θενται στο εµπο΄ριο στα δυ΄ο Με΄ρη και
προε΄ρχονται απο΄ α΄λλη χω΄ρα εκτο΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη της
Κοινο΄τητας η΄ την Ελβετι΄α, που ΄εχει αναγνωρισθει΄ απο΄ τα Με΄ρη.

(4) Κατα΄ παρε΄κκλιση των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 2, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να αποφασι΄σει να απαγορευ΄σει την
εµπορι΄α στο ΄εδαφο΄ς της η΄ σε τµη΄µα του εδα΄φους της σπο΄ρων
προς σπορα΄ µιας ποικιλι΄ας που περιλαµβα΄νεται στον ελβετικο΄
εθνικο΄ κατα΄λογο.

(2) Ο κατα΄λογος των χωρω΄ν που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, καθω΄ς και τα ει΄δη και η ΄εκταση της εν λο΄γω
αναγνω΄ρισης περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 4.

(5) Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 3 και 4 εφαρµο΄ζονται στις
περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α των δυ΄ο Μερω΄ν
που περιλαµβα΄νεται στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1.

'Αρθρο 8

(6) Τα δυ΄ο µε΄ρη µπορου΄ν να ανατρε΄ξουν στις διατα΄ξεις των
παραγρα΄φων 3 και 4:

Συγκριτικε΄ς δοκιµε΄ς

—

εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν ετω΄ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος για τις ποικιλι΄ες που περιλαµβα΄νονταν στον κοινο΄ κατα΄λογο της Κοινο΄τητας η΄ στον ελβετικο΄
εθνικο΄ κατα΄λογο πριν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος·

(1) Πραγµατοποιου΄νται συγκριτικε΄ς δοκιµε΄ς, για να ελεγχθου΄ν
εκ των υστε΄ρων τα δει΄γµατα σπο΄ρων προς σπορα΄ που ΄εχουν ληφθει΄
απο΄ τις παρτι΄δες που διατι΄θενται στο εµπο΄ριο στα Με΄ρη. Η Ελβετι΄α
συµµετε΄χει στις κοινοτικε΄ς συγκριτικε΄ς δοκιµε΄ς.

—

εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν ετω΄ν απο΄ τη λη΄ψη των πληροφοριω΄ν
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 για τις ποικιλι΄ες
που εγγρα΄φονται στον κοινο΄ κατα΄λογο της Κοινο΄τητας η΄
στον ελβετικο΄ εθνικο΄ κατα΄λογο µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

(2) Η οργα΄νωση των συγκριτικω΄ν δοκιµω΄ν στα Με΄ρη υπο΄κειται
στην εκτι΄µηση της οµα΄δας εργασι΄ας για τους σπο΄ρους προς
σπορα΄.
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'Αρθρο 9

30.4.2002

µε στο΄χο να προσαρµοσθου΄ν και να ενηµερωθου΄ν τα προσαρτη΄µατα του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

Οµα΄δα εργασι΄ας για τους σπο΄ρους προς σπορα΄

'Αρθρο 10
(1) Η οµα΄δα εργασι΄ας για τους σπο΄ρους προς σπορα΄, καλου΄µενη οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6
παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το
παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του.
(2) Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την εξε΄λιξη των
΄ν
εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω
στους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. ∆ιατυπω΄νει ιδι΄ως προτα΄σεις, τις οποι΄ες υποβα΄λλει στη µικτη΄ επιτροπη΄,

΄ ρες
Συµφωνι΄α µε α΄λλες χω
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι οι συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης που
΄εχουν συναφθει΄ απο΄ κα΄θε Με΄ρος µε τρι΄τη χω΄ρα δεν µπορου΄ν, σε
καµι΄α περι΄πτωση, να δηµιουργη΄σουν υποχρεω΄σεις για το α΄λλο
Με΄ρος ο΄σον αφορα΄ την αποδοχη΄ εκθε΄σεων, πιστοποιητικω΄ν,
εγκρι΄σεων και σηµα΄των που εκδι΄δονται απο΄ τους οργανισµου΄ς
αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης της εν λο΄γω τρι΄της χω΄ρας, εκτο΄ς
εα΄ν υπα΄ρχει επι΄σηµη συµφωνι΄α µεταξυ΄ των Μερω΄ν.
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Προσα΄ρτηµα 1
Νοµοθεσι΄ες

΄ το τµη΄µα (αναγνω
΄ ριση της συµφωνι΄ας των νοµοθεσιω
΄ ν)
Πρω

Α.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1.

2.

Βασικα΄ κει΄µενα
—

Οδηγι΄α 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1966 περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων δηµητριακω΄ν προς
σπορα΄ (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 96/72/ΕΚ
(ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 10).

—

Οδηγι΄α 66/403/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1966 περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων γεωµη΄λων προς
φυ΄τευση (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση
98/111/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 28 της 4.2.1998, σ. 42).

—

Οδηγι΄α 70/457/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 29ης Σεπτεµβρι΄ου 1970 περι΄ του κοινου΄ καταλο΄γου ποικιλιω΄ν
καλλιεργουµε΄νων φυτικω΄ν ειδω΄ν (ΕΕ L 225 της 12.10.1970, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
την Πρα΄ξη Προσχω΄ρησης του 1994 (1).

Κει΄µενα εφαρµογη΄ς (1)
—

Οδηγι΄α 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 14ης Απριλι΄ου 1972 περι΄ καθορισµου΄ των χαρακτηριστικω΄ν και
των ελαχι΄στων προϋποθε΄σεων για την εξε΄ταση ποικιλιω΄ν καλλιεργουµε΄νων φυτικω΄ν ειδω΄ν (ΕΕ L 108 της
8.5.1972, σ. 8).

—

Οδηγι΄α 74/268/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 2ας Μαι΅ου 1974 περι΄ καθορισµου΄ των ιδιαιτε΄ρων προϋποθε΄σεων
ως προς την παρουσι΄α της «Avena fatua» στους σπο΄ρους προς σπορα΄ κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν και σιτηρω΄ν
(ΕΕ L 141 της 24.5.1974, σ. 19), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 78/511/ΕΟΚ της
Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 157 της 15.6.1978, σ. 34).

—

Απο΄φαση 80/755/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουλι΄ου 1980 περι΄ χορηγη΄σεως εξουσιοδοτη΄σεως για
την τοποθε΄τηση ενδει΄ξεων επι΄ των συσκευασιω΄ν των σπο΄ρων προς σπορα΄ των σιτηρω΄ν (ΕΕ L 207 της
9.8.1980, σ. 37), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 81/109/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 64
της 11.3.1981, σ. 13).

—

Απο΄φαση 81/675/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 28ης Ιουλι΄ου 1981 η οποι΄α διαπιστω΄νει ο΄τι ορισµε΄να
συστη΄µατα σφρα΄γισης ει΄ναι «συστη΄µατα σφρα΄γισης που καταστρε΄φονται και δεν δυ΄νανται να επανατοποθετηθου΄ν» κατα΄ την ΄εννοια των οδηγιω΄ν 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και
70/458/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 246 της 29.8.1981, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
απο΄φαση 86/563/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 327 της 22.11.1986, σ. 50).

—

Απο΄φαση 86/110/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Φεβρουαρι΄ου 1986 ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους υπο΄ τους
οποι΄ους ει΄ναι δυνατο΄ν να προβλε΄πονται παρεκκλι΄σεις απο΄ την απαγο΄ρευση χρησιµοποι΄ησης ετικετω΄ν ΕΟΚ
κατα΄ την αλλαγη΄ της ετικε΄τας και του συστη΄µατος σφρα΄γισης των συσκευασιω΄ν σπο΄ρων που παρα΄γονται
σε τρι΄τες χω΄ρες (ΕΕ L 93 της 8.4.1986, σ. 23).

—

Οδηγι΄α 93/17/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 30η΄ς Μαρτι΄ου 1993 περι΄ καθορισµου΄ των κοινοτικω΄ν κλα΄σεων
βασικω΄ν σπο΄ρων γεωµη΄λων, των προϋποθε΄σεων και του χαρακτηρισµου΄ που ισχυ΄ουν για τις κλα΄σεις αυτε΄ς
(ΕΕ L 106 της 30.4.1993, σ. 7).

—

Απο΄φαση 94/650/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 9ης Σεπτεµβρι΄ου 1994 για την οργα΄νωση προσωρινη΄ς
πειραµατικη΄ς προσπα΄θειας για τη δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄µα στον τελικο΄ καταναλωτη΄ (ΕΕ L 252
της 28.9.1994, σ. 15), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 98/174/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ
L 63 της 4.3.1998, σ. 31).

—

Απο΄φαση 98/320/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Απριλι΄ου 1998 για τη διοργα΄νωση προσωρινου΄ πειρα΄µατος
δειγµατοληψι΄ας και δοκιµη΄ς σπο΄ρων προς σπορα΄ βα΄σει των οδηγιω΄ν 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 140 της 12.5.1998, σ. 14).

(1) Ενδεχοµε΄νως, µο΄νο ο΄σον αφορα΄ τους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν η΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς φυ΄τευση.
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Β.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (1)
—

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 29ης Απριλι΄ου 1998 για τη γεωργι΄α (RO 1998 3033).

—

∆ια΄ταγµα της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 για την παραγωγη΄ και την θε΄ση σε κυκλοφορι΄α φυτικου΄ πολλαπλασιαστικου΄
υλικου΄ (RO 1999 420).

—

∆ια΄ταγµα του DFE της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 για τους σπο΄ρους προς σπορα΄ και τα φυτα΄ρια των ειδω΄ν των
µεγα΄λων καλλιεργειω΄ν και των κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (RO 1999 781).

—

∆ια΄ταγµα του OFAG για τον κατα΄λογο των ποικιλιω΄ν σιτηρω΄ν, γεωµη΄λων, κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν και κα΄νναβης
(RO 1999 429)3 (2).

΄ ριση των πιστοποιητικω
΄ ν)
∆ΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ (αµοιβαι΄α αναγνω

Α.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.

2.

Βασικα΄ κει΄µενα:
—

Οδηγι΄α 66/400/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1966 περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων τευ΄τλων προς
σπορα΄ (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 96/72/ΕΚ
του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 10).

—

Οδηγι΄α 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1966 περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων προς σπορα΄
κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
οδηγι΄α 96/72/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 10).

—

Οδηγι΄α 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 30η΄ς Ιουνι΄ου 1969 περι΄ εµπορι΄ας των σπο΄ρων προς σπορα΄
των ελαιου΄χων και κλωστικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ L 169 της 10.7.1969, σ. 3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την οδηγι΄α 96/72/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 10).

Κει΄µενα εφαρµογη΄ς (3)
—

Οδηγι΄α 75/502/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 25ης Ιουλι΄ου 1975 περι΄ περιορισµου΄ εµπορι΄ας των σπο΄ρων
προς σπορα΄ της πο΄ας της λειµωνι΄ου (Poa pratensis L.) για τους σπο΄ρους οι οποι΄οι πιστοποιη΄θηκαν
επι΄σηµα ως «βασικοι΄ σπο΄ροι» η΄ «πιστοποιηµε΄νοι σπο΄ροι» (ΕΕ L 228 της 29.8.1975, σ. 26).

—

Απο΄φαση 81/675/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 28ης Ιουλι΄ου 1981 η οποι΄α διαπιστω΄νει ο΄τι ορισµε΄να
συστη΄µατα σφρα΄γισης ει΄ναι «συστη΄µατα σφρα΄γισης που καταστρε΄φονται και δεν δυ΄νανται να επανατοποθετηθου΄ν» κατα΄ την ΄εννοια των οδηγιω΄ν 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και
70/458/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 246 της 29.8.1981, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
απο΄φαση 86/563/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 327 της 22.11.1986, σ. 50).

—

Οδηγι΄α 86/109/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Φεβρουαρι΄ου 1986 για τον περιορισµο΄ της εµπορι΄ας
σπο΄ρων προς σπορα΄ ορισµε΄νων ειδω΄ν κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν, ελαιου΄χων και κλωστικω΄ν φυτω΄ν στους
σπο΄ρους προς σπορα΄ που ΄εχουν πιστοποιηθει΄ επι΄σηµα ως «βασικοι΄ σπο΄ροι» η΄ «πιστοποιηµε΄νοι σπο΄ροι» (ΕΕ
L 93 της 8.4.1986, σ. 21), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 91/376/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς
(ΕΕ L 203 της 26.7.1991, σ. 108).

—

Απο΄φαση 86/110/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Φεβρουαρι΄ου 1986 ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους υπο΄ τους
οποι΄ους ει΄ναι δυνατο΄ν να προβλε΄πονται παρεκκλι΄σεις απο΄ την απαγο΄ρευση χρησιµοποι΄ησης ετικετω΄ν ΕΟΚ
κατα΄ την αλλαγη΄ της ετικε΄τας και του συστη΄µατος σφρα΄γισης των συσκευασιω΄ν σπο΄ρων που παρα΄γονται
σε τρι΄τες χω΄ρες (ΕΕ L 93 της 8.4.1986, σ. 23).

—

Απο΄φαση 87/309/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 2ας Ιουνι΄ου 1987 που επιτρε΄πει την τοποθε΄τηση καθορισµε΄νων
ενδει΄ξεων στις συσκευασι΄ες σπο΄ρων προς σπορα΄ ορισµε΄νων ειδω΄ν κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ L 155 της
16.6.1987, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 97/125/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 48
της 19.2.1997, σ. 35).

(1) ∆εν καλυ΄πτονται οι σπο΄ροι προς σπορα΄ των τοπικω΄ν ποικιλιω΄ν που επιτρε΄πεται να τι΄θενται σε εµπορι΄α στην Ελβετι΄α.
(2) Ενδεχοµε΄νως, µο΄νο ο΄σον αφορα΄ τους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν η΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς φυ΄τευση.
(3) Ενδεχοµε΄νως, µε εξαι΄ρεση τους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν και των σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση.
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Β.

Γ.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

—

Απο΄φαση 92/195/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 17ης Μαρτι΄ου 1992 για την οργα΄νωση προσωρινω΄ν δοκιµω΄ν
βα΄σει της οδηγι΄ας 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, ο΄σον αφορα΄ την αυ΄ξηση του µε΄γιστου βα΄ρους παρτι΄δας
σπο΄ρων προς σπορα΄ κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ L 88 της 3.4.1992, σ. 59), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την απο΄φαση 96/203/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 65 της 15.3.1996, σ. 41).

—

Απο΄φαση 94/650/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 9ης Σεπτεµβρι΄ου 1994 για την οργα΄νωση προσωρινη΄ς
πειραµατικη΄ς προσπα΄θειας για τη δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄µα στον τελικο΄ καταναλωτη΄ (ΕΕ L 252
της 28.9.1994, σ. 15), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 98/174/ΕΚ της Επιτροπη΄ς
(ΕΕ L 63 της 4.3.1998, σ. 3).

—

Απο΄φαση 95/232/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τη διοργα΄νωση προσωρινω΄ν δοκιµασιω΄ν
δυνα΄µει της οδηγι΄ας 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου προκειµε΄νου να καθοριστου΄ν οι ο΄ροι που πρε΄πει να
πληρου΄νται απο΄ τους σπο΄ρους υβριδι΄ων και συνδυασµω΄ν ποικιλιω΄ν ελαιοκρα΄µβης και γογγυλοκρα΄µβης
(ΕΕ L 154 της 5.7.1995, σ. 22), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 98/173/ΕΚ της
Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 63 της 4.3.1998, σ. 30).

—

Απο΄φαση 96/202/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 4ης Μαρτι΄ου 1996 για την οργα΄νωση προσωρινου΄ πειρα΄µατος
σε σχε΄ση µε τη µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε αδρανη΄ υ΄λη των σπο΄ρων προς σπορα΄ σο΄γιας (ΕΕ L 65 της
15.3.1996, σ. 39).

—

Απο΄φαση 97/125/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 24ης Ιανουαρι΄ου 1997 που επιτρε΄πει να τυπω΄νονται µε ανεξι΄τηλο
τρο΄πο οι καθορισµε΄νες ενδει΄ξεις στις συσκευασι΄ες σπο΄ρων προς σπορα΄ των ελαιου΄χων και κλωστικω΄ν
φυτω΄ν και που τροποποιει΄ την απο΄φαση 87/309/ΕΟΚ που επιτρε΄πει την τοποθε΄τηση καθορισµε΄νων
ενδει΄ξεων στις συσκευασι΄ες ορισµε΄νων ειδω΄ν κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ L 48 της 19.2.1997, σ. 35).

—

Απο΄φαση 98/320/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Απριλι΄ου 1998 για τη διοργα΄νωση προσωρινου΄ πειρα΄µατος
δειγµατοληψι΄ας και δοκιµη΄ς σπο΄ρων προς σπορα΄ βα΄σει των οδηγιω΄ν 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 140 της 12.5.1998, σ. 14).

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ:
—

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 29ης Απριλι΄ου 1998 για τη γεωργι΄α (RO 1998 3033)

—

∆ια΄ταγµα της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 για την παραγωγη΄ και τη θε΄ση σε κυκλοφορι΄α φυτικου΄ πολλαπλασιαστικου΄
υλικου΄ (RO 1999 420)

—

∆ια΄ταγµα του DFE της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 για τους σπο΄ρους προς σπορα΄ και τα φυτα΄ρια των ειδω΄ν των
µεγα΄λων καλλιεργειω΄ν και των κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (RO 1999 781)

—

Βιβλι΄ο των σπο΄ρων προς σπορα΄ του DFEP της 6ης Ιουνι΄ου 1974, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 408).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
α)

Απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα:
Τα ΄εγγραφα που προβλε΄πονται απο΄ την απο΄φαση 95/514/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 296 της 9.12.1996,
σ. 34), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 98/162/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 53 της 24.2.1998,
σ. 21).

β)

Απο΄ την Ελβετι΄α:
Οι επι΄σηµες ετικε΄τες ΕΚ η΄ ΟΟΣΑ για τις συσκευασι΄ες που παραδι΄δονται απο΄ τους οργανισµου΄ς που ορι΄ζονται
στο προσα΄ρτηµα 2 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος καθω΄ς και τα πορτοκαλι΄ η΄ πρα΄σινα δελτι΄α του ΙSTA η΄ ανα΄λογο
πιστοποιητικο΄ ανα΄λυσης των σπο΄ρων προς σπορα΄ για κα΄θε παρτι΄δα σπο΄ρων προς σπορα΄.
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Προσα΄ρτηµα 2

΄ ν προ΄ς σπορα΄
Οργανισµοι΄ ελε΄γχοι και πιστοποι΄ησης των σπορω

Α.

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Βε΄λγιο

Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture
Service Matériel de Reproduction
Bruxelles

∆ανι΄α

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Υπουργει΄ο Τροφι΄µων,
Γεωργι΄ας και Αλιει΄ας)
Plantedirektoratet (∆ιευ΄θυνση Φυτω΄ν)
Lyngby

Γερµανι΄α

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe
Referat Ernährung und Landwirtschaft
— Abteilung IV E 3 —
Berlin
Der Direktor der Landwirtschaftskammer
Landesbeauftragter
Saatenanerkennungsstelle
Bonn

B

Rheinland

als

BN

Regierungspräsidium Freiburg
— Abt. III, Referat 34 —
Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau —
Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut —
Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover
Referat 32
Hannover

H

Regierungspräsidium Halle
Abteilung 5, Dezernat 51
Samenprüf- und Anerkennungsstelle
Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und
Umweltschutz
Referat 33
Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde,
Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft
Abt. Land- und Ernährungswirtschaft
Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft
Mecklenburg-Vorpommern
Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut
Rostock

und

Fischerei

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
Sachgebiet 270
Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe
— Referat 34 —
Karlsruhe
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
— Amtliche Saatanerkennung —
Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
LUFA-ITL
Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft
Dez. 23
Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft
Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen
Saatenanerkennung
Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als
Landesbeauftragter
Gruppe 31 Landbau
Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-Ems
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz
Referet P4
Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung
Saatenanerkennungsstelle Potsdam
Potsdam

P

Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 34 a
Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das Saarland
Saarbrücken

SB

Regierungspräsidium Tübingen
Referat 34
Tübingen

TÜ

Regierung von Unterfranken
— Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in
Bayern —
Würzburg

WÜ

Regierung von Unterfranken
Abteilung Landwirtschaft
— Sachgebiet Weinbau —
Würzburg

WÜ

Ελλα΄δα

Υπουργει΄ο Γεωργι΄ας
∆ιευ΄θυνση Εισροω΄ν Φυτικη΄ς Παραγωγη΄ς
Αθη΄να

Ισπανι΄α

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
Dirección General de Producciones y Mercados Agrı́colas
Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero
Madrid
Generalidad de Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganaderı́a y Pesca
Barcelona
Comunidad Autónoma del Paı́s Vasco
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca
Vitoria
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Junta de Galicia
Consejerı́a de Agricultura, Ganaderı́a y Montes
Santiago de Compostela
Diputación Regional de Cantabria
Consejerı́a de Ganaderı́a, Agricultura y Pesca
Santander
Principado de Asturias
Consejerı́a de Agricultura
Oviedo
Junta de Andalucı́a
Consejerı́a de Agricultura y Pesca
Sevilla
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejerı́a de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Murcia
Diputación General de Aragón
Consejerı́a de Agricultura y Medio Ambiente
Zaragoza
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Consejerı́a de Agricultura y Medio Ambiente
Toledo
Generalidad Valenciana
Consejerı́a de Agricultura y Medio Ambiente
Valencia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejerı́a de Agricultura, Ganaderı́a y Desarrollo Rural
Logroño
Junta de Extremadura
Consejerı́a de Agricultura y Comercio
Mérida
Comunidad Autónoma de Canarias
Consejerı́a de Agricultura, Pesca y Alimentación
Santa Cruz de Tenerife
Junta de Castilla y León
Consejerı́a de Agricultura y Ganaderı́a,
Valladolid
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Consejerı́a de Agricultura, Comercio e Industria
Palma de Mallorca
Comunidad de Madrid
Consejerı́a de Economı́a y Empleo
Madrid
Diputación Foral de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganaderı́a y Alimentación
Pamplona
Γαλλι΄α

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation
Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)
Paris
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Ιρλανδι΄α

The Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Dublin

Ιταλι΄α

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)
Milano

Λουξεµβου΄ργο

L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA)
Service de la Production Végétale
Luxembourg

Αυστρι΄α

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Wien
Bundesamt für Agrarbiologie
Linz

Κα΄τω Χω΄ρες

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen (NAK)
Ede

Πορτογαλι΄α

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Direcção-Geral de Protecção das Culturas
Lisboa

Φινλανδι΄α

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion
Siementarkastusosastso/Frökontrollavdelingen
Loimaa

Σουηδι΄α

α)

β)

Σπο΄ροι προς σπορα΄ εκτο΄ς απο΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς
φυ΄τευση
—

Statens utsädeskontroll (SUK)
(Ινστιτου΄το δοκιµω΄ν και πιστοποι΄ησης σπο΄ρων)
Svalöv

—

Frökontrollen Mellansverige AB
Linköping

—

Frökontrollen Mellansverige AB
Örebro

Σπο΄ροι γεωµη΄λων προς φυ΄τευση
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Ινστιτου΄το δοκιµω΄ν και πιστοποι΄ησης σπο΄ρων)
Svalöv

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Αγγλι΄α και Ουαλλι΄α
α)

Σπο΄ροι προς σπορα΄ εκτο΄ς απο΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς
φυ΄τευση
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Seeds Branch
Cambridge

β)

Σπο΄ροι γεωµη΄λων προς φυ΄τευση
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
York

Σκωτι΄α:
Scottish Office
Agriculture Fisheries and Environment Department
Edinburgh

L 114/175

L 114/176

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Βο΄ρειος Ιρλανδι΄α:
Department of Agriculture for Northern Ireland
Seeds Branch
Belfast

Β.

Ελβετι΄α

Service des Semences et Plants
RAC Changins
Nyon
Dienst für Saat- und Pflanzgut
FAL Reckenholz
Zürich
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Προσα΄ρτηµα 3
Κοινοτικε΄ς παρεκκλι΄σεις που γι΄νονται αποδεκτε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α (1)

α)

που απαλλα΄σσουν ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη απο΄ την υποχρε΄ωση να εφαρµο΄ζουν για ορισµε΄να ει΄δη τις διατα΄ξεις της
οδηγι΄ας 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ εµπορι΄ας των σπο΄ρων προς σπορα΄ σιτηρω΄ν
—

απο΄φαση 69/270/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 220 της 1.9.1969, σ. 8)

—

απο΄φαση 69/271/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 220 της 1.9.1969, σ. 9)

—

απο΄φαση 69/272/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 220 της 1.9.1969, σ. 10)

—

απο΄φαση 70/47/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 13 της 19.1.1970, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την απο΄φαση
80/301/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 68 της 14.3.1980, σ. 30)

—

απο΄φαση 74/5/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 12 της 15.1.1974, σ. 13)

—

απο΄φαση 74/361/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 196 της 19.7.1974, σ. 19)

—

απο΄φαση 74/532/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 299 της 7.11.1974, σ. 14)

—

απο΄φαση 80/301/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 68 της 14.3.1980, σ. 30)

—

απο΄φαση 86/153/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 115 της 3.5.1986, σ. 26)

—

απο΄φαση 89/101/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 38 της 10.2.1989, σ. 37).

β)

Που επιτρε΄πουν σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη να περιορι΄σουν την εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄ ορισµε΄νων ποικιλιω΄ν
΄ ν των γεωργικω
΄ν
σιτηρω΄ν η΄ ορισµε΄νων ποικιλιω΄ν σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση [πρβλ. κοινο΄ κατα΄λογο ποικιλιω
ειδω
΄ ν, εικοστη΄ πλη΄ρης ΄εκδοση, στη΄λη 4 (ΕΕ L 264 Α της 30.8.1997, σ. 1)].

γ)

Που επιτρε΄πουν σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν αυστηρο΄τερα µε΄τρα ο΄σον αφορα΄ την παρουσι΄α της Avena fatua
στους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν

δ)

—

απο΄φαση 74/269/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 141 της 24.5.1974, σ. 20), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την απο΄φαση
78/512/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 157 της 15.6.1978, σ. 35) (2)

—

απο΄φαση 74/531/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 299 της 7.11.1974, σ. 13)

—

απο΄φαση 95/75/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 60 της 18.3.1995, σ. 30)

—

απο΄φαση 96/334/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 127 της 25.5.1996, σ. 39).

Που επιτρε΄πουν, ο΄σον αφορα΄ την εµπορι΄α σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση σε ολο΄κληρο η΄ σε τµη΄µα του εδα΄φους
ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν, την ΄εγκριση, για την καταπολε΄µηση ορισµε΄νων νο΄σων, µε΄τρων αυστηρο΄τερων απο΄ εκει΄να
που προβλε΄πονται στα παραρτη΄µατα Ι και ΙΙ της οδηγι΄ας 66/403/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
—

απο΄φαση 93/231/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 106 της 30.4.1993, σ. 11), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις αποφα΄σεις
της Επιτροπη΄ς
—

95/21/ΕΚ (ΕΕ L 28 της 7.2.1995, σ. 13),

—

95/76/ΕΚ (ΕΕ L 60 της 18.3.1995, σ. 31) και

—

96/332/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 25.5.1996, σ. 31).

(1) Ενδεχοµε΄νως, µο΄νο ο΄σον αφορα΄ τις ποικιλι΄ες σιτηρω΄ν η΄ γεωµη΄λων.
(2) Ενδεχοµε΄νως, µο΄νο ο΄σον αφορα΄ τους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν η΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς φυ΄τευση.
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Προσα΄ρτηµα 4
΄ ν (1)
Κατα΄λογος των τρι΄των χωρω

Αργεντινη΄
Αυστραλι΄α
Βουλγαρι΄α
Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες Αµερικη΄ς
Ισραη΄λ
Καναδα΄ς
Κροατι΄α
Μαρο΄κο
Νε΄α Ζηλανδι΄α
Νορβηγι΄α
Νο΄τιος Αφρικη΄
Ουγγαρι΄α
Ουρουγουα΄η
Πολωνι΄α
Ρουµανι΄α
Σλοβακι΄α
Σλοβενι΄α
Τουρκι΄α
Τσεχι΄α
Χιλη΄

(1) Η αναγνω΄ριση βασι΄ζεται, ο΄σον αφορα΄ τον καλλιεργητικο΄ ΄ελεγχο των σποροπαραγωγικω΄ν καλλιεργειω΄ν και των σπο΄ρων που παρα΄γονται,
στην απο΄φαση 95/514/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 296 της 9.12.1995, σ. 34), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση
98/162/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 53 της 24.2.1998, σ. 21) και, ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της επιλογη΄ς των διατηρητε΄ων ποικιλιω
΄ ν,
στην απο΄φαση 97/788/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 322 της 25.11.1997, σ. 39). Στην περι΄πτωση της Νορβηγι΄ας εφαρµο΄ζεται η
συµφωνι΄α για τον Ευρωπαϊκο΄ Οικονοµικο΄ Χω΄ρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟ-ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

'Αρθρο 1
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν, βα΄σει της αρχη΄ς των µη
διακρι΄σεων και της αρχη΄ς της αµοιβαιο΄τητας να διευκολυ΄νουν και
να προωθη΄σουν µεταξυ΄ τους τις εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς αµπελο΄ ν τους υπο΄ τους ο΄ρους
οινικω΄ν προϊο΄ντων καταγωγη΄ς των εδαφω
που προβλε΄πονται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα.

'Αρθρο 2
Η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται στα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα
ο΄πως αυτα΄ ορι΄ζονται:
—

—

για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα: στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 του Συµβουλι΄ου (1) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1627/98 (2), και που
υπα΄γονται στους κωδικου΄ς ΣΟ 2009 60 και 2204,
για την Ελβετι΄α: στο κεφα΄λαιο 36 του διατα΄γµατος περι΄
τροφι΄µων της 1ης Μαρτι΄ου 1995 και που υπα΄γονται στις
θε΄σεις του ελβετικου΄ δασµολογι΄ου 2009.60 και 2204.

'Αρθρο 3
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, εκτο΄ς αντιθε΄του
διατα΄ξεως, νοου΄νται ως:
α)

β)

γ)

δ)

«αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν καταγωγη΄ς»: ακολουθου΄µενο απο΄ την
ονοµασι΄α ενο΄ς απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη, το προϊο΄ν κατα΄
την ΄εννοια του α΄ρθρου 2 που ΄εχει παρασκευασθει΄ στο ΄εδαφος
αυτου΄ του συµβαλλο΄µενου µε΄ρους απο΄ σταφυ΄λια τα οποι΄α
΄εχουν εξ ολοκλη΄ρου τρυγηθει΄ στο ΄εδαφος αυτου΄ του
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
«γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη»: κα΄θε ΄ενδειξη, συµπεριλαµβανοµε΄νης
της «ονοµασι΄ας προελευ΄σεως» κατα΄ την ΄εννοια του
α΄ρθρου 22 της συµφωνι΄ας για τις εµπορικε΄ς πτυχε΄ς των
δικαιωµα΄των πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας που επισυνα΄πτεται στη
Συµφωνι΄α για την ΄δρυση
ι
του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄
Εµπορι΄ου (στο εξη΄ς «ADPIC»), η οποι΄α αναγνωρι΄ζεται βα΄σει
των νο΄µων και των κανονισµω΄ν ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους
για τον σκοπο΄ της περιγραφη΄ς και της παρουσι΄ασης ενο΄ς
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2,
καταγωγη΄ς του εδα΄φους του,
«παραδοσιακη΄ ΄ενδειξη»: µια παραδοσιακα΄ χρησιµοποιου΄µενη
ονοµασι΄α, η οποι΄α αναφε΄ρεται ιδι΄ως στη µε΄θοδο παραγωγη΄ς
η΄ στην ποιο΄τητα, το χρω΄µα η΄ τον τυ΄πο ενο΄ς αµπελο-οινικου΄
προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 και η οποι΄α
αναγνωρι΄ζεται βα΄σει των νο΄µων και των ρυθµι΄σεων ενο΄ς
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους για τον σκοπο΄ της περιγραφη΄ς και
της παρουσι΄ασης του εν λο΄γω προϊο΄ντος, καταγωγη΄ς του
εδα΄φους του υπο΄ψη συµβαλλο΄µενου µε΄ρους,
«προστατευο΄µενη ονοµασι΄α»: µια γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη η΄ µια
παραδοσιακη΄ ΄ενδειξη που αναφε΄ρεται αντιστοι΄χως υπο΄ β)
και γ) και η οποι΄α τυγχα΄νει προστασι΄ας δυνα΄µει του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος,

(1) ΕΕ L 84 της 27.3.1987, σ 1.
(2) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 8.

ε)

«περιγραφη΄»: οι ονοµασι΄ες που χρησιµοποιου΄νται στη
ση΄µανση, στα συνοδευτικα΄ ΄εγγραφα της µεταφορα΄ς του
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2, στα
εµπορικα΄ ΄εγγραφα, και ιδι΄ως στα τιµολο΄για και στα δελτι΄α
αποστολη΄ς, καθω΄ς και στις διαφηµι΄σεις,

στ) «ση΄µανση»: το συ΄νολο των περιγραφω΄ν και α΄λλες αναφορε΄ς,
συ΄µβολα, εικο΄νες η΄ ση΄µατα τα οποι΄α διακρι΄νουν το αµπελοοινικο΄ προϊο΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 και τα οποι΄α
υπα΄ρχουν στον ΄διο
ι
υποδοχε΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νων του
συστη΄µατος σφρα΄γιση΄ς του, η΄ της πινακι΄δας που προσαρτα΄ται στον υποδοχε΄α και του περικαλυ΄µµατος του λαιµου΄ της
φια΄λης,
ζ)

«παρουσι΄αση»: οι ονοµασι΄ες που χρησιµοποιου΄νται στους
υποδοχει΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νου του πω΄µατος, στη
ση΄µανση και στη συσκευασι΄α,

η)

«συσκευασι΄α»: τα προστατευτικα΄ περιτυλι΄γµατα, ο΄πως χαρτια΄,
ψα΄θινα περιβλη΄µατα κα΄θε ει΄δους, χαρτο΄νια και κιβω΄τια, που
χρησιµοποιου΄νται κατα΄ τη µεταφορα΄ ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων
υποδοχε΄ων η΄/και για την παρουσι΄αση΄ τους µε σκοπο΄ την
πω΄ληση στο τελικο΄ καταναλωτη΄.

TΙΤΛΟΣ Ι
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ

'Αρθρο 4
1.
Οι συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν αµπελοοινικω΄ν προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 καταγωγη΄ς των
αντιστοι΄χων εδαφω΄ν τους πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις
τεχνικε΄ς διατα΄ξεις που προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
Ως τεχνικη΄ δια΄ταξη νοει΄ται το συ΄νολο των διατα΄ξεων που
αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 1 σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των
αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων, τις οινολογικε΄ς πρακτικε΄ς, τη συ΄νθεση
των εν λο΄γω προϊο΄ντων και τις λεπτοµε΄ρειες που αφορου΄ν τη
µεταφορα΄ και την εµπορι΄α τους.
2.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να αποφασι΄σουν, απο΄
κοινου΄, να διευρυ΄νουν τους τοµει΄ς που διε΄πονται απο΄ την
παρα΄γραφο 1.
3.
Οι διατα΄ξεις των πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 1 σχετικα΄ µε την ΄εναρξη της ισχυ΄ος των εν λο΄γω πρα΄ξεων η΄
τη θε΄ση σε εφαρµογη΄ τους, δεν εφαρµο΄ζονται προς τον σκοπο΄ του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
4.
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα δεν επηρεα΄ζει την εφαρµογη΄ των
εθνικω΄ν η΄ κοινοτικω΄ν κανο΄νων σχετικα΄ µε τη φορολογι΄α ου΄τε και
τα σχετικα΄ µε΄τρα ελε΄γχου.
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TΙΤΛΟΣ ΙΙ

β)

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2

'Αρθρο 5
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα απαιτου΄µενα
µε΄τρα, συ΄µφωνα µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, για την αµοιβαι΄α
προστασι΄α των ονοµασιω΄ν οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 και
οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση
των αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 και
κατα΄γονται απο΄ το ΄εδαφος των συµβαλλο΄µενων µερω΄ν. Κα΄θε
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος θεσπι΄ζει προς τον σκοπο΄ αυτο΄ τα κατα΄λληλα
νοµικα΄ µε΄σα προκειµε΄νου να εξασφαλι΄σει µια αποτελεσµατικη΄
προστασι΄α και να αποτρε΄ψει τη χρησιµοποι΄ηση παραδοσιακη΄ς η΄
γεωγραφικη΄ς ΄ενδειξης για τον χαρακτηρισµο΄ ενο΄ς αµπελο-οινικου΄
προϊο΄ντος που δεν καλυ΄πτεται απο΄ την εν λο΄γω παραδοσιακη΄ η΄
γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη.
2.
Οι προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες ενο΄ς απο΄ τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη περιορι΄ζονται αποκλειστικα΄ στα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς του
εδα΄φους του εν λο΄γω συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, στα οποι΄α εφαρµο΄ζονται οι ονοµασι΄ες αυτε΄ς, οι οποι΄ες µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν
µο΄νο υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται απο΄ τους νο΄µους και τις
ρυθµι΄σεις του εν λο΄γω συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.
3.
Η προστασι΄α που αναφε΄ρεται στις παραγρα΄φους 1 και 2
αποκλει΄ει κυρι΄ως κα΄θε χρησιµοποι΄ηση µιας προστατευο΄µενης
ονοµασι΄ας για τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 2 τα οποι΄α δεν κατα΄γονται απο΄ την αναφερο΄µενη γεωγραφικη΄ περιοχη΄, ακο΄µη και αν:
—

αναφε΄ρεται η ΄ενδειξη της πραγµατικη΄ς καταγωγη΄ς του
προϊο΄ντος,

—

χρησιµοποιει΄ται η σχετικη΄ γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη σε µετα΄φραση,

—

η εν λο΄γω ονοµασι΄α συνοδευ΄εται απο΄ ο΄ρους ο΄πως «ει΄δος»,
«τυ΄πος», «τρο΄πος», «αποµι΄µηση», «µε΄θοδος» η΄ α΄λλες ανα΄λογες
εκφρα΄σεις.

4.

Σε περι΄πτωση οµω΄νυµων γεωγραφικω΄ν ενδει΄ξεων:
ο΄ταν δυ΄ο προστατευο΄µενες ενδει΄ξεις δυνα΄µει του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος ει΄ναι οµω΄νυµες, παρε΄χεται προστασι΄α σε
καθεµι΄α απο΄ τις ενδει΄ξεις, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν παραπλανα΄ται
ο καταναλωτη΄ς ως προς την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος,

α)

β)

ο΄ταν µια προστατευο΄µενη ΄ενδειξη δυνα΄µει του παρο΄ντος
α΄ρθρου ει΄ναι ταυτο΄σηµη µε την ονοµασι΄α µιας γεωγραφικη΄ς
περιοχη΄ς µιας τρι΄της χω΄ρας, η τελευται΄α ονοµασι΄α µπορει΄ να
χρησιµοποιηθει΄ για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση ενο΄ς
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 υπο΄
τον ο΄ρο ο΄τι το σχετικο΄ προϊο΄ν κατα΄γεται απο΄ την αναφερο΄µενη γεωγραφικη΄ περιοχη΄, η εν λο΄γω γεωγραφικη΄ ονοµασι΄α
χρησιµοποιει΄ται κατα΄ παρα΄δοση και σταθερα΄ για την
περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση ενο΄ς τε΄τοιου προϊο΄ντος, η
χρησιµοποι΄ηση της γεωγραφικη΄ς ονοµασι΄ας αποτελει΄αντικει΄µενο ρυ΄θµισης εκ µε΄ρους της τρι΄της χω΄ρας καταγωγη΄ς, ο
καταναλωτη΄ς δεν παραπλανα΄ται ο΄σον αφορα΄ την πραγµατικη΄
καταγωγη΄ του σχετικου΄ προϊο΄ντος.

5.

Σε περι΄πτωση οµω΄νυµων προστατευο΄µενων ενδει΄ξεων:

α)

ο΄ταν δυ΄ο προστατευο΄µενες ενδει΄ξεις δυνα΄µει του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος ει΄ναι οµω΄νυµες, παρε΄χεται προστασι΄α σε
καθεµι΄α απο΄ τις ενδει΄ξεις, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν παραπλανα΄ται
ο καταναλωτη΄ς ως προς την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος,
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ο΄ταν µια προστατευο΄µενη ΄ενδειξη δυνα΄µει του παρο΄ντος
α΄ρθρου ει΄ναι ταυτο΄σηµη µε την ονοµασι΄α µιας γεωγραφικη΄ς
περιοχη΄ς µιας τρι΄της χω΄ρας, η τελευται΄α ονοµασι΄α µπορει΄ να
χρησιµοποιηθει΄ για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση ενο΄ς
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 υπο΄
τον ο΄ρο ο΄τι το σχετικο΄ προϊο΄ν κατα΄γεται απο΄ την αναφερο΄µενη γεωγραφικη΄ περιοχη΄, η ΄ενδειξη αυτη΄ χρησιµοποιει΄ται
κατα΄ παρα΄δοση και σταθερα΄ για την περιγραφη΄ και την
παρουσι΄αση ενο΄ς τε΄τοιου προϊο΄ντος, η χρη΄ση της ΄ενδειξης
αποτελει΄ αντικει΄µενο ρυ΄θµισης εκ µε΄ρους της τρι΄της χω΄ρας
καταγωγη΄ς, ο καταναλωτη΄ς δεν παραπλανα΄ται ο΄σον αφορα΄
την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του σχετικου΄ προϊο΄ντος.

6.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να ορι΄σουν, εφο΄σον
παρι΄σταται ανα΄γκη τους πρακτικου΄ς ο΄ρους χρησιµοποι΄ησης που
θα επιτρε΄ψουν τη διαφοροποι΄ηση των οµω΄νυµων ενδει΄ξεων η΄
ονοµασιω΄ν που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 4 και 5, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της ανα΄γκης ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης των σχετικω΄ν παραγωγω΄ν και της ανα΄γκης να µην παραπλανω΄νται οι καταναλωτε΄ς.
7.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεν θα επικαλου΄νται τις διατα΄ξεις
του α΄ρθρου 24 παρα΄γραφοι 4 ΄εως 7 της συµφωνι΄ας ΑDPIC
προκειµε΄νου να αρνου΄νται την προστασι΄α µιας ονοµασι΄ας του
α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.
8.
Η αποκλειστικη΄ προστασι΄α που αναφε΄ρεται στις παραγρα΄φους 1, 2 και 3 του παρο΄ντος α΄ρθρου εφαρµο΄ζεται στην ονοµασι΄α
«Champagne» που περιε΄χεται στον κατα΄λογο της Κοινο΄τητας, ο
οποι΄ος εµφαι΄νεται στο προσα΄ρτηµα 2 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος. Ωστο΄σο, η εν λο΄γω αποκλειστικη΄ προστασι΄α δεν αντι΄κειται
κατα΄ τη δια΄ρκεια µεταβατικη΄ς περιο΄δου δυ΄ο ετω΄ν απο΄ την ΄εναρξη
της ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος στη χρησιµοποι΄ηση της
λε΄ξης «Champagne» για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση
ορισµε΄νων οι΄νων καταγωγη΄ς καντονιου΄ Vaud της Ελβετι΄ας, υπο΄
τον ο΄ρο ο΄τι οι οι΄νοι αυτοι΄ δεν τι΄θενται σε εµπορι΄α στο ΄εδαφος της
Κοινο΄τητας και ο΄τι ο καταναλωτη΄ς δεν παραπλανα΄ται ο΄σον αφορα΄
την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του οι΄νου.

'Αρθρο 6
Προστατευ΄ονται οι ακο΄λουθες ονοµασι΄ες:
α)

β)

ο΄σον αφορα΄ τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας:
—

οι ο΄ροι που αναφε΄ρονται στο κρα΄τος µε΄λος, απο΄ το
οποι΄ο κατα΄γεται το αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν,

—

οι ειδικοι΄ κοινοτικοι΄ ο΄ροι που εµφαι΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2,

—

οι γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις και οι παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις
που εµφαι΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2,

ο΄σον αφορα΄ τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας:
—

οι ο΄ροι «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» η΄
κα΄θε α΄λλη ονοµασι΄α που χαρακτηρι΄ζει την εν λο΄γω
χω΄ρα,
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—

οι ειδικοι΄ ελβετικοι΄ ο΄ροι που εµφαι΄νονται στην προσα΄ρτηµα 2,

—

οι γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις και οι παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις
που εµφαι΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2.

β)

ο΄ταν, στην πρω΄τη η΄ στη δευ΄τερη συσκευασι΄α, στις διαφηµι΄σεις
η΄ στα επι΄σηµα η΄ εµπορικα΄ ΄εγγραφα, που αναφε΄ρονται σε
΄ενα προϊο΄ν, του οποι΄ου η ονοµασι΄α ει΄ναι προστατευο΄µενη
δυνα΄µει του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, εµφαι΄νονται ενδει΄ξεις,
ση΄µατα, ονοµασι΄ες, σηµειω΄σεις η΄ απεικονι΄σεις οι οποι΄ες
α΄µεσα η΄ ΄εµµεσα, περιλαµβα΄νουν ψευδει΄ς η΄ παραπλανητικε΄ς
ενδει΄ξεις σχετικα΄ µε την προε΄λευση, την καταγωγη΄, τη φυ΄ση
η΄ τις βασικε΄ς ιδιο΄τητες του προϊο΄ντος,

γ)

ο΄ταν γι΄νεται χρη΄ση µιας πρω
΄ της η΄ δευ΄τερης συσκευασι΄ας η
οποι΄α µπορει΄ να οδηγη΄σει σε παραπλα΄νηση ο΄σον αφορα΄ την
καταγωγη΄ του αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος.

'Αρθρο 7
1.
Η καταχω΄ρηση ενο΄ς εµπορικου΄ ση΄µατος για το αµπελοοινικο΄ προϊο΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2, που περιε΄χει η΄ που
συνι΄σταται σε µια γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη η΄ σε µια παραδοσιακη΄
΄ενδειξη προστατευο΄µενη δυνα΄µει του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
αποτελει΄ αντικει΄µενο α΄ρνησης η΄, κατο΄πιν αιτη΄σεως του ενδιαφερο΄µενου, ακυ΄ρωσης σε περι΄πτωση που το σχετικο΄ προϊο΄ν δεν
κατα΄γεται:
—

απο΄ τον το΄πο που συνεπα΄γεται η γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη η΄

—

απο΄ τον το΄πο ο΄που χρησιµοποιει΄ται η παραδοσιακη΄ ΄ενδειξη.

2.
Ωστο΄σο, ΄ενα ση΄µα το οποι΄ο ΄εχει καταχωρηθει΄ το αργο΄τερο
στις 15.4.1995 µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ µε΄χρι τις 15.4.2005
υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχει πρα΄γµατι χρησιµοποιηθει΄ χωρι΄ς διακοπη΄ απο΄
το΄τε που καταχωρη΄θηκε.

'Αρθρο 11
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα συνα΄πτεται µε την επιφυ΄λαξη κα΄θε πιο
εκτεταµε΄νης προστασι΄ας την οποι΄α παρε΄χουν η΄ προ΄κειται να
παρα΄σχουν τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη στις προστατευο΄µενες βα΄σει
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος ονοµασι΄ες δυνα΄µει της εσωτερικη΄ς
τους νοµοθεσι΄ας η΄ α΄λλων διεθνω΄ν συµφωνιω΄ν.

'Αρθρο 8

TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να
εξασφαλι΄σουν, σε περι΄πτωση εξαγωγη΄ς και εµπορι΄ας εκτο΄ς του
εδα΄φους τους αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων καταγωγη΄ς των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, ο΄τι οι προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους δυνα΄µει του παρο΄ντος παραρτη΄µατος δεν χρησιµοποιου΄νται για να χαρακτηρι΄σουν η΄ να παρουσια΄σουν τα εν λο΄γω
προϊο΄ντα καταγωγη΄ς του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υ π ο΄ τ ι τ λ ο ς Ι
Προκαταρκτικε΄ς διατα΄ξεις

'Αρθρο 9
Κατα΄ το µε΄τρο που επιτρε΄πεται βα΄σει της σχετικη΄ς νοµοθεσι΄ας των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, η προστασι΄α που παρε΄χεται απο΄ το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα επεκτει΄νεται στα φυσικα΄ και νοµικα΄ προ΄σωπα καθω΄ς και
στις οµοσπονδι΄ες, ενω΄σεις και οργανω΄σεις παραγωγω΄ν, εµπο΄ρων η΄
καταναλωτω΄ν, η ΄εδρα των οποι΄ων βρι΄σκεται στο ΄εδαφος του α΄λλου
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

'Αρθρο 12
Βα΄σει του παρο΄ντος τι΄τλου νοου΄νται ως:
α)

«ρυ΄θµιση που αφορα΄ το εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων»:
κα΄θε δια΄ταξη που προβλε΄πεται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα,

β)

«αρµο΄δια αρχη΄»: κα΄θε µια απο΄ τις αρχε΄ς η΄ κα΄θε µι΄α απο΄ τις
υπηρεσι΄ες που ορι΄ζονται απο΄ το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ενο΄ψει
της εποπτει΄ας της εφαρµογη΄ς της ρυ΄θµισης που αφορα΄ το
εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων,

γ)

«αρχη΄ επαφη΄ς»: το ο΄ργανο η΄ η αρµο΄δια αρχη΄ που ορι΄ζεται απο΄
΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος για να εξασφαλι΄σει τις κατα΄λληλες
επαφε΄ς µε την αντι΄στοιχη αρχη΄ επαφη΄ς του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους,

δ)

«αιτου΄σα αρχη΄»: µια αρµο΄δια αρχη΄ που ορι΄ζεται προς τον
σκοπο΄ αυτο΄ απο΄ ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος και που διατυπω΄νει
αι΄τηση αρωγη΄ς στους τοµει΄ς που διε΄πονται απο΄ τον παρο΄ντα
τι΄τλο,

ε)

«αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση»: ΄ενα ο΄ργανο η΄
µια αρµο΄δια αρχη΄ που ορι΄ζεται προς τον σκοπο΄ αυτο΄ απο΄
΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος και που λαµβα΄νει µια αι΄τηση
συνδροµη΄ς στους τοµει΄ς που διε΄πονται απο΄ τον παρο΄ντα
τι΄τλο,

'Αρθρο 10
1.
Αν η περιγραφη΄ η΄ η παρουσι΄αση ενο΄ς αµπελο-οινικου΄
προϊο΄ντος, ειδικο΄τερα στη ση΄µανση η΄ στα επι΄σηµα η΄ εµπορικα΄
΄εγγραφα η΄ ακο΄µη στις διαφηµι΄σεις, θι΄γει τα δικαιω΄µατα που
απορρε΄ουν απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
εφαρµο΄ζουν τα διοικητικα΄ µε΄τρα η΄ κινου΄ν τις δικαστικε΄ς διαδικασι΄ες που επιβα΄λλονται, προκειµε΄νου να καταπολεµηθει΄ ο αθε΄µιτος
ανταγωνισµο΄ς η΄ να απαγορευθει΄ κατα΄ οποιονδη΄ποτε α΄λλο τρο΄πο
η κατα΄χρηση της προστατευο΄µενης ονοµασι΄ας.
2.
Τα µε΄τρα και οι διαδικασι΄ες που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1 λαµβα΄νονται η΄ αναλαµβα΄νονται, ειδικο΄τερα, στις
ακο΄λουθες περιπτω
΄ σεις:
α)

ο΄ταν η µετα΄φραση των περιγραφω΄ν που προβλε΄πονται απο΄
την κοινοτικη΄ η΄ την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α σε µια απο΄ τις
γλω΄σσες του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους περιλαµβα΄νει
µια λε΄ξη η οποι΄α ενδε΄χεται να οδηγη΄σει σε παραπλα΄νηση
ο΄σον αφορα΄ την καταγωγη΄ του αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος,
το οποι΄ο χαρακτηρι΄ζεται η΄ παρουσια΄ζεται κατ' αυτο΄ν τον
τρο΄πο,
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στ) «παρα΄βαση»: κα΄θε παραβι΄αση της ρυ΄θµισης που αφορα΄ το
εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων, καθω΄ς και κα΄θε απο΄πειρα
παραβι΄ασης της εν λο΄γω ρυ΄θµισης.

—

'Αρθρο 13
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη παρε΄χουν την αµοιβαι΄α συνδροµη΄
τους, κατα΄ τρο΄πο και υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στον
παρο΄ντα τι΄τλο. Εγγυω΄νται την σωστη΄ εφαρµογη΄ της ρυ΄θµισης
ο΄σον αφορα΄ το εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων, παρε΄χοντας
κυρι΄ως αµοιβαι΄α αρωγη΄, διαπιστω΄νοντας τις παραβα΄σεις της εν
λο΄γω νοµοθεσι΄ας και διενεργω΄ντας τις σχετικε΄ς ΄ερευνες.
2.
Η συνδροµη΄ που προβλε΄πεται στον παρο΄ντα τι΄τλο δεν θι΄γει
τις διατα΄ξεις που διε΄πουν την ποινικη΄ δικονοµι΄α η΄ τη δικαστικη΄
αρωγη΄ µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν σε ποινικα΄ θε΄µατα.
Υ π ο΄ τ ι τ λ ο ς Ι Ι

1.
'Οταν ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ορι΄ζει περισσο΄τερες αρµο΄διες αρχε΄ς, εξασφαλι΄ζει τον συντονισµο΄ των ενεργειω΄ν τους.
2.
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ορι΄ζει µι΄α µο΄νο αρχη΄ επαφη΄ς. Η
εν λο΄γω αρχη΄:
—

διαβιβα΄ζει τις αιτη΄σεις συνεργασι΄ας, µε σκοπο΄ την εφαρµογη΄
του παρο΄ντος τι΄τλου, στην αρχη΄ επαφη΄ς του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους,

—

δε΄χεται απο΄ την εν λο΄γω αρχη΄ τις ανωτε΄ρω αιτη΄σεις, τις
οποι΄ες διαβιβα΄ζει στην αρµο΄δια αρχη΄ η΄ στις αρµο΄διες αρχε΄ς
του συµβαλλο΄µενου µε΄ρους, στον οποι΄ο υπα΄γεται,

—

εκπροσωπει΄ το εν λο΄γω συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ΄εναντι του
α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους στο πλαι΄σιο της συνεργασι΄ας
που αναφε΄ρεται στον υπο΄τιτλο ΙΙΙ,

—

ανακοινω΄νει στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος τα µε΄τρα που
΄εχουν ληφθει΄ δυνα΄µει του α΄ρθρου 14,

'Αρθρο 14

2.
Οι ΄ελεγχοι αυτοι΄ διεξα΄γονται ει΄τε συστηµατικα΄ ει΄τε δειγµατοληπτικα΄. Σε περι΄πτωση δειγµατοληπτικω΄ν ελε΄γχων, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη εξασφαλι΄ζουν την αντιπροσωπευτικο΄τητα των ελε΄γχων µε΄σω του αριθµου΄, της φυ΄σης και της συχνο΄τητας των ελε΄γχων
αυτω΄ν.
3.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν τα απαραι΄τητα µε΄τρα
για να διευκολυ΄νουν την εργασι΄α των υπαλλη΄λων των αρµοδι΄ων
αρχω΄ν τους, κυρι΄ως προκειµε΄νου αυτοι΄:
—

να ΄εχουν προ΄σβαση στους αµπελω΄νες, στις εγκαταστα΄σεις
παραγωγη΄ς, παρασκευη΄ς, αποθη΄κευσης και µεταποι΄ησης των
αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων, καθω΄ς και στα µε΄σα µεταφορα΄ς
των προϊο΄ντων αυτω΄ν,

—

να ΄εχουν προ΄σβαση στους εµπορικου΄ς χω΄ρους η΄ στις
αποθη΄κες καθω΄ς και στα µε΄σα µεταφορα΄ς οποιουδη΄ποτε
κατε΄χει µε σκοπο΄ την πω΄ληση, θε΄τει σε εµπορι΄α η΄ µεταφε΄ρει
αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα η΄ προϊο΄ντα που µπορου΄ν να προορι΄ζονται για να χρησιµοποιηθου΄ν στην παρασκευη΄ τους,

—

να µπορου΄ν να προβαι΄νουν στην απογραφη΄ των αµπελο΄ ν η΄ προϊο΄ντων που
οινικω΄ν προϊο΄ντων καθω΄ς και των ουσιω
ενδε΄χεται να προορι΄ζονται για την παρασκευη΄ τους,

—

να µπορου΄ν να λαµβα΄νουν δει΄γµατα των αµπελο-οινικω΄ν
προϊο΄ντων που κατε΄χονται µε σκοπο΄ την πω΄ληση, που
τι΄θενται σε εµπορι΄α η΄ που µεταφε΄ρονται,

—

να µπορου΄ν να λαµβα΄νουν γνω΄ση των λογιστικω΄ν στοιχει΄ων
η΄ α΄λλων εγγρα΄φων χρη΄σιµων για τους ελε΄γχους και να
καταρτι΄ζουν αντι΄γραφα η΄ αποσπα΄σµατα,

να µπορου΄ν να λαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα συντηρητικα΄ µε΄τρα
ο΄σον αφορα΄ την παραγωγη΄, την παρασκευη΄, την κατοχη΄, τη
µεταφορα΄, την περιγραφη΄, την παρουσι΄αση, την εξαγωγη΄
προς το α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος και την εµπορι΄α των
αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων η΄ ενο΄ς προϊο΄ντος που προορι΄ζεται
να χρησιµοποιηθει΄ στην παρασκευη΄ τους, ο΄ταν υφι΄σταται
αιτιολογηµε΄νη υπο΄νοια σοβαρη΄ς παρα΄βασης του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος, ειδικο΄τερα δε σε περι΄πτωση που διαπιστω΄νονται απα΄τες η΄ κι΄νδυνοι για τη δηµο΄σια υγει΄α.

'Αρθρο 15

'Ελεγχοι που πρε΄πει να πραγµατοποιου΄νται απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη

1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν τα απαραι΄τητα µε΄τρα
για να εξασφαλιστει΄ η αρωγη΄ που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 13 µε΄σω
κατα΄λληλων µε΄τρων ελε΄γχου.

30.4.2002

Υ π ο΄ τ ι τ λ ο ς Ι Ι Ι
΄ ν εποπτει΄ας
Αµοιβαι΄α συνδροµη΄ µεταξυ΄ των αρχω

'Αρθρο 16
1.
Μετα΄ απο΄ αι΄τηση της αιτου΄σας αρχη΄ς, η αρχη΄ προς την
οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση της ανακοινω
΄ νει κα΄θε χρη΄σιµη
πληροφορι΄α, η οποι΄α θα της επιτρε΄ψει να εξασφαλι΄σει ο΄τι
εφαρµο΄ζεται σωστα΄ η ρυ΄θµιση σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο των αµπελοοινικω΄ν προϊο΄ντων, κυρι΄ως δε τις πληροφορι΄ες που αφορου΄ν τις
διαπιστωθει΄σες η΄ σχεδιαζο΄µενες ενε΄ργειες, οι οποι΄ες αποτελου΄ν η΄
ενδε΄χεται να αποτελε΄σουν παρα΄βαση της ρυ΄θµισης αυτη΄ς.
2.
Μετα΄ απο΄ αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση της αιτου΄σας αρχη΄ς, η αρχη΄
προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση ασκει΄ η΄ αναλαµβα΄νει τις
απαιτου΄µενες πρωτοβουλι΄ες προκειµε΄νου να αναθε΄σει την α΄σκηση
ειδικη΄ς εποπτει΄ας η΄ ελε΄γχων που επιτρε΄πουν την επι΄τευξη των
επιδιωκο΄µενων στο΄χων.
3.
Η αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση και η οποι΄α
αναφε΄ρεται στις παραγρα΄φους 1 και 2 προβαι΄νει ως ενεργου΄σα
για δικο΄ της λογαριασµο΄, η΄ µετα΄ απο΄ αι΄τηση µιας αρχη΄ς της χω΄ρας
της.

30.4.2002
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4.
Σε συµφωνι΄α µε την αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η
αι΄τηση, η αιτου΄σα αρχη΄ µπορει΄ να ορι΄σει τους υπαλλη΄λους στην
υπηρεσι΄α της η΄ στην υπηρεσι΄α µιας α΄λλης αρµο΄διας αρχη΄ς του
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους, που εκπροσωπει΄:
—

—

ει΄τε για να συγκεντρω΄σει, στους χω΄ρους των αρµοδι΄ων
αρχω΄ν που υπα΄γονται στο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, ο΄που ει΄ναι
εγκατεστηµε΄νη η αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση,
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τη σωστη΄ εφαρµογη΄ της ρυ΄θµισης
που αφορα΄ το εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων η΄ σχετικα΄
µε ενε΄ργειες ελε΄γχου, συµπεριλαµβανοµε΄νης της κατα΄ρτισης
αντιγρα΄φων των εγγρα΄φων µεταφορα΄ς η΄ α΄λλων εγγρα΄φων η΄
αποσπασµα΄των µητρω΄ων,
ει΄τε για να συµµετα΄σχει στις ενε΄ργειες που απαιτου΄νται
δυνα΄µει της παραγρα΄φου 2.

—

να απαντα΄ απευθει΄ας στις αιτιολογηµε΄νες αιτη΄σεις η΄ στις
ανακοινω΄σεις που περιε΄ρχονται σ' αυτη΄ απο΄ µι΄α αρµο΄δια
αρχη΄ του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

Στην περι΄πτωση αυτη΄, οι εν λο΄γω αρχε΄ς, ενηµερω΄νουν αµελλητι΄
την αρχη΄ επαφη΄ς του σχετικου΄ συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

'Αρθρο 17
Σε περι΄πτωση που µι΄α αρµο΄δια αρχη΄ ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους
΄εχει αιτιολογηµε΄νη υπο΄νοια η΄ λαµβα΄νει γνω΄ση του γεγονο΄τος:
—

ο΄τι ΄ενα αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν δεν ει΄ναι συ΄µφωνο µε τη
ρυ΄θµιση που αφορα΄ το εµπο΄ριο των εν λο΄γω προϊο΄ντων η΄
΄εχει αποτελε΄σει αντικει΄µενο απα΄της που αποσκοπει΄ στην
παραγωγη΄ η΄ στην εµπορι΄α ενο΄ς τε΄τοιου προϊο΄ντος, και

—

ο΄τι η εν λο΄γω µη συµφωνι΄α παρουσια΄ζει ειδικο΄ ενδιαφε΄ρον
για ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος και µπορει΄ να οδηγη΄σει στη
λη΄ψη διοικητικω΄ν µε΄τρων η΄ σε δικαστικη΄ δι΄ωξη,

Τα αντι΄γραφα που αναφε΄ρονται στην πρω΄τη περι΄πτωση µπορου΄ν
να καταρτιστου΄ν µο΄νο µετα΄ απο΄ συ΄µφωνη γνω΄µη της αρχη΄ς προς
την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση.
5.
Η αιτου΄σα αρχη΄ που επιθυµει΄ να µεταβει΄ ΄ενας υπα΄λληλος
που ορι΄ζεται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 4 εδα΄φιο πρω΄το σε ΄ενα
α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, για να συµµετα΄σχει στις εργασι΄ες
ελε΄γχου που αναφε΄ρονται στην δευ΄τερη περι΄πτωση του εν λο΄γω
εδαφι΄ου ενηµερω΄νει την αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η
αι΄τηση εν ευθε΄τω χρο΄νω πριν απο΄ την ΄εναρξη των εργασιω΄ν αυτω΄ν.
Οι υπα΄λληλοι της αρχη΄ς προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση
εξασφαλι΄ζουν ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ τη διεξαγωγη΄ των εργασιω΄ν
ελε΄γχου.
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ενηµερω΄νει αµε΄σως σχετικα΄, µε΄σω της αρχη΄ς επαφη΄ς, στην οποι΄α
υπα΄γεται, την αρχη΄ επαφη΄ς του σχετικου΄ συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

'Αρθρο 18

Οι υπα΄λληλοι της αιτου΄σας αρχη΄ς:
—

προσκοµι΄ζουν πληρεξου΄σιο ΄εγγραφο, το οποι΄ο αναφε΄ρει τα
στοιχει΄α ταυτο΄τητα΄ς τους και την ιδιο΄τητα΄ τους,

—

απολαυ΄ουν, µε την επιφυ΄λαξη των περιορισµω΄ν, τους οποι΄ους
επιβα΄λλει η νοµοθεσι΄α, η οποι΄α εφαρµο΄ζεται στην αρχη΄ προς
την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, στους υπαλλη΄λους της
κατα΄ την α΄σκηση των σχετικω΄ν ελε΄γχων:

—

—

των δικαιωµα΄των προ΄σβασης που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 14 παρα΄γραφος 3,

—

δικαιω΄µατος ενηµε΄ρωσης σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα
των ελε΄γχων που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ απο΄ τους
υπαλλη΄λους της αρχη΄ς προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η
αι΄τηση, δυνα΄µει του α΄ρθρου 14 παρα΄γραφος 3,

υιοθετου΄ν, κατα΄ την διεξαγωγη΄ των ελε΄γχων, στα΄ση συ΄µφωνη
προς τους κανο΄νες και τα η΄θη που επιβα΄λλονται στους
υπαλλη΄λους του συµβαλλο΄µενου µε΄ρους, στο ΄εδαφος του
οποι΄ου διεξα΄γεται ο ΄ελεγχος.

6.
Οι αιτιολογηµε΄νες αιτη΄σεις που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν
α΄ρθρο διαβιβα΄ζονται προς την υπο΄ψη αρχη΄ του σχετικου΄ συµβαλλο΄µενου µε΄ρους µε΄σω της αρχη΄ς επαφη΄ς του εν λο΄γω συµβαλλο΄µενου µε΄ρους. Το ΄διο
ι ισχυ΄ει για:
—

για τις απαντη΄σεις προς τις αιτη΄σεις αυτε΄ς,

—

τις ανακοινω΄σεις σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των παραγρα΄φων 2, 4 και 5.

1.
Οι αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται δυνα΄µει του παρο΄ντος τι΄τλου
συντα΄σσονται γραπτω΄ς. Τα απαραι΄τητα ΄εγγραφα που καθιστου΄ν
δυνατη΄ την απα΄ντηση προς την αι΄τηση συνοδευ΄ουν τις αιτη΄σεις.
Εφο΄σον το απαιτει΄ ο επει΄γων χαρακτη΄ρας της κατα΄στασης, οι
προφορικα΄ υποβαλλο΄µενες αιτη΄σεις µπορου΄ν να γι΄νουν δεκτε΄ς,
αλλα΄ πρε΄πει να επιβεβαιωθου΄ν αµε΄σως γραπτω΄ς.
2.
Οι αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1
συνοδευ΄ονται απο΄ τις ακο΄λουθες πληροφορι΄ες:
—

το ο΄νοµα της αιτου΄σας αρχη΄ς,

—

το ζητου΄µενο µε΄τρο,

—

το αντικει΄µενο η΄ τον λο΄γο της αι΄τησης,

—

τη νοµοθεσι΄α, τους κανο΄νες η΄ α΄λλες σχετικε΄ς ρυθµι΄σεις,

—

ο΄σο το δυνατο΄ ακριβει΄ς και πλη΄ρεις ενδει΄ξεις σχετικα΄ µε τα
φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα που αποτελου΄ν αντικει΄µενο των
ερευνω΄ν,

—

συ΄νοψη των σχετικω΄ν συµβα΄ντων.

Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το πρω΄το εδα΄φιο, για να καταστει΄ αποτελεσµατικο΄τερη και ταχυ΄τερη η συνεργασι΄α µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, αυτα΄ µπορου΄ν, σε ορισµε΄νες κατα΄λληλες
περιπτω΄σεις, να επιτρε΄ψουν σε µι΄α αρµο΄δια αρχη΄ να µπορει΄:

3.
Οι αιτη΄σεις συντα΄σσονται σε µι΄α απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες
των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν.

—

4.
Σε περι΄πτωση που µι΄α αι΄τηση δεν πληροι΄ τους απαιτου΄µενους ο΄ρους, ει΄ναι δυνατο΄ να ζητηθει΄ η διο΄ρθωση η΄ η συµπλη΄ρωση΄
της· ει΄ναι ωστο΄σο δυνατη΄ η λη΄ψη συντηρητικω΄ν µε΄τρων.

να απευθυ΄νει απευθει΄ας τις αιτιολογηµε΄νες αιτη΄σεις η΄ τις
ανακοινω΄σεις της σε µι΄α αρµο΄δια αρχη΄ του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους,
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'Αρθρο 19
1.
Οι αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, ανακοινω΄νει
τα αποτελε΄σµατα των ερευνω΄ν στην αιτου΄σα αρχη΄ υπο΄ µορφη΄
εγγρα΄φων, επικυρωµε΄νων αντιγρα΄φων, εκθε΄σεων η΄ παρο΄µοιων
κειµε΄νων.
2.
Τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 µπορου΄ν
να αντικατασταθου΄ν απο΄ ηλεκτρονικα΄ στοιχει΄α που παρε΄χονται
υπο΄ οποιαδη΄ποτε µορφη΄, για τον αυτο΄ σκοπο΄.

'Αρθρο 20
1.
Το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος στο οποι΄ο υπα΄γεται η αρχη΄ προς
την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, µπορει΄ να αρνηθει΄ να παρα΄σχει
συνδροµη΄ βα΄σει του παρο΄ντος τι΄τλου εφο΄σον η εν λο΄γω συνδροµη΄
µπορει΄ να θι΄ξει την κυριαρχι΄α, τη δηµο΄σια τα΄ξη, την ασφα΄λεια η΄
α΄λλα ουσιω΄δη συµφε΄ροντα του εν λο΄γω συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.
2.
Αν η αιτου΄σα αρχη΄ ζητη΄σει συνδροµη΄, την οποι΄α δεν θα
µπορου΄σε η ΄δια
ι
να παρα΄σχει, εα΄ν της ει΄χε ζητηθει΄, εφιστα΄ την
προσοχη΄ στο γεγονο΄ς αυτο΄ στην αι΄τηση΄ της. Εναπο΄κειται το΄τε
στην αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, να αποφασι΄σει
σχετικα΄ µε τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο θα δω
΄ σει συνε΄χεια στην εν
λο΄γω αι΄τηση.
3.
Σε περι΄πτωση που υφι΄σταται α΄ρνηση παροχη΄ς της συνδροµη΄ς, η απο΄φαση και οι λο΄γοι που οδη΄γησαν σε αυτη΄ πρε΄πει να
κοινοποιου΄νται αµε΄σως στην αιτου΄σα αρχη΄.

'Αρθρο 21
1.
Οι πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 16 και 17
συνοδευ΄ονται απο΄ ΄εγγραφα η΄ απο΄ α΄λλα χρη΄σιµα αποδεικτικα΄
στοιχει΄α, καθω΄ς και απο΄ την ΄ενδειξη των ενδεχο΄µενων διοικητικω΄ν
µε΄τρων η΄ δικαστικω΄ν διω΄ξεων, και αναφε΄ρονται κυρι΄ως:
—

στη συ΄νθεση και στα οργανοληπτικα΄ χαρακτηριστικα΄ του
σχετικου΄ αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος,

—

στην περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση΄ του,

—

στην τη΄ρηση των κανο΄νων που ισχυ΄ουν για την παραγωγη΄
του, την παρασκευη΄ του η΄ την εµπορι΄α του.

2.
Οι αρχε΄ς επαφη΄ς, τις οποι΄ες αφορα΄ το θε΄µα, για το οποι΄ο
΄εχει ζητηθει΄ η διαδικασι΄α αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς που αναφε΄ρεται
στα α΄ρθρα 16 και 17 ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α και αµελλητι΄:
—

σχετικα΄ µε την ΄εκβαση των ερευνω΄ν, κυρι΄ως υπο΄ µορφη΄
εκθε΄σεων και α΄λλων εγγρα΄φων η΄ µε΄σων πληροφο΄ρησης,

—

σχετικα΄ µε τις σχετικε΄ς διοικητικε΄ς η΄ δικαστικε΄ς διαδικασι΄ες
που προορι΄ζονται για τις υπο΄ψη ενε΄ργειες.

3.
Τα ΄εξοδα µετακι΄νησης που προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄
του παρο΄ντος τι΄τλου αναλαµβα΄νονται απο΄ το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος
που ΄εχει ορι΄σει ΄εναν υπα΄λληλο για τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 16 παρα΄γραφοι 2 και 4.
4.
Το παρο΄ν α΄ρθρο δεν θι΄γει τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις που αφορου΄ν
το απο΄ρρητο της δικαστικη΄ς ΄ερευνας.

30.4.2002

Υ π ο΄ τ ι τ λ ο ς Ι V
Γενικε΄ς διατα΄ξεις

'Αρθρο 22
1.
Στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς των υπο΄τιτλων ΙΙ και ΙΙΙ, η
αρµο΄δια αρχη΄ ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄
µι΄α αρµο΄δια αρχη΄ του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους να προβει΄
σε λη΄ψη δειγµα΄των συ΄µφωνα µε τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις στο εν λο΄γω
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος.
2.
Η αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, διατηρει΄ τα
δει΄γµατα που ΄εχουν ληφθει΄ συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 και
ορι΄ζει κυρι΄ως το εργαστη΄ριο στο οποι΄ο πρε΄πει να δοθου΄ν προς
εξε΄ταση. Η αιτου΄σα αρχη΄ µπορει΄ να ορι΄σει ΄ενα α΄λλο εργαστη΄ριο
για να προβει΄ σε παρα΄λληλη ανα΄λυση των δειγµα΄των. Για τον
σκοπο΄ αυτο΄, η αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση,
διαβιβα΄ζει ΄εναν κατα΄λληλο αριθµο΄ δειγµα΄των στην αιτου΄σα αρχη΄.
3.
Σε περι΄πτωση ασυµφωνι΄ας µεταξυ΄ της αιτου΄σας αρχη΄ς και
της αρχη΄ς προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση ο΄σον αφορα΄ τα
αποτελε΄σµατα της εξε΄τασης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2,
πραγµατοποιει΄ται εξε΄ταση διαιτησι΄ας απο΄ ΄ενα εργαστη΄ριο το οποι΄ο
ορι΄ζεται κατο΄πιν κοινη΄ς συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 23
1.
Κα΄θε παρεχο΄µενη πληροφορι΄α, υπο΄ οποιαδη΄ποτε µορφη΄,
κατ' εφαρµογη΄ του παρο΄ντος τι΄τλου ΄εχει εµπιστευτικο΄ χαρακτη΄ρα.
∆ιε΄πεται απο΄ το επαγγελµατικο΄ απο΄ρρητο και απολαυ΄ει της
προστασι΄ας που παρε΄χεται σε παρο΄µοιες πληροφορι΄ες απο΄ τους
νο΄µους που εφαρµο΄ζονται στον σχετικο΄ τοµε΄α απο΄ το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος που ΄ελαβε την πληροφορι΄α, η΄ απο΄ τις αντι΄στοιχες
διατα΄ξεις οι οποι΄ες εφαρµο΄ζονται, κατα΄ περι΄πτωση, στις κοινοτικε΄ς
αρχε΄ς.
2.
Ο παρω΄ν τι΄τλος δεν υποχρεω΄νει ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, η
νοµοθεσι΄α του οποι΄ου η΄ οι διοικητικε΄ς πρακτικε΄ς του οποι΄ου
επιβα΄λλουν, για την προστασι΄α του βιοµηχανικου΄ και εµπορικου΄
απορρη΄του, αυστηρο΄τερα ο΄ρια απο΄ αυτα΄ που καθορι΄ζονται στον
παρο΄ντα τι΄τλο, να παρα΄σχει πληροφορι΄ες, εφο΄σον το αιτο΄ν
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος δεν λαµβα΄νει µε΄τρα προκειµε΄νου να συµµορφωθει΄ προς τα εν λο΄γω αυστηρο΄τερα ο΄ρια.
3.
Οι πληροφορι΄ες που συγκεντρω΄νονται χρησιµοποιου΄νται
µο΄νο προς τον σκοπο΄ του παρο΄ντος τι΄τλου· µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για α΄λλους σκοπου΄ς στην επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους µο΄νο κατο΄πιν προηγου΄µενης γραπτη΄ς συ΄µφωνης
γνω΄µης της διοικητικη΄ς αρχη΄ς, η οποι΄α τις παρει΄χε, και υπο΄κεινται,
εξα΄λλου, στους περιορισµου΄ς που επιβα΄λλονται απο΄ την εν λο΄γω
αρχη΄.
4.
Η παρα΄γραφος 1 δεν αντι΄κειται στην χρησιµοποι΄ηση των
πληροφοριω΄ν αυτω΄ν στο πλαι΄σιο των δικαστικω΄ν η΄ διοικητικω΄ν
διαδικασιω΄ν που κινου΄νται στη συνε΄χεια ο΄σον αφορα΄ παραβα΄σεις
του κοινου΄ ποινικου΄ δικαι΄ου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχουν ληφθει΄ στο
πλαι΄σιο µιας διεθνου΄ς νοµικη΄ς συνδροµη΄ς.
5.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν, στα πρακτικα΄ τους, στις
΄ ς και κατα΄ τις διαδικασι΄ες και
εκθε΄σεις και µαρτυρι΄ες τους, καθω
διω΄ξεις ενω΄πιον των δικαστηρι΄ων να επικαλεσθου΄ν ως αποδεικτικα΄
στοιχει΄α, τις πληροφορι΄ες που ΄εχουν συγκεντρωθει΄, και τα ΄εγγραφα
τα οποι΄α ΄εχουν συµβουλευθει΄ συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος τι΄τλου.

30.4.2002
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'Αρθρο 24
Τα φυσικα΄ και νοµικα΄ προ΄σωπα καθω΄ς και οι ενω΄σεις των
προσω΄πων αυτω΄ν, οι επαγγελµατικε΄ς δραστηριο΄τητες των οποι΄ων
µπορου΄ν να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο των ελε΄γχων που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα τι΄τλο δεν µπορου΄ν να αντιταχθου΄ν στους
ελε΄γχους αυτου΄ς και οφει΄λουν να διευκολυ΄νουν τη διεξαγωγη΄
τους ανα΄ πα΄σα στιγµη΄.
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α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 5 της συµφωνι΄ας εξετα΄ζει κα΄θε θε΄µα που
αφορα΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και τη θε΄ση σε εφαρµογη΄ του.
2.
Η Οµα΄δα Εργασι΄ας εξετα΄ζει κατα΄ τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα
την εξε΄λιξη των εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν στους τοµει΄ς που διε΄πονται απο΄
το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. ∆ιατυπω΄νει κυρι΄ως προτα΄σεις, τις οποι΄ες
υποβα΄λλει στην επιµε΄ρους επιτροπη΄ µε σκοπο΄ την προσαρµογη΄ και
την ενηµε΄ρωση των προσαρτηµα΄των του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

TΙΤΛΟΣ ΙV

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 25
Οι τι΄τλοι Ι και ΙΙ δεν εφαρµο΄ζονται στα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 τα οποι΄α:
α)

τα οποι΄α βρι΄σκονται υπο΄ διαµετακο΄µιση στο ΄εδαφος ενο΄ς
απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη η΄

β)

κατα΄γονται απο΄ το ΄εδαφος ενο΄ς απο΄ τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη και αποστε΄λλονται σε µικρε΄ς ποσο΄τητες απο΄ το ΄ενα
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος στο α΄λλο, υπο΄ τους ο΄ρους και συ΄µφωνα
µε τις λεπτοµε΄ρειες που καθορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 3 του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 26

ανακοινω΄νουν αµοιβαι΄α, κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης της
ισχυ΄ος του παραρτη΄µατος:
—

—

β)

1.
Τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα τα οποι΄α, τη στιγµη΄ της ΄εναρξης
της ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ΄εχουν παραχθει΄,
παρασκευασθει΄, χαρακτηριστει΄ και παρουσιαστει΄ κατα΄ τρο΄πο συ΄µφωνο µε το νο΄µο η΄ την εσωτερικη΄ ρυ΄θµιση των συµβαλλοµε΄νων
µερω΄ν, αλλα΄ αντι΄θετο προς το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, µπορου΄ν να
τεθου΄ν σε εµπορι΄α µε΄χρι εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των.
2.
Πλην αντι΄θετων διατα΄ξεων, οι οποι΄ες θα συµφωνηθου΄ν απο΄
κοινου΄, η εµπορι΄α των αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων που ΄εχουν
παραχθει΄, παρασκευασθει΄, χαρακτηριστει΄ και παρουσιαστει΄ συ΄µφωνα µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, αλλα΄ των οποι΄ων η παραγωγη΄, η
παρασκευη΄, η περιγραφη΄ και η παρουσι΄αση καθι΄στανται µη
συ΄µφωνες στη συνε΄χεια τροποποι΄ησης του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, µπορου΄ν να συνεχιστει΄ µε΄χρι εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των.

'Αρθρο 29

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη:
α)

'Αρθρο 28

τον κατα΄λογο των αρµοδι΄ων οργα΄νων για την κατα΄ρτιση
των εγγρα΄φων που συνοδευ΄ουν τη µεταφορα΄ των
αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων κατ' εφαρµογη΄ του
α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 1,
τον κατα΄λογο των αρµοδι΄ων οργα΄νων για την βεβαι΄ωση
της ονοµασι΄ας προε΄λευσης στα ΄εγγραφα που συνοδευ΄ουν τη µεταφορα΄ των αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων
κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 1,

—

τον κατα΄λογο των αρµοδι΄ων αρχω΄ν και των αρχω
΄ν
επαφη΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 12 στοιχει΄α β)
και γ),

—

τον κατα΄λογο των εγκεκριµε΄νων εργαστηρι΄ων που
προ΄κειται να πραγµατοποιη΄σουν τις αναλυ΄σεις συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 22 παρα΄γραφος 2,

προβαι΄νουν σε διαβουλευ΄σεις και ενηµερω΄νονται σχετικα΄ µε
τα µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ απο΄ κα΄θε ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος. Ειδικο΄τερα, ανακοινω΄νουν αµοιβαι΄α τις αντι΄στοιχες
διατα΄ξεις καθω΄ς και συ΄νοψη των διοικητικω΄ν και δικαστικω΄ν
αποφα΄σεων που ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικε΄ς για την ορθη΄
εφαρµογη΄ του,

'Αρθρο 27
1.
Η οµα΄δα εργασι΄ας «αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα» που καλει΄ται
στο εξη΄ς Οµα΄δα Εργασι΄ας, η οποι΄α ΄εχει συσταθει΄ συ΄µφωνα µε το

1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη αρχι΄ζουν διαβουλευ΄σεις, εα΄ν ΄ενα
απ' αυτα΄ θεωρει΄ ο΄τι το α΄λλο δεν εκπλη΄ρωσε µια υποχρε΄ωση
δυνα΄µει του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
2.
Το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, το οποι΄ο ζητει΄ τις διαβουλευ΄σεις,
παρε΄χει στο α΄λλο µε΄ρος ο΄λες τις απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες για
τη λεπτοµερη΄ εξε΄ταση της συγκεκριµε΄νης περι΄πτωσης.
3.
Σε περι΄πτωση που κα΄ποια καθυστε΄ρηση µπορει΄ να θε΄σει σε
΄ πινη υγει΄α η΄ παρεµποδι΄ζει την αποτελεσµατικο΄κι΄νδυνο την ανθρω
τητα των µε΄τρων ελε΄γχου της απα΄της, µπορου΄ν να ληφθου΄ν
κατα΄λληλα ενδια΄µεσα µε΄τρα διασφα΄λισης, χωρι΄ς να προηγηθου΄ν
διαβουλευ΄σεις, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι οι διαβουλευ΄σεις θα
πραγµατοποιηθου΄ν αµε΄σως µετα΄ τη λη΄ψη των µε΄τρων αυτω΄ν.
4.
Εα΄ν, µετα΄ τις διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στις
παραγρα΄φους 1 και 3, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεν ΄εχουν καταλη΄ξει
σε συµφωνι΄α, το µε΄ρος, το οποι΄ο ζη΄τησε τις διαβουλευ΄σεις η΄ ΄ελαβε
τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3, µπορει΄ να λα΄βει
κατα΄λληλα συντηρητικα΄ µε΄τρα ω΄στε να επιτραπει΄ η ορθη΄ εφαρµογη΄
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 30
Η εφαρµογη΄ της ανταλλαγη΄ς επιστολω΄ν µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε την συνεργασι΄α στον τοµε΄α του επιση΄µου ελε΄γχου των οι΄νων, που υπεγρα΄φη
στις 15 Οκτωβρι΄ου 1984 στις Βρυξε΄λλες, αναστε΄λλεται ο΄σο χρο΄νο
ισχυ΄ει το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
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Προσα΄ρτηµα 1
Κατα΄λογος των πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 σχετικα΄ µε τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα

A.

΄ ν προϊο΄ντων
Πρα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται κατα΄ την εισαγωγη΄ και την εµπορι΄α στην Ελβετι΄α των αµπελο-οινικω
καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (*)
1.

3 7 3 R 2 8 0 5 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2805/73 της Επιτροπη΄ς, της 12ης Οκτωβρι΄ου 1973, περι΄
καταρτι΄σεως του πι΄νακα λευκω΄ν οι΄νων ποιο΄τητος παραγοµε΄νων εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω΄ν και εισαγοµε΄νων
λευκω΄ν οι΄νων ποιο΄τητας που ΄εχουν διακριτικη΄ περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη και περιορισµε΄νων µεταβατικω΄ν
διατα΄ξεων ως προς την περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη οι΄νων που ΄εχουν παραχθει΄ πριν απο΄ την 1η Οκτωβρι΄ου
1973 (ΕΕ L 289 της 16.10.1973, σ. 21), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 7 7 R 0 9 6 6 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 966/77 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 115 της 6.5.1977, σ. 77)

2.

3 7 4 R 2 3 1 9 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2319/74 της Επιτροπη΄ς, της 10ης Σεπτεµβρι΄ου 1974, περι΄
καθορισµου΄ ορισµε΄νων γεωργικω΄ν εκτα΄σεων, των οποι΄ων οι επιτραπε΄ζιοι ει΄ναι µπορου΄ν να ΄εχουν µε΄γιστο
συνολικο΄ φυσικο΄ αλκοολικο΄ τι΄τλο 17 % (ΕΕ L 248 της 11.9.1974, σ. 7)

3.

3 7 5 L 0 1 0 6 : οδηγι΄α 75/106/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1974, περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην προσυσκευασι΄α κατ' ο΄γκο ορισµε΄νων προσυσκευασµε΄νων
υγρω΄ν (ΕΕ L 42 της 15.2.1975, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την:
—

4.

3 7 6 L 0 8 9 5 : οδηγι΄α 76/895/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 23ης Νοεµβρι΄ου 1976, περι΄ του καθορισµου΄ της
µεγι΄στης περιεκτικο΄τητας για τα κατα΄λοιπα των φυτοφαρµα΄κων επι΄ και εντο΄ς των οπωροκηπευτικω΄ν (ΕΕ L 340
της 9.12.1976, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την:
—

5.

3 8 9 L 0 6 7 6 : οδηγι΄α 89/676/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 398 της 30.12.1989, σ. 18)

3 9 7 L 0 0 4 1 : οδηγι΄α 97/41/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 184 της 12.7.1997, σ. 33)

3 7 8 R 1 9 7 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1972/78 της Επιτροπη΄ς, της 16ης Αυγου΄στου 1978, περι΄
καθορισµου΄ των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς για οινολογικε΄ς πρακτικε΄ς (ΕΕ L 226 της 17.8.1978, σ. 11), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 8 0 R 0 0 4 5 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 45/80 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 7 της 11.1.1980, σ. 12)

6.

3 7 9 L 0 7 0 0 : οδηγι΄α 79/700/ΕΟΚ, της Επιτροπη΄ς, της 24ης Ιουλι΄ου 1979, περι΄ καθορισµου΄ κοινοτικω΄ν
µεθο΄δων δειγµατοληψι΄ας για τον επι΄σηµο ΄ελεγχο των καταλοι΄πων φυτοφαρµα΄κων επι΄ και εντο΄ς των
οπωροκηπευτικω΄ν (ΕΕ L 207 της 15.8.1979, σ. 26)

7.

3 8 4 R 2 3 9 4 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2394/84 της Επιτροπη΄ς, της 20η΄ς Αυγου΄στου 1984, περι΄
προσδιορισµου΄, για τις αµπελο-οινικε΄ς περιο΄δους 1984/1985, και 1985/86 των ο΄ρων χρησιµοποι΄ησης ρητινω΄ν
ανταλλαγη΄ς ιο΄ντων και καθορισµου΄ λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς για την επεξεργασι΄α συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους
σταφυλη΄ς ανακαθαρισµε΄νου (ΕΕ L 224 της 21.8.1984, σ. 8), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 8 6 R 2 7 5 1 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2751/86 της Επιτροπη΄ς, της 4ης Σεπτεµβρι΄ου 1986 (ΕΕ L 253
της 5.9.1986, σ. 11)

8.

3 8 5 R 3 8 0 4 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3804/85 του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985, για την
κατα΄ρτιση του καταλο΄γου των φυτευµε΄νων µε αµπε΄λια επιφανειω΄ν σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς της Ισπανι΄ας για τις
οποι΄ες οι επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι µπορου΄ν να ΄εχουν αποκτηµε΄νο αλκοολικο΄ τι΄τλο κατω΄τερο των κοινοτικω΄ν
απαιτη΄σεων (ΕΕ L 367 της 31.12.1985, σ. 37)

9.

3 8 6 R 0 3 0 5 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 305/86 της Επιτροπη΄ς, της 12ης Φεβρουαρι΄ου 1986, σχετικα΄ µε τη
µε΄γιστη ολικη΄ περιεκτικο΄τητα σε θειικο΄ ανυδρι΄τη των οι΄νων που κατα΄γονται απο΄ την Κοινο΄τητα και παρα΄γονται
πριν απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 1986 και, κατα΄ τη δια΄ρκεια µεταβατικη΄ς περιο΄δου, των εισαγοµε΄νων οι΄νων (ΕΕ
L 38 της 13.2.1986, σ. 13)

10. 3 8 6 R 1 8 8 8 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1888/86 της Επιτροπη΄ς, της 18ης Ιουνι΄ου 1986, σχετικα΄ µε τη
µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε ολικο΄ θειικο΄ ανυδρι΄τη ορισµε΄νων αφρωδω΄ν οι΄νων που κατα΄γονται απο΄ την Κοινο΄τητα
και παρα΄γονται πριν απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 1986 και, κατα΄ τη δια΄ρκεια µεταβατικη΄ς περιο΄δου, των
εισαγο΄µενων αφρωδω΄ν οι΄νων (ΕΕ L 163 της 19.6.1986, σ. 19)
(*) Για την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α, κατα΄σταση κατα΄ την 1η Αυγου΄στου 1998. Για την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α, κατα΄σταση κατα΄ την 1η Ιανουαρι΄ου
1999.
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11. 3 8 6 R 2 0 9 4 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2094/86 της Επιτροπη΄ς, της 3ης Ιουλι΄ου 1986, για τις λεπτοµε΄ρειες
εφαρµογη΄ς σχετικα΄ µε τη χρησιµοποι΄ηση τρυγικου΄ οξε΄ος για τη µει΄ωση της οξυ΄τητας καθορισµε΄νων
αµπελουργικω΄ν προϊο΄ντων σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς της ζω΄νης Α (ΕΕ L 180 της 4.7.1986, σ. 17), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 8 6 R 2 7 3 6 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2736/86 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 252 της 4.9.1986, σ. 15)

12. 3 8 7 R 0 8 2 2 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συµβουλι΄ου, της 16ης Μαρτι΄ου 1987, για την κοινη΄
οργα΄νωση της αµπελο-οινικη΄ς αγορα΄ς (ΕΕ L 84 της 27.3.1987, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 1 6 2 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1627/98 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 8)

13. 3 8 7 R 0 8 2 3 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 823/87 του Συµβουλι΄ου, της 16ης Μαρτι΄ου 1987, για τη θε΄σπιση
ειδικω΄ν διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τους οι΄νους ποιο΄τητας που παρα΄γονται εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω΄ν (ΕΕ L 84
της 27.3.1987, σ. 59), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 6 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1426/96 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 184 της 24.7.1996, σ. 1)

14. 3 8 8 R 3 3 7 7 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3377/88 της Επιτροπη΄ς, της 28ης Οκτωβρι΄ου 1998, που
εξουσιοδοτει΄ το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο να επιτρε΄πει, υπο΄ ορισµε΄νους ο΄ρους, συµπληρωµατικη΄ αυ΄ξηση του
αλκοολικου΄ τι΄τλου ορισµε΄νων επιτραπε΄ζιων οι΄νων (ΕΕ L 296 της 29.10.1988, σ. 69)
15. 3 8 8 R 4 2 5 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 του Συµβουλι΄ου, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988, σχετικα΄ µε
την παρασκευη΄ και εµπορι΄α κρασιω΄ν λικε΄ρ που παρα΄γονται στην Κοινο΄τητα (ΕΕ L 373 της 31.12.1988, σ. 59),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 1 6 2 9 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1629/98 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 11)

16. 3 8 9 L 0 1 0 7 : οδηγι΄α 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988, για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω
΄ ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα προ΄σθετα που µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται στα τρο΄φιµα τα οποι΄α
προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη διατροφη΄ (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27), ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την:
—

3 9 4 L 0 0 3 4 : οδηγι΄α 94/34/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 1)

17. 3 8 9 L 0 1 0 9 : οδηγι΄α 89/109/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1989, για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα υλικα΄ και αντικει΄µενα που προορι΄ζονται να ΄ερθουν σε επαφη΄ µε
τρο΄φιµα (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 38) ο΄πως διορθω΄θηκε στην ΕΕ L 347 της 28.11.1989, σ. 37
18. 3 8 9 L 0 3 9 6 : οδηγι΄α 89/396/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 14ης Ιουνι΄ου 1989, σχετικα΄ µε τις ενδει΄ξεις η΄ τα
ση΄µατα που επιτρε΄πουν την αναγνω΄ριση της παρτι΄δας στην οποι΄α ανη΄κει ΄ενα τρο΄φιµο (ΕΕ L 186 της 30.6.1989,
σ. 21), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την:
—

3 9 2 L 0 0 1 1 : οδηγι΄α 92/11/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 65 της 11.3.1992, σ. 32)

19. 3 8 9 R 2 2 0 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2202/89 της Επιτροπη΄ς, της 20η΄ς Ιουλι΄ου 1989, περι΄ ορισµου΄ της
ανα΄µειξης, της οινοποι΄ησης, του εµφιαλωτη΄ και της εµφια΄λωσης (ΕΕ L 209 της 21.7.1989, σ. 31)
20. 3 8 9 R 2 3 9 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 του Συµβουλι΄ου, της 24ης Ιουλι΄ου 1989, σχετικα΄ µε τη
θε΄σπιση των γενικω΄ν κανο΄νων για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των οι΄νων και των γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν (ΕΕ
L 232 της 9.8.1989, σ. 13), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1427/96 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 184 της 24.7.1996, σ. 3)

21. 3 9 0 L 0 6 4 2 : οδηγι΄α 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 27ης Νοεµβρι΄ου 1990, που αφορα΄ τον καθορισµο΄
των ανω΄τατων περιεκτικοτη΄των για τα κατα΄λοιπα φυτοφαρµα΄κων επα΄νω η΄ µε΄σα σε ορισµε΄να προϊο΄ντα φυτικη΄ς
προε΄λευσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των οπωροκηπευτικω΄ν (ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την:
—

3 9 7 L 0 0 7 1 : οδηγι΄α αριθ. 97/71/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 347 της 18.12.1997, σ. 42)

22. 3 9 0 R 2 6 7 6 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90 της Επιτροπη΄ς, της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1990, περι΄
καθορισµου΄ κοινοτικω΄ν µεθο΄δων ανα΄πτυξης που εφαρµο΄ζονται στον οινικο΄ τοµε΄α (EE L 272 της 3.10.1990,
σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 7 R 0 8 2 2 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 822/97 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 117 της 7.5.1997, σ. 10)

23. 3 9 0 R 3 2 0 1 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90 της Επιτροπη΄ς, της 16ης Οκτωβρι΄ου 1990, περι΄ των
λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς για το χαρακτηρισµο΄ και την παρουσι΄αση οι΄νων και γλευκω΄ν σταφυλη΄ς (ΕΕ L 309 της
8.11.1990, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 0 8 4 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 847/98 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 120 της 23.4.1998, σ. 14)
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Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2 εδα΄φιο δευ΄τερο και παρα΄γραφος 3 δεν εφαρµο΄ζεται.
24. 3 9 0 R 3 2 2 0 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3220/90 της Επιτροπη΄ς, της 7ης Νοεµβρι΄ου 1990, που ορι΄ζει τις
προϋποθε΄σεις χρη΄σης ορισµε΄νων οινολογικω΄ν πρακτικω΄ν που προβλε΄πονται απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 (ΕΕ L 308 της 8.11.1990, σ. 22), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 7 R 2 0 5 3 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2053/97 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 287 της 21.10.1997, σ. 15)

25. 3 9 1 R 3 2 2 3 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3223/91 της Επιτροπη΄ς, της 5ης Νοεµβρι΄ου 1991, που εξουσιοδοτει΄
το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο να επιτρε΄πει, υπο΄ ορισµε΄νους ο΄ρους, συµπληρωµατικη΄ αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου
ορισµε΄νων επιτραπε΄ζιων οι΄νων (ΕΕ L 305 της 6.11.1991, σ. 14)
26. 3 9 1 R 3 8 9 5 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3895/91 του Συµβουλι΄ου, της 11ης ∆εκεµβρι΄ου 1991, για τη
θε΄σπιση ορισµε΄νων κανο΄νων για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση ειδικω΄ν οι΄νων (ΕΕ L 368 της 31.12.1991,
σ. 1)
27. 3 9 1 R 3 9 0 1 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3901/91 της Επιτροπη΄ς, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1991, για ορισµε΄νες
λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των ειδικω΄ν οι΄νων (ΕΕ L 368 της 31.12.1991,
σ. 15)
28. 3 9 2 R 1 2 3 8 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1238/92 της Επιτροπη΄ς, της 8ης Μαι΅ου 1992, περι΄ καθορισµου΄
των κοινοτικω΄ν µεθο΄δων ανα΄λυσης της ουδε΄τερης αλκοο΄λης οι οποι΄ες εφαρµο΄ζονται στον τοµε΄α του οι΄νου (ΕΕ
L 130 της 15.5.1992, σ. 13)
29. 3 9 2 R 2 3 3 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2332/92 του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουλι΄ου 1992, περι΄ των
αφρωδω΄ν οι΄νων των παραγοµε΄νων στην Κοινο΄τητα (ΕΕ L 231 της 13.8.1992, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 1 6 2 9 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1629/98 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 11)

30. 3 9 2 R 2 3 3 3 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2333/92 του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουλι΄ου 1992, για τη θε΄σπιση
των γενικω΄ν κανο΄νων σχετικα΄ µε την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των αφρωδω΄ν οι΄νων και αεριου΄χων αφρωδω΄ν
οι΄νων (ΕΕ L 231 της 13.8.1992, σ. 9), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 9 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1429/96 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 184 της 24.7.1996, σ. 9)

31. 3 9 2 R 3 4 5 9 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3459/92 της Επιτροπη΄ς, της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1992, που
εξουσιοδοτει΄ το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο να επιτρε΄πει συµπληρωµατικη΄ αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου των
επιτραπε΄ζιων οι΄νων και οι΄νων ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς (ΕΕ L 350 της 1.12.1992,
σ. 60)
32. 3 9 3 R 0 3 1 5 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συµβουλι΄ου, της 8ης Φεβρουαρι΄ου 1993, για τη
θε΄σπιση κοινοτικω΄ν διαδικασιω΄ν για τις προσµει΄ξεις των τροφι΄µων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1)
33. 3 9 3 R 5 8 6 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 586/93 της Επιτροπη΄ς, της 12ης Μαρτι΄ου 1993, για την παρε΄κκλιση
απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις, ο΄σον αφορα΄ το βαθµο΄ πτητικη΄ς οξυ΄τητας που περιε΄χουν ορισµε΄νοι οι΄νοι (ΕΕ L 61 της
13.3.1993, σ. 39), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 0 6 9 3 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 693/96 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 97 της 18.4.1996, σ. 17)

34. 3 9 3 R 2 2 3 8 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2238/93 της Επιτροπη΄ς, της 26ης Ιουλι΄ου 1993, περι΄ των
συνοδευτικω΄ν εγγρα΄φων κατα΄ τη µεταφορα΄ αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων και των βιβλι΄ων που πρε΄πει να τηρου΄νται
στον αµπελο-οινικο΄ τοµε΄α (ΕΕ L 200 της 10.8.1993, σ. 10), ο΄πως διορθω΄θηκε στην ΕΕ L 301 της 8.12.1993,
σ. 29.
Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

στην περι΄πτωση που το ΄εγγραφο ισοδυναµει΄ µε βεβαι΄ωση ονοµασι΄ας προελευ΄σεως που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 7 του κανονισµου΄, οι ενδει΄ξεις επικυρω΄νονται, στην περι΄πτωση του α΄ρθρου 7 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο γ) περι΄πτωση πρω΄τη:
—

στα αντι΄τυπα αριθ. 1, αριθ. 2 και αριθ. 4 στην περι΄πτωση του εγγρα΄φου που αναφε΄ρεται στον
κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92, η΄

—

στα αντι΄τυπα αριθ. 1 και αριθ. 2 στην περι΄πτωση του εγγρα΄φου που αναφε΄ρεται στον κανονισµο΄
(ΕΟΚ) αριθ. 3649/92.
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στην περι΄πτωση µεταφορα΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 2, εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθοι
κανο΄νες:
(i)

(ii)

γ)

στην περι΄πτωση του εγγρα΄φου που αναφε΄ρεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92:
—

το αντι΄τυπο αριθ. 2 συνοδευ΄ει το προϊο΄ν απο΄ τον το΄πο φο΄ρτωσης µε΄χρι τον το΄πο εκφο΄ρτωσης
στην Ελβετι΄α και επιδι΄δεται στον παραλη΄πτη η΄ σε αντιπρο΄σωπο΄ του,

—

το αντι΄τυπο αριθ. 4 η΄ επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο του αντιτυ΄που αριθ. 4 επιδι΄δεται στις αρµο΄διες
ελβετικε΄ς αρχε΄ς απο΄ τον παραλη΄πτη

στην περι΄πτωση του εγγρα΄φου που αναφε΄ρεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92:
—

το αντι΄τυπο αριθ. 2 συνοδευ΄ει το προϊο΄ν απο΄ τον το΄πο φο΄ρτωσης µε΄χρι τον το΄πο εκφο΄ρτωσης
στην Ελβετι΄α και επιδι΄δεται στον παραλη΄πτη η΄ σε αντιπρο΄σωπο΄ του,

—

΄ενα επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο του αντιτυ΄που αριθ. 2 επιδι΄δεται στις αρµο΄διες ελβετικε΄ς αρχε΄ς
απο΄ τον παραλη΄πτη

πε΄ραν των ενδει΄ξεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3, το ΄εγγραφο περιλαµβα΄νει ΄ενδειξη που καθιστα΄
δυνατη΄ την αναγνω΄ριση της ταυτο΄τητας της παρτι΄δας στην οποι΄α ανη΄κει το αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν,
συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 89/396/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 14ης Ιουνι΄ου 1989 (ΕΕ L 186 της 30.6.1989,
σ. 21)

35. 3 9 3 R 3 1 1 1 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 3111/93 της Επιτροπη΄ς, της 10ης Νοεµβρι΄ου 1993, για την κατα΄ρτιση
των καταλο΄γων των κρασιω΄ν λικε΄ρ ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς, οι οποι΄ες αναφε΄ρονται
στα α΄ρθρα 3 και 12 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 (ΕΕ L 278 της 11.11.1993, σ. 48), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 9 8 R 0 6 9 3 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 693/98 της Επιτροπη΄ς, της 27ης Μαρτι΄ου 1998 (ΕΕ L 96 της
28.3.1998, σ. 17)

36. 3 9 4 L 0 0 3 6 : οδηγι΄α 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Ιουνι΄ου
1994, για τις χρωστικε΄ς που µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται στα τρο΄φιµα (ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13),
ο΄πως διορθω΄θηκε στην ΕΕ L 252 της 4.10.1996, σ. 23.
37. 3 9 4 R 2 7 3 3 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2733/94 της Επιτροπη΄ς, της 9ης Νοεµβρι΄ου 1994, που εξουσιοδοτει΄
το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο να επιτρε΄πει, συµπληρωµατικη΄ αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου των επιτραπε΄ζιων οι΄νων και
οι΄νων ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς (ΕΕ L 289 της 10.11.1994, σ. 5)
38. 3 9 4 R 3 2 9 9 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 3299/94 της Επιτροπη΄ς, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1994, σχετικα΄ µε τα
µεταβατικα΄ µε΄τρα που εφαρµο΄ζονται στην Αυστρι΄α για τον αµπελο-οινικο΄ τοµε΄α (ΕΕ L 341 της 30.12.1994,
σ. 37), ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 9 5 R 0 6 7 0 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 670/95 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 70 της 30.3.1995)

39. 3 9 5 L 0 0 0 2 : οδηγι΄α 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς Φεβρουαρι΄ου
1995, για τα προ΄σθετα τροφι΄µων πλην των χρωστικω΄ν και των γλυκαντικω΄ν (ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την:
—

3 9 6 L 0 0 8 5 : οδηγι΄α 96/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 86 της
28.3.1997, σ. 4)

40. 3 9 5 R 0 5 5 4 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 554/95 της Επιτροπη΄ς, της 13ης Μαρτι΄ου 1995, για τις λεπτοµε΄ρειες
εφαρµογη΄ς της περιγραφη΄ς και παρουσι΄ασης των αφρωδω΄ν οι΄νων και των αεριου΄χων αφρωδω΄ν οι΄νων (ΕΕ L 56
της 14.3.1995, σ. 3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 9 6 R 1 9 1 5 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1915/96 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 252 της 4.10.1996, σ. 10)

41. 3 9 5 R 0 5 9 3 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 593/95 της Επιτροπη΄ς, της 17ης Μαρτι΄ου 1995, για τα µεταβατικα΄
µε΄τρα ο΄σον αφορα΄ την ανα΄µειξη των επιτραπε΄ζιων οι΄νων στην Ισπανι΄α για το ΄ετος 1995 (EE L 60 της
18.3.1995, σ. 3)
42. 3 9 5 R 0 5 9 4 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 594/95 της Επιτροπη΄ς, της 17ης Μαρτι΄ου 1995, για µεταβατικο΄
µε΄τρο ο΄σον αφορα΄ την ολικη΄ οξυ΄τητα οι΄νων που παρα΄γονται στην Ισπανι΄α και την Πορτογαλι΄α και διατι΄θενται
προς κατανα΄λωση στην αγορα΄ των κρατω΄ν µελω΄ν για το 1995 (EE L 60 της 18.3.1995, σ. 5)
43. 3 9 5 R 0 8 7 8 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 878/95 της Επιτροπη΄ς, της 21ης Απριλι΄ου 1995, για παρε΄κκλιση απο΄
τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 ο΄σον αφορα΄ την αυ΄ξηση της οξυ΄τητας των εµπλουτισµε΄νων οι΄νων παραγωγη΄ς
1994/1995 στις επαρχι΄ες της Verona και της Piacenza (Ιταλι΄α) (EE L 91 της 22.4.1995, σ. 1)
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44. 3 9 5 R 2 7 2 9 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2729/95 της Επιτροπη΄ς, της 27ης Νοεµβρι΄ου 1995, σχετικα΄ µε τον
φυσικο΄ αλκοολικο΄ τι΄τλο κατ' ο΄γκο του «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» και του «Prosecco del
Montello e dei Colli Asolani» που ΄εχουν παραχθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου 1995/1996 καθω΄ς και τον
ελα΄χιστον αλκοολικο΄ τι΄τλο κατ' ο΄γκο των ποσοτη΄των που προορι΄ζονται για την παρασκευη΄ τους (EE L 284 της
28.11.1995, σ. 5)
45. 3 9 6 R 1 1 2 8 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1128/96 της Επιτροπη΄ς, της 24ης Ιουνι΄ου 1996, περι΄ λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς ο΄σον αφορα΄ την ανα΄µειξη των επιτραπε΄ζιων οι΄νων στην Ισπανι΄α (EE L 150 της 25.6.1996, σ. 13)
46. 3 9 8 R 0 8 8 1 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 881/98 της Επιτροπη΄ς, της 24ης Απριλι΄ου 1998 περι΄ λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς σχετικω΄ν µε την προστασι΄α των συµπληρωµατικω΄ν παραδοσιακω΄ν ενδει΄ξεων που χρησιµοποιου΄νται
για τα ν.q.p.r.d. (κρασια΄ ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς) (EE L 124 της 25.4.1998, σ. 22)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΑ ΣΥΜBΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν γνω΄ση του περιεχοµε΄νου των ακο΄λουθων πρα΄ξεων:

B.

΄ ν προϊο΄ντων
Πρα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται κατα΄ την εισαγωγη΄ και την εµπορι΄α στην Κοινο΄τητα αµπελο-οινικω
καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (*)
1.

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος περι΄ γεωργι΄ας, της 29ης Απριλι΄ου 1998 (ΕΣ 1998 3033).

2.

∆ια΄ταγµα σχετικα΄ µε την αµπελουργι΄α και την εισαγωγη΄ οι΄νου, της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 (ΕΣ 1999 86)

3.

∆ια΄ταγµα του OFAG της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε την οµοσπονδιακη΄ κατα΄ταξη των ποικιλιω΄ν
οιναµπε΄λου και την εξε΄ταση των ποικιλιω΄ν (ΕΣ 1999 535).

4.

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος περι΄ τροφι΄µων και αντικειµε΄νων τρε΄χουσας χρη΄σης (Νο΄µος περι΄ τροφι΄µων, LDAl), της
9ης Οκτωβρι΄ου 1992, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 29 Απριλι΄ου 1998 (ΕΣ 1998 3033)

5.

∆ια΄ταγµα της 1ης Μαρτι΄ου 1995 περι΄ τροφι΄µων (ODAl), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου
1998 (ΕΣ 1999 303).
Προς τον σκοπο΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, το δια΄ταγµα προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

κατ' εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 11 ΄εως 16, οι επιτρεπο΄µενες οινολογικε΄ς πρακτικε΄ς ει΄ναι οι εξη΄ς:
1)

ο αερισµο΄ς η΄ η ανα΄δευση µε τη βοη΄θεια αργου΄, αζω΄του η΄ οξυγο΄νου,

2)

οι θερµικε΄ς επεξεργασι΄ες,

3)

η χρησιµοποι΄ηση σε ξηρου΄ς οι΄νους και σε ποσο΄τητες µη υπερβαι΄νουσες το 5 % νωπη΄ς οινολα΄σπης,
υγιου΄ς και µη διαλυµε΄νης, που περιε΄χει ζυµοµυ΄κητες απο΄ την προ΄σφατη οινοποι΄ηση ξηρου΄ οι΄νου,

4)

η φυγοκε΄ντρηση και η διη΄θηση, µε η΄ χωρι΄ς αδρανε΄ς διηθητικο΄ µε΄σο, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι µετα΄ την
επεξεργασι΄α αυτη΄ δεν παραµε΄νουν στο προϊο΄ν ανεπιθυ΄µητα κατα΄λοιπα,

5)

η χρη΄ση ζυµω΄ν οινοποι΄ησης,

6)

η χρη΄ση παρασκευασµα΄των απο΄ κυτταρικα΄ τοιχω΄µατα ζυµοµυκη΄των µε΄χρι 40 γραµµαρι΄ων ανα΄
εκατο΄λιτρο κατ' ανω΄τατο ο΄ριο,

7)

η χρη΄ση πολυβινυλοπολυπυρολιδο΄νης µε΄χρι 80 γραµµαρι΄ων ανα΄ εκατο΄λιτρο κατ' ανω΄τατο ο΄ριο,

8)

η χρη΄ση γαλακτικω΄ν βακτηριδι΄ων σε οινικο΄ αιω΄ρηµα,

9)

η προσθη΄κη µιας η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τις ακο΄λουθες ουσι΄ες ω΄στε να ευνοηθει΄ η ανα΄πτυξη
ζυµοµυκη΄των:
—

φωσφορικου΄ διαµµω΄νιου η΄ θειικου΄ αµµω΄νιου µε΄χρι 0,3 γραµµαρι΄ων ανα΄ λι΄τρο,

(*) Για την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α, κατα΄σταση κατα΄ την 1η Αυγου΄στου 1998. Για την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α, κατα΄σταση κατα΄ την 1η Ιανουαρι΄ου
1999.
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—

θειω΄δους αµµω΄νιου η΄ ο΄ξινου διθειω΄δους αµµω΄νιου µε΄χρι 0,2 γραµµαρι΄ων ανα΄ λι΄τρο, τα
προϊο΄ντα αυτα΄ µπορου΄ν επι΄σης να χρησιµοποιηθου΄ν µαζι΄ µε΄χρι ολικη΄ς περιεκτικο΄τητας
0,3 γραµµαρι΄ων ανα΄ λι΄τρο, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι θα τηρηθει΄η ανωτε΄ρω οριακη΄ τιµη΄ 0,2 γραµµαρι΄ων
ανα΄ λι΄τρο,

—

διυδροχλωρικη΄ς θειαµι΄νης µε΄χρι 0,6 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο, εκφραζο΄µενης σε θειαµι΄νη,

10) η χρη΄ση διοξειδι΄ου του α΄νθρακος, αργου΄ η΄ αζω΄του, ει΄τε χωριστα΄ ει΄τε σε µει΄γµα µεταξυ΄ τους,
αποκλειστικα΄ για τη δηµιουργι΄α αδρανου΄ς περιβα΄λλοντος και για την επεξεργασι΄α του προϊο΄ντος
απουσι΄α αε΄ρος,
11) η προσθη΄κη διοξειδι΄ου το α΄νθρακα, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η περιεκτικο΄τητα του ου΄τως επεξεργασµε΄νου
οι΄νου σε διοξει΄διο του α΄νθρακα δεν θα υπερβαι΄νει τα 2 γραµµα΄ρια ανα΄ λι΄τρο,
12) η χρη΄ση, υπο΄ ο΄ρους συ΄µφωνους µε την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α θειω΄δους ανυδρι΄του, ο΄ξινου θειω΄δους
καλι΄ου η΄ µεταδιθειω΄δους καλι΄ου, το οποι΄ο µπορει΄ να ονοµα΄ζεται επι΄σης πυροθειω΄δες κα΄λιο,
13) η προσθη΄κη σορβικου΄ οξε΄ος η΄ σορβικου΄ καλι΄ου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η σε σορβικο΄ οξυ΄ τελικη΄
περιεκτικο΄τητα του επεξεργασµε΄νου προϊο΄ντος το οποι΄ο θα διατεθει΄ στην αγορα΄ για απευθει΄ας
κατανα΄λωση απο΄ τον α΄νθρωπο, δεν θα υπερβαι΄νει τα 200 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο,
14) η προσθη΄κη L-ασκορβικου΄ οξε΄ος µε΄χρι 150 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο,
15) η προσθη΄κη κιτρικου΄ οξε΄ος για σταθεροποι΄ηση του οι΄νου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η τελικη΄ περιεκτικο΄τητα
στον ου΄τως επεξεργασµε΄νο οι΄νο δεν θα υπερβαι΄νει το 1 γραµµα΄ριο ανα΄ λι΄τρο,
16) η χρη΄ση τρυγικου΄ οξε΄ος η΄ µηλικου΄ οξε΄ος για την αυ΄ξηση της οξυ΄τητας του οι΄νου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
η αρχικη΄ περιεκτικο΄τητα σε οξε΄α δεν θα αυξηθει΄ κατα΄ περισσο΄τερο απο΄ 2,5 γραµµα΄ρια ανα΄ λι΄τρο,
εκφραζο΄µενη σε τρυγικο΄ οξυ΄,
17) η χρη΄ση µιας η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τις ακο΄λουθες ουσι΄ες για µει΄ωση της οξυ΄τητας:
—

ουδε΄τερο τρυγικο΄ κα΄λι,

—

διανθρακικο΄ κα΄λι,

—

ανθρακικο΄ ασβε΄στιο, το οποι΄ο µπορει΄ να περιε΄χει µικρε΄ς ποσο΄τητες διπλου΄ α΄λατος, ασβεστι΄ου
του L (+) τρυγικου΄ οξε΄ος και του L (-) µηλικου΄ οξε΄ος,

—

τρυγικο΄ ασβε΄στιο η΄ τρυγικο΄ οξυ΄,

—

οµοιογενε΄ς παρασκευ΄ασµα τρυγικου΄ οξε΄ος και ανθρακικου΄ ασβεστι΄ου σε ισοδυ΄ναµες,
αναλογι΄ες, υπο΄ µορφη΄ πολυ΄ λεπτη΄ς σκο΄νης,

18) η διαυ΄γαση µε µι΄α η΄ περισσο΄τερες απο΄ τις ακο΄λουθες ουσι΄ες οινολογικη΄ς χρη΄σεως:
—

εδω΄διµη ζελατι΄νη,

—

ιχθυο΄κολλα,

—

καζει΅νη και καζεϊνικο΄ κα΄λι,

—

ζωικο΄ λευ΄κωµα,

—

βεντονι΄τη,

—

διοξει΄διο του πυριτι΄ου υπο΄ µορφη΄ κολλοειδου΄ς πη΄γµατος η΄ κολλοειδου΄ς διαλυ΄µατος,

—

καολι΄νη,

—

τανι΄νη,

—

πηκτινολυτικα΄ ΄ενζυµα,

—

ενζυµατικα΄ παρασκευα΄σµατα της b-γλυκανα΄σης µε΄χρι 3 γραµµα΄ρια παρασκευα΄σµατος,

19) η προσθη΄κη τανι΄νης,
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20) η επεξεργασι΄α µε α΄νθρακα οινολογικη΄ς χρη΄σης (ενεργοποιηµε΄νος α΄νθρακας) µε΄χρι 100 γραµµα΄ρια
ξηρου΄ προϊο΄ντος ανα΄ εκατο΄λιτρο κατ' ανω΄τατο ο΄ριο,
21) η επεξεργασι΄α:
—

οι΄νων λευκω΄ν και οι΄νων ροζε΄, µε σιδηροκυανου΄χο κα΄λι,

—

οι΄νων ερυθρω΄ν, µε σιδηροκυανου΄χο κα΄λι η΄ µε φυτικο΄ ασβε΄στιο, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ο ου΄τως
επεξεργασµε΄νος οι΄νος περιε΄χει υπολει΄µµατα σιδη΄ρου,

22) η προσθη΄κη µετατρυγικου΄ οξε΄ος µε΄χρι 100 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο,
23) η χρη΄ση αραβικου΄ κο΄µεος,
24) η χρη΄ση DL-τρυγικου΄ οξε΄ος, καλου΄µενου επι΄σης και ρακεµικο΄ οξυ΄, η΄ του δια΄ καλι΄ου ουδετε΄ρου
α΄λατος αυτου΄ για καθι΄ζηση του πλεονα΄ζοντος ασβεστι΄ου,
25) η χρη΄ση, για την παρασκευη΄ αφρωδω΄ν οι΄νων µε ζυ΄µωση σε φια΄λη και µε αφαι΄ρεση της οινολα΄σπης
απο΄ το πω΄µα µε ΄εκρυση:
—

αλγινικου΄ ασβεστι΄ου η΄

—

αλγινικου΄ καλι΄ου,

26) η χρη΄ση θειικου΄ χαλκου΄, µε΄χρις 1 γραµµαρι΄ου ανα΄ εκατο΄λιτρο κατ' ανω΄τατο ο΄ριο, για την
αποµα΄κρυνση ελαττωµα΄των της οσµη΄ς και της γευ΄σης του οι΄νου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η σε χαλκο΄
περιεκτικο΄τητα του ου΄τως επεξεργασµε΄νου οι΄νου δεν θα υπερβαι΄νει το 1 χιλιοστο΄γραµµο ανα΄ λι΄τρο,
27) η προσθη΄κη ο΄ξινου τρυγικου΄ καλι΄ου για καθι΄ζηση της τρυγι΄ας,
28) η προσθη΄κη καραµε΄λας για ενι΄σχυση του χρω΄µατος των οι΄νων λικε΄ρ,
29) η χρη΄ση θειικου΄ ασβεστι΄ου για την παρασκευη΄ οι΄νων λικε΄ρ, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η σε θει΄ο περιεκτικο΄τητα
του ου΄τως επεξεργασµε΄νου οι΄νου δεν θα υπερβαι΄νει τα 2 γραµµα΄ρια ανα΄ λι΄τρο, εκφραζο΄µενη σε
θειικο΄ κα΄λι,
30) η επεξεργασι΄α µε ηλεκτροδια΄λυση του οι΄νου για να εξασφαλιστει΄ η σταθεροποι΄ηση του τρυγικου΄
οξε΄ος υπο΄ ο΄ρους συ΄µφωνους προς τους κανο΄νες που ΄εχει θεσπι΄σει το ∆ιεθνε΄ς Γραφει΄ο Αµπε΄λου και
Οι΄νου (OIV),
31) χρησιµοποι΄ηση ουρεα΄σης για τη µει΄ωση του ποσοστου΄ ουρι΄ας στον οι΄νο υπο΄ ο΄ρους συ΄µφωνους
προς τους κανο΄νες που ΄εχει θεσπι΄σει το ∆ιεθνε΄ς Γραφει΄ο Αµπε΄λου και Οι΄νου (OIV),
32) η προσθη΄κη αποστα΄γµατος οι΄νου η΄ σταφι΄δων η΄ ουδε΄τερης αλκοο΄λης οινικη΄ς προελευ΄σεως για την
παρασκευη΄ οι΄νων λικε΄ρ, υπο΄ ειδικου΄ς ο΄ρους, που ΄εχουν καθορισθει΄ απο΄ την ελβετικη΄ ρυ΄θµιση,
33) η προσθη΄κη, υπο΄ ειδικου΄ς ο΄ρους που ΄εχουν καθορισθει΄ απο΄ την ελβετικη΄ ρυ΄θµιση, συµπυκνωµε΄νου
γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ ανακαθαρισθε΄ντος συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν, για αυ΄ξηση του
φυσικου΄ αλκοολικου΄ τι΄τλου των σταφυλιω΄ν, του γλευ΄κους η΄ του οι΄νου,
34) η προσθη΄κη, υπο΄ ειδικου΄ς ο΄ρους που ΄εχουν καθορισθει΄ απο΄ την ελβετικη΄ ρυ΄θµιση, γλευ΄κους
σταφυλιω΄ν η΄ ανακαθαρισθε΄ντος συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν για γλυ΄κανση του οι΄νου.
β)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 371 του ∆ιατα΄γµατος, απαγορευ΄εται η ανα΄µειξη ενο΄ς ελβετικου΄ οι΄νου µε
΄εναν οι΄νο α΄λλης καταγωγη΄ς:
—

ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους ροζε΄ και τους ερυθρου΄ς οι΄νους των κατηφοριω΄ν 1 και 2 (οι΄νος µε ονοµασι΄α
προε΄λευσης και ΄ενδειξη προε΄λευσης), απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου του τε΄ταρτου ΄ετους που ΄επεται της θε΄σης
σε ισχυ΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,

—

ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους εκτο΄ς αυτω΄ν που αναφε΄ρονται στην πρω΄τη περι΄πτωση, των κατηγοριω΄ν 1
και 2 (οι΄νος µε ονοµασι΄α προε΄λευσης η΄ ΄ενδειξη προε΄λευσης), απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος,
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κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 372 του ∆ιατα΄γµατος, οι κανο΄νες περιγραφη΄ς και παρουσι΄ασης ει΄ναι
αυτοι΄ που εφαρµο΄ζονται στα εισαγο΄µενα προϊο΄ντα απο΄ τρι΄τες χω΄ρες που αναφε΄ρονται στους κατωτε΄ρω
κανονισµου΄ς:
(1)

3 8 9 R 2 3 9 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 του Συµβουλι΄ου, της 24ης Ιουλι΄ου 1989,
σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση των γενικω΄ν κανο΄νων για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των οι΄νων και
των γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν (EE L 232 της 9.8.1989, σ. 13), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1427/96 του Συµβουλι΄ου (EE L 184 της 24.7.1996,
σ. 3)

Προς τον σκοπο΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:

(2)

αα)

ο΄ταν ο ελβετικο΄ς οι΄νος ει΄ναι συσκευασµε΄νος στην Ελβετι΄α σε υποδοχει΄ς ονοµαστικου΄ ο΄γκου
60 λι΄τρων η΄ µικρο΄τερου, η ΄ενδειξη του εισαγωγε΄α που αναφε΄ρεται στα α΄ρθρα 25
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) και 26 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) του κανονισµου΄ µπορει΄ να
αντικατασταθει΄ απο΄ αυτη΄ του Ελβετου΄ παραγωγου΄, οινοποιου΄, εµπο΄ρου η΄ εµφιαλωτη΄,

ββ)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο i), στο α΄ρθρο 28 παρα΄γραφος 1
και στο α΄ρθρο 43 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) του κανονισµου΄ ο ο΄ρος «επιτραπε΄ζιος οι΄νος»
συµπληρου΄µενος ενδεχοµε΄νως απο΄ την ΄ενδειξη «ντο΄πιος οι΄νος» µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ για
τους ελβετικου΄ς οι΄νους µε ΄ενδειξη προε΄λευσης (οι΄νοι της κατηγορι΄ας 2), υπο΄ τους ο΄ρους που
καθορι΄ζονται στην ελβετικη΄ ρυ΄θµιση,

γγ)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 30 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) του κανονισµου΄, επιτρε΄πεται η
΄ενδειξη µιας η΄ περισσοτε΄ρων ποικιλιω΄ν αµπε΄λου, εφο΄σον ο ελβετικο΄ς οι΄νος προε΄ρχεται κατα΄
τουλα΄χιστον 85 % απο΄ την η΄ τις αναφερο΄µενες ποικιλι΄ες. Σε περι΄πτωση που αναφε΄ρονται
περισσο΄τερες ποικιλι΄ες, η ΄ενδειξη αυτη΄ θα πραγµατοποιει΄ται κατα΄ φθι΄νουσα σειρα΄ αναλογι΄ας,

δδ)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 31 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) του κανονισµου΄, επιτρε΄πεται η
΄ενδειξη του ΄ετους συγκοµιδη΄ς για ΄εναν οι΄νο της κατηγορι΄ας 1 η΄ 2 εφο΄σον αυτο΄ς προε΄ρχεται
κατα΄ τουλα΄χιστον 85 % απο΄ σταφυ΄λια που ΄εχουν συγκοµιστει΄ κατα΄ το υπο΄ψη ΄ετος.

3 9 0 R 3 2 0 1 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90 της Επιτροπη΄ς, της 16ης Οκτωβρι΄ου 1990,
περι΄ των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς για τον χαρακτηρισµο΄ και την παρουσι΄αση οι΄νων και γλευκω΄ν
σταφυλη΄ς (EE L 309 της 8.11.1990, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 0 8 4 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 847/98 της Επιτροπη΄ς (EE L 120 της 23.4.1998,
σ. 14)

Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:

(3)

αα)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄, ο αλκοολικο΄ς τι΄τλος µπορει΄
να αναφε΄ρεται κατα΄ δε΄κατο µονα΄δας του εκατοστιαι΄ου ο΄γκου,

ββ)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 14 παρα΄γραφος 7, οι ο΄ροι «demi-sec (ηµι΄ξηρος)» και
«moelleux (απαλο΄ς)» µπορει΄ να αντικατασταθου΄ν αντιστοι΄χως απο΄ τους ο΄ρους «légèrement
doux (ελαφρω΄ς γλυκυ΄ς)» και «demi-doux (ηµι΄γλυκος)»,

3 9 2 R 2 3 3 3 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2333/92 του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουλι΄ου 1992, για
τη θε΄σπιση των γενικω΄ν κανο΄νων σχετικα΄ µε την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των αφρωδω΄ν οι΄νων
και αεριου΄χων αφρωδω΄ν οι΄νων (EE L 231 της 13.8.1992, σ. 9), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 9 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1429/96 του Συµβουλι΄ου (EE L 184 της 24.7.1996,
σ. 9)

Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
η ΄ενδειξη «κρα΄τος µε΄λος παραγωγη΄ς» που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 2 τρι΄το εδα΄φιο
θεωρει΄ται ο΄τι παραπε΄µπει επι΄σης την Ελβετι΄α,
(4)

3 9 5 R 0 5 5 4 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 554/95 της Επιτροπη΄ς, της 13ης Μαρτι΄ου 1995, για τις
λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς της περιγραφη΄ς και παρουσι΄ασης των αφρωδω΄ν οι΄νων και των αεριου΄χων
αφρωδω΄ν οι΄νων (EE L 56 της 14.3.1995, σ. 3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 9 6 R 1 9 1 5 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1915/96 της Επιτροπη΄ς (EE L 252 της 4.10.1996,
σ. 10)

Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 2 εδα΄φιο πρω΄το του κανονισµου΄, ο κτηθει΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
µπορει΄ να αναφε΄ρεται ανα΄ δε΄κατο µονα΄δας ποσοστου΄ % κατ' ο΄γκο
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6.

∆ια΄ταγµα της 26ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις προσθετικε΄ς υ΄λες που επιτρε΄πονται στα τρο΄φιµα, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 30 Ιανουαρι΄ου 1998 (ΕΣ 1998 530)

7.

∆ια΄ταγµα της 26ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις ξε΄νες ουσι΄ες και τα συστατικα΄ στα τρο΄φιµα, ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α στις 30 Ιανουαρι΄ου 1998 (RO 1998 273)

8.

3 7 5 L 0 1 0 6 : οδηγι΄α 75/106/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1974, περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην προσυσκευασι΄α κατ' ο΄γκον ορισµε΄νων προσυσκευασµε΄νων
υγρω΄ν (EE L 42 της 15.2.1975, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την:
—

9.

3 8 9 L 0 6 7 6 : οδηγι΄α 89/676/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (EE L 398 της 30.12.1989, σ. 18)

3 9 3 R 2 2 3 8 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2238/93 της Επιτροπη΄ς, της 26ης Ιουλι΄ου 1993, περι΄ των
συνοδευτικω΄ν εγγρα΄φων κατα΄ τη µεταφορα΄ αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων και των βιβλι΄ων που πρε΄πει να τηρου΄νται
στον αµπελο-οινικο΄ τοµε΄α (EE L 200 της 10.8.1993, σ. 10), ο΄πως διορθω΄θηκε στην ΕΕ L 301 της 8.12.1993,
σ. 29.
Προς τον σκοπο΄ της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

κα΄θε εισαγωγη΄ αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας στην Κοινο΄τητα υπο΄κειται στην προσκο΄µιση
συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου το οποι΄ο καταρτι΄ζεται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄. Με την
επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 4, το συνοδευτικο΄ ΄εγγραφο πρε΄πει να συντα΄σσεται συ΄µφωνα µε το υπο΄δειγµα που
εµφαι΄νεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ του κανονισµου΄. Πε΄ραν των ενδει΄ξεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3 το
΄εγγραφο περιλαµβα΄νει ΄ενδειξη που καθιστα΄ δυνατη΄ την αναγνω΄ριση της ταυτο΄τητας της παρτι΄δας, στην
οποι΄α ανη΄κει το αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν,

β)

το συνοδευτικο΄ ΄εγγραφο που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο α) αντικαθιστα΄ το ΄εγγραφο εισαγωγη΄ς που
προβλε΄πεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3590/85 της Επιτροπη΄ς, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1985, σχετικα΄
µε την βεβαι΄ωση και το δελτι΄ο ανα΄λυσης που προβλε΄πονται για την εισαγωγη΄ οι΄νων, χυµω΄ν και γλευκω΄ν
σταφυλη΄ς (EE L 343 της 20.12.1985, σ. 20), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ)
αριθ. 960/98 της Επιτροπη΄ς, της 7ης Μαι΅ου 1988 (EE L 135 της 8.5.1998, σ. 4),

γ)

στην περι΄πτωση που ο κανονισµο΄ς αναφε΄ρει «κρα΄τος(η) µε΄λος(η)» η΄ «κοινοτικε΄ς η΄ εθνικε΄ς διατα΄ξεις», οι
ενδει΄ξεις αυτε΄ς νοου΄νται ο΄τι αναφε΄ρονται στην Ελβετι΄α η΄ στην ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΑ ΣΥΜBΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν γνω΄ση του περιεχοµε΄νου των ακολου΄θων πρα΄ξεων:
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A.

Προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες για τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας

I. Ειδικοι΄ κοινοτικοι΄ ΄οροι
1.1. Οι ακο΄λουθοι ο΄ροι, που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 823/87 του Συµβουλι΄ου (1), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1426/964 (2), για τη θε΄σπιση των ειδικω΄ν διατα΄ξεων που
αφορου΄ν τους οι΄νους ποιο΄τητας που παρα΄γονται εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω΄ν:
(i)

οι ο΄ροι «οι΄νος ποιο΄τητας που παρα΄γεται εντο΄ς καθορισµε΄νης περιοχη΄ς», συµπεριλαµβανοµε΄νης της συντοµογραφι΄ας «v.q.p.r.d.» και οι ο΄ροι και οι αντι΄στοιχες συντοµογραφι΄ες στις α΄λλες γλω΄σσες της Κοινο΄τητας,

(ii)

οι ο΄ροι «αφρω΄δης οι΄νος ποιο΄τητας που παρα΄γεται εντο΄ς καθορισµε΄νης περιοχη΄ς», συµπεριλαµβανοµε΄νης της
συντοµογραφι΄ας «v.m.q.p.r.d.» και οι ο΄ροι και οι αντι΄στοιχες συντοµογραφι΄ες στις α΄λλες γλω΄σσες της
Κοινο΄τητας και οι ο΄ροι «Sekt bestimmter Anbaugebiete» η΄ «Sekt b.A.»,

(iii) οι ο΄ροι «σπινθηρι΄ζων οι΄νος ποιο΄τητας που παρα΄γεται εντο΄ς καθορισµε΄νης περιοχη΄ς», συµπεριλαµβανοµε΄νης της
συντοµογραφι΄ας «v.p.q.p.r.d.» και οι ο΄ροι και οι αντι΄στοιχες συντοµογραφι΄ες στις α΄λλες γλω΄σσες της Κοινο΄τητας,
(iv) οι ο΄ροι «οι΄νος λικε΄ρ ποιο΄τητας που παρα΄γεται εντο΄ς καθορισµε΄νης περιοχη΄ς», συµπεριλαµβανοµε΄νης και της
συντοµογραφι΄ας «v.l.q.p.r.d.» και οι ο΄ροι και οι αντι΄στοιχες συντοµογραφι΄ες στις α΄λλες γλω΄σσες της Κοινο΄τητας.
1.2. Οι ακο΄λουθοι ο΄ροι, που αναφε΄ρονται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 του Συµβουλι΄ου (3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1629/98 του Συµβουλι΄ου (4), σχετικα΄ µε την παρασκευη΄ και εµπορι΄α
κρασιω΄ν λικε΄ρ που παρα΄γονται στην Κοινο΄τητα:
—

«οι΄νος φυσικο΄ς γλυκυ΄ς» («vin doux naturel»)

—

«vino generoso»

—

«vino generoso de licor»

—

«vinho generoso»

—

«vino dulce natural»

—

«vino dolce naturale»

—

«vinho dolce natural»

—

«vin doux naturel».

1.3. Ο ο΄ρος «Crémant»

II.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις και παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις ανα΄ κρα΄τος µε΄λος

Ι.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Γερµανι΄ας

II.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Γαλλι΄ας

III.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Ισπανι΄ας

IV.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Ελλα΄δας

(1)
(2)
(3)
(4)

EE L 84 της 27.3.1987, σ. 59.
EE L 184 της 24.7.1996, σ. 1.
EE L 373 της 31.12.1988, σ. 59.
EE L 210 της 28.7.1998, σ. 11.
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V.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Ιταλι΄ας

VI.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Λουξεµβου΄ργου

VII. Οι΄νοι καταγωγη΄ς Πορτογαλι΄ας
VIII. Οι΄νοι καταγωγη΄ς Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου
IX.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Αυστρι΄ας
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I. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («Qualitätswein bestimmter
Οι΄νοι ποιο΄τητος παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
Anbaugebiete»)

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν
—

Ahr

—

Baden

—

Franken

—

Hessische Bergstrasse

—

Mittelrhein

—

Mosel-Saar-Ruwer

—

Nahe

—

Pfalz

—

Rheingau

—

Rheinhessen

—

Saale-Unstrut

—

Sachsen

—

Württemberg

1.2.

Ονοµασι΄ες των υπο΄-περιφερειω
΄ ν, των κοινοτη΄των και των τµηµα΄των των κοινοτη΄των

1.2.1.

K α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α h r
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Walporzheim/Ahrtal

(β)

Grosslage:
Klosterberg

(γ)

Einzellagen:
Blume
Burggarten
Goldkaul
Hardtberg

(δ)

Herrenberg
Laacherberg
Mönchberg
Pfaffenberg

Sonnenberg
Steinkaul
Übigberg

Ehlingen
Heimersheim
Heppingen
Lohrsdorf
Marienthal
Mayschoss

Neuenahr
Pützfeld
Rech
Reimerzhoven
Walporzheim

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Ahrbrück
Ahrweiler
Altenahr
Bachem
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dernau
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K α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Η e s s i s c h e B e r g s t r a s s e
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Starkenburg
Bereich Umstadt

(β)

Grosslagen:
Rott
Schlossberg
Wolfsmagen

(γ)

Einzellagen:
Eckweg
Fürstenlager
Guldenzoll
Hemsberg
Herrenberg

(δ)

Steingerück
Steinkopf
Stemmler
Streichling

Κοινο΄τητες και τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Alsbach
Bensheim
Bensheim-Auerbach
Bensheim-Schönberg
Dietzenbach

1.2.3.

Höllberg
Kalkgasse
Maiberg
Paulus
Steingeröll

Erbach
Gross-Umstadt
Hambach
Heppenheim

Klein-Umstadt
Rossdorf
Seeheim
Zwingenberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M i t t e l r h e i n
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Loreley
Bereich Siebengebirge

(β)

Grosslagen:
Burg-Hammerstein
Burg Rheinfels
Gedeonseck
Herrenberg

(γ)

Schloss Reichenstein
Schloss Schönburg
Schloss Stahleck

Römerberg
Schloß Stahlberg
Sonne

St Martinsberg
Wahrheit
Wolfshöhle

Ehrental
Ems
Engenhöll
Erpel
Fachbach
Filsen
Hamm
Hammerstein
Henschhausen
Hirzenach
Kamp-Bornhofen
Karthaus
Kasbach-Ohlenberg
Kaub
Kestert
Koblenz

Königswinter
Lahnstein
Langscheid
Leubsdorf
Leutesdorf
Linz
Manubach
Medenscheid
Nassau
Neurath
Niederburg
Niederdollendorf
Niederhammerstein
Niederheimbach
Nochern
Oberdiebach

Einzellagen:
Brünnchen
Fürstenberg
Gartenlay
Klosterberg

(δ)

Lahntal
Loreleyfelsen
Marxburg
Petersberg

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Ariendorf
Bacharach
Bacharach-Steeg
Bad Ems
Bad Hönningen
Boppard
Bornich
Braubach
Breitscheid
Brey
Damscheid
Dattenberg
Dausenau
Dellhofen
Dörscheid
Ehrenbreitstein
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Oberdollendorf
Oberhammerstein
Obernhof
Oberheimbach
Oberwesel
Osterspai
Patersberg
Perscheid
Rheinbreitbach

1.2.4.

Rheinbrohl
Rheindiebach
Rhens
Rhöndorf
Sankt-Goar
Sankt-Goarshausen
Schloss Fürstenberg
Spay
Steeg

L 114/199

Trechtingshausen
Unkel
Urbar
Vallendar
Weinähr
Wellmich
Werlau
Winzberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M o s e l - S a a r - R u w e r

(α)

Γενικω΄ς:
Mosel
Moseltaler
Ruwer
Saar

(β)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Bernkastel
Bereich Moseltor
Bereich Obermosel
Bereich Saar-Ruwer
Bereich Zell

(γ)

Grosslagen:
Badstube
Gipfel
Goldbäumchen
Grafschaft
Köningsberg
Kurfürstlay

(δ)

Münzlay
Nacktarsch
Probstberg
Römerlay
Rosenhang
Sankt Michael

Scharzlay
Schwarzberg
Schwarze Katz
Vom heissem Stein
Weinhex

Engelströpfchen
Euchariusberg
Falkenberg
Falklay
Felsenkopf
Fettgarten
Feuerberg
Frauenberg
Funkenberg
Geisberg
Goldgrübchen
Goldkupp
Goldlay
Goldtröpfchen
Grafschafter Sonnenberg
Großer Herrgott
Günterslay
Hahnenschrittchen
Hammerstein
Hasenberg
Hasenläufer
Held
Herrenberg
Herrenberg
Herzchen
Himmelreich
Hirschlay

Hirtengarten
Hitzlay
Hofberger
Honigberg
Hubertusberg
Hubertuslay
Johannisbrünnchen
Juffer
Kapellchen
Kapellenberg
Kardinalsberg
Karlsberg
Kätzchen
Kehrnagel
Kirchberg
Kirchlay
Klosterberg
Klostergarten
Klosterkammer
Klosterlay
Klostersegen
Königsberg
Kreuzlay
Krone
Kupp
Kurfürst
Lambertuslay

Einzellagen:
Abteiberg
Adler
Altarberg
Altärchen
Altenberg
Annaberg
Apotheke
Auf der Wiltingerkupp
Blümchen
Bockstein
Brauneberg
Braunfels
Brüderberg
Bruderschaft
Burg Warsberg
Burgberg
Burglay
Burglay-Felsen
Burgmauer
Busslay
Carlsfelsen
Doctor
Domgarten
Domherrenberg
Edelberg
Elzhofberg
Engelgrube
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Laudamusberg
Laurentiusberg
Lay
Leiterchen
Letterlay
Mandelgraben
Marienberg
Marienburg
Marienburger
Marienholz
Maximiner
Maximiner Burgberg
Maximiner
Meisenberg
Monteneubel
Moullay-Hofberg
Mühlenberg
Niederberg
Niederberg-Helden
Nonnenberg
Nonnengarten
Osterlämmchen
(ε)

30.4.2002

Paradies
Paulinsberg
Paulinslay
Pfirsichgarten
Quiriniusberg
Rathausberg
Rausch
Rochusfels
Römerberg
Römergarten
Römerhang
Römerquelle
Rosenberg
Rosenborn
Rosengärtchen
Rosenlay
Roterd
Sandberg
Schatzgarten
Scheidterberg
Schelm

Schießlay
Schlagengraben
Schleidberg
Schlemmertröpfchen
Schloß Thorner Kupp
Schloßberg
Sonnenberg
Sonnenlay
Sonnenuhr
St Georgshof
St Martin
St Matheiser
Stefanslay
Steffensberg
Stephansberg
Stubener
Treppchen
Vogteiberg
Weisserberg
Würzgarten
Zellerberg

Filzen
Fisch
Flussbach
Franzenheim
Godendorf
Gondorf
Graach
Grewenich
Güls
Hamm
Hatzenport
Helfant-Esingen
Hetzerath
Hockweiler
Hupperath
Igel
Irsch
Kaimt
Kanzem
Karden
Kasel
Kastel-Staadt
Kattenes
Kenn
Kernscheid
Kesten
Kinheim
Kirf
Klotten
Klüsserath
Kobern-Gondorf
Koblenz
Köllig
Kommlingen
Könen
Konz
Korlingen
Kövenich
Köwerich
Krettnach
Kreuzweiler
Kröv
Krutweiler
Kues
Kürenz
Langsur

Lay
Lehmen
Leiwen
Liersberg
Lieser
Löf
Longen
Longuich
Lorenzhof
Lörsch
Lösnich
Maring-Noviand
Maximin Grünhaus
Mehring
Mennig
Merl
Mertesdorf
Merzkirchen
Mesenich
Metternich
Metzdorf
Meurich
Minheim
Monzel
Morscheid
Moselkern
Moselsürsch
Moselweiss
Müden
Mühlheim
Neef
Nehren
Nennig
Neumagen-Dhron
Niederemmel
Niederfell
Niederleuken
Niedermennig
Nittel
Noviand
Oberbillig
Oberemmel
Oberfell
Obermennig
Oberperl
Ockfen

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Alf
Alken
Andel
Avelsbach
Ayl
Bausendorf
Beilstein
Bekond
Bengel
Bernkastel-Kues
Beuren
Biebelhausen
Biewer
Bitzingen
Brauneberg
Bremm
Briedel
Briedern
Brodenbach
Bruttig-Fankel
Bullay
Burg
Burgen
Cochem
Cond
Detzem
Dhron
Dieblich
Dreis
Ebernach
Ediger-Eller
Edingen
Eitelsbach
Ellenz-Poltersdorf
Eller
Enkirch
Ensch
Erden
Ernst
Esingen
Falkenstein
Fankel
Fastrau
Fell
Fellerich
Filsch

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Olewig
Olkenbach
Onsdorf
Osann-Monzel
Palzem
Pellingen
Perl
Piesport
Platten
Pölich
Poltersdorf
Pommern
Portz
Pünderich
Rachtig
Ralingen
Rehlingen
Reil
Riol
Rivenich
Riveris
Ruwer
1.2.5.

L 114/201

Saarburg
Scharzhofberg
Schleich
Schoden
Schweich
Sehl
Sehlem
Sehndorf
Sehnhals
Senheim
Serrig
Soest
Sommerau
St Aldegund
Staadt
Starkenburg
Tarforst
Tawern
Temmels
Thörnich
Traben-Trarbach
Trarbach

Treis-Karden
Trier
Trittenheim
Ürzig
Valwig
Veldenz
Waldrach
Wasserliesch
Wawern
Wehlen
Wehr
Wellen
Wiltingen
Wincheringen
Winningen
Wintersdorf
Wintrich
Wittlich
Wolf
Zell
Zeltingen-Rachtig
Zewen-Oberkirch

Honigberg
Hörnchen
Johannisberg
Kapellenberg
Karthäuser
Kastell
Katergrube
Katzenhölle
Klosterberg
Klostergarten
Königsgarten
Königsschloß
Krone
Kronenfels
Lauerweg
Liebesbrunnen
Löhrer Berg
Lump
Marienpforter
Mönchberg
Mühlberg
Narrenkappe
Nonnengarten
Osterhöll
Otterberg
Palmengarten

Paradies
Pastorei
Pastorenberg
Pfaffenstein
Ratsgrund
Rheingrafenberg
Römerberg
Römerhelde
Rosenberg
Rosenteich
Rothenberg
Saukopf
Schloßberg
Sonnenberg
Sonnenweg
Sonnnenlauf
St Antoniusweg
St Martin
Steinchen
Steyerberg
Straußberg
Teufelsküche
Tilgesbrunnen
Vogelsang
Wildgrafenberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν a h e
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Kreuznach
Bereich Schloss Böckelheim
Bereich Nahetal

(β)

Grosslagen:
Burgweg
Kronenberg
Paradiesgarten
Pfarrgarten
Rosengarten
Schlosskapelle
Sonnenborn

(γ)

Einzellagen:
Abtei
Alte Römerstraße
Altenberg
Altenburg
Apostelberg
Backöfchen
Becherbrunnen
Berg
Bergborn
Birkenberg
Domberg
Drachenbrunnen
Edelberg
Felsenberg
Felseneck
Forst
Frühlingsplätzchen
Galgenberg
Graukatz
Herrenzehntel
Hinkelstein
Hipperich
Hofgut
Hölle
Höllenbrand
Höllenpfad
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(δ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Alsenz
Altenbamberg
Auen
Bad Kreuznach
Bad Münster-Ebernburg
Bayerfeld-Steckweiler
Bingerbrück
Bockenau
Boos
Bosenheim
Braunweiler
Bretzenheim
Burg Layen
Burgsponheim
Cölln
Dalberg
Desloch
Dorsheim
Duchroth
Ebernburg
Eckenroth
Feilbingert
Gaugrehweiler
Genheim
Guldental
Gutenberg
Hargesheim
Heddesheim
Hergenfeld

1.2.6.

30.4.2002

Hochstätten
Hüffelsheim
Ippesheim
Kalkofen
Kirschroth
Langenlonsheim
Laubenheim
Lauschied
Lettweiler
Mandel
Mannweiler-Cölln
Martinstein
Meddersheim
Meisenheim
Merxheim
Monzingen
Münster
Münster-Sarmsheim
Münsterappel
Niederhausen
Niedermoschel
Norheim
Nussbaum
Oberhausen
Obermoschel
Oberndorf
Oberstreit
Odernheim
Planig

Raumbach
Rehborn
Roxheim
Rüdesheim
Rümmelsheim
Schlossböckelheim
Schöneberg
Sobernheim
Sommerloch
Spabrücken
Sponheim
St Katharinen
Staudernheim
Steckweiler
Steinhardt
Schweppenhausen
Traisen
Unkenbach
Wald Erbach
Waldalgesheim
Waldböckelheim
Waldhilbersheim
Waldlaubersheim
Wallhausen
Weiler
Weinsheim
Windesheim
Winterborn
Winzenheim

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R h e i n g a u
(α)

Υποπεριφε΄ρεια:
Bereich Johannisberg

(β)

Grosslagen:
Burgweg
Daubhaus
Deutelsberg
Erntebringer

(γ)

Mehrhölzchen
Steil
Steinmacher

Kilzberg
Klaus
Kläuserweg
Klosterberg
Königin
Langenstück
Lenchen
Magdalenenkreuz
Marcobrunn
Michelmark
Mönchspfad

Nußbrunnen
Rosengarten
Sandgrub
Schönhell
Schützenhaus
Selingmacher
Sonnenberg
St Nikolaus
Taubenberg
Viktoriaberg

Johannisberg
Kiedrich
Lorch
Lorchhausen
Mainz-Kostheim
Martinsthal
Massenheim
Mittelheim
Niederwalluf
Oberwalluf
Oestrich

Rauenthal
Reichartshausen
Rüdesheim
Steinberg
Vollrads
Wicker
Wiesbaden
Wiesbaden-Dotzheim
Wiesbaden-Frauenstein
Wiesbaden-Schierstein
Winkel

Einzellagen:
Dachsberg
Doosberg
Edelmann
Fuschsberg
Gutenberg
Hasensprung
Hendelberg
Herrnberg
Höllenberg
Jungfer
Kapellenberg

(δ)

Gottesthal
Heiligenstock
Honigberg

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Assmannshausen
Aulhausen
Böddiger
Eltville
Erbach
Flörsheim
Frankfurt
Geisenheim
Hallgarten
Hattenheim
Hochheim
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R h e i n h e s s e n
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Bingen
Bereich Nierstein
Bereich Wonnegau

(β)

Grosslagen:
Abtey
Adelberg
Auflangen
Bergkloster
Burg Rodenstein
Domblick
Domherr
Gotteshilfe

(γ)

Güldenmorgen
Gutes Domtal
Kaiserpfalz
Krötenbrunnen
Kurfürstenstück
Liebfrauenmorgen
Petersberg
Pilgerpfad

Rehbach
Rheinblick
Rheingrafenstein
Sankt Rochuskapelle
Sankt Alban
Spiegelberg
Sybillinenstein
Vögelsgärten

Herrgottspfad
Himmelsacker
Himmelthal
Hipping
Hoch
Hochberg
Hockenmühle
Hohberg
Hölle
Höllenbrand
Homberg
Honigberg
Horn
Hornberg
Hundskopf
Johannisberg
Kachelberg
Kaisergarten
Kallenberg
Kapellenberg
Katzebuckel
Kehr
Kieselberg
Kirchberg
Kirchenstück
Kirchgärtchen
Kirchplatte
Klausenberg
Kloppenberg
Klosterberg
Klosterbruder
Klostergarten
Klosterweg
Knopf
Königsstuhl
Kranzberg
Kreuz
Kreuzberg
Kreuzblick
Kreuzkapelle
Kreuzweg
Leckerberg
Leidhecke
Lenchen
Liebenberg
Liebfrau
Liebfrauenberg
Liebfrauenthal
Mandelbaum
Mandelberg
Mandelbrunnen

Michelsberg
Mönchbäumchen
Mönchspfad
Moosberg
Morstein
Nonnengarten
Nonnenwingert
Ölberg
Osterberg
Paterberg
Paterhof
Pfaffenberg
Pfaffenhalde
Pfaffenkappe
Pilgerstein
Rheinberg
Rheingrafenberg
Rheinhöhe
Ritterberg
Römerberg
Römersteg
Rosenberg
Rosengarten
Rotenfels
Rotenpfad
Rotenstein
Rotes Kreuz
Rothenberg
Sand
Sankt Georgen
Saukopf
Sauloch
Schelmen
Schildberg
Schloß
Schloßberg
Schloßberg-Schwätzerchen
Schloßhölle
Schneckenberg
Schönberg
Schützenhütte
Schwarzenberg
Schloß Hammerstein
Seilgarten
Silberberg
Siliusbrunnen
Sioner Klosterberg
Sommerwende
Sonnenberg
Sonnenhang
Sonnenweg

Einzellagen:
Adelpfad
Äffchen
Alte Römerstraße
Altenberg
Aulenberg
Aulerde
Bildstock
Binger Berg
Blücherpfad
Blume
Bockshaut
Bockstein
Bornpfad
Bubenstück
Bürgel
Daubhaus
Doktor
Ebersberg
Edle Weingärten
Eiserne Hand
Engelsberg
Fels
Felsen
Feuerberg
Findling
Frauenberg
Fraugarten
Frühmesse
Fuchsloch
Galgenberg
Geiersberg
Geisterberg
Gewürzgärtchen
Geyersberg
Goldberg
Goldenes Horn
Goldgrube
Goldpfad
Goldstückchen
Gottesgarten
Götzenborn
Hähnchen
Hasenbiß
Hasensprung
Haubenberg
Heil
Heiligenhaus
Heiligenpfad
Heilighäuschen
Heiligkreuz
Herrengarten
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Sonnheil
Spitzberg
St Annaberg
St Julianenbrunnen
St Georgenberg
St Jakobsberg
Steig
(δ)

Steig-Terassen
Stein
Steinberg
Steingrube
Tafelstein
Teufelspfad

Vogelsang
Wartberg
Wingertstor
Wißberg
Zechberg
Zellerweg am schwarzen Herrgott

Friesenheim
Fürfeld
Gabsheim
Gau-Algesheim
Gau-Bickelheim
Gau-Bischofshei
Gau-Heppenheim
Gau-Köngernheim
Gau-Odernheim
Gau-Weinheim
Gaulsheim
Gensingen
Gimbsheim
Grolsheim
Gross-Winternheim
Gumbsheim
Gundersheim
Gundheim
Guntersblum
Hackenheim
Hahnheim
Hangen-Weisheim
Harxheim
Hechtsheim
Heidesheim
Heimersheim
Heppenheim
Herrnsheim
Hessloch
Hillesheim
Hohen-Sülzen
Horchheim
Horrweiler
Ingelheim
Jugenheim
Kempten
Kettenheim
Klein-Winterheim
Köngernheim
Kriegsheim
Laubenheim
Leiselheim
Lonsheim
Lörzweiler
Ludwigshöhe
Mainz
Mauchenheim
Mettenheim
Mölsheim
Mommenheim
Monsheim
Monzernheim
Mörstadt

Nack
Nackenheim
Neu-Bamberg
Nieder-Flörsheim
Nieder-Hilbersheim
Nieder-Olm
Nieder-Saulheim
Nieder-Wiesen
Nierstein
Ober-Flörsheim
Ober-Hilbersheim
Ober-Olm
Ockenheim
Offenheim
Offstein
Oppenheim
Osthofen
Partenheim
Pfaffen-Schwabenheim
Spiesheim
Sponsheim
Sprendlingen
Stadecken-Elsheim
Stein-Bockenheim
Sulzheim
Tiefenthal
Udenheim
Uelversheim
Uffhofen
Undenheim
Vendersheim
Volxheim
Wachenheim
Wackernheim
Wahlheim
Wallertheim
Weinheim
Weinolsheim
Weinsheim
Weisenau
Welgesheim
Wendelsheim
Westhofen
Wies-Oppenheim
Wintersheim
Wolfsheim
Wöllstein
Wonsheim
Worms
Wörrstadt
Zornheim
Zotzenheim

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Abenheim
Albig
Alsheim
Alzey
Appenheim
Armsheim
Aspisheim
Badenheim
Bechenheim
Bechtheim
Bechtolsheim
Bermersheim
Bermersheim vor der Höhe
Biebelnheim
Biebelsheim
Bingen
Bodenheim
Bornheim
Bretzenheim
Bubenheim
Budenheim
Büdesheim
Dalheim
Dalsheim
Dautenheim
Dexheim
Dienheim
Dietersheim
Dintesheim
Dittelsheim-Hessloch
Dolgesheim
Dorn-Dürkheim
Drais
Dromersheim
Ebersheim
Eckelsheim
Eich
Eimsheim
Elsheim
Engelstadt
Ensheim
Eppelsheim
Erbes-Büdesheim
Esselborn
Essenheim
Finthen
Flomborn
Flonheim
Flörsheim-Dalsheim
Framersheim
Freilaubersheim
Freimersheim
Frettenheim

1.2.8.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Π α λ α τ ι ν α΄ τ ο υ
(α)

30.4.2002

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse
Bereich südliche Weinstrasse

30.4.2002
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(β)

Grosslagen:
Bischofskreuz
Feuerberg
Grafenstück
Guttenberg
Herrlich
Hochmess
Hofstück
Höllenpfad

(γ)

Honigsäckel
Kloster
Liebfrauenberg
Kobnert
Königsgarten
Mandelhöhe
Mariengarten
Meerspinne

Ordensgut
Pfaffengrund
Rebstöckel
Schloss Ludwigshöhe
Schnepfenpflug vom Zellertal
Schnepfenpflug an der Weinstrasse
Schwarzerde
Trappenberg

Hochbenn
Hochgericht
Höhe
Hohenrain
Hölle
Honigsack
Im Sonnenschein
Johanniskirchel
Kaiserberg
Kalkgrube
Kalkofen
Kapelle
Kapellenberg
Kastanienbusch
Kastaniengarten
Kirchberg
Kirchenstück
Kirchlöh
Kirschgarten
Klostergarten
Klosterpfad
Klosterstück
Königswingert
Kreuz
Kreuzberg
Heidegarten
Heilig Kreuz
Heiligenberg
Held
Herrenberg
Herrenmorgen
Herrenpfad
Herrgottsacker
Hochbenn
Hochgericht
Martinshöhe
Michelsberg
Münzberg
Musikantenbuckel
Mütterle
Narrenberg

Neuberg
Nonnengarten
Nonnenstück
Nußbien
Nußriegel
Oberschloß
Ölgassel
Oschelskopf
Osterberg
Paradies
Pfaffenberg
Reiterpfad
Rittersberg
Römerbrunnen
Römerstraße
Römerweg
Roßberg
Rosenberg
Rosengarten
Rosenkranz
Rosenkränzel
Roter Berg
Sauschwänzel
Schäfergarten
Schloßberg
Schloßgarten
Schwarzes Kreuz
Seligmacher
Silberberg
Sonnenberg
St Stephan
Steinacker
Steingebiß
Steinkopf
Stift
Venusbuckel
Vogelsang
Vogelsprung
Wolfsberg
Wonneberg
Zchpeter

Billigheim
Billigheim-Ingenheim
Birkweiler
Bischheim
Bissersheim
Bobenheim am Berg
Böbingen
Böchingen
Bockenheim
Bolanden
Bornheim
Bubenheim
Burrweiler
Colgenstein-Heidesheim
Dackenheim

Dammheim
Deidesheim
Diedesfeld
Dierbach
Dirmstein
Dörrenbach
Drusweiler
Duttweiler
Edenkoben
Edesheim
Einselthum
Ellerstadt
Erpolzheim
Eschbach
Essingen

Einzellagen:
Abtsberg
Altenberg
Altes Löhl
Baron
Benn
Berg
Bergel
Bettelhaus
Biengarten
Bildberg
Bischofsgarten
Bischofsweg
Bubeneck
Burgweg
Doktor
Eselsbuckel
Eselshaut
Forst
Frauenländchen
Frohnwingert
Fronhof
Frühmeß
Fuchsloch
Gässel
Geißkopf
Gerümpel
Goldberg
Gottesacker
Gräfenberg
Hahnen
Halde
Hasen
Hasenzeile
Heidegarten
Heilig Kreuz
Heiligenberg
Held
Herrenberg
Herrenmorgen
Herrenpfad
Herrgottsacker

(δ)

L 114/205

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Albersweiler
Albisheim
Albsheim
Alsterweiler
Altdorf
Appenhofen
Asselheim
Arzheim
Bad Dürkheim
Bad Bergzabern
Barbelroth
Battenberg
Bellheim
Berghausen
Biedesheim
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Flemlingen
Forst
Frankenthal
Frankweiler
Freckenfeld
Freimersheim
Freinsheim
Freisbach
Friedelsheim
Gauersheim
Geinsheim
Gerolsheim
Gimmeldingen
Gleisweiler
Gleiszellen-Gleishorbach
Göcklingen
Godramstein
Gommersheim
Gönnheim
Gräfenhausen
Gronau
Grossfischlingen
Grosskarlbach
Grossniedesheim
Grünstadt
Haardt
Hainfeld
Hambach
Harxheim
Hassloch
Heidesheim
Heiligenstein
Hergersweiler
Herxheim am Berg
Herxheim bei Landau
Herxheimweyher
Hessheim
Heuchelheim
Heuchelheim bei Frankental
Heuchelheim-Klingen
Hochdorf-Assenheim
Hochstadt
Ilbesheim
Immesheim
Impflingen
Ingenheim

1.2.9.

Insheim
Kallstadt
Kandel
Kapellen
Kapellen-Drusweiler
Kapsweyer
Kindenheim
Kirchheim an der Weinstrasse
Kirchheimbolanden
Kirrweiler
Kleinfischlingen
Kleinkarlbach
Kleinniedesheim
Klingen
Klingenmünster
Knittelsheim
Knöringen
Königsbach an der Weinstrasse
Lachen/Speyerdorf
Lachen
Landau in der Pfalz
Laumersheim
Lautersheim
Leinsweiler
Leistadt
Lustadt
Maikammer
Marnheim
Mechtersheim
Meckenheim
Mertesheim
Minfeld
Mörlheim
Morschheim
Mörzheim
Mühlheim
Mühlhofen
Mussbach an der Weinstrasse
Neuleiningen
Neustadt an der Weinstrasse
Niederhorbach
Niederkirchen
Niederotterbach
Niefernheim
Nussdorf

30.4.2002

Oberhausen
Oberhofen
Oberotterbach
Obersülzen
Obrigheim
Offenbach
Ottersheim/Zellerthal
Ottersheim
Pleisweiler
Pleisweiler-Oberhofen
Queichheim
Ranschbach
Rechtenbach
Rhodt
Rittersheim
Rödersheim-Gronau
Rohrbach
Römerberg
Roschbach
Ruppertsberg
Rüssingen
Sausenheim
Schwegenheim
Schweigen
Schweigen-Rechtenbach
Schweighofen
Siebeldingen
Speyerdorf
St Johann
St Martin
Steinfeld
Steinweiler
Stetten
Ungstein
Venningen
Vollmersweiler
Wachenheim
Walsheim
Weingarten
Weisenheim am Berg
Weyher in der Pfalz
Winden
Zeiskam
Zell
Zellertal

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ F r a n k e n
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Bayerischer Bodensee
Bereich Maindreieck
Bereich Mainviereck
Bereich Steigerwald

(β)

Grosslagen:
Burgweg
Ewig Leben
Heiligenthal
Herrenberg
Hofrat
Honigberg

Kapellenberg
Kirchberg
Markgraf Babenberg
Ölspiel
Ravensburg
Renschberg

Rosstal
Schild
Schlossberg
Schlosstück
Teufelstor

30.4.2002
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(γ)

Einzellagen:
Abtsberg
Abtsleite
Altenberg
Benediktusberg
Berg
Berg-Rondell
Bischofsberg
Burg Hoheneck
Centgrafenberg
Cyriakusberg
Dabug
Dachs
Domherr
Eselsberg
Falkenberg
Feuerstein
First
Fischer
Fürstenberg
Glatzen
Harstell
Heiligenberg
Heroldsberg
Herrgottsweg
Herrrenberg
Herrschaftsberg
Himmelberg
Hofstück

(δ)

L 114/207

Hohenbühl
Höll
Homburg
Johannisberg
Julius-Echter-Berg
Kaiser Karl
Kalb
Kalbenstein
Kallmuth
Kapellenberg
Karthäuser
Katzenkopf
Kelter
Kiliansberg
Kirchberg
Königin
Krähenschnabel
Kreuzberg
Kronsberg
Küchenmeister
Lämmerberg
Landsknecht
Langenberg
Lump
Mainleite
Marsberg
Maustal
Paradies

Pfaffenberg
Ratsherr
Reifenstein
Rosenberg
Scharlachberg
Schloßberg
Schwanleite
Sommertal
Sonnenberg
Sonnenleite
Sonnenschein
Sonnenstuhl
St Klausen
Stein
Stein/Harfe
Steinbach
Stollberg
Storchenbrünnle
Tannenberg
Teufel
Teufelskeller
Trautlestal
Vögelein
Vogelsang
Wachhügel
Weinsteig
Wölflein
Zehntgaf

Eichenbühl
Eisenheim
Elfershausen
Elsenfeld
Eltmann
Engelsberg
Engental
Ergersheim
Erlabrunn
Erlasee
Erlenbach bei Marktheidenfeld
Erlenbach am Main
Eschau
Escherndorf
Euerdorf
Eussenheim
Fahr
Falkenstein
Feuerthal
Frankenberg
Frankenwinheim
Frickenhausen
Fuchstadt
Gädheim
Gaibach
Gambach
Gerbrunn
Germünden
Gerolzhofen
Gnötzheim
Gössenheim
Grettstadt
Greussenheim
Greuth
Grossheubach
Grosslangheim
Grossostheim
Grosswallstadt

Güntersleben
Haidt
Hallburg
Hammelburg
Handthal
Hassfurt
Hassloch
Heidingsfeld
Helmstadt
Hergolshausen
Herlheim
Herrnsheim
Hesslar
Himmelstadt
Höchberg
Hoheim
Hohenfeld
Höllrich
Holzkirchen
Holzkirchhausen
Homburg am Main
Hösbach
Humprechtsau
Hundelshausen
Hüttenheim
Ickelheim
Iffigheim
Ingolstadt
Iphofen
Ippesheim
Ipsheim
Kammerforst
Karlburg
Karlstadt
Karsbach
Kaubenheim
Kemmern
Kirchschönbach

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Abtswind
Adelsberg
Adelshofen
Albertheim
Albertshofen
Altmannsdorf
Alzenau
Arnstein
Aschaffenburg
Aschfeld
Astheim
Aub
Aura an der Saale
Bad Windsheim
Bamberg
Bergrheinfeld
Bergtheim
Bibergau
Bieberehren
Bischwind
Böttigheim
Breitbach
Brück
Buchbrunn
Bullenheim
Bürgstadt
Castell
Dampfach
Dettelbach
Dietersheim
Dingolshausen
Donnersdorf
Dorfprozelten
Dottenheim
Düttingsfeld
Ebelsbach
Eherieder Mühle
Eibelstadt
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Kitzingen
Kleinheubach
Kleinlangheim
Kleinochsenfurt
Klingenberg
Knetzgau
Köhler
Kolitzheim
Königsberg in Bayern
Krassolzheim
Krautheim
Kreuzwertheim
Krum
Külsheim
Laudenbach
Leinach
Lengfeld
Lengfurt
Lenkersheim
Lindac
Lindelbach
Lülsfeld
Machtilshausen
Mailheim
Mainberg
Mainbernheim
Mainstockheim
Margetshöchheim
Markt Nordheim
Markt Einersheim
Markt Erlbach
Marktbreit
Marktheidenfeld
Marktsteft
Martinsheim
Michelau
Michelbach
Michelfeld
Miltenberg
Mönchstockheim
Mühlbach
Mutzenroth
Neubrunn
Neundorf
Neuses am Berg
Neusetz
Nordheim am Main
Obereisenheim
Oberhaid
Oberleinach
Obernau
Obernbreit
Oberntief
Oberschleichach
Oberschwappach

1.2.10.

Oberschwarzach
Obervolkach
Ochsenfurt
Ottendorf
Pflaumheim
Possenheim
Prappach
Prichsenstadt
Prosselsheim
Ramsthal
Randersacker
Remlingen
Repperndorf
Retzbach
Retzstadt
Reusch
Riedenheim
Rimbach
Rimpar
Rödelsee
Rossbrunn
Rothenburg ob der Tauber
Rottenberg
Rottendorf
Röttingen
Rück
Rüdenhausen
Rüdisbronn
Rügshofen
Saaleck
Sand am Main
Schallfeld
Scheinfeld
Schmachtenberg
Schnepfenbach
Schonungen
Schwanfeld
Schwarzach
Schwarzenau
Schweinfurt
Segnitz
Seinsheim
Sickershausen
Sommerach
Sommerau
Sommerhausen
Staffelbach
Stammheim
Steigerwald
Steinbach
Stetten
Sugenheim
Sulzfeld
Sulzheim
Sulzthal

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B υ ρ τ ε µ β ΄ε ρ γ η ς
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Württembergischer Bodensee
Bereich Kocher-Jagst-Tauber
Bereich Oberer Neckar
Bereich Remstal-Stuttgart
Bereich Württembergisch Unterland

30.4.2002

Tauberrettersheim
Tauberzell
Theilheim
Thüngen
Thüngersheim
Tiefenstockheim
Tiefenthal
Traustadt
Triefenstein
Trimberg
Uettingen
Uffenheim
Ullstadt
Unfinden
Unterdürrbach
Untereisenheim
Unterhaid
Unterleinach
Veitshöchheim
Viereth
Vogelsburg
Vögnitz
Volkach
Waigolshausen
Waigolsheim
Walddachsbach
Wasserlos
Wässerndorf
Weigenheim
Weiher
Weilbach
Weimersheim
Wenigumstadt
Werneck
Westheim
Wiebelsberg
Wiesenbronn
Wiesenfeld
Wiesentheid
Willanzheim
Winterhausen
Wipfeld
Wirmsthal
Wonfurt
Wörth am Main
Würzburg
Wüstenfelden
Wüstenzell
Zeil am Main
Zeilitzheim
Zell am Ebersberg
Zell am Main
Zellingen
Ziegelanger

30.4.2002
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(β)

Grosslagen:
Heuchelberg
Hohenneuffen
Kirchenweinberg
Kocherberg
Kopf
Lindauer Seegarten

(γ)

Lindelberg
Salzberg
Schalkstein
Schozachtal
Sonnenbühl
Stautenberg

Stromberg
Tauberberg
Wartbühl
Weinsteige
Wunnenstein

Kaiserberg
Katzenbeißer
Katzenöhrle
Kayberg
Kirchberg
Klosterberg
König
Kriegsberg
Kupferhalde
Lämmler
Lichtenberg
Liebenberg
Margarete
Michaelsberg
Mönchberg
Mönchsberg
Mühlbächer
Neckarhälde
Paradies
Propstberg
Ranzenberg
Rappen
Reichshalde
Rozenberg

Sankt Johännser
Schafsteige
Schanzreiter
Schelmenklinge
Schenkenberg
Scheuerberg
Schloßberg
Schloßsteige
Schmecker
Schneckenhof
Sommerberg
Sommerhalde
Sonnenberg
Sonntagsberg
Steinacker
Steingrube
Stiftsberg
Wachtkopf
Wanne
Wardtberg
Wildenberg
Wohlfahrtsberg
Wurmberg
Zweifelsberg

Burgbronn
Cleebronn
Cleversulzbach
Creglingen
Criesbach
Degerloch
Diefenbach
Dimbach
Dörzbach
Dürrenzimmern
Duttenberg
Eberstadt
Eibensbach
Eichelberg
Ellhofen
Elpersheim
Endersbach
Ensingen
Enzweihingen
Eppingen
Erdmannhausen
Erlenbach
Erligheim
Ernsbach
Eschelbach
Eschenau
Esslingen
Fellbach
Feuerbach
Flein
Forchtenberg
Frauenzimmern
Freiberg am Neckar
Freudenstein

Freudenthal
Frickenhausen
Gaisburg
Geddelsbach
Gellmersbach
Gemmrigheim
Geradstetten
Gerlingen
Grantschen
Gronau
Grossbottwar
Grossgartach
Grossheppach
Grossingersheim
Grunbach
Güglingen
Gündelbach
Gundelsheim
Haagen
Haberschlacht
Häfnerhaslach
Hanweiler
Harsberg
Hausen an der Zaber
Hebsack
Hedelfingen
Heilbronn
Hertmannsweiler
Hessigheim
Heuholz
Hirschau
Hof und Lembach
Hofen
Hoheneck

Einzellagen:
Altenberg
Berg
Burgberg
Burghalde
Dachsberg
Dachsteiger
Dezberg
Dieblesberg
Eberfürst
Felsengarten
Flatterberg
Forstberg
Goldberg
Grafenberg
Halde
Harzberg
Heiligenberg
Herrlesberg
Himmelreich
Hofberg
Hohenberg
Hoher Berg
Hundsberg
Jupiterberg

(δ)

L 114/209

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Abstatt
Adolzfurt
Affalterbach
Affaltrach
Aichelberg
Aichwald
Allmersbach
Aspach
Asperg
Auenstein
Baach
Bad Mergentheim
Bad Friedrichshall
Bad Cannstatt
Beihingen
Beilstein
Beinstein
Belsenberg
Bensingen
Besigheim
Beuren
Beutelsbach
Bieringen
Bietigheim
Bietigheim-Bisssingen
Bissingen
Bodolz
Bönnigheim
Botenheim
Brackenheim
Brettach
Bretzfeld
Breuningsweiler
Bürg
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Hohenhaslach
Hohenstein
Höpfigheim
Horkheim
Horrheim
Hösslinsülz
Illingen
Ilsfeld
Ingelfingen
Ingersheim
Kappishäusern
Kernen
Kesselfeld
Kirchberg
Kirchheim
Kleinaspach
Kleinbottwar
Kleingartach
Kleinheppach
Kleiningersheim
Kleinsachsenheim
Klingenberg
Knittlingen
Kohlberg
Korb
Kressbronn/Bodensee
Künzelsau
Langenbeutingen
Laudenbach
Lauffen
Lehrensteinsfeld
Leingarten
Leonbronn
Lienzingen
Lindau
Linsenhofen
Löchgau
Löwenstein
Ludwigsburg
Maienfels
Marbach/Neckar
Markelsheim
Markgröningen
Massenbachhausen
Maulbronn
Meimsheim
Metzingen
Michelbach am Wald
Möckmühl
Mühlacker
Mühlhausen an der Enz
Mülhausen
Mundelsheim
1.2.11.

30.4.2002

Münster
Murr
Neckarsulm
Neckarweihingen
Neckarwestheim
Neipperg
Neudenau
Neuenstadt am Kocher
Neuenstein
Neuffen
Neuhausen
Neustadt
Niederhofen
Niedernhall
Niederstetten
Nonnenhorn
Nordhausen
Nordheim
Oberderdingen
Oberohrn
Obersöllbach
Oberstenfeld
Oberstetten
Obersulm
Obertürkheim
Ochsenbach
Ochsenburg
Oedheim
Offenau
Öhringen
Ötisheim
Pfaffenhofen
Pfedelbach
Poppenweiler
Ravensburg
Reinsbronn
Remshalden
Reutlingen
Rielingshausen
Riet
Rietenau
Rohracker
Rommelshausen
Rosswag
Rotenberg
Rottenburg
Sachsenheim
Schluchtern
Schnait
Schöntal
Schorndorf
Schozach
Schützingen

Schwabbach
Schwaigern
Siebeneich
Siglingen
Spielberg
Steinheim
Sternenfels
Stetten im Remstal
Stetten am Heuchelberg
Stockheim
Strümpfelbach
Stuttgart
Sülzbach
Taldorf
Talheim
Tübingen
Uhlbach
Untereisesheim
Untergruppenbach
Unterheimbach
Unterheinriet
Unterjesingen
Untersteinbach
Untertürkheim
Vaihingen
Verrenberg
Vorbachzimmern
Waiblingen
Waldbach
Walheim
Wangen
Wasserburg
Weikersheim
Weiler bei Weinsberg
Weiler an der Zaber
Weilheim
Weinsberg
Weinstadt
Weissbach
Wendelsheim
Wermutshausen
Widdern
Willsbach
Wimmental
Windischenbach
Winnenden
Winterbach
Winzerhausen
Wurmlingen
Wüstenrot
Zaberfeld
Zuffenhausen

Bereich Bodensee
Bereich Breisgau
Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg
Bereich Markgräflerland
Bereich Ortenau

Mannaberg
Rittersberg
Schloss Rodeck
Schutterlindenberg
Stiftsberg
Stiftsberg

Tauberklinge
Tauberklinge
Vogtei Rötteln
Vogtei Rötteln
Vulkanfelsen
Vulkanfelsen

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B α΄ δ η ς
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Badische Bergstrasse
Kraichgau
Bereich Badisches Frankenland

(β)

Grosslagen:
Attilafelsen
Burg Lichteneck
Burg Neuenfels
Burg Zähringen
Fürsteneck
Hohenberg
Lorettoberg

30.4.2002
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(γ)

Einzellagen:
Abtsberg
Alte Burg
Altenberg
Alter Gott
Baßgeige
Batzenberg
Betschgräbler
Bienenberg
Bühl
Burggraf
Burgstall
Burgwingert
Castellberg
Eckberg
Eichberg
Engelsberg
Engelsfelsen
Enselberg
Feuerberg
Fohrenberg
Gänsberg
Gestühl
Haselstaude
Hasenberg
Henkenberg
Herrenberg
Herrenbuck
Herrenstück
Hex von Dasenstein

(δ)

L 114/211

Himmelreich
Hochberg
Hummelberg
Kaiserberg
Kapellenberg
Käsleberg
Katzenberg
Kinzigtäler
Kirchberg
Klepberg
Kochberg
Kreuzhalde
Kronenbühl
Kuhberg
Lasenberg
Lerchenberg
Lotberg
Maltesergarten
Mandelberg
Mühlberg
Oberdürrenberg
Oelberg
Ölbaum
Ölberg
Pfarrberg
Plauelrain
Pulverbuck
Rebtal
Renchtäler

Rosenberg
Roter Berg
Rotgrund
Schäf
Scheibenbuck
Schloßberg
Schloßgarten
Silberberg
Sommerberg
Sonnenberg
Sonnenstück
Sonnhalde
Sonnhohle
Sonnhole
Spiegelberg
St Michaelsberg
Steinfelsen
Steingässle
Steingrube
Steinhalde
Steinmauer
Sternenberg
Teufelsburg
Ulrichsberg
Weingarten
Weinhecke
Winklerberg
Wolfhag

Bötzingen
Breisach
Britzingen
Broggingen
Bruchsal
Buchholz
Buggingen
Bühl
Bühlertal
Burkheim
Dainbach
Dattingen
Denzlingen
Dertingen
Diedesheim
Dielheim
Diersburg
Diestelhausen
Dietlingen
Dittigheim
Dossenheim
Durbach
Dürrn
Eberbach
Ebringen
Efringen-Kirchen
Egringen
Ehrenstetten
Eichelberg
Eichstetten
Eichtersheim
Eimeldingen
Eisental
Eisingen
Ellmendingen
Elsenz
Emmendingen

Endingen
Eppingen
Erlach
Ersingen
Erzingen
Eschbach
Eschelbach
Ettenheim
Feldberg
Fessenbach
Feuerbach
Fischingen
Flehingen
Freiburg
Friesenheim
Gailingen
Gemmingen
Gengenbach
Gerlachsheim
Gissigheim
Glottertal
Gochsheim
Gottenheim
Grenzach
Grossrinderfeld
Grosssachsen
Grötzingen
Grunern
Hagnau
Haltingen
Haslach
Hassmersheim
Hecklingen
Heidelberg
Heidelsheim
Heiligenzell
Heimbach

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Achern
Achkarren
Altdorf
Altschweier
Amoltern
Auggen
Bad Bellingen
Bad Rappenau
Bad Krozingen
Bad Mingolsheim
Bad Mergentheim
Baden-Baden
Badenweiler
Bahlingen
Bahnbrücken
Ballrechten-Dottingen
Bamlach
Bauerbach
Beckstein
Berghaupten
Berghausen
Bermatingen
Bermersbach
Berwangen
Bickensohl
Biengen
Bilfingen
Binau
Binzen
Bischoffingen
Blankenhornsberg
Blansingen
Bleichheim
Bodmann
Bollschweil
Bombach
Bottenau
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Heinsheim
Heitersheim
Helmsheim
Hemsbach
Herbolzheim
Herten
Hertingen
Heuweiler
Hilsbach
Hilzingen
Hochburg
Hofweier
Höhefeld
Hohensachsen
Hohenwettersbach
Holzen
Horrenberg
Hügelheim
Hugsweier
Huttingen
Ihringen
Immenstaad
Impfingen
Istein
Jechtingen
Jöhlingen
Kappelrodeck
Karlsruhe-Durlach
Kembach
Kenzingen
Kiechlinsbergen
Kippenhausen
Kippenheim
Kirchardt
Kirchberg
Kirchhofen
Kleinkems
Klepsau
Klettgau
Köndringen
Königheim
Königschaffhausen
Königshofen
Konstanz
Kraichtal
Krautheim
Külsheim
Kürnbach
Lahr
Landshausen
Langenbrücken
Lauda
Laudenbach
Lauf
Laufen
Lautenbach
Lehen
Leimen
Leiselheim
Leutershausen
Liel
Lindelbach
Lipburg
Lörrach
Lottstetten
Lützelsachsen
Mahlberg
Malsch
Mauchen
Meersburg
Mengen

Menzingen
Merdingen
Merzhausen
Michelfeld
Mietersheim
Mösbach
Mühlbach
Mühlhausen
Müllheim
Münchweier
Mundingen
Münzesheim
Munzingen
Nack
Neckarmühlbach
Neckarzimmern
Nesselried
Neudenau
Neuenbürg
Neuershausen
Neusatz
Neuweier
Niedereggenen
Niederrimsingen
Niederschopfheim
Niederweiler
Nimburg
Nordweil
Norsingen
Nussbach
Nussloch
Oberachern
Oberacker
Oberbergen
Obereggenen
Obergrombach
Oberkirch
Oberlauda
Oberöwisheim
Oberrimsingen
Oberrotweil
Obersasbach
Oberschopfheim
Oberschüpf
Obertsrot
Oberuhldingen
Oberweier
Odenheim
Ödsbach
Offenburg
Ohlsbach
Opfingen
Ortenberg
Östringen
Ötlingen
Ottersweier
Paffenweiler
Rammersweier
Rauenberg
Rechberg
Rechberg
Reichenau
Reichenbach
Reichholzheim
Renchen
Rettigheim
Rheinweiler
Riedlingen
Riegel
Ringelbach
Ringsheim

30.4.2002

Rohrbach am Gisshübel
Rotenberg
Rümmingen
Sachsenflur
Salem
Sasbach
Sasbachwalden
Schallbach
Schallstadt
Schelingen
Scherzingen
Schlatt
Schliengen
Schmieheim
Schriesheim
Seefelden
Sexau
Singen
Sinsheim
Sinzheim
Söllingen
Stadelhofen
Staufen
Steinbach
Steinenstadt
Steinsfurt
Stetten
Stettfeld
Sulz
Sulzbach
Sulzburg
Sulzfeld
Tairnbach
Tannenkirch
Tauberbischofsheim
Tiefenbach
Tiengen
Tiergarten
Tunsel
Tutschfelden
Überlingen
Ubstadt
Ubstadt-Weiler
Uissigheim
Ulm
Untergrombach
Unteröwisheim
Unterschüpf
Varnhalt
Wagenstadt
Waldangelloch
Waldulm
Wallburg
Waltershofen
Walzbachtal
Wasenweiler
Weiher
Weil
Weiler
Weingarten
Weinheim
Weisenbach
Weisloch
Welmlingen
Werbach
Wertheim
Wettelbrunn
Wildtal
Wintersweiler
Wittnau
Wolfenweiler
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Wollbach
Wöschbach
Zaisenhausen
(ε)

Zell-Weierbach
Zeutern

L 114/213

Zungweier
Zunzingen

'Αλλες:
Affental/Affentaler
Badisch Rotgold
Ehrentrudis

1.2.12.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S a a l e - U n s t r u t
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Schloß Neuenburg
Bereich Thüringen

(β)

Grosslagen:
Blütengrund
Göttersitz
Kelterberg
Schweigenberg

(γ)

Einzellagen:
Hahnenberg
Mühlberg
Rappental

(δ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Bad Sulza
Bad Kösen
Burgscheidungen
Domburg
Dorndorf
Eulau
Freyburg
Gleina
Goseck
Großheringen
Großjena
Gröst
Höhnstedt
Jena

1.2.13.

Kaatschen
Kalzendorf
Karsdorf
Kirchscheidungen
Klosterhäseler
Langenbogen
Laucha
Löbaschütz
Müncheroda
Naumburg
Nebra
Neugönna
Reinsdorf

Rollsdorf
Roßbach
Schleberoda
Schulpforte
Seeburg
Spielberg
Steigra
Vitzenburg
Weischütz
Weißenfels
Werder/Havel
Zeuchfeld
Zscheiplitz

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Σ α ξ ο ν ΄α
ι ς
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Dresden
Bereich Elstertal
Bereich Meißen

(β)

Grosslagen:
Elbhänge
Lößnitz
Schloßweinberg
Spaargebirge

(γ)

Einzellagen:
Kapitelberg
Heinrichsburg

(δ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Belgern
Jessen
Kleindröben
Meißen
Merbitz

Ostritz
Pesterwitz
Pillnitz
Proschwitz

Radebeul
Schlieben
Seußlitz
Weinböhla
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' Α λ λ ε ς ε ν δ ε ΄ξ
ι εις
Liebfraumilch
Liebfrauenmilch

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
Ahrtaler Landwein
Altrheingauer Landwein
Bayerischer Bodensee-Landwein
Fränkischer Landwein
Landwein der Ruwer
Landwein der Saar
Landwein der Mosel
Mitteldeutscher Landwein
Nahegauer Landwein
Pfälzer Landwein
Regensburger Landwein
Rheinburgen-Landwein
Rheinischer Landwein
Saarländischer Landwein der Mosel
Sächsischer Landwein
Schwäbischer Landwein
Starkenburger Landwein
Südbadischer Landwein
Taubertäler Landwein
Unterbadischer Landwein
Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Auslese
Beerenauslese
Deutsches Weinsiegel
Eiswein
Hochgewächs
Kabinett
Landwein
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.
Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein
Schillerwein
Spätlese
Trockenbeerenauslese
Weissherbst
Winzersekt

II.

ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

A.

1.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν

1.1.1.

. Π ε ρ ι ο χ ΄ε ς Α λ σ α τ ΄α
ι ς κ α ι τ ο υ α ν α τ ο λ ι κ ο υ΄ τ µ η΄ µ α τ ο ς τ η ς Γ α λ λ ΄α
ι ς

1.1.1.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Alsace

30.4.2002
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Alsace, ακολουθου΄µενη απο΄ τοπωνυ΄µιο:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Altenberg de Bergbieten
Altenberg de Bergheim
Altenberg de Wolxheim
Brand
Bruderthal
Eichberg
Engelberg
Florimont
Frankstein
Froehn
Furstentum
Geisberg
Gloeckelberg
Goldert
Hatschbourg
Hengst
Kanzlerberg
Kastelberg
Kessler
Kirchberg de Barr
Kirchberg de Ribeauvillé
Kitterlé
Mambourg
Mandelberg
Marckrain

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Moenchberg
Muenchberg
Ollwiller
Osterberg
Pfersigberg
Pfingstberg
Praelatenberg
Rangen
Rosacker
Saering
Schlossberg
Schoenenbourg
Sommerberg
Sonnenglanz
Spiegel
Sporen
Steingrubler
Steinert
Steinklotz
Vorbourg
Wiebelsberg
Wineck-Schlossberg
Winzenberg
Zinnkoepflé
Zotzenberg

Côtes de Toul
1.1.1.2.

Οροθετηµε΄νοι οι΄νοι ανω΄τερης ποιο΄τητας
Moselle

1.1.2.

Π ε ρ ι ο χ η΄ C h a m p a g n e

1.1.2.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Champagne
Coteaux Champenois
Riceys

1.1.3.

Π ε ρ ι ο χ η΄ B ο υ ρ γ ο υ ν δ ΄α
ι ς

1.1.3.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Aloxe-Corton
Auxey-Duresses
Auxey-Duresses Côte de Beaune
Bâtard-Montrachet
Beaujolais
Beaujolais, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Arbuisonnas
Beaujeu
Blacé
Cercié
Chânes
Charentay
Chenas
Chiroubles
Denicé
Durette
Emeringes
Fleurie
Juliénas
Jullié
La Chapelle-de-Guinchay
Lancié
Lantignié
Le Perréon
Les Ardillats
Leynes

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Marchampt
Montmelas
Odenas
Pruzilly
Quincié
Regnié
Rivolet
Romanèche
Saint-Amour-Bellevue
Saint-Etienne-des-Ouillères
Saint-Etienne-la-Varenne
Saint-Julien
Saint-Lager
Saint-Symphorien-d’Ancelles
Saint-Vérand
Salles
Vaux
Vauxrenard
Villié Morgon
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Beaujolais-Villages
Beaune
Bienvenues Bâtard-Montrachet
Blagny
Blagny Côte de Beaune
Bonnes Mares
Bourgogne
Bourgogne Aligoté
Bourgogne ou Bourgogne Clairet, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την ονοµασι΄α της υποπεριφε΄ρειας:
—
—
—

Côte Chalonnaise
Côtes d’Auxerre
Hautes-Côtes de Beaune

—
—

Hautes-Côtes de Nuits
Vézélay

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την κοινο΄τητα προελευ΄σεως:
—
—

Chitry
Coulanges-la-Vineuse

—
—

Epineuil
Irancy

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄:
—
—
—

Côte Saint-Jacques
En Montre-Cul
La Chapelle Notre-Dame

—
—
—

Le Chapitre
Montrecul
Montre-cul

Bouzeron
Brouilly
Chablis
Chablis, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ το «Climat d’origine»:
—
—
—
—

Blanchot
Bougros
Les Clos
Grenouilles

—
—
—

Preuses
Valmur
Vaudésir

Chablis, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ το «Climat d’origine» η΄ απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Mont de Milieu
Montée de Tonnerre
Chapelot
Pied d’Aloup
Côte de Bréchain
Fourchaume
Côte de Fontenay
L’Homme mort
Vaulorent
Vaillons
Chatains
Séchers
Beugnons
Les Lys
Mélinots
Roncières
Les Epinottes
Montmains
Forêts
Butteaux

Chambertin
Chambertin Clos de Bèze
Chambolle-Musigny
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet
Chassagne-Montrachet Côte de Beaune
Chenas

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Côte de Léchet
Beauroy
Troesmes
Côte de Savant
Vau Ligneau
Vau de Vey
Vaux Ragons
Vaucoupin
Vosgros
Vaugiraut
Les Fourneaux
Morein
Côte des Près-Girots
Côte de Vaubarousse
Berdiot
Chaume de Talvat
Côte de Jouan
Les Beauregards
Côte de Cuissy
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Chevalier-Montrachet
Chiroubles
Chorey-lès-Beaune
Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune
Clos de la Roche
Clos des Lambrays
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos Saint-Denis
Corton
Corton-Charlemagne
Côte de Beaune
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits-Villages
Côte Roannaise
Criots Bâtard-Montrachet
Echezeaux
Fixin
Fleurie
Gevrey-Chambertin
Givry
Grands Echezeaux
Griotte-Chambertin
Juliénas
La Grande Rue
Ladoix
Ladoix Côte de Beaune
Latricières-Chambertin
Mâcon
Mâcon-Villages
Mâcon, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Azé
Berzé-la-Ville
Berzé-le-Chatel
Bissy-la-Mâconnaise
Burgy
Bussières
Chaintres
Chânes
Chardonnay
Charnay-lès-Mâcon
Chasselas
Chevagny-lès-Chevrières
Clessé
Crèches-sur-Saône
Cruzilles
Davayé
Fuissé
Grévilly
Hurigny
Igé
La Chapelle-de-Guinchay
La Roche Vineuse

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Leynes
Loché
Lugny
Milly-Lamartine
Montbellet
Peronne
Pierreclos
Prissé
Pruzilly
Romanèche-Thorins
Saint-Amour-Bellevue
Saint-Gengoux-de-Scissé
Saint-Symphorien-d’Ancelles
Saint-Vérand
Sologny
Solutré-Pouilly
Uchizy
Vergisson
Verzé
Vinzelles
Viré

Maranges, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ το «Climat d’origine» η΄ απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
—
—
—

Clos de la Boutière
La Croix Moines
La Fussière

—
—
—

Le Clos des Loyères
Le Clos des Rois
Les Clos Roussots
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Maranges Côte de Beaune
Marsannay
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Mercurey
Meursault
Meursault Côte de Beaune
Montagny
Monthélie
Monthélie Côte de Beaune
Montrachet
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moulin-à-Vent
Musigny
Nuits
Nuits-Saint-Georges
Pernand-Vergelesses
Pernand-Vergelesses Côte de Beaune
Petit Chablis, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την κοινο΄τητα προελευ΄σεως:
— Beine
— Béru
— Chablis
— La Chapelle-Vaupelteigne
— Chemilly-sur-Serein
— Chichée
— Collan
— Courgis
— Fleys
Pommard
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-Vinzelles
Puligny-Montrachet
Puligny-Montrachet Côte de Beaune
Régnié
Richebourg
Romanée (La)
Romanée Conti
Romanée Saint-Vivant
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint-Amour
Saint-Aubin
Saint-Aubin Côte de Beaune
Saint-Romain
Saint-Romain Côte de Beaune
Saint-Véran
Santenay
Santenay Côte de Beaune
Savigny
Savigny Côte de Beaune
Savigny-lès-Beaune
Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune
Tâche (La)

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Fontenay
Lignorelles
Ligny-le-Châtel
Maligny
Poilly-sur-Serein
Préhy
Saint-Cyr-les-Colons
Villy
Viviers
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Vin Fin de la Côte de Nuits
Volnay
Volnay Santenots
Vosne-Romanée
Vougeot
1.1.3.2.

Οροθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Côtes du Forez
Saint Bris

1.1.4.

Π ε ρ ι ο χ ΄ε ς J u r a κ α ι Σ α β ο ι΅ α ς

1.1.4.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Arbois
Arbois Pupillin
Château Châlon
Côtes du Jura
Coteaux du Lyonnais
Crépy
Jura
L’Etoile
Macvin du Jura
Savoie, ακολουθου΄µενη απο΄ την ΄ενδειξη:
— Abymes
— Apremont
— Arbin
— Ayze
— Bergeron
— Chautagne
— Chignin
— Chignin Bergeron
— Cruet
— Frangy
Seyssel

1.1.4.2.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Jongieux
Marignan
Marestel
Marin
Monterminod
Monthoux
Montmélian
Ripaille
St-Jean de la Porte
St-Jeoire Prieuré

—
—
—
—
—

Manicle
Montagnieu
Montagnieu
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Grand

Οροθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Bugey
Bugey, ακολουθου΄µενος απο΄ την ονοµασι΄α ενο΄ς «cru»:
—
—
—
—
—
—

Anglefort
Arbignieu
Cerdon
Chanay
Lagnieu
Machuraz

1.1.5.

Π ε ρ ι ο χ η΄ C ô t e s d u R h ô n e

1.1.5.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Beaumes-de-Venise
Château Grillet
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Condrieu
Cornas
Côte Rôtie
Coteaux de Die
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Coteaux de Pierrevert
Coteaux du Tricastin
Côtes du Lubéron
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages
Côtes du Rhône Villages, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
—
—
—
—
—
—
—
—

Beaumes de Venise
Cairanne
Chusclan
Laudun
Rasteau
Roaix
Rochegude
Rousset-les-Vignes

—
—
—
—
—
—
—
—

Sablet
Saint-Gervais
Saint-Maurice sur Eygues
Saint-Pantaléon-les-Vignes
Séguret
Valréas
Vinsobres
Visan

Côtes du Ventoux
Crozes-Hermitage
Crozes Ermitage
Die
Ermitage
Gigondas
Hermitage
Lirac
Rasteau
Saint-Joseph
Saint-Péray
Tavel
Vacqueyras
1.1.5.2.

Oριοθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Côtes du Vivarais
Côtes du Vivarais, ακολουθου΄µενος απο΄ την ονοµασι΄α ενο΄ς «cru»:
— Orgnac-l’Aven
— Saint-Montant
— Saint-Remèze

1.1.6.

Π ε ρ ι ο χ ΄ε ς τ η ς Π ρ ο β ι γ γ ΄α
ι ς κ α ι τ η ς Κ ο ρ σ ι κ η΄ ς

1.1.6.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Ajaccio
Bandol
Bellet
Cap Corse
Cassis
Corse, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄:
—
—
—

Calvi
Coteaux du Cap-Corse
Figari

Coteaux d’Aix-en-Provence
Les-Baux-de-Provence
Coteaux Varois
Côtes de Provence
Palette
Patrimonio
Provence

—
—

Sartène
Porto Vecchio

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

1.1.7.

Π ε ρ ι ο χ η΄ τ ο υ L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n

1.1.7.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Banyuls
Bellegarde
Collioure
Corbières
Costières de Nîmes
Coteaux du Languedoc
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet
Coteaux du Languedoc, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
— Cabrières
— Pic-Saint-Loup
— Coteaux de La Méjanelle
— Quatourze
— Coteaux de Saint-Christol
— Saint-Christol
— Coteaux de Vérargues
— Saint-Drézéry
— La Clape
— Saint-Georges-d’Orques
— La Méjanelle
— Saint-Saturnin
— Montpeyroux
— Vérargues
Côtes du Roussillon
Côtes du Roussillon Villages
Côtes du Roussillon Villages Caramany
Côtes du Roussillon Villages Latour de France
Côtes du Roussillon Villages Lesquerde
Côtes du Roussillon Villages Tautavel
Faugères
Fitou
Frontignan
Languedoc, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας καταγωγη΄ς:
— Adissan
— Aspiran
— Le Bosc
— Cabrières
— Ceyras
— Fontès
Limoux
Lunel
Maury
Minervois
Mireval
Saint-Jean-de-Minervois
Rivesaltes
Roussillon
Saint-Chinian

1.1.7.2.

—
—
—
—
—

Lieuran-Cabrières
Nizas
Paulhan
Péret
Saint-André-de-Sangonis

Oριοθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Cabardès
Côtes du Cabardès et de l’Orbiel
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau

1.1.8.

Π ε ρ ι ο χ η΄ τ ο υ ν ο τ ι ο - δ υ τ ι κ ο υ΄ τ µ η΄ µ α τ ο ς τ η ς Γ α λ λ ΄α
ι ς

1.1.8.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Béarn
Béarn-Bellocq
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Bergerac
Buzet
Cahors
Côtes de Bergerac
Côtes de Duras
Côtes du Frontonnais
Côtes du Frontonnais Fronton
Côtes du FrontonnaisVillaudric
Côtes du Marmandais
Côtes de Montravel
Floc de Gascogne
Gaillac
Gaillac Premières Côtes
Haut-Montravel
Irouléguy
Jurançon
Madiran
Marcillac
Monbazillac
Montravel
Pacherenc du Vic-Bilh
Pécharmant
Rosette
Saussignac
1.1.8.2.

Oριοθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Côtes de Brulhois
Côtes de Saint-Mont
Tursan
Entraygues
Estaing
Fel
Lavilledieu

1.1.9.

Π ε ρ ι ο χ η΄ τ ο υ B o r d e a u x

1.1.9.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Barsac
Blaye
Bordeaux
Bordeaux Clairet
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bourg
Bourgeais
Côtes de Bourg
Cadillac
Cérons
Côtes Canon-Fronsac
Canon-Fronsac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Castillon
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Entre-Deux-Mers
Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
Fronsac
Graves
Graves de Vayres
Haut-Médoc
Lalande de Pomerol
Listrac-Médoc
Loupiac
Lussac Saint-Emilion
Margaux
Médoc
Montagne Saint-Emilion
Moulis
Moulis-en-Médoc
Néac
Pauillac
Pessac-Léognan
Pomerol
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux
Premières Côtes de Bordeaux, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
— Bassens
— Baurech
— Béguey
— Bouliac
— Cadillac
— Cambes
— Camblanes
— Capian
— Carbon blanc
— Cardan
— Carignan
— Cenac
— Cenon
— Donzac
— Floirac
— Gabarnac
— Haux
— Latresne
— Langoiran
Puisseguin Saint-Emilion
Sainte-Croix-du-Mont
Saint-Emilion
Saint-Estèphe
Sainte-Foy Bordeaux
Saint-Georges Saint-Emilion
Saint-Julien
Sauternes
1.1.10.

Π ε ρ ι ο χ η΄ τ η ς κ ο ι λ α΄ δ α ς τ ο υ Λ ΄γ
ι ηρα

1.1.10.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Anjou
Anjou Coteaux de la Loire
Anjou Gamay
Anjou-Villages

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Laroque
Le Tourne
Lestiac
Lormont
Monprimblanc
Omet
Paillet
Quinsac
Rions
Saint-Caprais-de-Bordeaux
Saint-Eulalie
Saint-Germain-de-Graves
Saint-Maixant
Semens
Tabanac
Verdelais
Villenave de Rions
Yvrac

L 114/223

L 114/224

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Anjou-Villages Brissac
Blanc Fumé de Pouilly
Bourgueil
Bonnezeaux
Cheverny
Chinon,
Coteaux de l’Aubance
Coteaux du Giennois
Coteaux du Layon
—

Coteaux du Layon, ακολουθου΄µενη απο΄ την
ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
— Beaulieu-sur Layon
— Faye-d’Anjou
Saint-Lambert-du-Lattay
Coteaux du Layon Chaume
Coteaux du Loir
Coteaux de Saumur
Cour-Cheverny
Jasnières
Loire

—
—
—

Rablay-sur-Layon
Rochefort-sur-Loire
Saint-Aubin-de-Luigné

Menetou Salon, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την
ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
— Aubinges
— Menetou-Salon
— Morogues
— Parassy
Humbligny
Montlouis
Coteaux de la Loire
Sèvre-et-Maine
Côtes de Grandlieu
Pouilly-sur-Loire
Pouilly Fumé
Quarts-de-Chaume
Quincy
Reuilly
Sancerre
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saumur
Saumur Champigny
Savennières
Savennières-Coulée-de-Serrant
Savennières-Roche-aux-Moines
Touraine
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Amboise
Touraine Mesland
Val de Loire
Vouvray

—
—
—
—
—

Pigny
Quantilly
Saint-Céols
Soulangis
Vignoux-sous-les-Aix

—

1.1.10.2.

Οροθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας:
Châteaumeillant
Côteaux d’Ancenis
Coteaux du Vendômois
Côtes d’Auvergne, ακολουθου΄µενος η΄ ο΄χι απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
—
—
—

Boudes
Chanturgue
Châteaugay

—
—

Corent
Madargues
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Fiefs-Vendéens, ακολουθου΄µενος υποχρεωτικα΄ απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ονοµασι΄ες:
— Brem
— Mareuil
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Orléanais
Saint-Pourçain
Thouarsais
Valençay
1.1.11.

Π ε ρ ι ο χ η΄ C o g n a c

1.1.11.1.

Ελεγχο΄µενη ονοµασι΄α προελευ΄σεως

—
—

Pissotte
Vix

Charentes
2.

Τοπικοι΄ οι΄νοι που χαρακτηρι΄ζονται απο΄ την ονοµασι΄α µιας γεωγραφικη΄ς ενο΄τητας
Vin de pays de l’Agenais
Vin de pays d’Aigues
Vin de pays de l’Ain
Vin de pays de l’Allier
Vin de pays d’Allobrogie
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
Vin de pays des Alpes Maritimes
Vin de pays de l’Ardailhou
Vin de pays de l’Ardèche
Vin de pays d’Argens
Vin de pays de l’Ariège
Vin de pays de l’Aude
Vin de pays de l’Aveyron
Vin de pays des Balmes dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays des Bouches du Rhône
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays de Cassan
Vin de pays Catalans
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes
Vin de pays des Cévennes «Mont Bouquet»
Vin de pays Charentais
Vin de pays Charentais «Ile de Ré»
Vin de pays Charentais «Saint-Sornin»
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la cité de Carcassonne
Vin de pays des collines de la Moure
Vin de pays des collines rhodaniennes
Vin de pays du comté de Grignan
Vin de pays du comté tolosan
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Vin de pays des comtés rhodaniens
Vin de pays de Corrèze
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des coteaux d’Enserune
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux de Foncaude
Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays des coteaux de l’Ardèche
Vin de pays des coteaux de l’Auxois
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnies
Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes
Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Quercy
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays de la Creuse
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays du Doubs
Vin de pays de la Drôme
Vin de pays du Duché d’Uzès
Vin de pays de Franche Comté
Vin de pays de Franche Comté «Coteaux de Champlitte»
Vin de pays du Gard
Vin de pays du Gers
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Vin de pays des gorges de l’Hérault
Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays d’Hauterive
Vin de pays d’Hauterive «Val d’Orbieu»
Vin de pays d’Hauterive «Coteaux du Termenès»
Vin de pays d’Hauterive «Côtes de Lézignan»
Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays de la haute vallée de l’Aude
Vin de pays de la haute vallée de l’Orb
Vin de pays des hauts de Badens
Vin de pays de l’Hérault
Vin de pays de l’île de Beauté
Vin de pays de l’Indre et Loire
Vin de pays de l’Indre
Vin de pays de l’Isère
Vin de pays du jardin de la France
Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne»
Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz»
Vin de pays des Landes
Vin de pays de Loire-Atlantique
Vin de pays du Loir et Cher
Vin de pays du Loiret
Vin de pays du Lot
Vin de pays du Lot et Garonne
Vin de pays des Maures
Vin de pays de Maine et Loire
Vin de pays de la Meuse
Vin de pays du Mont Baudile
Vin de pays du Mont Caumes
Vin de pays des Monts de la Grage
Vin de pays de la Nièvre
Vin de pays d’Oc
Vin de pays du Périgord
Vin de pays de la Petite Crau
Vin de pays de Pézenas
Vin de pays de la principauté d’Orange
Vin de pays du Puy de Dôme
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Vin de pays des Sables du golfe du Lion
Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
Vin de pays de Saône et Loire
Vin de pays de la Sarthe
Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays des Terroirs landais «Coteaux de Chalosse»
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Vin de pays des Terroirs landais «Côtes de l’Adour»
Vin de pays des Terroirs landais «sables fauves»
Vin de pays des Terroirs landais «sables de l’océan»
Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Torgan
Vin de pays d’Urfé
Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays de la vallée du Paradis
Vin de pays des vals d’Agly
Vin de pays du Var
Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de la Vaunage
Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas
Vin de pays de la Vienne
Vin de pays de la Vistrenque
Vin de pays de l’Yonne

B.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

1er cru
Premier cru
1er cru classé
Premier cru classé
1er grand cru classé
Premier grand cru classé
2è cru classé
Deuxième cru classé
Ελεγχο΄µενη ονοµασι΄α/AC
Ονοµασι΄α προελευ΄σεως/AO
Ελεγχο΄µενη ονοµασι΄α προελευ΄σεως/AOC
Clos
Cru
Cru artisan
Cru bourgeois
Cru classé
Edelzwicker
Grand cru
Grand cru classé
Schillerwein
Sélection de grains nobles
Vendange tardive
Vin de paille
Vin de pays
Οροθετηµε΄νος οι΄νος ανωτε΄ρας ποιο΄τητας/VDQS
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III.

ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («Vino de calidad producido en region
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
determinada»)

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν
Abona
Alella
Alicante
Almansa
Ampurdán-Costa Brava
Bierzo
Binissalem-Mallorca
Bullas
Calatayud
Campo de Borja
Cariñena
Cava
Chacolı́ de Bizkaia-Bizkaiko txakolina
Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina
Cigales
Conca de Barbera
Condado de Huelva
Costers del Segre
Hierro
Jerez/Xérès/Sherry
Jumilla
Lanzarote
Madrid
Malaga
Mancha
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Méntrida

1.2.

Ονοµασι΄ες των υποπεριφερειω
΄ ν και κοινοτη΄των

1.2.1.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α b o n a
Adeje
Vilaflor
Arona
San Miguel de Abona

1.2.2.

Monterrei
Montilla-Moriles
Navarra
Palma
Penedés
Priorato
Rias Baixas
Ribeiro
Ribera del Duero
Rioja (DO Ca)
Rueda
Somontano
Tacoronte-Acentejo
Tarragona
Terra Alta
Toro
Utiel-Requena
Valdeorras
Valdepeñas
Valencia
Valle de Güı́mar
Valle de la Orotava
Ycoden-Daute-Isora
Yecla

Granadilla de Abona
Villa de Arico
Fasnia

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α l e l l a
Alella
Argentona
Cabrils
Martorelles
Masnou
Mongat
Montornés del Vallès
Orrius
Premià de Dalt

Premià de Mar
Roca del vallès
San Fost de Campcentelles
Santa Maria de Martorelles
Teia
Tiana
Vallromanes
Vilassar de Dalt
Villanova del Vallés
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α l i c a n t e

(α)

Alicante
Algueña
Alicante
Bañeres
Benejama
Biar
Campo de Mirra
Cañada
Castalla
Elda
Hondón de los Frailes
Hondón de las Nieves

(β)

La Marina
Alcalali
Beniarbeig
Benichembla
Benidoleig
Benimeli
Benissa
Benitachell
Calpe
Castell de Castells
Denia
Gata de Gorgos
Jalón
Lliber
Miraflor

1.2.4.

Murla
Ondara
Orba
Parcent
Pedreguer
Sagra
Sanet y Negrals
Senija
Setla y Mirarrosa
Teulada
Tormos
Vall de Laguart
Vergel
Xabia

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α l m a n s a
Alpera
Almansa
Bonete
Chinchilla de Monte-Aragón
Corral-Rubio

1.2.5.

Ibi
Mañán
Monovar
Onil
Petrer
Pinoso
Romana
Salinas
Sax
Tibi
Villena

Higueruela
Hoya Gonzalo
Pétrola
Villar de Chinchilla

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α m p u r d á n - C o s t a B r a v a
Agullana
Aviñonet de Puigventós
Boadella
Cabanes
Cadaqués
Cantallops
Capmany
Colera
Darnius
Espolla
Figueres
Garriguella
Jonquera
Llançà
Llers
Masarach
Mollet de Perelada
Palau-Sabardera

Pau
Pedret i Marsà
Perelada
Pont de Molins
Port-Bou
Port de la Selva
Rabós
Roses
Riumors
Sant Climent de Sescebes
Selva de Mar
Terrades
Vilafant
Vilajuïga
Vilamaniscle
Vilanant
Viure
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B i e r z o
Arganza
Bembibre
Borrenes
Cabañas Raras
Cacabelos
Camponaraya
Carracedelo
Carucedo
Castropodame
Congosto
Corullón
Cubillos del Sil

1.2.7.

Fresnedo
Molinaseca
Noceda
Ponferrada
Priaranza
Puente de Domingo Flórez
Sancedo
Toral de los Vados
Vega de Espinareda
Villadecanes
Villafranca del Bierzo

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B i n i s s a l e m - M a l l o r c a
Binissalem
Consell
Santa Marı́a del Camı́
Sancellas
Santa Eugenia

1.2.8.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B u l l a s
Bullas
Cehegı́n
Mula
Ricote
Calasparra
Caravaca
Moratalla
Lorca

1.2.9.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C a l a t a y u d
Abanto
Acered
Alarba
Alhama de Aragón
Aniñón
Ateca
Belmonte de Gracián
Bubierca
Calatayud
Cárenas
Castejón de Alarba
Castejón de las Armas
Cervera de la Cañada
Clarés de Ribota
Codos
Fuentes de Jiloca
Godojos
Ibdes
Maluenda
Mara

1.2.10.

Miedes
Monterde
Montón
Morata de Jiloca
Moros
Munébrega
Nuévalos
Olvés
Orera
Paracuellos de Jiloca
Ruesca
Sediles
Terrer
Torralba de Ribota
Torrijo de la Cañada
Valtorres
Villalba del Perejil
Villalengua
Villaroya de la Sierra
Viñuela

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C a m p o d e B o r j a
Agón
Ainzón
Alberite de San Juan
Albeta
Ambel
Bisimbre
Borja
Bulbuente

Bureta
Buste
Fuendejalón
Magallón
Maleján
Pozuelo de Aragón
Tabuenca
Vera de Moncayo
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C a r i ñ e n a
Aguarón
Aladrén
Alfamén
Almonacid de la Sierra
Alpartir
Cariñena
Cosuenda

1.2.12.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C i g a l e s
Cabezón de Pisuerga
Cigales
Corcos del Valle
Cubillas de Santa Marta
Dueñas
Fuensaldaña

1.2.13.

Rocafort de Queralt
Sarral
Senan
Solivella
Vallclara
Vilaverd
Vimbodı́

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C o n d a d o d e H u e l v a
Almonte
Beas
Bollullos del Condado
Bonares
Chucena
Hinojos
Lucena del Puerto
Manzanilla
Moguer

1.2.15.

Mucientes
Quintanilla de Trigueros
San Martı́n de Valveni
Santovenia de Pisuerga
Trigueros del Valle
Valoria la Buena

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C o n c a d e B a r b e r a
Barberà de la Conca
Blancafort
Conesa
Forés
Espluga de Francolı́
Montblanc
Pira

1.2.14.

Encinacorba
Longares
Muel
Mezalocha
Paniza
Tosos
Villanueva de Huerva

Niebla
Palma del Condado
Palos de la Frontera
Rociana del Condado
San Juan del Puerto
Trigueros
Villalba del Alcor
Villarrasa

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C o s t e r s d e l S e g r e
α)

Υποπεριφε΄ρεια Raimat
Lleida

β)

Υποπεριφε΄ρεια Αrtesa
Alòs de Balaguer
Artesa de Segre
Foradada
Penelles
Preixens

γ)

Υποπεριφε΄ρεια Valle del Rio Corb
Belianes
Ciutadilla
Els Omells de na Gaia
Granyanella
Granyena de Segarra
Guimerá
Maldá
Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra
Nalec
Preixana
San Marti de Riucorb
Tarrega
Vallbona de les Monges
Vallfogona de Riucorb
Verdú

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

δ)

Υποπεριφε΄ρεια Les Garrigues
Arbeca
Bellaguarda
Cerviá de les Garrigues
El Vilosell
Els Omellons
Fulleda

1.2.16.

Albi
Espluga Calba
La Floresta
La Pobla de Cérvoles
Tarrés
Vinaixa

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C h a c o l ı́ d e B i z k a i a / B i z k a i k o T x a k o l i n a
Bakio
Balmaseda
Barakaldo
Derio
Durango
Elorrio
Erandio
Forua
Galdames
Gamiz-Fika
Gatika
Gernika
Gordexola
Gueñes
Larrabetzu
Lezama

1.2.17.

L 114/233

Lekeitio
Markina
Mendata
Mendexa
Morga
Mungia
Muskiz
Muxika
Orduña
Sestao
Sopelana
Sopuerta
Zalla
Zamudio
Zaratamo

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C h a c o l ı́ D e G e t a r i a / G e t a r i a k o T x a k o l ı́ n a
Aia
Getaria
Zarautz

1.2.18.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ε l H i e r r o
Frontera
Valverde

1.2.19.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η
Barrameda

π ε ρ ι ο χ η΄

Jerez-Xeres-Sherry

Chiclana de la Frontera
Chipiona
Jerez de la Frontera
Lebrija
Puerto de Santa Maria
Puerto Real
Rota
Sanlucar de Barrameda
Trebujena
1.2.20.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ J u m i l l a
Albatana
Fuente-Alamo
Hellin
Jumilla
Montealegre del Castillo
Ontur
Tobarra

1.2.21.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ L a n z a r o t e
Arrecife
Hariá
San Bartolomé
Teguise
Tı́as
Tinajo
Yaiza

y

M a n z a n i l l a - S a n l ú c a r

de

L 114/234

EL

1.2.22.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M á l a g a :
Alameda
Alcaucin
Alfarnate
Alfarnatejo
Algarrobo
Alhaurı́n de la Torre
Almachar
Almogia
Antequera
Archez
Archidona
Arenas
Benamargosa
Benamocarra
Borge,
Campillos
Canillas de Albaida
Canillas del Aceituno
Casabermeja
Casares
Colmenar
Cómares
Competa
Cuevas de San Marcos
Cuevas Bajas
Cutar

1.2.23.

Estepona
Frigiliana
Fuente Piedra
Humilladero
Iznate
Macharaviaya
Manilva
Moclinejo
Mollina
Nerja
Periana
Rincón de la Victoria
Riogordo
Salares
Sayalonga
Sedella
Sierra de Yeguas
Torrox
Totalán
Velez-Málaga
Villanueva del Trabuco
Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario
Villanueva de Algaidas
Viñuela

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ L a M a n c h a
Acabrón
Ajofrin
Albaladejo
Alberca de Záncara
Alcázar de San Juan
Alcolea de Calatrava
Alconchel de la Estrella
Aldea del Rey
Alhambra
Almagro
Almarcha
Almedina
Almendros
Almodovar del Campo
Almonacid del Marquesado
Almonacid de Toledo
Arenas de San Juan
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Calatrava
Atalaya del Cañavate
Ballesteros de Calatrava
Barajas de Melo
Belinchón
Belmonte
Bolaños de Calatrava
Cabanas de Yepes
Cabezamesada
Calzada de Calatrava
Campo de Criptana
Camuñas
Cañada de Calatrava
Cañadajuncosa
Cañavate
Carrascosa de Haro
Carrı́on de Calatrava
Carrizosa
Casas de Fernando Alonso

Casas de Haro
Casas de los Pinos
Casas de Benitez
Casas de Guijarro
Castellar de Santiago
Castillo de Garcimuñoz
Cervera del Llano
Chueca
Ciruelos
Ciudad Real
Consuegra
Corral de Almaguer
Cortijos
Cózar
Daimiel
Dosbarrios
Fernancaballero
Fuenllana
Fuensanta
Fuente el Fresno
Fuente de Pedro Naharro
Fuentelespino de Haro
Granátula de Calatrava
Guardia
Herencia
Hinojosa
Hinojosos
Honrubia
Hontanaya
Horcajo de Santiago
Huelves
Huerta de Valdecarábanos
Labores
Leganiel
Lezuza
Lillo
Madridejos

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Malagon
Manzanares
Manzaneque
Marjaliza
Mascaraque
Membrilla
Mesas
Miguel Esteban
Miguelturra
Minaya
Monreal del Llano
Montalbanejo
Montalvos
Montiel
Mora
Mota del Cuervo
Munera
Nambroca
Noblejas
Ocaña
Olivares de Júcar
Ontigola con Oreja
Orgaz con Arisgotas
Osa de la Vega
Ossa de Montiel
Pedernoso
Pedro Muñoz
Pedroñeras
Picón
Piedrabuena
Pinarejo
Poblete
Porzuna
Pozoamargo
Pozorrubio
Pozuelo de Calatrava
Pozoamargo
Provencio
Puebla de Almoradiel
Puebla del Principe
Puebla de Almenara
Puerto Lápice
Quero
Quintanar de la Orden
Rada de Haro
Roda
Romeral
Rozalén del Monte
Saelices
San Clemente
Santa Cruz de la Zarza
Santa Maria de los Llanos
Santa Cruz de los Cañamos
Santa Maria del Campo
Sisante

1.2.24.

Socuéllamos
Solana
Sonseca con Casalgordo
Tarancón
Tarazona de la Mancha
Tembleque
Terrinches
Toboso
Tomelloso
Torralba de Calatrava
Torre de Juan Abad
Torrubia del Campo
Torrubia del Castillo
Tresjuncos
Tribaldos
Turleque
Uclés
Urda
Valenzuela de Calatrava
Valverde de Jucar
Vara de Rey
Villa de Don Fadrique
Villacañas
Villaescusa de Haro
Villafranca de los Caballeros
Villahermosa
Villamanrique
Villamayor de Calatrava
Villamayor de Santiago
Villaminaya
Villamuelas
Villanueva de Alcardete
Villanueva de Bogas
Villanueva de los Infantes
Villanueva de la Fuente
Villar del Pozo
Villar de la Encina
Villanueva de los Infantes
Villar del Pozo
Villar de la Encina
Villar de Cañas
Villarejo de Fuentes
Villares del Saz
Villarrobledo
Villarrubia de Santiago
Villarrubia de los Ojos
Villarrubio
Villarta de San Juan
Villasequilla de Yepes
Villatobas
Villaverde y Pasaconsol
Yebénes
Yepes
Zarza del Tajo

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M e n t r i d a
Albarreal de Tajo
Alcabón
Aldea en Cabo
Almorox
Arcicóllar
Barcience
Burujón
Camarena
Camarenilla
Carmena
Carranque

Casarrubios del Monte
Castillo de Bayuela
Cebolla
Cedillo del Condado
Cerralbos
Chozas de Canales
Domingo Pérez
Escalona
Escalonilla
Fuensalida
Gerindote

L 114/235

L 114/236

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Hinojosa de San Vincente
Hormigos
Huecas
Lominchar
Lucillos
Maqueda
Mentrida- Montearagón
Nombela
Novés
Otero
Palomeque
Paredes
Paredas de Escalona
Pelahustán
1.2.25.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M o n t i l l a - M o r i l e s
Aguilar de la Frontera
Baena
Cabra
Castro del Rio
Doña Mencia
Espejo
Fernán-Nuñez
Lucena
Montalbán

1.2.26.

Portillo
Real de San Vincente
Recas
Rielves
Santa Olalla
Santa Cruz del Retamar
Torre de Esteban Hambrán
Torrijos
Val de Santo Domingo
Valmojado
Ventas de Retamosa
Villamiel
Viso
Yunclillos

Montemayor
Montilla
Monturque
Moriles
Nueva Carteya
Puente Genil
Rambla
Santaella

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν a v a r r a
(α)

Υποπεριφε΄ρεια Ribera Baja
Ablitas
Arguedas
Barillas
Cascante
Castejón
Cintruénigo
Corella

(β)

Υποπεριφε΄ρεια Ribera Alta
Artajona
Beire
Berbinzana
Cadreita
Caparroso
Cárcar
Carcastillo
Falces
Funes
Larraga
Lerin
Lodosa
Marcilla

(γ)

Fitero
Monteagudo
Murchante
Tudela
Tulebras
Valtierra

Mélida
Milagro
Miranda de Arga
Murillo el Fruto
Murillo el Cuende
Olite
Peralta
Pitillas
Sansoain
Santacara
Sesma
Tafalla
Villafranca

Υποπεριφε΄ρεια Tierra Estella
Aberin
Allo
Arcos
Arellano
Arróniz
Ayeguı́
Barbarı́n
Busto
Desojo
Discastillo
Espronceda
Estella

Igúzquiza
Lazagurria
Luquı́n
Mendaza
Morentin
Oteiza de la Solana
Sansol
Torralba del Rio
Torres del Rio
Valle de Yerri
Villatuerta
Villa mayor de Monjardı́n

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

(δ)

Υποπεριφε΄ρεια Valdizarbe
Adios
Añorbe
Artazu
Barásoain
Biurrun
Cirauqui
Etxauri
Enériz
Garinoain
Guirguillano
Legarda
Leoz
Mañeru

(ε)

Υποπεριφε΄ρεια Baja Montaña
Aibar
Aoiz
Cáseda
Eslava
Ezprogui
Gallipienzo
Javier
Leache

1.2.27.

Lerga
Llédena
Lumbier
Sada
San Martin de Unx
Sanguesa
Ujué

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ P e n e d è s
Abrera
Aiguamurcia
Albinyana
Avinyonet
Banyeres
Begues
Bellvei
Bisbal del Penedès, La
Bonastre
Cabanyas
Cabrera d’Igualada
Calafell
Canyelles
Castellet i Gornal
Castellvi Rosanes
Castellvi de la Marca
Cervelló
Corbera de Llobregat
Creixell
Cubelles
Cunit
Font-rubı́
Gelida
Granada
Hostalets de Pierola
Llacuna
Llorenç del Penedès
Martorell
Mascefa
Mediona
Montmell
Olèrdola

1.2.28.

Mendigorria
Muruzábal
Obanos
Orisoain
Oloriz
Puente la Reina
Pueyo
Tiebas-Muruarte de Reta
Tirapu
Ucar
Unzué
Uterga

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ P r i o r a t o
Bellmunt del Priorat
Gratallops
Lloà
Morera de Montsant
Poboleda

Olesa de Bonesvalls
Olivella
Pacs del Penedès
Piera
Pla del Penedès
Pontons
Puigdálber
Roda de Barà
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Quinti de Mediona
Sant Sadurni d’Anoia
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve Sesrovires
Sant Jaume dels Domenys
Santa Margarida i els Monjos
Santa Fe del Penedès
Santa Maria de Miralles
Santa Oliva
Sant Jaume domenys
Sant Marti Sarroca
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sitges
Subirats
Torrelavid
Torrelles de Foix
Vallirana
Vendrell, El
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vilovı́

L 114/237

L 114/238

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Porrerà
Torroja del Priorat
Vilella Alta
Vilella Baixa
1.2.29.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R i a s B a i x a s
α)

Υποπεριφε΄ρεια Val do Salnés
Caldas de Reis
Cambados
Meaño
Meis
Portas

β)

Υποπεριφε΄ρεια Condado do Tea
A Cañiza
Arbo
As Neves

γ)

Ribadumia
Sanxenxo
Vilanova de Arousa
Villagracia de Arousa

Crecente
Salvaterra de Miño

Υποπεριφε΄ρεια O Rosal
O Rosal
Tomiño
Tui

1.2.30.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R i b e i r o
Arnoia
Beade
Carballeda de Avia
Castrelo de Miño
Cenlle

1.2.31.

Cortegada
Leiro
Punxin
Ribadavia

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R i b e i r a d e l D u e r o
Adrada de Haza
Aguilera
Alcubilla de Avellaneda
Aldehorno
Anguix
Aranda de Duero
Baños de Valdearados
Berlangas de Roa
Boada de Roa
Bocos de Duero
Burgo de Osma
Caleruega
Campillo de Aranda
Canalejas de Peñafiel
Castillejo de Robledo
Castrillo de la Vega
Castrillo de Duero
Cueva de Roa
Curiel de Duero
Fompedraza
Fresnilla de las Dueñas
Fuentecén
Fuentelcésped
Fuentelisendo
Fuentemolinos
Fuentenebro
Fuentespina
Gumiel del Mercado
Gumiel de Hizán
Guzmán
Haza
Honrubia de la Cuesta
Hontangas
Hontoria de Valdearados

Horra
Hoyales de Roa
Langa de Duero
Mambrilla de Castrejón
Manzanillo
Milagros
Miño de san Esteban
Montejo de la Vega de la Zerrezuela
Moradillo de Roa
Nava de Roa
Olivares de Duero
Olmedillo de Roa
Olmos de Peñafiel
Pardilla
Pedrosa de Duero
Peñafiel
Peñaranda de Duero
Pesquera de Duero
Piñel de Abajo
Piñel de Arriba
Quemada
Quintana del Pidio
Quintanamanvirgo
Quintanilla de Onésimo
Quintanilla de Arriba
Rábano
Roa de Duero
Roturas
San Esteban de Gormaz
San Juan del Monte
San Martin de Rubiales
Santa Cruz de la Salceda
Sequera de Haza
Sotillo de la Ribera

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Terradillos de Esgueva
Torre de Peñafiel
Torregalindo
Tórtoles de Esgueva
Tubilla del Lago
Vadocondes
Valbuena de Duero
Valcabado de Roa
Valdeande
Valdearcos de la Vega
1.2.32.

Valdezate
Vid
Villaescusa de Roa
Villalba de Duero
Villalbilla de Gumiel
Villatuelda
Villaverde de Montejo
Villovela de Esgueva
Zazuar

Π ε ρ ι ο χ η΄ d é t e r m n é e R i o j a
α)

Υποπεριφε΄ρεια Rioja Alavena:
Baños de Ebro
Barriobusto
Cripán
Elciego
Elvillar de Alava
Labastida
Labraza
Laguardia
Lanciego

β)

Υποπεριφε΄ρεια Rioja Alta
Abalos
Alesón
Alesanco
Anguciana
Arenzana de Arriba
Arenzana de Abajo
Azofra
Badarán
Bañares
Baños de Rio Tobı́a
Baños de Rioja
Berceo
Bezares
Bobadilla
Briñas
Briones
Camprovı́n
Canillas
Cañas
Cárdenas
Casalarreina
Castañares de Rioja
Cellorigo
Cenicero
Cidamón
Cihuri
Cirueña
Cordovı́n
Cuzcurrita de Rio Tirón
Daroca de Rioja
Entrena
Estollo
Fonseca
Fonzaleche
Fuenmayor
Galbárruli
Gimileo
Haro

γ)

Lapuebla de Labarca
Leza
Moreda de Alava
Navaridas
Oyón
Salinillas de Buradon
Samaniego
Villanueva de Alava
Yécora

Herramélluri
Hervias
Hormilleja
Hormilla
Hornos de Moncalvillo
Huércanos
Lardero
Leiva
Logroño
Manjarrés
Matute
Medrano
Nájera
Navarrete
Ochándurı́
Ollaurı́
Rodezno
Sajazarra
San Millán de Yécora
San Torcuato
San Vicente de la Sonsierra
San Asensio
Santa Coloma
Sojuela
Sorzano
Sotés
Tirgo
Tormantos
Torrecilla Sobre Alesanco
Torremontalbo
Treviana
Tricio
Uruñuela
Ventosa
Villajero
Villalba de Rioja
Villar de Torre
Zarratón

Υποπεριφε΄ρεια Rioja Baja
Agoncillo
Aguilar del rı́o Alhama
Albelda de Iregua
Alberite

Alcanadre
Aldeanueva de Ebro
Alfaro
Andosilla

L 114/239

L 114/240

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Aras
Arnedo
Arrúbal
Ausejo
Autol
Azagra
Bargota
Bergasa
Bergasilla
Calahorra
Cervera del rio Alhama
Clavijo
Corera
Cornago
Galilea
Grávalos
Herce
Igea
Lagunilla del Jubera
1.2.33.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R u e d a
Aguasal
Alaejos
Alcazarén
Aldehuela del Codonal
Almenara de Adaja
Ataquines
Bernuy de Coca
Blasconuño de Matacabras
Bobadilla del Campo
Bócigas
Brahojos de Medina
Campillo
Carpio del Campo
Castrejón
Castronuño
Cervillego de la Cruz
Codorniz
Donhierro
Fresno el Viejo
Fuente Olmedo
Fuente de Santa Cruz
Fuente el sol
Gomeznarro
Hornillos
Juarros de Voltoya
Llano de Olmedo
Llomoviejo
Madrigal de las Altas Torres
Matapozuelos
Medina del Campo
Mojados
Montejo de Arévalo
Montuenga
Moraleja de Coca
Moraleja de las Panaderas
Muriel

1.2.34.

Leza del Rı́o Leza
Mendavia
Molinos de Ocón
Murillo del Rı́o Leza
Nalda
Ocón
Pradejón
Quel
Redal
Ribafrecha
Rincón de Soto
San Adrián
Santa Engracia de Jubera
Sartaguda
Tudelilla
Viana
Villa de Ocón
Villamediana de Iregua
Villar de Arnedo

Nava del Rey
Nava de La Asunción
Nieva
Nueva Villa de las Torres
Olmedo
Pollos
Pozal de Gallinas
Pozáldez
Puras
Ramiro
Rapariegos
Rodilana
Rubi de bracamonte
Rueda
San Cristobal de la Vega
Santuiste de San Juan Bautista
Salvador de Zapardiel
San Pablo de la Moraleja
Seca
Serrada
Siete Iglesias de Travancos
Tordesillas
San Vicente del Palacio
Torrecilla de la Orden
Torrecilla de la Abadesa
Torecilla del Valle
Tolocirio
Valdestillas
Velascalvaro
Ventosa de la Cuesta
Villafranca de Duero
Villagonzalo de Coca
Villanueva de Duero
Villaverde de Medina
Zarza

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S o m o n t a n o
Abiego
Adahuesca
Angues
Alcalá del Obispo
Alquézar
Antillón
Argavieso
Azara
Azlor

Barbastro
Barbuñales
Berbegal
Bierge
Blecua y Torres
Capella
Casbas de Huesca
Castillazuelo
Colungo

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Estada
Estadilla
Fonz
Grado
Graus
Hoz y Costean
Ibieca
Ilche
Laluenga
Laperdiguera
Lascellas-Ponzano
Naval
Olvena

1.2.35.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T a c o r o n t e - A c e n t e j o
El Sauzal
Matanza de Acentejo
Victoria de Acentejo
Laguna

1.2.36.

Peralta de Alcofea
Peraltilla
Perarrúa
Pertusa
Pozán de Vero
Puebla de Castro
Salas Altas
Salas Bajas
Santa Maria Dulcis
Secastilla
Siétamo
Torres de Alcanadre

Santa Úrsula
Tacoronte
Tegueste

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T a r r a g o n a
α)

Υποπεριφε΄ρεια Campo de Tarragona
Alcover
Aleixar
Alforja
Alió
Almoster
Altafulla
Argentera
Ascó
Benisanet
Borges del Camp
Botarell
Bràfim
Cabra del Camp
Cambrils
Castellvell del Camp
Catllar
Colldejou
Constantı́
Cornudella
Duesaigües
Figuerola del Camp
Garcia
Garidells
Ginestar
Masó
Masllorens
Maspujols
Milà
Miraver
Montbrió del Camp
Montferrı́
Mont-roig
Mora d’Ebre
Mora la Nova
Morell

β)

Nou de Gaià
Nulles
Pallaresos
Perafort
Pla da Santa Marı́a
Pobla de Montornès
Pobla de Mafumet
Puigpelat
Renau
Reus
Riera de Gaià
Riudecanyes
Rodonyà
Rourell
Ruidecols
Ruidoms
Salomó
Secuita
Selva del Camp
Tarragona
Tivissa
Torre del Espanyol
Torredembarra
Ulldemolins
Vallmoll
Valls
Vespella
Vila-rodona
Vilabella
Vilallonga del Camp
Vilanova d’Escornalbou
Vilaseca i Salou
Vinebre
Vinyols i els Arcs

Υποπεριφε΄ρεια Falset
Cabassers
Capçanes
Figuera
Guiamets, Elsi, Marçà

Masroig
Pradell
Torre de Fontaubella
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1.2.37.
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T e r r a A l t a
Arnés
Batea
Bot Pinell de Brai
Caseres
Corbera de Terra Alta

1.2.38.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T o r o
Argujillo
Bóveda de Toro
Morales de Toro
Pego
Peleagonzalo
Piñero
San Román de Hornija

1.2.39.

Petı́n
Rúa
Rubiana
Villamartin

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l d e p e ñ a s
Alcubillas
Moral de Calatrava
San Carlos del Valle

1.2.42.

Sinarcas
Utiel
Venta del Moro
Villagordo

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l d e o r r a s
Barco
Bollo
Carballeda de Valdeorras
Laroco

1.2.41.

San Miguel de la Ribera
Sanzoles
Toro
Valdefinjas
Venialbo
Villabuena del Puente
Villafranca de Duero

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ U t i e l - R e q u e n a
Camporrobles
Caudete
Fuenterrobles
Siete Aguas

1.2.40.

Fatarella, Gandesa
Horta de Sant Joan
Pobla de Massalauca
Prat de Comte
Vilalba dels Arcs

Santa Cruz de Mudela
Torrenueva
Valdepeñas

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l e n c i a
Camporrobles
Caudete de las Fuentes
Fuenterrobles
Requena
Sieteaguas
α)

Υποπεριφε΄ρεια Αlto Turia
Alpuente
Aras de Alpuente
Chelva

β)

Sinarcas
Utiel
Venta del Moro
Villargordo del Cabriel

La Yesa
Titaguas
Tuéjar

Υποπεριφε΄ρεια Valentino
Alborache
Alcublas
Andilla
Bugarra
Buñol
Casinos
Cheste
Chiva
Chulilla
Domeño
Estivella
Gestalgar
Godelleta

Higueruelas
Lliria
Losa del Obispo
Macastre
Monserrat
Montroy
Montserrat
Pedralba
Real de Montroy
Turı́s
Villamarxant
Villar del Arzobispo

30.4.2002
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γ)

Υποπεριφε΄ρεια Moscatel de Valencia
Catadau
Cheste
Chiva
Godelleta
Llombai

δ)

Υποπεριφε΄ρεια Clariano
Adzaneta de Albaida
Agullent
Albaida
Alfarrası́
Ayelo de Malferit
Ayelo de Rugat
Bèlgida
Bellús
Beniatjar
Benicolet
Benigànim
Bocairem
Bufalı́
Castelló de Rugat
Font la Figuera
Fontanars dels Alforins
Guadasequies

1.2.43.

Monserrat
Montroy
Real de Montroy
Turis

L’Olleria
La Pobla del Duc
Llutxent
Moixent
Montaberner
Montesa
Montichelvo
Ontinyent
Otos
Palomar
Pinet
Quatretonda
Ràfol de Salem
Sempere
Terrateig
Vallada

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l l e d e G ü i m a r
Arafo
Candelaria
Güimar

1.2.44.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l l e d e l a O r o t a v a
La Orotava
Puerto de la Cruz
Los Realejos

1.2.45.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V i n o s d e M a d r i d
α)

Υποπεριφε΄ρεια Αrganda
Ambite
Aranjuez
Arganda del Rey
Belmonte de Tajo
Campo Real
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Loeches
Mejorada del Campo
Morata de Tajuña

β)

Orusco
Perales de Tajuña
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés

Υποπεριφε΄ρεια Νavalcarnero
Álamo
Aldea del Fresno
Arroyomolinos
Batres
Brunete
Fuenlabrada
Griñón
Humanes de Madrid
Moraleja de Enmedio
Móstoles

Navalcarnero
Parla
Serranillos del Valle
Sevilla la Nueva
Valdemorillo
Villamanta
Villamantilla
Villanueva de la Cañada
Villaviciosa de Odón
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γ)

Υποπεριφε΄ρεια San Martı́n del Valdeiglesias
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Chapinerı́a
Colmenar de Arroyo
Navas del Rey

1.2.46.

Pelayos de la Presa
Rozas de Puerto Real
San Martı́n de Valdeiglesias
Villa del Prado

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Υ c o d e n - D a u t e - I s o r a
San Juan de la Rambla
La Guancha
Icod de los vinos
Garachico
Los Silos

1.2.47.

Buenavista del Norte
El Tanque
Santiago del Teide
Guı́a de Isora

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Υ e c l a
Yecla

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
Abanilla
Bages
Bajo Aragón
Cádiz
Campo de Cartagena
Cañamero
Cebreros
Contraviesa-Alpujarra
Fermoselle-Arribes del Duero
Gálvez
La Gomera
Gran Canaria-El Monte
Manchuela
Matanegra
Medina del Campo

Montánchez
Plà i Llevant de Mallorca
Pozohondo
Ribeira Sacra
Ribera Alta del Guadiana
Ribera Baja del Guadiana
Sacedón-Mondéjar
Sierra de Alcaraz
Tierra de Barros
Tierra del Vino de Zamora
Tierra Baja de Aragón
Valdejalón
Valdevimbre-Los Oteros
Valle del Cinca
Valle del Miño-Ourense
Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Amontillado
Chacoli-Txakolina
Criadera
Criaderas y Soleras
Crianza
Denominacı́on de Origen/DO
Denominacı́on de Origen calificada/DOCa
Fino
Fondillón

Lagrima
Oloroso
Pajarete
Palo cortado
Raya
Vendimia temprana
Vendimia seleccionada
Vino de la Tierra

IV. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ν
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν

1.1.1.

Ε λ ε γ χ ο΄ µ ε ν η ο ν ο µ α σ ΄α
ι π ρ ο ε λ ε υ΄ σ ε ω ς
Σα΄µος
Πατρω΄ν
Ρι΄ου Πατρω΄ν

30.4.2002

30.4.2002
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Κεφαλληνι΄ας
Ρο΄δου
Λη΄µνου
1.1.2.

Ο ν ο µ α σ ΄α
ι π ρ ο ε λ ε υ΄ σ ε ω ς α ν ω τ ΄ε ρ α ς π ο ι ο΄ τ η τ α ς
Σητει΄α
Νεµε΄α
Σαντορι΄νη
∆αφνε΄ς
Ρο΄δος
Να΄ουσα
Κεφαλληνι΄ας
Ραψα΄νη
Μαντινει΄α
Πεζα΄
Αρχα΄νες
Πα΄τραι
Ζι΄τσα
Αµυ΄νταιον
Γουµε΄νισσα
Πα΄ρος
Λη΄µνος
Αγχι΄αλος
Πλαγιε΄ς Μελι΄τωνα
Μεσενικο΄λα

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι

2.1.

Ονοµασι΄α κατα΄ παρα΄δοση
Αττικη΄ς
Bοιωτι΄ας
Ευβοι΄ας
Μεσογει΄ων
Κρωπι΄ας
Κορωπι΄ου
Μαρκοπου΄λου
Μεγα΄ρων
Παιανι΄ας
Λιοπεσι΄ου
Παλλη΄νης
Πικερµι΄ου
Σπα΄των
Θηβω΄ν
Για΄λτρων
Καρυ΄στου
Χαλκι΄δας
Ζακυ΄νθου

2.2.

Τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Τριφυλι΄ας
Μεσηµβριω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος

L 114/245

L 114/246

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Επανωµι΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Πλαγιω΄ν ορεινη΄ς Κορινθι΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Πυλι΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Πλαγιε΄ς Bερτι΄σκου
Ηρακλειω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Λασιθιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Πελοποννησιακο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Μεσσηνιακο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Μακεδονικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Κρητικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Θεσσαλικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Κισα΄µου
Τοπικο΄ς οι΄νος Τυρνα΄βου
Τοπικο΄ς οι΄νος πλαγιε΄ς Αµπε΄λου
Τοπικο΄ς οι΄νος Bι΄λλιζας
Τοπικο΄ς οι΄νος Γρεβενω΄ν
Τοπικο΄ς οι΄νος Αττικη΄ς
Αγιορει΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
∆ωδεκανησιακο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Αναβυσιωτικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Παιανι΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος ∆ρα΄µας
Κρανιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος πλαγιω΄ν Πα΄ρνηθας
Συριανο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Θηβαϊκο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος πλαγιω΄ν Κιθαιρω΄να
Τοπικο΄ς οι΄νος πλαγιω΄ν Πετρωτου΄
Τοπικο΄ς οι΄νος Γερανι΄ων
Παλληνιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Αττικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Αγοριανο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Κοιλα΄δας Αταλα΄ντης
Τοπικο΄ς οι΄νος Αρκαδι΄ας
Παγγαιορει΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Μεταξα΄των
Τοπικο΄ς οι΄νος Κληµε΄ντι
Τοπικο΄ς οι΄νος Ηµαθι΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Κε΄ρκυρας
Τοπικο΄ς οι΄νος Σιθωνι΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Μαντζαβινα΄των
Ισµαρικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Αβδη΄ρων
Τοπικο΄ς οι΄νος Ιωαννι΄νων
Τοπικο΄ς οι΄νος Πλαγιε΄ς Αιγιαλει΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Πλαγιε΄ς του Αι΄νου
Θρακικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Ιλι΄ου
Μετσοβι΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Κορωπιο΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Θαψα΄νων
Σιατιστινο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Ριτσω΄νας Αυλι΄δος
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Τοπικο΄ς οι΄νος Λετρι΄νων
Τοπικο΄ς οι΄νος Τεγε΄ας
Αιγαιοπελαγι΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Αιγαι΄ου Πελα΄γους
Τοπικο΄ς οι΄νος Bορει΄ων Πλαγιω΄ν Πεντελικου΄
Σπατανε΄ικος τοπικο΄ς οι΄νος
Μαρκοπουλιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Ληλαντι΄ου Πεδι΄ου
Τοπικο΄ς οι΄νος Χαλκιδικη΄ς
Καρυστινο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Χαλικου΄νας
Τοπικο΄ς οι΄νος Οπουντι΄ας Λοκρι΄δος
Τοπικο΄ς οι΄νος Πε΄λλας
Ανδριανιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Σερρω΄ν
Τοπικο΄ς οι΄νος Στερεα΄ς Ελλα΄δος

Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Ονοµασι΄α προελευ΄σεως ελεγχο΄µενη
Ονοµασι΄α προελευ΄σεως ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Ονοµασι΄α κατα΄ παρα΄δοση Ρετσι΄να
Ονοµασι΄α κατα΄ παρα΄δοση Bερντε΄α Ζακυ΄νθου
Τοπικο΄ς οι΄νος
απο΄ διαλεκτου΄ς αµπελω΄νες
Κα΄βα
Ρετσι΄να
Κτη΄µα
Αρχοντικο΄
Αµπελω΄νες
Οι΄νος φυσικω΄ς γλυκυ΄ς

V.
ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («vino di qualità prodotto in una
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
regione determinata»)

1.1.

V.q.p.r.d. που χαρακτηρι΄ζονται µε την ΄ενδειξη «Denominazione di origine controllata e garantita»
Albana di Romagna
Asti
Barbaresco
Barolo
Brachetto d’Acqui
Brunello di Montalcino
Carmignano
Chianti/Chianti Classico, συνοδευο΄µενος η΄ ο΄χι απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις:
— Montalbano
— Rufina
— Colli fiorentini
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—
—
—
—

Colli senesi
Colli aretini
Colline pisane
Montespertoli

Cortese di Gavi
Franciacorta
Gattinara
Gavi
Ghemme
Montefalco Sagrantino
Montepulciano
Recioto di Soave
Taurasi
Torgiano
Valtellina
Valtellina Grumello
Valtellina Inferno
Valtellina Sassella
Valtellina Valgella
Vernaccia di San Gimignano
Vermentino di Gallura
1.2.

V.q.p.r.d. που χαρακτηρι΄ζονται µε την ΄ενδειξη «Denominazione di origine controllata»

1.2.1.

Π ε ρ ι ο χ η΄ P i e m o n t e
Alba
Albugnano
Alto Monferrato
Acqui
Asti
Boca
Bramaterra
Caluso
Canavese
Cantavenna
Carema
Casalese
Casorzo d’Asti
Castagnole Monferrato
Castelnuovo Don Bosco
Chieri
Colli tortonesi
Colline novaresi
Colline saluzzesi

1.2.2.

Π ε ρ ι ο χ η΄ V a l e d ’ A o s t a
Arnad-Montjovet
Chambave
Nus
Donnas
La Salle

1.2.3.

Coste della Sesia
Diano d’Alba
Dogliani
Fara
Gabiano
Langhe monregalesi
Langhe
Lessona
Loazzolo
Monferrato
Monferrato Casalese
Ovada
Piemonte
Pinorelese
Roero
Sizzano
Valsusa
Verduno

Enfer d’Arvier
Morgex
Torrette
Valle d’Aosta
Vallée d’Aoste

Π ε ρ ι ο χ η΄ Λ ο µ β α ρ δ ΄α
ι ς
Botticino
Capriano del Colle
Cellatica
Garda
Garda Colli Mantovani
Lugana
Mantovano

Oltrepò Pavese
Riviera del Garda Bresciano
San Colombano al Lambro
San Martino Della Battaglia
Terre di Franciacorta
Valcalepio
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1.2.4.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Π ε ρ ι ο χ η΄ T r e n t i n ο - A l t o - A d i g e
Alto Adige
Bozner Leiten
Bressanone
Brixner
Buggrafler
Burgraviato
Caldaro
Casteller
Colli di Bolzano
Eisacktaler
Etschtaler
Gries
Kalterer
Kalterersee
Lago di Caldaro
Meraner Hügel

1.2.5.

Π ε ρ ι ο χ η΄ V e n e t o
Bagnoli di Sopra
Bagnoli
Bardolino
Breganze
Breganze Torcolato
Colli Asolani
Colli Berici
Colli Berici Barbarano
Colli di Conegliano
Colli di Conegliano Fregona
Colli di Conegliano Refrontolo
Colli Euganei
Conegliano
Conegliano Valdobbiadene
Conegliano Valdobbiadene Cartizze

1.2.6.

Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo
Friuli Latisana
Isonzo del Friuli
Lison Pramaggiore

Π ε ρ ι ο χ η΄ L i g u r i a
Albenga
Albenganese
Cinque Terre
Colli di Luni
Colline di Levanto
Dolceacqua

1.2.8.

Custoza
Etschtaler
Gambellara
Garda
Lessini Durello
Lison Pramaggiore
Lugana
Montello
Piave
San Martino della Battaglia
Soave
Valdadige
Valdobbiadene
Valpantena
Valpolicella

Π ε ρ ι ο χ η΄ F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a
Carso
Colli Orientali del Friuli
Colli Orientali del Friuli Cialla
Colli Orientali del Friuli Ramandolo
Colli Orientali del Friuli Rosazzo
Collio
Collio Goriziano

1.2.7.

Meranese di collina
Santa Maddalena
Sorni
St. Magdalener
Südtirol
Südtiroler
Terlaner
Terlano
Teroldego Rotaliano
Trentino
Trento
Val Venosta
Valdadige
Valle Isarco
Vinschgau

Finale
Finalese
Golfo del Tigullio
Riviera Ligure di Ponente
Riviera dei fiori

Π ε ρ ι ο χ η΄ Ε m i l i a - R o m a g n a
Bosco Eliceo
Castelvetro
Colli Bolognesi
Colli Bolognesi Classico
Colli Bolognesi Colline di Riosto
Colli Bolognesi Colline Marconiane
Colli Bolognesi Colline Oliveto
Colli Bolognesi Monte San Pietro
Colli Bolognesi Serravalle
Colli Bolognesi Terre di Montebudello
Colli Bolognesi Zola Predosa
Colli d’Imola
Colli di Faenza

Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e Canossa
Colli Piacentini
Colli Piacentini Monterosso
Colli Piacentini Val d’Arda
Colli Piacentini Val Nure
Colli Piacentini Val Trebbia
Reggiano
Reno
Romagna
Santa Croce
Sorbara
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Π ε ρ ι ο χ η΄ Τ ο σ κ α΄ ν η ς
Barco Reale di Carmignano
Bolgheri
Bolgheri Sassicaia
Candia dei Colli Apuani
Carmignano
Chianti
Chianti classico
Colli Apuani
Colli dell’Etruria Centrale
Colli di Luni
Colline Lucchesi
Costa dell’«Argentario»
Elba
Empolese
Montalcino
Montecarlo
Montecucco
Montepulciano

1.2.10.

Π ε ρ ι ο χ η΄ U m b r i a
Assisi
Colli Martani
Colli Perugini
Colli Amerini
Colli Altotiberini
Colli del Trasimeno

1.2.11.

Genazzano
Gradoli
Marino
Montecompatri Colonna
Montefiascone
Olevano romano
Orvieto
Piglio
Tarquinia
Velletri
Vignanello
Zagarolo

Π ε ρ ι ο χ η΄ Α b r u z z i
Abruzzo
Abruzzo Colline teramane

1.2.14.

Matelica
Metauro
Morro d’Alba
Piceno
Roncaglia
Serrapetrona

Π ε ρ ι ο χ η΄ L a z i o
Affile
Aprilia
Capena
Castelli Romani
Cerveteri
Circeo
Colli albani
Colli della Sabina
Colli lanuvini
Colli etruschi viterbesi
Cori
Frascati

1.2.13.

Lago di Corbara
Montefalco
Orvieto
Orvietano
Todi
Torgiano

Π ε ρ ι ο χ η΄ M a r c h e
Castelli di Jesi
Colli pesaresi
Colli Ascolani
Colli maceratesi
Conero
Esino
Focara

1.2.12.

Montereggio di Massa Marittima
Montescudaio
Parrina
Pisano di San Torpè
Pitigliano
Pomino
San Gimignano
San Torpè
Sant’Antimo
Scansano
Val d’Arbia
Val di Cornia
Val di Cornia Campiglia Marittima
Val di Cornia Piombino
Val di Cornia San Vincenzo
Val di Cornia Suvereto
Valdichiana
Valdinievole

Π ε ρ ι ο χ η΄ M o l i s e
Biferno
Pentro d’Isernia

Controguerra
Molise

30.4.2002

30.4.2002

EL

1.2.15.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Π ε ρ ι ο χ η΄ Κ α µ π α ν ΄α
ι ς
Avellino
Aversa
Campi Flegrei
Capri
Castel San Lorenzo
Cilento
Costa d’Amalfi Furore
Costa d’Amalfi Ravello
Costa d’Amalfi Tramonti
Costa d’Amalfi
Falerno del Massico
Galluccio
Guardiolo

1.2.16.

Π ε ρ ι ο χ η΄ P u g l i a
Alezio
Barletta
Brindisi
Canosa
Castel del Monte
Cerignola
Copertino
Galatina
Gioia del Colle
Gravina
Leverano
Lizzano
Locorotondo

1.2.17.

Guardia Sanframondi
Ischia
Massico
Penisola Sorrentina
Penisola Sorrentina-Gragnano
Penisola Sorrentina-Lettere
Penisola Sorrentina-Sorrento
Sannio
Sant’Agata de’ Goti
Solopaca
Taburno
Tufo
Vesuvio

Lucera
Manduria
Martinafranca
Matino
Nardò
Ortanova
Ostuni
Puglia
Salice salentino
San Severo
Squinzano
Trani

Π ε ρ ι ο χ η΄ B a s i l i c a t a
Vulture

1.2.18.

Π ε ρ ι ο χ η΄ Κ α λ α β ρ ΄α
ι ς
Bianco
Bivongi
Cirò
Donnici
Lamezia
Melissa

1.2.19.

Π ε ρ ι ο χ η΄ Σ ι κ ε λ ΄α
ι ς
Alcamo
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Delia Nivolalli
Eloro
Etna
Faro
Lipari
Marsala

1.2.20.

Pollino
San Vito di Luzzi
Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto
Savuto
Scavigna
Verbicaro

Menfi
Noto
Pantelleria
Sambuca di Sicilia
Santa Margherita di Belice
Sciacca
Siracusa
Vittoria

Π ε ρ ι ο χ η΄ Σ α ρ δ η ν ΄α
ι ς
Alghero
Arborea
Bosa
Cagliari
Campidano di Terralba
Mandrolisai
Oristano
Sardegna
Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu
Sardegna-Mogoro
Sardegna-Nepente di Oliena
Sardegna-Oliena
Sardegna-Semidano
Sardegna-Tempio Pausania
Sorso Sennori
Sulcis
Terralba
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2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη

2.1.

Abruzzi
Alto tirino
Colline Teatine
Colli Aprutini
Colli del sangro
Colline Pescaresi

2.2.

Colline Frentane
Histonium
Terre di Chieti
Valle Peligna
Vastese

Basilicata
Basilicata

2.3.

Αυτο΄νοµη επαρχι΄α του Bolzano
Dolomiti
Dolomiten
Mitterberg

2.4.

Καλαβρι΄α
Arghilla
Calabria
Condoleo
Costa Viola
Esaro
Lipuda
Locride

2.5.

Paestum
Pompeiano
Roccamonfina
Terre del Volturno

Εmilia-Romagna
Castelfranco Emilia
Bianco dei Sillaro
Emilia
Fortana del Taro
Forli
Modena

2.7.

Palizzi
Pellaro
Scilla
Val di Neto
Valdamato
Valle dei Crati

Καµπανι΄α
Colli di Salerno
Dugenta
Epomeo
Irpinia

2.6.

Mitterberg tra Cauria e Tel
Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Ravenna
Rubicone
Sillaro
Terre die Veleja
Val Tidone

Friuli-Venezia Giulia
Alto Livenza
Venezia Giulia
Venezie

2.8.

Lazio
Civitella d’Agliano
Colli Cimini
Frusinate
Dei Frusinate

2.9.

Liguria
Colline Savonesi
Val Polcevera

Lazio
Nettuno
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2.10.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Λοµβαρδι΄α
Alto Mincio
Benaco bresciano
Bergamasca
Collina del Milanese
Montenetto di Brescia
Mantova

2.11.

Pavia
Quistello
Ronchi di Brescia
Sabbioneta
Sebino
Terrazze Retiche di Sondrio

Marche
Marche

2.12.

Molise
Osco
Rotae
Terre degli Osci

2.13.

Puglia
Daunia
Murgia
Puglia

2.14.

Σαρδηνι΄α
Barbagia
Colli del Limbara
Isola dei Nuraghi
Marmila
Nuoro
Nurra
Ogliastro
Parteolla

2.15.

Venezie
Vallagarina

Umbria
Allerona
Bettona
Cannara

2.19.

Toscana
Toscano
Val di Magra

Αυτο΄νοµη επαρχι΄α του Trento
Dolomiten
Dolomiti
Atesino

2.18.

Salina
Sicilia
Valle Belice

Tοσκα΄νη
Alta Valle della Greve
Colli della Toscano centrale
Maremma toscana
Orcia

2.17.

Planargia
Romangia
Sibiola
Tharros
Trexenta
Valle dei Tirso
Valli di Porto Pino

Σικελι΄α
Camarro
Colli Ericini
Fontanarossa di Cerda
Salemi

2.16.

Salento
Tarantino
Valle d’Itria

Narni
Spello
Umbria

Veneto
Alto Livenza
Colli Trevigiani
Conselvano
Dolomiten
Dolomiti
Venezie

Marca Trevigiana
Vallagarina
Veneto
Veneto orientale
Verona
Veronese
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Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Amarone
Auslese
Buttafuoco
Cacc’e mmitte
Cannellino
Cerasuolo
Denominazione di origine controllata/DOC/DOC
Denominazione di origine controllata e garantita/DOCG/DOCG
Est! Est!! Est!!!
Fior d’arancio
Governo all’uso Toscano
Gutturnio
Indicazione geografica tipica/IGT/IGT
Lacrima
Lacrima Christi
Lambiccato
Ramie
Rebola
Recioto
Sangue di Guida
Scelto
Sciacchetrà
Sforzato, Sfurzat
Torcolato
Vendemmia Tardiva
Vin Santo Occhio di Pernice
Vin Santo
Vino nobile

VI. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ν
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν
Ahn
Assel
Bech-Kleinmacher
Born
Bous
Burmerange
Canach
Ehnen
Ellange
Elvange
Erpeldange
Gostingen
Greiveldange
Grevenmacher

30.4.2002
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Lenningen
Machtum
Mertert
Moersdorf
Mondorf
Niederdonven
Oberdonven
Oberwormeldange
Remerschen
Remich
Rolling
Rosport
Schengen
Schwebsange
Stadtbredimus
Trintange
Wasserbillig
Wellenstein
Wintringen
Wormeldange
2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
...
Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Grand premier cru
Marque Nationale Appellation contrôlée/AC
Premier cru
Vin de pays

VII. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Α.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («vinho de qualidade produzido em
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
região determinada»)

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν
Alcobaça
Alenquer
Almeirim
Arruda
Bairrada
Biscoitos
Borba
Bucelas
Carcavelos
Cartaxo
Castelo Rodrigo
Chamusca
Chaves
Colares
Coruche
Cova da Beira
Dão

Douro
Encostas da Nave
Encostas de Aire
Evora
Graciosa
Granja-Amareleja
Lafões
Lagoa
Lagos
Madeira/Madère/Madera
Setúbal
Moura
Óbidos
Palmela
Pico
Pinhel
Planalto Mirandês
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Portalegre
Portimão
Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn
Redondo
Reguengos
Santarém
Tavira
1.2.

Ονοµασι΄ες των υποπεριφερειω
΄ν

1.2.1.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ D ã o
Alva
Besteiros
Castendo
Serra da Estrela

1.2.3.

Tomar
Torres Vedras
Valpaços
Varosa
Vidigueira
Vinho Verde
Vinhos Verdes

Silgueiros
Terras de Senhorim
Terras de Azurara

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ D o u r o
Alijó
Lamego
Meda

Sabrosa
Vila Real

1.2.4.

Υ π ο π ε ρ ι φ ΄ε ρ ε ι α F a v a i o s

1.2.5.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a r o s a
Tarouca

1.2.6.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V i n h o s V e r d e s :
Amarante
Basto
Braga
Lima

1.2.7.

Monção
Penafiel
Vinho Verde

Λ ο ι π ΄ε ς
Dão Nobre
Setubal roxo

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
Alentejo
Algarve
Alta Estremadura
Beira Litoral
Beira Alta
Beiras
Estremadura
Ribatejo
Minho
Terras Durienses
Terras de Sico
Terras do Sado
Trás-os-Montes

Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Colheita Seleccionada
Denominação de Origem/DO
Denominação de Origem Controlada/DOC
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Garrafeira
Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR
Região demarcada
Roxo
Vinho leve
Vinho regional
Region Madeira
Frasqueira
RegionPorto
Crusted/Crusting
Lágrima
Late Bottled Vintage/LBV
Ruby
Tawny
Vintage

VIII. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

A.

1.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

΄ν
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
English Vineyards
Welsh Vineyards

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
English Counties
Welsh Counties

Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Regional wine

IX.

ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («Qualitätswein bestimmter
Οι΄νοι ποιο΄τητος παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
Anbaugebiete»)

1.1.

Ονοµασι΄ες των αµπελουργικω
΄ ν περιοχω
΄ν
Burgenland
Niederösterreich
Steiermark

Tirol
Vorarlberg
Wien
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1.2.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν

1.2.1.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B u r g e n l a n d
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland

1.2.2.

Mittelburgenland
Südburgenland

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν i e d e r ö s t e r r e i c h
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kremstal

1.2.3.

30.4.2002

Thermenregion
Traisental
Wachau
Weinviertel

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S t e i e r m a r k
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Weststeiermark

1.2.4.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Β ι ΄ε ν ν η ς
Βιε΄ννη

1.3.

Κοινο΄τητες, τµη΄µατα κοινοτη΄των, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν e u s i e d l e r s e e
(α)

Großlage:
Kaisergarten

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen
Altenberg
Bauernaussatz
Bergäcker
Edelgründe
Gabarinza
Goldberg
Hansagweg
Heideboden
Henneberg
Herrnjoch
Herrnsee
Hintenaussere Weingärten
Jungerberg
Kaiserberg

(γ)

Prädium
Rappbühl-Weingärten
Römerstein
Rustenäcker
Sandflur
Sandriegel
Satz
Seeweingärten
Ungerberg
Vierhölzer
Weidener Zeiselberg
Weidener Ungerberg
Weidener Rosenberg

Halbturn
Illmitz
Jois
Kittsee
Mönchhof
Neudorf bei Parndorf
Neusiedl am See
Nickelsdorf
Pamhagen

Parndorf
Podersdorf
Potzneusiedl
St Andrä am Zicksee
Tadten
Wallern im Burgenland
Weiden am See
Winden am See
Zurndorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Andau
Apetlon
Bruckneudorf
Deutsch Jahrndorf
Edelstal
Frauenkirchen
Gattendorf
Gattendorf-Neudorf
Gols

1.3.2.

Kellern
Kirchäcker
Kirchberg
Kleinackerl
Königswiese
Kreuzjoch
Kurzbürg
Ladisberg
Lange Salzberg
Langer Acker
Lehendorf
Neuberg
Pohnpühl

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν e u s i e d l e r s e e - H ü g e l l a n d
(α)

Großlagen:
Rosaliakapelle
Sonnenberg
Vogelsang

30.4.2002
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(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Adler/Hrvatski vrh
Altenberg
Bergweinärten
Edelgraben
Fölligberg
Gaisrücken
Goldberg
Großgebirge/Veliki vrh
Hasenriegel
Haussatz
Hochkramer
Hölzlstein
Isl
Johanneshöh

(γ)

Katerstein
Kirchberg
Kleingebirge/Mali vrh
Kleinhöfleiner Hügel
Klosterkeller Siegendorf
Kogel
Kogl/Gritsch
Krci
Kreuzweingärten
Langäcker/Dolnj sirick
Leithaberg
Lichtenbergweingärten
Marienthal
Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak
Purbacher Bugstall
Reisbühel
Ripisce
Römerfeld
Römersteig
Rosenberg
Rübäcker/Ripisce
Schmaläcker
St Vitusberg
Steinhut
Wetterkreuz
Wolfsbach
Zbornje

Loipersbach
Loretto
Marz
Mattersburg
Mörbisch/See
Müllendorf
Neudörfl
Neustift an der Rosalia
Oggau
Oslip
Pöttelsdorf
Pöttsching
Purbach/See
Rohrbach
Rust
St Georgen

St Margarethen
Schattendorf
Schützengebirge
Siegendorf
Sigless
Steinbrunn
Steinbrunn-Zillingtal
Stöttera
Stotzing
Trausdorf/Wulka
Walbersdorf
Wiesen
Wimpassing/Leitha
Wulkaprodersdorf
Zagersdorf
Zemendorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Antau
Baumgarten
Breitenbrunn
Donnerskirchen
Draßburg
Draßburg-Baumgarten
Eisenstadt
Forchtenstein
Forchtenau
Großhöflein
Hirm
Hirm-Antau
Hornstein
Kleinhöflein
Klingenbach
Krensdorf
Leithaprodersdorf

1.3.3.

L 114/259

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M i t t e l b u r g e n l a n d
(α)

Großlage:
Goldbachtal

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Altes Weingebirge
Deideckwald
Dürrau
Gfanger
Goldberg
Himmelsthron
Hochäcker

(γ)

Raga
Sandhoffeld
Sinter
Sonnensteig
Spiegelberg
Weingfanger
Weislkreuz

Klostermarienberg
Kobersdorf
Kroatisch Gerersdorf
Kroatisch Minihof
Lackenbach
Lackendorf
Lutzmannsburg
Mannersdorf
Markt St. Martin
Nebersdorf

Neckenmarkt
Nikitsch
Raiding
Raiding-Unterfrauenhaid
Ritzing
Stoob
Strebersdorf
Unterfrauenheid
Unterpetersdorf
Unterpullendorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Deutschkreutz
Frankenau
Frankenau-Unterderpullendorf
Girm
Großmutschen
Großwarasdorf
Haschendorf
Horitschon
Kleinmutschen
Kleinwarasdorf

1.3.4.

Hochberg
Hochplateau
Hölzl
Im Weingebirge
Kart
Kirchholz
Pakitsch

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S ü d b u r g e n l a n d
(α)

Großlagen:
Pinkatal
Rechnitzer Geschriebenstein
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(β)

30.4.2002

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Gotscher
Rosengarten
Schiller
Tiefer Weg
Wohlauf

(γ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Bonisdorf
Burg
Burgauberg
Burgauberg-Neudauberg
Deutsch Tschantschendorf
Deutschschützen-Eisenberg
Deutsch Bieling
Deutsch Ehrensdorf
Deutsch Kaltenbrunn
Deutsch-Schützen
Eberau
Edlitz
Eisenberg an der Pinka
Eltendorf
Gaas
Gamischdorf
Gerersdorf-Sulz
Glasing
Großmürbisch
Güssing
Güttenbach
Hackerberg
Hagensdorf
Hannersdorf
Harmisch
Hasendorf
Heiligenbrunn
Hoell
Inzenhof

1.3.5.

Kalch
Kirchfidisch
Kleinmürbisch
Kohfidisch
Königsdorf
Kotezicken
Kroatisch Tschantschendorf
Kroatisch Ehrensdorf
Krobotek
Krottendorf bei Güssing
Krottendorf bei Neuhaus
am Klausenbach
Kukmirn
Kulmhohe Gfang
Limbach
Luising
Markt-Neuhodis
Minihof-Liebau
Mischendorf
Moschendorf
Mühlgraben
Neudauberg
Neumarkt im Tauchental
Neusiedl
Neustift
Oberbildein
Ollersdorf
Poppendorf

Punitz
Rax
Rechnitz
Rehgraben
Reinersdorf
Rohr
Rohrbrunn
Schallendorf
St Michael
St Nikolaus
St Kathrein
Stadtschlaining
Steinfurt
Strem
Sulz
Sumetendorf
Tobau
Tschanigraben
Tudersdorf
Unterbildein
Urbersdorf
Weichselbaum
Weiden bei Rechnitz
Welgersdorf
Windisch Minihof
Winten
Woppendorf
Zuberbach

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T h e r m e n r e g i o n
(α)

Großlagen:
Badener Berg
Vöslauer Hauerberg

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Am Hochgericht
Badener Berg
Brunner Berg
Dornfeld
Goldeck
Gradenthal
Großriede Les’hanl
Hochleiten
Holzspur

(γ)

Weißer Stein
Schatzberg
Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) Kappellenweg

In Brunnerberg
Jenibergen
Kapellenweg
Kirchenfeld
Kramer
Lange Bamhartstäler
Mandl-Höh
Mitterfeld

Oberkirchen
Pfaffstättner Kogel
Prezessbühel
Rasslerin
Römerberg
Satzing
Steinfeld
Weißer Stein

Brunnenthal
Deutsch-Brodersdorf
Dornau
Dreitstetten
Ebreichsdorf
Eggendorf
Einöde
Enzesfeld
Frohsdorf
Gainfarn

Gamingerhof
Gießhübl
Großau
Gumpoldskirchen
Günselsdsorf
Guntramsdorf
Hirtenberg
Josefsthal
Katzelsdorf
Kottingbrunn

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Bad Fischau-Brunn
Bad Vöslau
Bad Fischau
Baden
Berndorf
Blumau
Blumau-Neurißhof
Braiten
Brunn am Gebirge
Brunn/Schneebergbahn
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Landegg
Lanzenkirchen
Leesodrf
Leobersdorf
Lichtenwörth
Lindabrunn
Maria Enzersdorf
Markt Piesting
Matzendorf
Matzendorf-Hölles
Mitterberg
Mödling
Möllersdorf
Münchendorf
Obereggendorf
Oberwaltersdorf
Oyenhausen
1.3.6.

Perchtoldsdorf
Pfaffstätten
Pottendorf
Rauhenstein
Reisenberg
Schönau/Triesting
Seibersdorf
Siebenhaus
Siegersdorf
Sollenau
Sooß
St Veit
Steinabrückl
Steinfelden
Tattendorf
Teesdorf
Theresienfeld
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Traiskirchen
Tribuswinkel
Trumau
Vösendorf
Wagram
Wampersdorf
Weigelsdorf
Weikersdorf/Steinfeld
Wiener Neustadt
Wiener Neudorf
Wienersdorf
Winzendorf
Winzendorf-Muthmannsdorf
Wöllersdorf
Wöllersdorf-Steinabrückl
Zillingdorf

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ K r e m s t a l
(α)

Großlagen:
Göttweiger Berg
Kaiser Stiege

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Ebritzstein
Ehrenfelser
Emmerlingtal
Frauengrund
Gartl
Gärtling
Gedersdorfer Kaiserstiege
Goldberg
Großer Berg
Hausberg
Herrentrost

(γ)

Rohrendorfer Gebling
Sandgrube
Scheibelberg
Schrattenpoint
Sommerleiten
Sonnageln
Spiegel
Steingraben
Tümelstein
Weinzierlberg
Zehetnerin

Imbach
Krems
Krems an der Donau
Krustetten
Landersdorf
Meidling
Neustift bei Schönberg
Oberfucha
Oberrohrendorf
Palt
Paudorf
Priel
Rehberg

Rohrendorf bei Krems
Scheibenhof
Senftenberg
Stein an der Donau
Steinaweg-Kleinwien
Stift Göttweig
Stratzing
Stratzing-Droß
Thallern
Tiefenfucha
Unterrohrendorf
Walkersdorf am Kamp
Weinzierl bei Krems

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aigen
Angern
Brunn im Felde
Droß
Egelsee
Eggendorf
Furth
Gedersdorf
Gneixendorf
Göttweig
Höbenbach
Hollenburg
Hörfarth

1.3.7.

Hochäcker
Im Berg
Kirchbühel
Kogl
Kremsleithen
Pellingen
Pfaffenberg
Pfennigberg
Pulverturm
Rammeln
Reisenthal

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ K a m p t a l
(α)

Großlage:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Anger
Auf der Setz
Friesenrock
Gaisberg
Gallenberg
Gobelsberg
Heiligenstein

Hiesberg
Hofstadt
Kalvarienberg
Kremstal
Loiser Berg
Obritzberg
Pfeiffenberg

Sachsenberg
Sandgrube
Spiegel
Stein
Steinhaus
Weinträgerin
Wohra

L 114/262

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

(γ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Altenhof
Diendorf am Walde
Diendorf/Kamp
Elsarn im Straßertale
Engabrunn
Etsdorf am Kamp
Etsdorf-Haitzendorf
Fernitz
Gobelsburg
Grunddorf
Hadersdorf am Kamp
Hadersdorf-Kammern

1.3.8.

30.4.2002

Haindorf
Kammern am Kamp
Kamp
Langenlois
Lengenfeld
Mittelberg
Mollands
Obernholz
Oberreith
Plank/Kamp
Peith
Rothgraben

Schiltern
Schönberg am Kamp
Schönbergneustift
Sittendorf
Stiefern
Straß im Straßertale
Thürneustift
Unterreith
Walkersdorf
Wiedendorf
Zöbing

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ D o n a u l a n d
(α)

Großlagen:
Klosterneuburger Weinberge
Tulbinger Kogel
Wagram-Donauland

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Altenberg
Bromberg
Erdpreß
Franzhauser
Fuchsberg
Gänsacker
Georgenberg
Glockengießer
Gmirk
Goldberg
Halterberg

(γ)

Hengsberg
Hengstberg
Himmelreich
Hirschberg
Hochrain
Kreitschental
Kühgraben
Leben
Ortsried
Purgstall
Satzen

Schillingsberg
Schloßberg
Sonnenried
Steinagrund
Traxelgraben
Vorberg
Wadenthal
Wagram
Weinlacke
Wendelstatt
Wora

Gugging
Hasendorf
Henzing
Hintersdorf
Hippersdorf
Höflein an der Donau
Holzleiten
Hütteldorf
Judenau-Baumgarten
Katzelsdorf im Dorf
Katzelsdorf/Zeil
Kierling
Kirchberg/Wagram
Kleinwiesendorf
Klosterneuburg
Königsbrunn
Königsbrunn/Wagram
Königstetten
Kritzendorf
Landersdorf
Michelhausen
Michelndorf
Mitterstockstall
Mossbierbaum
Neudegg
Oberstockstall
Ottenthal
Pixendorf

Plankenberg
Pöding
Reidling
Röhrenbach
Ruppersthal
Saladorf
Sieghartskirchen
Sitzenberg-Reidling
Spital
St Andrä-Wördern
Staasdorf
Stettenhof
Tautendorf
Thürnthal
Tiefenthal
Trasdorf
Tulbing
Tulln
Unterstockstall
Wagram am Wagram
Waltendorf
Weinzierl bei Ollern
Wipfing
Wolfpassing
Wördern
Würmla
Zaußenberg
Zeißelmauer

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Ahrenberg
Abstetten
Altenberg
Ameisthal
Anzenberg
Atzelsdorf
Atzenbrugg
Baumgarten/Reidling
Baumgarten/Wagram
Baumgarten/Tullnerfeld
Chorherrn
Dietersdorf
Ebersdorf
Egelsee
Einsiedl
Elsbach
Engelmannsbrunn
Fels
Fels/Wagram
Feuersbrunn
Freundorf
Gerasdorf b.Wien
Gollarn
Gösing
Grafenwörth
Groß-Rust
Großriedenthal
Großweikersdorf
Großwiesendorf

30.4.2002
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T r a i s e n t a l
(α)

Großlage:
Traismaurer Weinberge

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Am Nasenberg
Antingen
Brunberg
Eichberg
Fuchsenrand
Gerichtsberg
Grillenbühel
Halterberg
Händlgraben

(γ)

Sonnleiten
Spiegelberg
Tiegeln
Valterl
Weinberg
Wiegen
Zachling
Zwirch

Inzersdorf ob der Traisen
Inzersdorf-Geztersdorf
Kappeln
Katzenberg
Killing
Kleinrust
Kuffern
Langmannersdorf
Mitterndorf
Neusiedl
Neustift
Nußdorf ob derTraisen
Oberndorf am Gebirge
Oberndorf in der Ebene
Oberwinden
Oberwölbing
Obritzberg-Rust
Ossarn
Pfaffing
Rassing
Ratzersdorf

Reichersdorf
Ried
Rottersdorf
Schweinern
St Andrä/Traisen
St Pölten
Statzendorf
Stollhofen
Thallern
Theyern
Traismauer
Unterradlberg
Unterwölbing
Wagram an der Traisen
Waldletzberg
Walpersdorf
Weidling
Weißenkrichen/Perschling
Wetzmannsthal
Wielandsthal
Wölbing

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Absdorf
Adletzberg
Ambach
Angern
Diendorf
Dörfl
Edering
Eggendorf
Einöd
Etzersdorf
Franzhausen
Frauendorf
Fugging
Gemeinlebarn
Getzersdorf
Großrust
Grünz
Gutenbrunn
Haselbach
Herzogenburg
Hilpersdorf

1.3.10.

Hausberg
In der Wiegn’n
In der Leithen
Kellerberg
Kölbing
Kreit
Kufferner Steinried
Leithen
Schullerberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C a r n u n t u m
(α)

Großlage:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Aubühel
Braunsberg
Dorfbrunnenäcker
Füllenbeutel
Gabler
Golden
Haidäcker
Hausweinäcker

(γ)

Hausweingärten
Hexenberg
Kirchbergen
Lange Letten
Lange Weingärten
Mitterberg
Mühlbachacker

Mühlweg
Rosenberg
Spitzerberg
Steinriegl
Tilhofen
Ungerberg
Unterschilling

Göttlesbrunn
Göttlesbrunn-Arbesthal
Gramatneusiedl
Hainburg/Donau
Haslau/Donau
Haslau-Maria Ellend
Himberg
Hof/Leithaberge
Höflein
Hollern
Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge
Margarethen am Moos
Maria Ellend
Moosbrunn
Pachfurth
Petronell
Petronell-Carnuntum
Prellenkirchen
Regelsbrunn
Rohrau
Sarasdorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Arbesthal
Au am Leithagebirge
Bad Deutsch-Altenburg
Berg
Bruck an der Leitha
Deutsch-Haslau
Ebergassing
Enzersdorf/Fischa
Fischamend
Gallbrunn
Gerhaus
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Scharndorf
Schloß Prugg
Schönabrunn
Schwadorf
Sommerein
1.3.11.

Stixneusiedl
Trautmannsdorf/Leitha
Velm
Wienerherberg

30.4.2002

Wildungsmauer
Wilfleinsdorf
Wolfsthal-Berg
Zwölfaxing

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ W a c h a u
(α)

Großlage:
Frauenweingärten

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Burgberg
Frauengrund
Goldbügeln
Gottschelle
Höhlgraben
Im Weingebirge
Katzengraben

(γ)

Setzberg
Silberbühel
Singerriedel
Spickenberg
Steiger
Stellenleiten
Tranthal

Krustetten
Loiben
Mautern
Mauternbach
Mitterarnsdorf
Mühldorf
Oberarnsdorf
Oberbergern
Oberloiben
Rossatz-Rührsdorf
Schwallenbach
Spitz

St Lorenz
St Johann
St Michael
Tiefenfucha
Unterbergern
Unterloiben
Vießling
Weißenkirchen/Wachau
Weißenkirchen
Willendorf
Willendorf in der Wachau
Wösendorf/Wachau

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aggsbach
Aggsbach-Markt
Baumgarten
Bergern/Dunkelsteinerwald
Dürnstein
Eggendorf
Elsarn am Jauerling
Furth
Groisbach
Gut am Steg
Höbenbach
Joching
Köfering

1.3.12.

Kellerweingärten
Kiernberg
Klein Gebirg
Mitterweg
Neubergen
Niederpoigen
Schlucht

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ W e i n v i e r t e l
(α)

Großlagen:
Bisamberg-Kreuzenstein
Falkensteiner Hügelland

(β)

Matzner Hügel
Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

Fochleiten
Freiberg
Freybergen
Fuchsenberg
Fürstenbergen
Gaisberg
Galgenberg
Gerichtsberg
Geringen
Goldberg
Goldbergen
Gollitschen
Großbergen
Grundern
Haad
Haidberg
Haiden
Haspelberg
Hausberg
Hauseingärten
Hausrucker
Heiligengeister
Hermannschachern
Herrnberg

Hinter der Kirchen
Hirschberg
Hochfeld
Hochfeld
Hochstraß
Holzpoint
Hundsbergen
Im Inneren Rain
Im Potschallen
In Aichleiten
In den Hausweingärten
In Hamert
In Rothenpüllen
In Sechsern
In Trenken
Johannesbergen
Jungbirgen
Junge Frauenberge
Jungherrn
Kalvarienberg
Kapellenfeld
Kirchbergen
Kirchenberg
Kirchluß

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Adamsbergen
Altenberg
Altenbergen
Alter Kirchenried
Altes Gebirge
Altes Weingebirge
Am Berghundsleithen
Am Lehmim
Am Wagram
Antlasbergen
Antonibergen
Aschinger
Auberg
Auflangen
Bergen
Bergfeld
Birthaler
Bogenrain
Bruch
Bürsting
Detzenberg
Die alte Haider
Ekartsberg
Feigelbergen

30.4.2002
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Kirchweinbergen
Kogelberg
Köhlberg
Königsbergen
Kreuten
Lamstetten
Lange Ried
Lange Vierteln
Lange Weingärten
Leben
Lehmfeld
Leitenberge
Leithen
Lichtenberg
Ließen
Lindau
Lissen
Martal
Maxendorf
Merkvierteln
Mitterberge
Mühlweingärten
Neubergergen
Neusatzen
Nußberg
Ölberg
Ölbergen
Platten
Pöllitzern
(γ)

L 114/265

Preussenberg
Purgstall
Raschern
Reinthal
Reishübel
Retzer Winberge
Rieden um den Heldenberg
Rösel
Rosenberg
Roseneck
Saazen
Sandbergen
Sandriegl
Satzen
Sätzweingärten
Sauenberg
Sauhaut
Saurüßeln
Schachern
Schanz
Schatz
Schatzberg
Schilling
Schmallissen
Schmidatal
Schwarzerder
Sechterbergen
Silberberg
Sommerleiten

Sonnberg
Sonnen
Sonnleiten
Steinberg
Steinbergen
Steinhübel
Steinperz
Stöckeln
Stolleiten
Strassfeld
Stuffeln
Tallusfeld
Veigelberg
Vogelsinger
Vordere Bergen
Warthberg
Weinried
Weintalried
Weisser Berg
Zeiseln
Zuckermandln
Zuckermantel
Zuckerschleh
Züngel
Zutrinken
Zwickeln
Zwiebelhab
Zwiefänger

Dobermannsdorf
Drasenhofen
Drösing
Dürnkrut
Dürnleis
Ebendorf
Ebenthal
Ebersbrunn
Ebersdorf an der Zaya
Eggenburg
Eggendorf am Walde
Eggendorf
Eibesbrunn
Eibesthal
Eichenbrunn
Eichhorn
Eitzersthal
Engelhartstetten
Engelsdorf
Enzersdorf bei Staatz
Enzersdorf im Thale
Enzersfeld
Erdberg
Erdpreß
Ernstbrunn
Etzmannsdorf
Fahndorf
Falkenstein
Fallbach
Föllim
Frättingsdorf
Frauendorf/Schmida
Friebritz
Füllersdorf
Furth
Gaindorf
Gaisberg
Gaiselberg

Gaisruck
Garmanns
Gars am Kamp
Gartenbrunn
Gaubitsch
Gauderndorf
Gaweinstal
Gebmanns
Geitzendorf
Gettsdorf
Ginzersdorf
Glaubendorf
Gnadendorf
Goggendorf
Goldgeben
Göllersdorf
Gösting
Götzendorf
Grabern
Grafenberg
Grafensulz
Groißenbrunn
Groß Ebersdorf
Groß-Engersdorf
Groß-Inzersdorf
Groß-Schweinbarth
Großharras
Großkadolz
Großkrut
Großmeiseldorf
Großmugl
Großnondorf
Großreipersdorf
Großrußbach
Großstelzendorf
Großwetzdorf
Grub an der March
Grübern

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Alberndorf im Pulkautal
Alt Höflein
Alt Ruppersdorf
Altenmarkt im Thale
Altenmarkt
Altlichtenwarth
Altmanns
Ameis
Amelsdorf
Angern an der March
Aschendorf
Asparn an der Zaya
Aspersdorf
Atzelsdorf
Au
Auersthal
Auggenthal
Bad Pirawarth
Baierdorf
Bergau
Bernhardsthal
Bisamberg
Blumenthal
Bockfließ
Bogenneusiedl
Bösendürnbach
Braunsdorf
Breiteneich
Breitenwaida
Bruderndorf
Bullendorf
Burgschleinitz
Burgschleinitz-Kühnring
Deinzendorf
Diepolz
Dietersdorf
Dietmannsdorf
Dippersdorf
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Grund
Gumping
Guntersdorf
Guttenbrunn
Hadres
Hagenberg
Hagenbrunn
Hagendorf
Hanfthal
Hardegg
Harmannsdorf
Harrersdorf
Hart
Haselbach
Haslach
Haugsdorf
Hausbrunn
Hauskirchen
Hausleiten
Hautzendorf
Heldenberg
Herrnbaumgarten
Herrnleis
Herzogbirbaum
Hetzmannsdorf
Hipples
Höbersbrunn
Hobersdorf
Höbertsgrub
Hochleithen
Hofern
Hohenau an der March
Hohenruppersdorf
Hohenwarth
Hohenwarth-Mühlbach
Hollabrunn
Hollenstein
Hörersdorf
Horn
Hornsburg
Hüttendorf
Immendorf
Inkersdorf
Jedenspeigen
Jetzelsdorf
Kalladorf
Kammersdorf
Karnabrunn
Kattau
Katzelsdorf
Kettlasbrunn
Ketzelsdorf
Kiblitz
Kirchstetten
Kleedorf
Klein Hadersdorf
Klein Riedenthal
Klein Haugsdorf
Klein-Harras
Klein-Meiseldorf
Klein-Reinprechtsdorf
Klein-Schweinbarth
Kleinbaumgarten
Kleinebersdorf
Kleinengersdorf
Kleinhöflein
Kleinkadolz
Kleinkirchberg
Kleinrötz
Kleinsierndorf
Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf
Kleinweikersdorf
Kleinwetzdorf
Kleinwilfersdorf
Klement
Kollnbrunn
Königsbrunn
Kottingneusiedl
Kotzendorf
Kreuttal
Kreuzstetten
Kronberg
Kühnring
Laa an der Thaya
Ladendorf
Langenzersdorf
Lanzendorf
Leitzersdorf
Leobendorf
Leodagger
Limberg
Loidesthal
Loosdorf
Magersdorf
Maigen
Mailberg
Maisbirbaum
Maissau
Mallersbach
Manhartsbrunn
Mannersdorf
Marchegg
Maria Roggendorf
Mariathal
Martinsdorf
Matzelsdorf
Matzen
Matzen-Raggendorf
Maustrenk
Meiseldorf
Merkersdorf
Michelstetten
Minichhofen
Missingdorf
Mistelbach
Mittergrabern
Mitterretzbach
Mödring
Mollmannsdorf
Mörtersdorf
Mühlbach a. M.
Münichsthal
Naglern
Nappersdorf-Kammersdorf
Neubau
Neudorf bei Staatz
Neuruppersdorf
Neusiedl/Zaya
Nexingin
Niederabsdorf
Niederfellabrunn
Niederhollabrunn
Niederkreuzstetten
Niederleis
Niederrußbach
Niederschleinz
Niedersulz
Nursch
Oberdürnbach
Oberfellabrunn
Obergänserndorf

30.4.2002

Obergrabern
Obergrub
Oberhautzental
Oberkreuzstetten
Obermallebarn
Obermarkersdorf
Obernalb
Oberolberndorf
Oberparschenbrunn
Oberravelsbach
Oberretzbach
Oberrohrbach
Oberrußbach
Oberschoderlee
Obersdorf
Obersteinabrunn
Oberstinkenbrunn
Obersulz
Oberthern
Oberzögersdorf
Obritz
Olbersdorf
Olgersdorf
Ollersdorf
Ottendorf
Ottenthal
Paasdorf
Palterndorf
Palterndorf/Dobermannsdorf
Paltersdorf
Passauerhof
Passendorf
Patzenthal
Patzmannsdorf
Peigarten
Pellendorf
Pernersdorf
Pernhofen
Pettendorf
Pfaffendorf
Pfaffstetten
Pfösing
Pillersdorf
Pillichsdorf
Pirawarth
Platt
Pleißling
Porrau
Pottenhofen
Poysbrunn
Poysdorf
Pranhartsberg
Prinzendorf/Zaya
Prottes
Puch
Pulkau
Pürstendorf
Putzing
Pyhra
Rabensburg
Radlbrunn
Raffelhof
Rafing
Ragelsdorf
Raggendorf
Rannersdorf
Raschala
Ravelsbach
Reikersdorf
Reinthal
Retz
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Retz-Altstadt
Retz-Stadt
Retzbach
Reyersdorf
Riedenthal
Ringelsdorf
Ringelsdorf-Niederabsdorf
Ringendorf
Rodingersdorf
Roggendorf
Rohrbach
Rohrendorf/Pulkau
Ronthal
Röschitz
Röschitzklein
Roseldorf
Rückersdorf
Rußbach
Schalladorf
Schleinbach
Schletz
Schönborn
Schöngrabern
Schönkirchen
Schönkirchen-Reyersdorf
Schrattenberg
Schrattenthal
Schrick
Seebarn
Seefeld
Seefeld-Kadolz
Seitzerdorf-Wolfpassing
Senning
Siebenhirten
Sierndorf
Sierndorf/March
Sigmundsherberg
Simonsfeld
Sitzendorf an der Schmida
Sitzenhart
Sonnberg
Sonndorf
1.3.13.

Spannberg
St Bernhard-Frauenhofen
St Ulrich
Staatz
Staatz-Kautzendorf
Starnwörth
Steinabrunn
Steinbrunn
Steinebrunn
Stetteldorf/Wagram
Stetten
Stillfried
Stockerau
Stockern
Stoitzendorf
Straning
Stranzendorf
Streifing
Streitdorf
Stronsdorf
Stützenhofen
Sulz im Weinviertel
Suttenbrunn
Tallesbrunn
Traunfeld
Tresdorf
Ulrichskirchen
Ulrichskirchen-Schleinbach
Ungerndorf
Unterdürnbach
Untergrub
Unterhautzental
Untermallebarn
Untermarkersdorf
Unternalb
Unterolberndorf
Unterparschenbrunn
Unterretzbach
Unterrohrbach
Unterstinkenbrunn
Unterthern

L 114/267

Velm
Velm-Götzendorf
Viendorf
Waidendorf
Waitzendorf
Waltersdorf
Waltersdorf/March
Walterskirchen
Wartberg
Waschbach
Watzelsdorf
Weikendorf
Wetzelsdorf
Wetzleinsdorf
Weyerburg
Wieselsfeld
Wiesern
Wildendürnbach
Wilfersdorf
Wilhelmsdorf
Windisch-Baumgarten
Windpassing
Wischathal
Wolfpassing an der Hochleithen
Wolfpassing
Wolfsbrunn
Wolkersdorf/Weinviertel
Wollmannsberg
Wullersdorf
Wultendorf
Wulzeshofen
Würnitz
Zellerndorf
Zemling
Ziersdorf
Zissersdorf
Zistersdorf
Zlabern
Zogelsdorf
Zwentendorf
Zwingendorf

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S ü d s t e i e r m a r k
(α)

Großlagen:
Sausal
Südsteirisches Rebenland

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Altenberg
Brudersegg
Burgstall
Czamillonberg/Kaltenegg
Eckberg
Eichberg
Einöd
Gauitsch
Graßnitzberg
Harrachegg
Hochgraßnitzberg

(γ)

Karnerberg
Kittenberg
Königsberg
Kranachberg
Lubekogel
Mitteregg
Nußberg
Obegg
Päßnitzerberger Römerstein
Pfarrweingarten
Schloßberg

Sernauberg
Speisenberg
Steinriegl
Stermitzberg
Urlkogel
Wielitsch
Wilhelmshöhe
Witscheinberg
Witscheiner Herrenberg
Zieregg
Zoppelberg

Brudersegg
Burgstall
Eckberg
Ehrenhausen
Eichberg-Arnfels

Eichberg-Trautenburg
Einöd
Empersdorf
Ewitsch
Flamberg

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aflenz an der Sulm
Altenbach
Altenberg
Arnfels
Berghausen
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Fötschach
Gamlitz
Gauitsch
Glanz
Gleinstätten
Goldes
Göttling
Graßnitzberg
Greith
Großklein
Großwalz
Grottenhof
Grubtal
Hainsdorf/Schwarzautal
Hasendorf an der Mur
Heimschuh
Höch
Kaindorf an der Sulm
Kittenberg
Kitzeck im Sausal
Kogelberg
Kranach
Kranachberg
Labitschberg
Lang
Langaberg
Langegg
Lebring — St Margarethen
Leibnitz
Leutschach

1.3.14.

Lieschen
Maltschach
Mattelsberg
Mitteregg
Muggenau
Nestelbach
Nestelberg/Heimschuh
Nestelberg/Großklein
Neurath
Obegg
Oberfahrenbach
Obergreith
Oberhaag
Oberlupitscheni
Obervogau
Ottenberg
Paratheregg
Petzles
Pistorf
Pößnitz
Prarath
Ratsch an der Weinstraße
Remschnigg
Rettenbach
Rettenberg
Retznei
Sausal
Sausal-Kerschegg
Schirka
Schloßberg

30.4.2002

Schönberg
Schönegg
Seggauberg
Sernau
Spielfeld
St Andrä i.S.
St Andrä-Höch
St Johann im Saggautal
St Nikolai im Sausal
St Nikolai/Draßling
St Ulrich/Waasen
Steinbach
Steingrub
Steinriegel
Sulz
Sulztal an der Weinstraße
Tillmitsch
Unterfahrenbach
Untergreith
Unterhaus
Unterlupitscheni
Vogau
Wagna
Waldschach
Weitendorf
Wielitsch
Wildon
Wolfsberg/Schw.
Zieregg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ W e s t s t e i e r m a r k
(α)

Großlagen:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Burgegg
Dittenberg
Guntschenberg
Hochgrail
St Ulrich i. Gr.

(γ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aibl
Bad Gams
Deutschlandsberg
Frauental an der Laßnitz
Graz
Greisdorf
Groß St. Florian
Großradl
Gundersdorf
Hitzendorf
Hollenegg
Krottendorf

1.3.15.

Lannach
Ligist
Limberg
Marhof
Mooskirchen
Pitschgau
Preding
Schwanberg
Seiersberg
St Bartholomä
St Martin i.S.
St Stefan ob Stainz

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S ü d o s t s t e i e r m a r k
(α)

Großlagen:
Oststeirisches Hügelland
Vulkanland

St Johann ob Hohenburg
St Peter i.S.
Stainz
Stallhofen
Straßgang
Sulmeck-Greith
Unterbergla
Unterfresen
Weibling
Wernersdorf
Wies

30.4.2002

EL
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(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Annaberg
Buchberg
Burgfeld
Hofberg
Hoferberg
Hohenberg
Hürtherberg
Kirchleiten

(γ)

L 114/269

Klöchberg
Königsberg
Prebensdorfberg
Rathenberg
Reiting
Ringkogel
Rosenberg
Saziani

Schattauberg
Schemming
Schloßkogel
Seindl
Steintal
Stradenberg
Sulzberg
Weinberg

Gniebing
Goritz
Gosdorf
Gossendorf
Grabersdorf
Grasdorf
Greinbach
Großhartmannsdorf
Grössing
Großsteinbach
Großwilfersdorf
Grub
Gruisla
Gschmaier
Gutenberg an der Raabklamm
Gutendorf
Habegg
Hainersdorf
Haket
Halbenrain
Hart bei Graz
Hartberg
Hartberg-Umgebung
Hartl
Hartmannsdorf
Haselbach
Hatzendorf
Herrnberg
Hinteregg
Hirnsdorf
Hochenegg
Hochstraden
Hof bei Straden
Hofkirchen bei Hardegg
Höflach
Hofstätten
Hofstätten bei Deutsch
Hohenbrugg
Hohenkogl
Hopfau
Ilz
Ilztal
Jagerberg
Jahrbach
Jamm
Johnsdorf-Brunn
Jörgen
Kaag
Kaibing
Kainbach
Lalch
Kapfenstein
Karbach
Kirchberg an der Raab
Klapping
Kleegraben
Kleinschlag
Klöch

Klöchberg
Kohlgraben
Kölldorf
Kornberg bei Riegersburg
Krennach
Krobathen
Kronnersdorf
Krottendorf
Krusdorf
Kulm bei Weiz
Laasen
Labuch
Landscha bei Weiz
Laßnitzhöhe
Leitersdorf im Raabtal
Lembach bei Riegersburg
Lödersdorf
Löffelbach
Loipersdorf bei Fürstenfeld
Lugitsch
Maggau
Magland
Mahrensdorf
Maierdorf
Maierhofen
Markt Hartmannsdorf
Marktl
Merkendorf
Mettersdorf am Saßbach
Mitterdorf an der Raab
Mitterlabill
Mortantsch
Muggendorf
Mühldorf bei Feldbach
Mureck
Murfeld
Nägelsdorf
Nestelbach im Ilztal
Neudau
Neudorf
Neusetz
Neustift
Nitscha
Oberdorf am Hochegg
Obergnas
Oberkarla
Oberklamm
Oberspitz
Obertiefenbach
Öd
Ödgraben
Ödt
Ottendorf an der Rittschein
Penzendorf
Perbersdorf bei St. Peter
Persdorf
Pertlstein
Petersdorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aigen
Albersdorf-Prebuch
Allerheiligen bei Wildon
Altenmarkt bei Fürstenfeld
Altenmarkt bei Riegersburg
Aschau
Aschbach bei Fürstenfeld
Auersbach
Aug-Radisch
Axbach
Bad Waltersdorf
Bad Radkersburg
Bad Gleichenberg
Bairisch Kölldorf
Baumgarten bei Gnas
Bierbaum am Auersbach
Bierbaum
Breitenfeld/Rittschein
Buch-Geiseldorf
Burgfeld
Dambach
Deutsch Goritz
Deutsch Haseldorf
Dienersdorf
Dietersdorf am Gnasbach
Dietersdorf
Dirnbach
Dörfl
Ebersdorf
Edelsbach bei Feldbach
Edla
Eichberg bei Hartmannsdorf
Eichfeld
Entschendorf am Ottersbach
Entschendorf
Etzersdorf-Rollsdorf
Fehring
Feldbach
Fischa
Fladnitz im Raabtal
Flattendorf
Floing
Frannach
Frösaugraben
Frössauberg
Frutten
Frutten-Geißelsdorf
Fünfing bei Gleisdorf
Fürstenfeld
Gabersdorf
Gamling
Gersdorf an der Freistritz
Gießelsdorf
Gleichenberg-Dorf
Gleisdorf
Glojach
Gnaning
Gnas
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Petzelsdorf
Pichla bei Radkersburg
Pichla
Pirsching am Traubenberg
Pischelsdorf in der Steiermark
Plesch
Pöllau
Pöllauberg
Pölten
Poppendorf
Prebensdorf
Pressguts
Pridahof
Puch bei Weiz
Raabau
Rabenwald
Radersdorf
Radkersburg Umgebung
Radochen
Ragnitz
Raning
Ratschendorf
Reichendorf
Reigersberg
Reith bei Hartmannsdorf
Rettenbach
Riegersburg
Ring
Risola
Rittschein
Rohr an der Raab
Rohr bei Hartberg
Rohrbach am Rosenberg
Rohrbach bei Waltersdorf
Romatschachen
Ruppersdorf
Saaz
Schachen am Römerbach

1.3.16.

Schölbing
Schönau
Schönegg bei Pöllau
Schrötten bei Deutsch-Goritz
Schwabau
Schwarzau im Schwarzautal
Schweinz
Sebersdorf
Siebing
Siegersdorf bei Herberstein
Sinabelkirchen
Söchau
Speltenbach
St Peter am Ottersbach
St Johann bei Herberstein
St Veit am Vogau
St Kind
St Anna am Aigen
St Georgen an der Stiefing
St Johann in der Haide
St Margarethen an der Raab
St Nikolai ob Draßling
St Marein bei Graz
St Magdalena am Lemberg
St Stefan im Rosental
St Lorenzen am Wechsel
Stadtbergen
Stainz bei Straden
Stang bei Hatzendorf
Staudach
Stein
Stocking
Straden
Straß
Stubenberg
Sulz bei Gleisdorf
Sulzbach
Takern

30.4.2002

Tatzen
Tautendorf
Tiefenbach bei Kaindorf
Tieschen
Trautmannsdorf/Oststeiermark
Trössing
Übersbach
Ungerdorf
Unterauersbach
Unterbuch
Unterfladnitz
Unterkarla
Unterlamm
Unterlaßnitz
Unterzirknitz
Vockenberg
Wagerberg
Waldsberg
Walkersdorf
Waltersdorf in der Oststeiermark
Waltra
Wassen am Berg
Weinberg an der Raab
Weinberg
Weinburg am Sassbach
Weißenbach
Weiz
Wetzelsdorf bei Jagerberg
Wieden
Wiersdorf
Wilhelmsdorf
Wittmannsdorf
Wolfgruben bei Gleisdorf
Zehensdorf
Zelting
Zerlach
Ziegenberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Β ι ΄ε ν ν η ς
(α)

Großlagen:
Bisamberg-Wien
Georgenberg
Kahlenberg
Nußberg

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Altweingarten
Auckenthal
Bellevue
Breiten
Burgstall
Falkenberg
Gabrissen
Gallein
Gebhardin

(γ)

Gernen
Herrenholz
Hochfeld
Jungenberg
Jungherrn
Kuchelviertel
Langteufel
Magdalenenhof
Mauer

Mitterberg
Oberlaa
Preußen
Reisenberg
Rosengartl
Schenkenberg
Steinberg
Wiesthalen

Kalksburg
Liesing
Mauer
Neustift
Nußdorf
Ober Sievering
Oberlaa-Stadt

Ottakring
Pötzleinsdorf
Rodaun
Stammersdorf
Strebersdorf
Unter Sievering

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Dornbach
Grinzing
Groß Jedlersdorf
Heiligenstadt
Innere Stadt
Josefsdorf
Kahlenbergerdorf

30.4.2002

EL

1.3.17.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V o r a r l b e r g
(α)

Großlagen:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
—

(γ)

Κοινο΄τητες:
Bregenz
Röthis

1.3.18.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Τ υ ρ ο΄ λ ο υ
(α)

Großlagen:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
—

(γ)

Κοινο΄τητα:
Zirl

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
Burgenland
Niederösterreich
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

B.
Ausbruchwein
Auslese
Auslesewein
Beerenauslese
Beerenauslesewein
Bergwein
Eiswein
Heuriger
Kabinett

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις
Kabinettwein
Landwein
Prädikatswein
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart
Spätlese
Spätlesewein
Strohwein
Sturm
Trockenbeerenauslese
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B.

Προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες για τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

I.

1.

Cantons
Zürich

Appenzell Innerrhoden

Bern/Berne

Appenzell Ausserrhoden

Luzern

St Gallen

Uri

Graubünden

Schwyz

Aargau

Nidwalden

Thurgau

Glarus

Ticino

Fribourg/Freiburg

Vaud

Basel-Land

Valais/Wallis

Basel-Stadt

Neuchâtel

Solothurn

Genève

Schaffhausen

Jura

1.1.

Zürich

1.1.1.

Zürichsee
Erlenbach
— Mariahalde
— Turmgut
Herrliberg
— Schipfgut
Hombrechtikon
— Feldbach
— Rosenberg
— Trüllisberg
Küsnacht
Kilchberg
Männedorf

1.1.2.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

Meilen
— Appenhalde
— Chorherren
Richterswil
Stäfa
— Lattenberg
— Sternenhalde
— Uerikon
Thalwil
Uetikon am See
Wädenswil
Zollikon

Limmattal
Höngg
Oberengstringen
Oetwil an der Limmat
Weiningen

1.1.3.

Züricher Unterland
Bachenbülach
Boppelsen
Buchs
Bülach
Dielsdorf
Eglisau
Freienstein
— Teufen
— Schloss Teufen
Glattfelden
Hüntwangen
Kloten
Lufingen

Niederhasli
Niederwenigen
Nürensdorf
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Regensdorf
Steinmaur
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weiach

30.4.2002

30.4.2002

EL
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Weinland
Adlikon
Andelfingen
— Heiligberg
Benken
Berg am Irchel
Buch am Irchel
Dachsen
Dättlikon
Dinhard
Dorf
— Goldenberg
— Schloss Goldenberg
— Schwerzenberg
Elgg
Ellikon
Elsau
Flaach
— Worrenberg
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
— Klosterberg

1.2.

Bern/Berne
Biel/Bienne
Erlach/Cerlier
Gampelen/Champion
Ins/Anet
Neuenstadt/La Neuveville
— Schafis/Chavannes
Ligerz/Gléresse
— Schernelz
Oberhofen

1.3.

Uri
Bürglen
Flüelen

1.5.

Schwyz
Altendorf
Küssnacht am Rigi
Leutschen
Wangen
Wollerau

1.6.

Sigriswil
Spiez
Tschugg
Tüscherz/Daucher
— Alfermée
Twann/Douane
— St Petersinsel/Ile St-Pierre
Vignelz/Vigneule

Luzern
Aesch
Altwis
Dagmersellen
Ermensee
Gelfingen
Heidegg

1.4.

Kleinandelfingen
— Schiterberg
Marthalen
Neftenbach
— Wartberg
Ossingen
Pfungen
Rheinau
Rickenbach
Seuzach
Stammheim
Trüllikon
— Rudolfingen
— Wildensbuch
Truttikon
Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)
Volken
Waltalingen
— Schloss Schwandegg
— Schloss Giersberg
Wiesendangen
Wildensbuch
Winterthur-Wülflingen

Nidwalden
Stans

Hitzkirch
Hohenrain
Horw
Meggen
Weggis
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Glarus
Niederurnen
Glarus

1.8.

Fribourg/Freiburg
Vully
— Nant
— Praz
— Sugiez
— Môtier
— Mur
Cheyres
Font

1.9.

Basel-Land
Aesch
— Tschäpperli
Arisdorf
Arlesheim
Balstahl
— Klus
Biel-Benken
Binningen
Bottmingen
Buus
Ettingen
Itingen
Liestal

1.10.

Maisprach
Muttenz
Oberdorf
Pfeffingen
Pratteln
Reinach
Sissach
Tenniken
Therwil
Wintersingen
Ziefen
Zwingen

Basel-Stadt
Riehen

1.11.

Solothurn
Buchegg
Dornach
Erlinsbach
Flüh
Hofstetten
Rodersdorf
Witterswil

1.12.

Schaffhausen
Altdorf
Beringen
Buchberg
Buchegg
Dörflingen
— Heerenberg
Gächlingen
Hallau
Löhningen
Oberhallau
Osterfingen
Rüdlingen

Schaffhausen
— Heerenberg
— Munot
— Rheinhalde
Schleitheim
Siblingen
— Eisenhalde
Stein am Rhein
— Blaurock
— Chäferstei
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen

30.4.2002

30.4.2002
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Appenzell Innerrhoden
Oberegg

1.14.

Appenzell Ausserrhoden
Lutzenberg

1.15.

St Gallen
Altstätten
— Forst
Amden
Au
— Monstein
Ragaz
— Freudenberg
Balgach
Berneck
— Pfauenhalde
— Rosenberg
Bronchhofen
Eichberg
Flums
Frümsen
Grabs
— Werdenberg
Heerbrugg
Jona
Marbach

1.16.

Graubünden
Bonaduz
Cama
Chur
Domat/Ems
Felsberg
Fläsch
Grono
Igis
Jenins
Leggia

1.17.

Mels
Oberriet
Pfäfers
Quinten
Rapperswil
Rebstein
Rheineck
Rorschacherberg
Sargans
Sax
Sevelen
St. Margrethen
Thal
— Buchberg
Tscherlach
Walenstadt
Wartau
Weesen
Werdenberg
Wil

Maienfeld
— St. Luzisteig
Malans
Mesolcina
Monticello
Roveredo
San Vittore
Verdabbio
Zizers

Aargau
Auenstein
Baden
Bergdietikon
— Herrenberg
Biberstein
Birmenstorf
Böttstein
Bözen
Bremgarten
— Stadtreben
Döttingen
Effingen
Egliswil
Elfingen
Endingen
Ennetbaden
— Goldwand
Erlinsbach

Frick
Gansingen
Gebensdorf
Gipf-Oberfrick
Habsburg
Herznach
Hornussen
— Stiftshalde
Hottwil
Kaisten
Kirchdorf
Klingnau
Küttigen
Lengnau
Lenzburg
— Goffersberg
— Burghalden
Magden
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Manndach
Meisterschwanden
Mettau
Möriken
Muri
Niederrohrdorf
Oberflachs
Oberhof
Oberhofen
Obermumpf
Oberrohrdorf
Oeschgen
Remigen
Rüfnach
— Bödeler
— Rütiberg
Schaffisheim
Schinznach
Schneisingen
Seengen
— Berstenberg
— Wessenberg
1.18.

Thurgau

1.18.1.

Ζ ω΄ ν η π α ρ α γ ω γ η΄ ς Ι
Diessenhofen
— St Katharinental
Frauenfeld
— Guggenhürli
— Holderberg
Herdern
— Kalchrain
— Schloss Herdern
Hüttwilen
— Guggenhüsli
— Stadtschryber
Niederneuenforn
— Trottenhalde
— Landvogt
— Chrachenfels

1.18.2.

Nussbaumen
— St Anna-Oelenberg
— Chindsruet-Chardüsler
Oberneuenforn
— Farhof
— Burghof
Schlattingen
— Herrenberg
Stettfurt
— Schloss Sonnenberg
— Sonnenberg
Uesslingen
— Steigässli
Warth
— Karthause Ittingen

Ζ ω΄ ν η π α ρ α γ ω γ η΄ ς Ι Ι
Amlikon
Amriswil
Buchackern
Götighofen
— Buchenhalde
— Hohenfels
Griesenberg
Hessenreuti
Märstetten
— Ottenberg

1.18.3.

Steinbruck
Spreitenbach
Sulz
Tegerfelden
Thalheim
Ueken
Unterlunkhofen
Untersiggenthal
Villigen
— Schlossberg
— Steinbrüchler
Villnachern
Wallenbach
Wettingen
Wil
Wildegg
Wittnau
Würenlingen
Würenlos
Zeiningen
Zufikon

Sulgen
— Schützenhalde
Weinfelden
— Bachtobel
— Scherbengut
— Schloss Bachtobel
Schmälzler
Straussberg
Sunnehalde
Thurgut

Ζ ω΄ ν η π α ρ α γ ω γ η΄ ς Ι Ι Ι
Berlingen
Ermatingen
Eschenz
— Freudenfels
Fruthwilen

Mammern
Mannenbach
Salenstein
— Arenenberg
Steckborn

30.4.2002

30.4.2002
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1.19.

Ticino

1.19.1.

Bellinzona
Arbedo-Castione
Bellinzona
Cadenazzo
Camorino
Giubiasco
Gnosca
Gorduno
Gudo
Lumino

1.19.2.

Medeglia
Moleno
Monte Carasso
Pianezzo
Preonzo
Robasacco
Sanantonino
Sementina

Blenio
Corzoneso
Dongio
Malvaglia
Ponte-Valentino
Semione

1.19.3.

Leventina
Anzonico
Bodio
Giornico
Personico
Pollegio

1.19.4.

Locarno
Ascona
Auressio
Berzona
Borgnone
Brione s/Minusio
Brissago
Caviano
Cavigliano
Contone
Corippo
Cugnasco
Gerra Gambarogno
Gerra Verzasca
Gordola
Intragna
Lavertezzo
Locarno

1.19.5.

Loco
Losone
Magadino
Mergoscia
Minusio
Mosogno
Muralto
Orselina
Piazzogna
Ronco s/Ascona
San Nazzaro
S. Abbondio
Tegna
Tenero-Contra
Verscio
Vira Gambarogno
Vogorno

Lugano
Agno
Agra
Aranno
Arogno
Astano
Barbengo
Bedano
Bedigliora
Bioggio
Bironico
Bissone
Busco Luganese

Breganzona
Brusion Arsizio
Cademario
Cadempino
Cadro
Cagiallo
Camignolo
Canobbio
Carabbia
Carabietta
Carona
Caslano
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Cimo
Comano
Croglio
Cureggia
Cureglia
Curio
Davesco Soragno
Gentilino
Grancia
Gravesano
Iseo
Lamone
Lopagno
Lugaggia
Lugano
Magliaso
Manno
Maroggia
Massagno
Melano
Melide
Mezzovico-Vira
Miglieglia
Montagnola
Monteggio
Morcote
Muzzano

1.19.6.

Mendrisio
Arzo
Balerna
Besazio
Bruzella
Caneggio
Capolago
Casima
Castel San Pietro
Chiasso
Chiasso-Pedrinate
Coldrerio
Genestrerio
Ligornetto

1.19.7.

Neggio
Novaggio
Origlio
Pambio-Noranco
Paradiso
Pazallo
Ponte Capriasca
Porza
Pregassona
Pura
Rivera
Roveredo
Rovio
Sala Capriasca
Savosa
Sessa
Sigirino
Sonvico
Sorengo
Tesserete
Torricella-Taverne
Vaglio
Vernate
Vezia
Vico Morcote
Viganello
Villa Luganese

Mendrisio
Meride
Monte
Morbio Inferiore
Morbio Superiore
Novazzano
Rancate
Riva San Vitale
Salorino
Stabio
Tremona
Vacallo

Riviera
Biasca
Claro
Cresciano
Iragna
Lodrino
Osogna

1.19.8.

Valle Maggia
Aurigeno
Avegno
Cavergno
Cevio
Giumaglio

Gordevio
Lodano
Maggia
Moghegno
Someo

30.4.2002
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1.20.

Vaud

1.20.1.

Région est de Lausanne
Aigle
Belmont- sur-Lausanne
Bex
Blonay
Calamin
Chardonne
— Cure d’Attalens
Chexbres
Corbeyrier
Corseaux
Corsier-sur-Vevey
Cully
Dezaley
Dezaley-Marsens
Epesses
Grandvaux
Jongny
La Tour-de-Peilz
Lavey-Morcles
Lutry

1.20.2.

— Savuit
Montreux
Ollon
Paudex
Puidoux
Pully
Riex
Rivaz
Roche
St-Légier-La Chiésaz
St-Saphorin
— Burignon
— Faverges
Treytorrens
Vevey
Veytaux
Villeneuve
Villette
— Châtelard
Yvorne

Région ouest de Lausanne
Aclens
Allaman
Arnex-sur-Nyon
Arzier
Aubonne
Begnins
Bogis-Bossey
Borex
Bougy-Villars
Bremblens
Buchillon
Bursinel
Bursins
Bussigny-près-Lausanne
Bussy-Chardonney
Chigny
Clarmont
Coinsins
Colombier
Commugny
Coppet
Crans-près-Céligny
Crassier
Crissier
Denens
Denges
Duillier
Dully
Echandens
Echichens
Ecublens
Essertines-sur-Rolle
Etoy
Eysins
Féchy
Founex
Genolier

Gilly
Givrins
Gollion
Gland
Grens
Lavigny
Lonay
Luins
— Château de Luins
Lully
Lussy-sur-Morges
Mex
Mies
Monnaz
Mont-sur-Rolle
Morges
Nyon
Perroy
Prangins
Préverenges
Prilly
Reverolle
Rolle
Romanel-sur-Morges
Saint-Livres
Saint-Prex
Signy-Avenex
St-Saphorin-sur-Morges
Tannay
Tartegnin
Saint-Sulpice
Tolochenaz
Trélex
Vaux-sur-Morges
Vich
Villars-Sainte-Croix
Villars-sous-Yens
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Vinzel
Vufflens-la-Ville
Vufflens-le-Château
1.20.3.

Côtes-de-l’Orbe
Agiez
Arnex-sur-Orbe
Baulmes
Bavois
Belmont-sur-Yverdon
Chamblon
Champvent
Chavornay
Corcelles-sur-Chavornay
Eclépens
Essert-sous-Champvent
La Sarraz

1.20.4.

Vullierens
Yens

Mathod
Montcherand
Orbe
Orny
Pompaples
Rances
Suscévaz
Treycovagnes
Valeyres-sous-Rances
Villars-sous-Champvent
Yvonand

Nord vaudois
Bonvillars
Concise
Corcelles-près-Concise
Fiez
Fontaines-sur-Grandson
Grandson
Montagny-près-Yverdon
Novalles
Onnens
Valeyres-sous-Montagny

1.20.5.

Vully
Bellerive
Chabrey
Champmartin
Constantine
Montmagny
Mur
Vallamand
Villars-le-Grand

1.21.

Valais/Wallis
Agarn
Ardon
Ausserberg
Ayent
— Signèse
Baltschieder
Bovernier
Bratsch
Brig/Brigue
Chablais
Chalais
Chamoson
— Ravanay
— Saint Pierre-de-Clage
— Trémazières
Charrat
Chermignon
— Ollon
Chippis

Collombey-Muraz
Collonges
Conthey
Dorénaz
Eggerberg
Embd
Ergisch
Evionnaz
Fully
— Beudon
— Branson
— Châtaignier
Gampel
Grimisuat
— Champlan
— Molignon
— Le Mont
— Saint Raphaël
Grône
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Hohtenn
Lalden
Lens
— Flanthey
— Saint-Clément
— Vaas
Leytron
— Grand-Brûlé
— Montagnon
— Montibeux
— Ravanay
Leuk/Loèche
— Lichten
Martigny
— Coquempey
Martigny-Combe
— Plan Cerisier
Miège
Montana
— Corin
Monthey
Nax
Nendaz
Niedergesteln
Port-Valais
— Les Evouettes
Randogne
— Loc
Raron/Rarogne
Riddes
Saillon
Saint-Léonard
Saint-Maurice
Salgesch/Salquenen
Salins
Saxon
Savièse
— Diolly
Sierre
— Champsabé
— Crétaplan
— Géronde
— Goubing
— Granges
1.22.

Neuchâtel
Auvernier
Bevaix
Bôle
Boudry
Colombier
Corcelles
Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Cressier
Fresens

1.23.

— La Millière
— Muraz
— Noës
Sion
— Batassé
— Bramois
— Châteauneuf
— Châtroz
— Clavoz
— Corbassière
— La Folie
— Lentine
— Maragnenaz
— Molignon
— Le Mont
— Mont d’Or
— Montorge
— Pagane
— Uvrier
Stalden
Staldenried
Steg
Troistorrents
Turtmann/Tourtemagne
Varen/Varone
Venthône
— Anchette
— Darnonaz
Vernamiège
Vétroz
— Balavaud
— Magnot
Veyras
— Bernune
Muzot
Ravyre
Vernayaz
Vex
Vionnaz
Visp/Viège
Visperterminen
Vollèges
Vouvry
Zeneggen

Gorgier
Hauterive
Le Landeron
Neuchâtel
— Champréveyres
— La Coudre
Peseux
Saint-Aubin
Saint-Blaise
Vaumarcus

Genève
Aire-la-Ville
Anières
Avully

Avusy
Bardonnex
— Charrot
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— Landecy
Bellevue
Bernex
— Lully
Cartigny
Céligny ou Côte Céligny
Chancy
Choulex
Collex-Bossy
Collonge-Bellerive
Cologny
Confignon
Corsier
Dardagny
— Essertines
Genthod
Gy
Hermance
Jussy
1.24.

Jura
Buix
Soyhières

II.

Ελβετικε΄ς παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις
Appellation d’origine
Appellation d’origine contrôlée
Attestierter Winzerwy
Bondola
Clos
Cru
Denominazione di origine
Denominazione di origine controllata
Dôle
Dorin
Fendant
Goron
Grand Cru
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung
La Gerle
Landwein
Nostrano
Perdrix Blanche
Perlan
Premier Cru
Salvagnin
Schiller
Terravin
Ursprungsbezeichnung
Vin de pays
Vinatura
VITI
Winzerwy

Laconnex
Meinier
— Le Carre
Meyrin
Perly-Certoux
Plans-les-Ouates
Presinge
Puplinges
Russin
Satigny
— Bourdigny
— Choully
— Peissy
Soral
Troinex
Vandoeuvres
Vernier
Veyrier
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Προσα΄ρτηµα 3
σχετικα΄ µε τα α΄ρθρα 6 και 25

I.

ΙΙ.

Η προστασι΄α των ονοµασιω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 του παραρτη΄µατος δεν αντι΄κειται στη χρησιµοποι΄ηση των
ονοµασιω΄ν των ακο΄λουθων ποικιλιω΄ν οιναµπε΄λου για τους οι΄νους καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α και σε συνδυασµο΄ µε µι΄α απο΄ τις γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις που
χαρακτηρι΄ζουν σαφω΄ς την καταγωγη΄ του προϊο΄ντος:
—

Ermitage/Hermitage

—

Johannisberg

Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 6 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος σχετικα΄ µε την προστασι΄α των
παραδοσιακω΄ν ενδει΄ξεων και εν αναµονη΄ της θε΄σπισης εκ µε΄ρους της Ελβετι΄ας, εντο΄ς των τριω΄ν ετω΄ν απο΄ την ΄εναρξη
της ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, των απαραι΄τητων κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων προκειµε΄νου να οριστου΄ν οι
κατωτε΄ρω ονοµασι΄ες για να τυ΄χουν προστασι΄ας ως παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις βα΄σει του τι΄τλου ΙΙΙ του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος, οι ονοµασι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των οι΄νων
καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι διατι΄θενται στο εµπο΄ριο εκτο΄ς του εδα΄φους της Κοινο΄τητας:
—

Auslese

—

Beerenauslese

—

Beerli

—

Beerliwein

—

Eiswein

—

Gletscherwein

—

Oeil de Perdrix

—

Sélection de grain noble

—

Spätlese

—

Strohwein

—

Süssdruck

—

Trockenbeerenauslese

—

Vendange tardive

—

Vendemmia tardiva

—

Vin de gelée

—

Vin des Glaciers

—

Vin de paille

—

Vin doux naturel

—

Weissherbst

Ωστο΄σο, συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα Ι του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ 3201/90, οι ονοµασι΄ες «Αuslese», «Beerliwein» και
«Spätlese» µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για την εµπορι΄α στην Κοινο΄τητα.
ΙΙΙ.

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 25 στοιχει΄ο β) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος και µε την επιφυ΄λαξη των ειδικω΄ν διατα΄ξεων που
εφαρµο΄ζονται στο καθεστω΄ς των εγγρα΄φων που συνοδευ΄ουν τις µεταφορε΄ς, το παρα΄ρτηµα δεν εφαρµο΄ζεται στα
αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα τα οποι΄α:
α)

περιε΄χονται στις αποσκευε΄ς των ταξιδιωτω΄ν µε σκοπο΄ την ιδιωτικη΄ κατανα΄λωση,

β)

αποτελου΄ν αντικει΄µενο αποστολω΄ν µεταξυ΄ ιδιωτω΄ν µε σκοπο΄ την ιδιωτικη΄ κατανα΄λωση,
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γ)

αποτελου΄ν µε΄ρος των προσωπικω΄ν ειδω΄ν κατα΄ τη µετακο΄µιση ιδιωτω΄ν η΄ σε περι΄πτωση κληρονοµικη΄ς διαδοχη΄ς,

δ)

εισα΄γονται για σκοπου΄ς επιστηµονικω΄ν η΄ τεχνικω΄ν πειραµα΄των, σε µε΄γιστες ποσο΄τητες ενο΄ς εκατο΄λιτρου,

ε)

προορι΄ζονται για τις διπλωµατικε΄ς αντιπροσωπει΄ες, τα προξενει΄α και τους εξοµοιου΄µενους οργανισµου΄ς, και
εισα΄γονται στο πλαι΄σιο ατελειω΄ν οι οποι΄ες τους παρε΄χονται,

στ)

αποτελου΄ν τις προµη΄θειες των διεθνω΄ν µεταφορικω΄ν µε΄σων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΟΙΝΟ

'Αρθρο 1
Τα Με΄ρη συµφωνου΄ν, βα΄σει των αρχω΄ν της ισο΄τητας και της αµοιβαιο΄τητας, να διευκολυ΄νουν και να προωθη΄σουν το µεταξυ΄
τους εµπο΄ριο αλκοολου΄χων ποτω΄ν και αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο.

'Αρθρο 2
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα εφαρµο΄ζεται στα ακο΄λουθα προϊο΄ντα:
α)

αλκοολου΄χα ποτα΄, ο΄πως αυτα΄ ορι΄ζονται:
—

για την Κοινο΄τητα στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη περι΄
των ο΄ρων προσχωρη΄σεως της ∆ηµοκρατι΄ας της Αυστρι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας και του Βασιλει΄ου
της Σουηδι΄ας,

—

για την Ελβετι΄α στο κεφα΄λαιο 39 του ∆ιατα΄γµατος περι΄ τροφι΄µων (Ordonnance sur les denrées alimentaires),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 303),

και που υπα΄γονται στον κωδικο΄ 2208 της διεθνου΄ς συ΄µβασης για το εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα περιγραφη΄ς και
κωδικοποι΄ησης των εµπορευµα΄των·
β)

αρωµατισµε΄νους οι΄νους, αρωµατισµε΄να ποτα΄ µε βα΄ση τον οι΄νο και αρωµατισµε΄να κοκτε΄ιλ αµπελοοινικω΄ν προϊο΄ντων,
εφεξη΄ς καλου΄µενα «αρωµατισµε΄να ποτα΄», ο΄πως ορι΄ζονται:
—

για την Κοινο΄τητα στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄
(ΕΚ) αριθ. 2061/96,

—

για την Ελβετι΄α στο κεφα΄λαιο 36 του ∆ιατα΄γµατος περι΄ τροφι΄µων (Ordonnance sur les denrées alimentaires),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 303) και

που υπα΄γονται στους κωδικου΄ς 2205 και ex 2206 της ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης για το εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα περιγραφη΄ς
και κωδικοποι΄ησης των εµπορευµα΄των.

'Αρθρο 3
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος νοου΄νται ως:
α)

«αλκοολου΄χο ποτο΄ καταγωγη΄ς», ακολουθου΄µενο απο΄ το ο΄νοµα του ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη: αλκοολου΄χο ποτο΄ που
εµφαι΄νεται στα προσαρτη΄µατα 1 και 2 και παρασκευα΄ζεται στο ΄εδαφος του εν λο΄γω Με΄ρους·

β)

«αρωµατισµε΄νο ποτο΄ καταγωγη΄ς», ακολουθου΄µενο απο΄ το ο΄νοµα του ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη: αρωµατισµε΄νο ποτο΄ που
εµφαι΄νεται στα προσαρτη΄µατα 3 και 4 και παρασκευα΄ζεται στο ΄εδαφος του εν λο΄γω Με΄ρους·

γ)

«περιγραφη΄»: οι επωνυµι΄ες που χρησιµοποιου΄νται στη ση΄µανση, στα ΄εγγραφα που συνοδευ΄ουν το αλκοολου΄χο ποτο΄ η΄
το αρωµατισµε΄νο ποτο΄ κατα΄ τη µεταφορα΄ του, στα εµπορικα΄ ΄εγγραφα, και ιδι΄ως στα τιµολο΄για και στα δελτι΄α
παρα΄δοσης, καθω΄ς επι΄σης και στις διαφηµι΄σεις·

δ)

«ση΄µανση»: ο΄λες οι περιγραφε΄ς και α΄λλες ενδει΄ξεις, σηµει΄α, σχε΄δια η΄ ση΄µατα που χαρακτηρι΄ζουν το αλκοολου΄χο ποτο΄
η΄ το αρωµατισµε΄νο ποτο΄ και τι΄θενται επι΄ του ιδι΄ου δοχει΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νου και του συστη΄µατος κλεισι΄µατος
του δοχει΄ου, η΄ στην πινακι΄δα η οποι΄α ει΄ναι προσαρτηµε΄νη στο δοχει΄ο η΄ στο περικα΄λυµµα του λαιµου΄ των φιαλω΄ν·

ε)

«παρουσι΄αση»: οι επωνυµι΄ες που χρησιµοποιου΄νται στα δοχει΄α και στους µηχανισµου΄ς κλεισι΄µατος, στη ση΄µανση και
στη συσκευασι΄α·

στ)

«συσκευασι΄α»: τα προστατευτικα΄ περιτυλι΄γµατα, ο΄πως χαρτι΄, ψα΄θινα περιβλη΄µατα κα΄θε ει΄δους, χαρτο΄νια και κιβω΄τια,
που χρησιµοποιου΄νται για τη µεταφορα΄ ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων δοχει΄ων.
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'Αρθρο 4
1.

Οι ακο΄λουθες επωνυµι΄ες προστατευ΄ονται:

α)

σε ο΄,τι αφορα΄ τα αλκοολου΄χα ποτα΄ καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας, οι επωνυµι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 1,

β)

σε ο΄,τι αφορα΄ τα αλκοολου΄χα ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, οι επωνυµι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 2,

γ)

σε ο΄,τι αφορα΄ τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας, οι επωνυµι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 3,

δ)

σε ο΄,τι αφορα΄ τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, οι επωνυµι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 4.

2. Κατα΄ τους ο΄ρους του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 και κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 4,
στοιχει΄ο στ), δευ΄τερο εδα΄φιο, η επωνυµι΄α «marc» η΄ «eau-de-vie de marc de raisin» µπορει΄ να αντικαθι΄σταται απο΄ την
επωνυµι΄α «Grappa» για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ που παρα΄γονται στις ιταλο΄φωνες ελβετικε΄ς περιφε΄ρειες απο΄ σταφυ΄λια
προερχο΄µενα απο΄ τις περιφε΄ρειες αυτε΄ς και απαριθµου΄νται στο προσα΄ρτηµα 2.

'Αρθρο 5
1.

Στην Ελβετι΄α, οι προστατευο΄µενες κοινοτικε΄ς επωνυµι΄ες:

—

χρησιµοποιου΄νται µο΄νο υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ τους νο΄µους και τους κανονισµου΄ς της
Κοινο΄τητας και

—

προορι΄ζονται αποκλειστικω΄ς για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ και τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς για τα οποι΄α
ισχυ΄ουν.

2.

Στην Κοινο΄τητα, οι προστατευο΄µενες ελβετικε΄ς επωνυµι΄ες:

—

χρησιµοποιου΄νται µο΄νο υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ τους νο΄µους και τους κανονισµου΄ς της Ελβετι΄ας
και

—

προορι΄ζονται αποκλειστικω΄ς για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ και τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας για τα οποι΄α
ισχυ΄ουν.

3. Με την επιφυ΄λαξη των α΄ρθρων 22 και 23 της συµφωνι΄ας για τα δικαιω΄µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας στον τοµε΄α του
εµπορι΄ου που περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα 1Γ της συµφωνι΄ας για την ΄δρυση
ι
του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου
(εφεξη΄ς καλου΄µενης «συµφωνι΄α TRIPS»), τα Με΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα, συ΄µφωνα µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα,
για να εξασφαλι΄σουν την αµοιβαι΄α προστασι΄α των επωνυµιω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 και χρησιµοποιου΄νται για την
περιγραφη΄ αλκοολου΄χων ποτω΄ν η΄ αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν καταγωγη΄ς των Μερω΄ν. Κα΄θε Με΄ρος παρε΄χει στους ενδιαφερο΄µενους
τα νοµικα΄ µε΄σα για την παρεµπο΄διση της χρη΄σης µιας επωνυµι΄ας προς περιγραφη΄ αλκοολου΄χου ποτου΄ η΄ αρωµατισµε΄νου
ποτου΄, το οποι΄ο δεν κατα΄γεται απο΄ τον το΄πο που αναφε΄ρεται στην εν λο΄γω επωνυµι΄α η΄ απο΄ τον το΄πο ο΄που η εν λο΄γω
επωνυµι΄α χρησιµοποιει΄ται παραδοσιακα΄.
4. Τα Με΄ρη δεν αρνου΄νται να παρα΄σχουν την προστασι΄α που προβλε΄πεται απο΄ το παρο΄ν α΄ρθρο υπο΄ τις περιστα΄σεις που
ορι΄ζονται στις παραγρα΄φους 4, 5, 6 και 7 του α΄ρθρου 24 της συµφωνι΄ας TRIPS.

'Αρθρο 6
Η προστασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5 εφαρµο΄ζεται ακο΄µη και ο΄ταν αναφε΄ρεται η πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του
αλκοολου΄χου ποτου΄ η΄ του αρωµατισµε΄νου ποτου΄, καθω΄ς επι΄σης και ο΄ταν η επωνυµι΄α χρησιµοποιει΄ται µεταφρασµε΄νη η΄
συνοδευ΄εται απο΄ ο΄ρους ο΄πως «ει΄δος», «τυ΄πος», «τρο΄πος», «αποµι΄µηση», «µε΄θοδος» η΄ α΄λλες ανα΄λογες εκφρα΄σεις,
συµπεριλαµβανοµε΄νων γραφικω΄ν συµβο΄λων που ενδε΄χεται να επιφε΄ρουν συ΄γχυση.

'Αρθρο 7
Σε περι΄πτωση οµωνυµι΄ας αλκοολου΄χων ποτω΄ν η΄ αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν, η προστασι΄α θα παρε΄χεται σε κα΄θε επωνυµι΄α. Τα
Με΄ρη θα καθορι΄σουν τις πρακτικε΄ς προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες οι οµω΄νυµες επωνυµι΄ες θα διαφοροποιου΄νται µεταξυ΄ τους,
λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της ανα΄γκης να εξασφαλισθει΄ η ΄ση
ι µεταχει΄ριση των ενδιαφεροµε΄νων παραγωγω΄ν και να µην
εξαπατω΄νται οι καταναλωτε΄ς.
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'Αρθρο 8
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος παραρτη΄µατος δεν πρε΄πει σε καµι΄α περι΄πτωση να βλα΄πτουν το δικαι΄ωµα καθενο΄ς να χρησιµοποιει΄
για εµπορικου΄ς σκοπου΄ς το ο΄νοµα΄ του η΄ εκει΄νο του προκατο΄χου του στην επιχει΄ρηση, εφο΄σον αυτο΄ δεν χρησιµοποιει΄ται
κατα΄ τρο΄πο που να εξαπατα΄ το κοινο΄.

'Αρθρο 9
Καµι΄α δια΄ταξη του παρο΄ντος παραρτη΄µατος δεν υποχρεω΄νει ΄ενα Με΄ρος να προστατευ΄ει επωνυµι΄α του α΄λλου Με΄ρους η
οποι΄α δεν προστατευ΄εται η΄ ΄εχει παυ΄σει προστατευο΄µενη στη χω΄ρα καταγωγη΄ς η΄ ΄εχει περιπε΄σει εκει΄ σε αχρησι΄α.

'Αρθρο 10
Τα Με΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄σουν ο΄τι σε περιπτω΄σεις εξαγωγη΄ς και εµπορι΄ας αλκοολου΄χων
ποτω΄ν η΄ αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν καταγωγη΄ς των Μερω΄ν εκτο΄ς της επικρα΄τεια΄ς τους, οι προστατευο΄µενες δυνα΄µει του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος επωνυµι΄ες ενο΄ς Με΄ρους δεν θα χρησιµοποιηθου΄ν για να περιγρα΄ψουν η΄ να παρουσια΄σουν
αλκοολου΄χο ποτο΄ η΄ αρωµατισµε΄νο ποτο΄ καταγωγη΄ς του α΄λλου Με΄ρους.

'Αρθρο 11
Στο βαθµο΄ που επιτρε΄πεται απο΄ τη σχετικη΄ νοµοθεσι΄α των Μερω΄ν, η προστασι΄α που παρε΄χεται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα
επεκτει΄νεται και στα φυσικα΄ και νοµικα΄ προ΄σωπα, οµοσπονδι΄ες, ενω΄σεις και οργανω΄σεις παραγωγω΄ν, εµπο΄ρων η΄ καταναλωτω΄ν
µε ΄εδρα στο α΄λλο Με΄ρος.

'Αρθρο 12
Εα΄ν η περιγραφη΄ η΄ η παρουσι΄αση αλκοολου΄χου ποτου΄ η΄ αρωµατισµε΄νου ποτου΄, κυρι΄ως στη ση΄µανση η΄ στα επι΄σηµα η΄
εµπορικα΄ ΄εγγραφα η΄ και σε διαφηµι΄σεις, αντιβαι΄νει στην παρου΄σα συµφωνι΄α, τα Με΄ρη εφαρµο΄ζουν τα διοικητικα΄ µε΄τρα η΄
προσφευ΄γουν στις δικαστικε΄ς ενε΄ργειες που επιβα΄λλονται προκειµε΄νου να καταπολεµηθει΄ ο αθε΄µιτος ανταγωνισµο΄ς η΄ να
παρεµποδιστει΄ µε κα΄θε α΄λλο τρο΄πο η καταχρηστικη΄ χρησιµοποι΄ηση του προστατευοµε΄νου ονο΄µατος.

'Αρθρο 13
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα δεν εφαρµο΄ζεται στα αλκοολου΄χα ποτα΄ και στα αρωµατισµε΄να ποτα΄, τα οποι΄α:
α)

διαµετακοµι΄ζονται δια του εδα΄φους ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη η΄

β)

ει΄ναι καταγωγη΄ς ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη και µεταφε΄ρονται µεταξυ΄ των Μερω΄ν σε µικρε΄ς ποσο΄τητες µε τους εξη΄ς τρο΄πους:
αα)

περιλαµβα΄νονται στις προσωπικε΄ς αποσκευε΄ς των ταξιδιωτω΄ν για ιδιωτικη΄ κατανα΄λωση,

ββ)

αποστε΄λλονται µεταξυ΄ ιδιωτω΄ν για ιδιωτικη΄ κατανα΄λωση,

γγ)

περιλαµβα΄νονται στα ατοµικα΄ ει΄δη κατα΄ την µετακο΄µιση ιδιωτω΄ν η΄ σε περι΄πτωση κληρονοµικη΄ς διαδοχη΄ς,

δδ)

εισα΄γονται για επιστηµονικα΄ η΄ τεχνικα΄ πειρα΄µατα, σε µε΄γιστη ποσο΄τητα ενο΄ς εκατο΄λιτρου,

εε)

προορι΄ζονται για τις διπλωµατικε΄ς αντιπροσωπει΄ες, τις προξενικε΄ς αρχε΄ς και τους εξοµοιου΄µενους οργανισµου΄ς,
εισα΄γονται δε βα΄σει των ατελειω΄ν που τους αναγνωρι΄ζονται,

στστ) διατι΄θενται επι΄ των διεθνω΄ν µε΄σων µεταφορα΄ς.

'Αρθρο 14
1.

Κα΄θε Με΄ρος καθορι΄ζει τα ο΄ργανα που ει΄ναι αρµο΄δια για τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

2. Τα Με΄ρη ανακοινω΄νουν τα ονο΄µατα και τις διευθυ΄νσεις των οργα΄νων αυτω΄ν, το αργο΄τερο δυ΄ο µη΄νες απο΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος. Τα εν λο΄γω ο΄ργανα διατηρου΄ν µεταξυ΄ τους α΄µεση και στενη΄ συνεργασι΄α.
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'Αρθρο 15
1.

Εα΄ν ΄ενα απο΄ τα ο΄ργανα που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 14 ΄εχει λο΄γους να υποπτευ΄εται ο΄τι:

α)

΄ενα αλκοολου΄χο ποτο΄ η΄ ΄ενα αρωµατισµε΄νο ποτο΄, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 2 και το οποι΄ο αποτελει΄ η΄ απετε΄λεσε
αντικει΄µενο εµπορικη΄ς συναλλαγη΄ς µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας και της Κοινο΄τητας δεν ει΄ναι συ΄µφωνο µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος η΄ της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας η΄ της ελβετικη΄ς νοµοθεσι΄ας περι΄ αλκοολου΄χων ποτω΄ν και
αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν και

β)

ο΄τι η παρα΄βαση αυτη΄ ει΄ναι ιδιαι΄τερης σηµασι΄ας για το ΄ενα Με΄ρος και µπορει΄ να προκαλε΄σει διοικητικα΄ µε΄τρα η΄
δικαστικε΄ς διω΄ξεις,

η εν λο΄γω αρχη΄ ενηµερω΄νει αµε΄σως την Επιτροπη΄ και το η΄ τα αρµο΄δια ο΄ργανα του α΄λλου Με΄ρους.
2. Τα στοιχει΄α που παρε΄χονται κατ' εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 1 συνοδευ΄ονται απο΄ επι΄σηµα ΄εγγραφα, εµπορικα΄ η΄ α΄λλα
δικαιολογητικα΄ και αναφε΄ρουν τα τυχο΄ν διοικητικα΄ µε΄τρα η΄ δικαστικε΄ς διω΄ξεις. Τα στοιχει΄α αυτα΄ πρε΄πει να αφορου΄ν, µεταξυ΄
α΄λλων, ο΄σον αφορα΄ το συγκεκριµε΄νο αλκοολου΄χο ποτο΄ η΄ αρωµατισµε΄νο ποτο΄:
α)

τον παραγωγο΄ και τον κα΄τοχο αυτου΄,

β)

τη συ΄νθεση του ποτου΄,

γ)

την περιγραφη΄ και παρουσι΄αση,

δ)

το ει΄δος της παρα΄βασης των κανο΄νων παραγωγη΄ς και εµπορι΄ας.

'Αρθρο 16
1. Τα Με΄ρη διαβουλευ΄ονται ο΄ταν το ΄ενα απο΄ αυτα΄ θεωρει΄ ο΄τι το α΄λλο αθετει΄ υποχρε΄ωση που απορρε΄ει απο΄ το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα.
2. Το Με΄ρος το οποι΄ο ζητει΄ τις διαβουλευ΄σεις ανακοινω΄νει στο α΄λλο Με΄ρος ο΄λα τα στοιχει΄α που ει΄ναι αναγκαι΄α για την
εις βα΄θος εξε΄ταση της συγκεκριµε΄νης περι΄πτωσης.
3. Σε περι΄πτωση που κα΄θε αναβολη΄ η΄ καθυστε΄ρηση µπορει΄ να θε΄σει σε κι΄νδυνο την ανθρω΄πινη υγει΄α η΄ να καταστη΄σει
αναποτελεσµατικα΄ τα µε΄τρα καταπολε΄µησης της απα΄της, δυ΄νανται να ληφθου΄ν προσωρινα΄ µε΄τρα διασφα΄λισης χωρι΄ς
διαβουλευ΄σεις, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι οι διαβουλευ΄σεις θα διεξαχθου΄ν αµε΄σως µετα΄ τη λη΄ψη των µε΄τρων.
4. Εα΄ν, µετα΄ τις διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1, τα Με΄ρη δεν καταλη΄ξουν σε συµφωνι΄α, το Με΄ρος
που ζη΄τησε τις διαβουλευ΄σεις η΄ ΄ελαβε τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3, δυ΄ναται να λα΄βει τα ενδεδειγµε΄να
συντηρητικα΄ µε΄τρα, ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ η εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 17
1. Η οµα΄δα εργασι΄ας για τα αλκοολου΄χα ποτα΄, εφεξη΄ς καλου΄µενη οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, συνε΄ρχεται κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς των Μερω΄ν και ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες της
εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας εναλλα΄ξ στην Κοινο΄τητα και στην Ελβετι΄α.
2. Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα που ανακυ΄πτει απο΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος. Ειδικο΄τερα,
η οµα΄δα εργασι΄ας δυ΄ναται να απευθυ΄νει συστα΄σεις στην επιτροπη΄ προς επι΄τευξη των στο΄χων του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 18
Αν η νοµοθεσι΄α ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη τροποποιηθει΄ για να προστατευ΄σει α΄λλες επωνυµι΄ες απο΄ εκει΄νες που περιλαµβα΄νονται
στα προσαρτη΄µατα του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, οι εν λο΄γω επωνυµι΄ες θα συµπεριληφθου΄ν στα προσαρτη΄µατα, µο΄λις
περατωθου΄ν οι διαβουλευ΄σεις και του΄το εντο΄ς ευλο΄γου προθεσµι΄ας.
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'Αρθρο 19
1. Τα αλκοολου΄χα ποτα΄ και τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ τα οποι΄α, κατα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
΄εχουν µεν παραχθει΄, περιγραφει΄ και παρουσιασθει΄ νο΄µιµα, αλλα΄ απαγορευ΄ονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, δυ΄νανται να
διατι΄θενται απο΄ τους χονδρεµπο΄ρους για περι΄οδο ενο΄ς ΄ετους απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας και απο΄ τους
λιανεµπο΄ρους µε΄χρις εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των. Τα αλκοολου΄χα ποτα΄ και τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ που περιλαµβα΄νονται
στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα δεν θα µπορου΄ν πλε΄ον να παρα΄γονται εκτο΄ς της περιοχη΄ς καταγωγη΄ς τους µο΄λις αρχι΄σει να ισχυ΄ει το
εν λο΄γω παρα΄ρτηµα.
2. Εκτο΄ς εα΄ν η επιτροπη΄ λα΄βει αντι΄θετη απο΄φαση, η εµπορι΄α των αλκοολου΄χων ποτω΄ν και των αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν που
παρα΄γονται, περιγρα΄φονται και παρουσια΄ζονται συ΄µφωνα µε την παρου΄σα συµφωνι΄α, των οποι΄ων ο΄µως η περιγραφη΄ και η
παρουσι΄αση ΄επαυσε να ει΄ναι συ΄µφωνη µε τη συµφωνι΄α συνεπει΄α τροποποιη΄σεω΄ς της, µπορει΄ να συνεχισθει΄µε΄χρις εξαντλη΄σεως
των αποθεµα΄των.
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Προσα΄ρτηµα 1
Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς

1.

Ρου΄µι
Rhum de la Martinique
Rhum de la Guadeloupe
Rhum de la Réunion
Rhum de la Guyane
(Οι επωνυµι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να συµπληρω΄νονται µε την ΄ενδειξη «traditionnel»)
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira

2.

α)

Whisky
Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español
(Οι επωνυµι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να συµπληρω΄νονται µε τις ενδει΄ξεις «malt» η΄ «grain»)

β)

Whiskey
Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Οι επωνυµι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να συµπληρω΄νονται µε την ΄ενδειξη «Pot Still»)

3.

΄ν
Αλκοολου΄χα ποτα΄ σιτηρω
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand

4.

Απο΄σταγµα οι΄νου
Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
(Η επωνυµι΄α αυτη΄ µπορει΄ να συνοδευ΄εται απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
—

Fine,

—

Grande Fine Champagne,

—

Grande Champagne,

—

Petite Fine Champagne,

—

Fine Champagne,
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—

Borderies,

—

Fins Bois,

—

Bons Bois.)
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Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Faugères ou eau-de-vie de Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve

5.

Brandy
Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικη΄ς /Brandy d’Attique
Brandy Πελοποννη΄σου/Brandy du Péloponèse
Brandy Κεντρικη΄ς Ελλα΄δας /Brandy de Grèce centrale
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein
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Απο΄σταγµα στεµφυ΄λων
Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d’Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d’Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese ou del Piemonte
Grappa lombarda ou di Lombardia
Grappa trentina ou del Trentino
Grappa friulana ou del Friuli
Grappa veneta ou del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige
Τσικουδια΄ Κρη΄της /Tsikoudia de Crète
Τσι΄πουρο Μακεδονι΄ας /Tsipouro de Macédoine
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Τσι΄πουρο Θεσσαλι΄ας/Tsipouro de Thessalie
Τσι΄πουρο Τυρνα΄βου /Tsipouro de Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7.

Απο΄σταγµα φρου΄των
Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d’Alsace
Quetsch d’Alsace
Framboise d’Alsace
Mirabelle d’Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige
Südtiroler Aprikot ou Südtiroler
Marille/Aprikot dell’Alto Adige ou Marille dell’Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige
Williams friulano ou del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino ou del Trentino
Williams trentino ou del Trentino
Sliwovitz trentino ou del Trentino
Aprikot trentino ou del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
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Kirsch ou Kirschwasser Friulano
Kirsch ou Kirschwasser Trentino
Kirsch ou Kirschwasser Veneto
Aguardente de pèra da Lousa
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand

8.

Απο΄σταγµα µηλι΄τη η΄ απι΄τη
Calvados du Pays d’Auge
Calvados
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9.

Απο΄σταγµα γεντιανη΄ς
Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige
Genziana trentina ou del Trentino

10. Αλκοολου΄χα ποτα΄ φρου΄των
Pacharán
Pacharán navarro

11. Αλκοολου΄χα ποτα΄ µε α΄ρκευθο
Ostfriesischer Korngenever
Genièvre Flandre Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Péket de Wallonie
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Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón

12. Αλκοολου΄χα ποτα΄ µε κυ΄µινο
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Αλκοολου΄χα ποτα΄ µε α΄νισο
Anis español
Évoca anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Ouzo/Oυ΄ζο

14. Λικε΄ρ
Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginjinha portuguesa
Licor de Singevergs
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis portuguès
Finnish berry/fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Marizzeller Magenlikör
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Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marüllenlikör
Jägertee, Jagertee, Jagatee

15. Αλκοολου΄χα ποτα΄
Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka
Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
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Προσα΄ρτηµα 2
Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

Απο΄σταγµα οι΄νου
Eau-de-vie de vin du Valais
Brandy du Valais

Απο΄σταγµα στεµφυ΄λων
Baselbieter Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d’Auvernier
Marc de Dôle du Valais

Απο΄σταγµα φρου΄των
Aargauer Bure Kirsch
Abricot du Valais
Abricotine du Valais
Baselbieterkirsch
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bérudges de Cornaux
Canada du Valais
Coing d’Ajoie
Coing du Valais
Damassine d’Ajoie
Damassine de la Baroche
Emmentaler Kirsch
Framboise du Valais
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
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Golden du Valais
Gravenstein du Valais
Kirsch d’Ajoie
Kirsch de la Béroche
Kirsch du Valais
Kirsch suisse
Luzerner Kirsch
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle d’Ajoie
Mirabelle du Valais
Poire d’Ajoie
Poire d’Orange de la Baroche
Pomme d’Ajoie
Pomme du Valais
Prune d’Ajoie
Prune du Valais
Prune impériale de la Baroche
Pruneau du Valais
Rigi Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Urschwyzerkirsch
Williams du Valais
Zuger Kirsch

Απο΄σταγµα µηλι΄τη η΄ απι΄τη
Bernbieter Birnenbrand
Freiämter Theilerbirnenbrand
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Theilerbirnenbrand

Απο΄σταγµα γεντιανη΄ς
Gentiane du Jura

Αλκοολου΄χο ποτο΄ µε α΄ρκευθο
Genièvre du Jura

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Λικε΄ρ
Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d’abricot du Valais
Liqueur de framboise du Valais

Αποστα΄γµατα βοτα΄νων (αλκοολου΄χα ποτα΄)
Bernbieter Kräuterbitter
Eau-de-vie d’herbes du Jura
Eau-de-vie d’herbes du Valais
Genépi du Valais
Gotthard Kräuterbrand
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)
Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Λοιπα΄
Lie du Mandement
Lie de Dôle du Valais
Lie du Valais
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Προσα΄ρτηµα 3
Προστατευµε΄νες επωνυ΄µιες για τα αρωµατι΄σµενα ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς

Clarea
Sangrı́a
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry
Vermouth di Torino

Προσα΄ρτηµα 4
Προστατευοµε΄νες επωνυµι΄ες για τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

Ουδε΄ν

30.4.2002

30.4.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

'Αρθρο 1
Αντικει΄µενο
Με την επιφυ΄λαξη των υποχρεω΄σεω΄ν τους ο΄σον αφορα΄ τα προϊο΄ντα που δεν προε΄ρχονται απο΄ τα Με΄ρη και µε την επιφυ΄λαξη
των α΄λλων νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων που ισχυ΄ουν, τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση, βα΄σει της αρχη΄ς της µη διακριτικη΄ς
µεταχει΄ρισης και της αµοιβαιο΄τητας, να προωθη΄σουν το εµπο΄ριο των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και των τροφι΄µων που παρα΄γονται
µε βιολογικη΄ µε΄θοδο παραγωγη΄ς και τα οποι΄α προε΄ρχονται απο΄ την Κοινο΄τητα και την Ελβετι΄α και ει΄ναι συ΄µφωνα µε τις
νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1.

'Αρθρο 2
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
1. Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα εφαρµο΄ζεται στα φυτικα΄ προϊο΄ντα και στα τρο΄φιµα που παρα΄γονται µε βιολογικη΄ µε΄θοδο
παραγωγη΄ς και ει΄ναι συ΄µφωνα µε τις νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1.
2. Τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν να επεκτει΄νουν το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος στα ζω΄α, τα ζωικα΄ προϊο΄ντα
και τα τρο΄φιµα που περιε΄χουν συστατικα΄ ζωικη΄ς προε΄λευσης, µο΄λις θεσπι΄σουν τις αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς
διατα΄ξεις σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄. Η εν λο΄γω επε΄κταση του παραρτη΄µατος µπορει΄ να αποφασισθει΄ απο΄ τη µικτη΄ επιτροπη΄
µετα΄ απο΄ διαπι΄στωση της ισοδυναµι΄ας συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 3 και µε τροποποι΄ηση του προσαρτη΄µατος 1
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8.

'Αρθρο 3
Αρχη΄ της ισοδυναµι΄ας
1. Τα Με΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο
προσα΄ρτηµα 1 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος ει΄ναι ισοδυ΄ναµες. Τα Με΄ρη µπορου΄ν να συµφωνη΄σουν να αποκλει΄σουν ορισµε΄νες
πτυχε΄ς η΄ ορισµε΄να προϊο΄ντα απο΄ το καθεστω΄ς ισοδυναµι΄ας και το διευκρινι΄ζουν στο προσα΄ρτηµα 1.
2. Τα Με΄ρη προσπαθου΄ν µε κα΄θε τρο΄πο να εξασφαλι΄σουν ο΄τι οι νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που καλυ΄πτουν
ειδικα΄ τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 εξελι΄σσονται µε ισοδυ΄ναµο τρο΄πο.

'Αρθρο 4
΄ ν προϊο΄ντων
Ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των βιολογικω
Τα Με΄ρη, συ΄µφωνα µε τις εσωτερικε΄ς διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται προς το σκοπο΄ αυτο΄, λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για
την εισαγωγη΄ και τη δια΄θεση στο εµπο΄ριο των προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, τα οποι΄α πληρου΄ν τις νοµοθετικε΄ς
και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις του α΄λλου Με΄ρους που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1.

'Αρθρο 5
Επιση΄µανση
1. Με σκοπο΄ τη δηµιουργι΄α καθεστω΄των που επιτρε΄πουν την αποφυγη΄ της εκ νε΄ου επιση΄µανσης των βιολογικω΄ν
προϊο΄ντων που αφορα΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, τα Με΄ρη προσπαθου΄ν µε κα΄θε τρο΄πο να εξασφαλι΄σουν στις αντι΄στοιχες
νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις τους:
—

την προστασι΄α των ΄διων
ι
ο΄ρων στις δια΄φορες επι΄σηµες γλω΄σσες τους για την περιγραφη΄ των βιολογικω΄ν προϊο΄ντων·

—

τη χρη΄ση των ΄διων
ι
υποχρεωτικω΄ν ο΄ρων για τις ενδει΄ξεις στην ετικε΄τα για τα προϊο΄ντα που πληρου΄ν ισοδυ΄ναµους
ο΄ρους.

2. Τα Με΄ρη µπορου΄ν να ορι΄σουν ο΄πως τα εισαγο΄µενα προϊο΄ντα προε΄λευσης του α΄λλου Με΄ρους τηρου΄ν τις απαιτη΄σεις
σχετικα΄ µε την επιση΄µανση, που προβλε΄πονται στις αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις τους που
περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1.
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'Αρθρο 6
΄ ρες
Τρι΄τες χω
1. Τα Με΄ρη προσπαθου΄ν µε κα΄θε τρο΄πο να εξασφαλι΄σουν την ισοδυναµι΄α των καθεστω΄των εισαγωγη΄ς που εφαρµο΄ζονται
στα προϊο΄ντα, τα οποι΄α παρα΄γονται µε βιολογικη΄ µε΄θοδο παραγωγη΄ς και προε΄ρχονται απο΄ τρι΄τες χω΄ρες.
2. Για να εξασφαλιστει΄ ισοδυ΄ναµη πρακτικη΄ σε θε΄µατα αναγνω΄ρισης ΄εναντι των τρι΄των χωρω΄ν, τα Με΄ρη προβαι΄νουν σε
διαβουλευ΄σεις πριν απο΄ την αναγνω΄ριση και την προσθη΄κη µιας τρι΄της χω΄ρας στον κατα΄λογο που ΄εχει καταρτιστει΄ για το
σκοπο΄ αυτο΄ στις νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις τους.

'Αρθρο 7
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 8 της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη και τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν µεταξυ΄ τους ιδι΄ως τις ακο΄λουθες
πληροφορι΄ες:
—

τον κατα΄λογο των αρµο΄διων αρχω΄ν, των οργανισµω΄ν επιθεω΄ρησης και τον κωδικο΄ αριθµο΄ τους, καθω΄ς και τις εκθε΄σεις
για την εποπτει΄α που ασκου΄ν οι αρµο΄διες για το ΄εργο αυτο΄ αρχε΄ς·

—

τον κατα΄λογο των διοικητικω΄ν αποφα΄σεων που επιτρε΄πουν την εισαγωγη΄ προϊο΄ντων, τα οποι΄α παρα΄γονται µε βιολογικη΄
µε΄θοδο παραγωγη΄ς και προε΄ρχονται απο΄ τρι΄τη χω΄ρα·

—

τις παρατυπι΄ες η΄ τις παραβα΄σεις που διαπιστω΄νονται ο΄σον αφορα΄ τις νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που
περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10α παρα΄γραφος 1 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

'Αρθρο 8
Οµα΄δα εργασι΄ας για τα βιολογικα΄ προϊο΄ντα
1. Η οµα΄δα εργασι΄ας για τα βιολογικα΄ προϊο΄ντα, εφεξη΄ς καλου΄µενη οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του.
2. Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την εξε΄λιξη των αντι΄στοιχων νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των
Μερω΄ν στους τοµει΄ς που καλυ΄πτει το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. Ει΄ναι ειδικο΄τερα αρµο΄δια:
—

να επαληθευ΄ει την ισοδυναµι΄α των νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω΄ν µε σκοπο΄ την εισαγωγη΄ τους
στο προσα΄ρτηµα 1·

—

να συνιστα΄ στην µικτη΄ επιτροπη΄, εα΄ν ει΄ναι αναγκαι΄ο, την εισαγωγη΄ στο προσα΄ρτηµα 2 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος
των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς που ει΄ναι αναγκαι΄ες, για να εξασφαλιστει΄ η συνοχη΄ κατα΄ την εφαρµογη΄ των νοµοθετικω΄ν
και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων που αφορα΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, στα αντι΄στοιχα εδα΄φη των Μερω΄ν·

—

να συνιστα΄ στην επιτροπη΄ την επε΄κταση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος και σε α΄λλα προϊο΄ντα
εκτο΄ς απο΄ εκει΄να που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1.

'Αρθρο 9
Με΄τρα διασφα΄λισης
1. Στις περιπτω΄σεις που οποιαδη΄ποτε καθυστε΄ρηση θα προκαλου΄σε ζηµι΄α που δυ΄σκολα επανορθω΄νεται, µπορου΄ν να
θεσπι΄ζονται προσωρινα΄ µε΄τρα διασφα΄λισης χωρι΄ς προηγου΄µενη διαβου΄λευση, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι θα πραγµατοποιηθου΄ν
διαβουλευ΄σεις αµε΄σως µετα΄ τη λη΄ψη των εν λο΄γω µε΄τρων.
2. Εα΄ν οι διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1 δεν επιτρε΄ψουν στα Με΄ρη να συµφωνη΄σουν, το Με΄ρος
που ζη΄τησε τις διαβουλευ΄σεις η΄ που θε΄σπισε τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 µπορει΄ να λα΄βει τα κατα΄λληλα
συντηρητικα΄ µε΄τρα, για να καταστει΄ δυνατη΄ η εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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Προσα΄ρτηµα 1

Κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλι΄ου της 24ης Ιουνι΄ου 1991 περι΄ του βιολογικου΄ τρο΄που παραγωγη΄ς
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και των σχετικω΄ν ενδει΄ξεων στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και στα ει΄δη διατροφη΄ς (ΕΕ L 198 της
22.7.91. σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1900/98 της Επιτροπη΄ς της 4ης
Σεπτεµβρι΄ου 1998 (ΕΕ L 247 της 5.9.1998, σ. 6)·

—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 της Επιτροπη΄ς της 14ης Ιανουαρι΄ου 1992 περι΄ θεσπι΄σεως λεπτοµερω΄ν κανο΄νων
εφαρµογη΄ς του καθεστω΄τος εισαγωγη΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες που προβλε΄πεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περι΄
του βιολογικου΄ τρο΄που παραγωγη΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και των σχετικω΄ν ενδει΄ξεων στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και στα
ει΄δη διατροφη΄ς (ΕΕ L 11 της 17.1.1992, σ. 14), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ.
1367/98 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 185 της 30.6.1998, σ. 11)·

—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3457/92 της Επιτροπη΄ς της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1992 για τη θε΄σπιση λεπτοµερω΄ν κανο΄νων
σχετικα΄ µε το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου για τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες στην Κοινο΄τητα που προβλε΄πεται στον
κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλι΄ου περι΄ του βιολογικου΄ τρο΄που παραγωγη΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και
των σχετικω΄ν ενδει΄ξεων στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και στα ει΄δη διατροφη΄ς (ΕΕ L 350 της 1.12.1992, σ. 56)·

—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 207/93 της Επιτροπη΄ς της 29ης Ιανουαρι΄ου 1993 για τον καθορισµο΄ του περιεχοµε΄νου του
παραρτη΄µατος VΙ του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περι΄ του βιολογικου΄ τρο΄που παραγωγη΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων
και των σχετικω΄ν ενδει΄ξεων στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και στα ει΄δη διατροφη΄ς και για τον καθορισµο΄ λεπτοµερω΄ν κανο΄νων
για την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 4 του εν λο΄γω κανονισµου΄ (ΕΕ L 25 της 2.2.1993, σ. 5),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 345/97 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 58 της 27.2.1997, σ. 38).

Κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται στην Ελβετι΄α
—

∆ια΄ταγµα της 22ας Σεπτεµβρι΄ου 1997 για τη βιολογικη΄ γεωργι΄α και την περιγραφη΄ των βιολογικω΄ν φυτικω΄ν
προϊο΄ντων και ειδω΄ν διατροφη΄ς (δια΄ταγµα για τη βιολογικη΄ γεωργι΄α), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου
1998 (RO 1999 399)·

—

∆ια΄ταγµα του Οµοσπονδιακου΄ Υπουργει΄ου Οικονοµι΄ας της 22ας Σεπτεµβρι΄ου 1997 για τη βιολογικη΄ γεωργι΄α, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 292).

Αποκλεισµο΄ς απο΄ το καθεστω΄ς ισοδυναµι΄ας
Ελβετικα΄ προϊο΄ντα µε βα΄ση συστατικα΄ τα οποι΄α ΄εχουν παραχθει΄ στο πλαι΄σιο της µετατροπη΄ς προς την βιολογικη΄ γεωργι΄α.
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Λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς
Ουδε΄ν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

'Αρθρο 1
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα εφαρµο΄ζεται στα νωπα΄ οπωροκηπευτικα΄ που προορι΄ζονται να καταναλωθου΄ν νωπα΄ και για τα οποι΄α η
Κοινο΄τητα ΄εχει θεσπι΄σει κανο΄νες εµπορι΄ας βα΄σει του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2200/96, µε εξαι΄ρεση τα εσπεριδοειδη΄.

'Αρθρο 2
Αντικει΄µενο
1. Τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 και ει΄ναι καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν επανεξα΄γονται απο΄ την
Ελβετι΄α προς την Κοινο΄τητα και συνοδευ΄ονται απο΄ το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3, δεν υποβα΄λλονται
εντο΄ς της Κοινο΄τητας σε ΄ελεγχο συµµο΄ρφωσης προς τους κανο΄νες πριν την εισαγωγη΄ τους στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της
Κοινο΄τητας.
2. Η Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας ΄εχει οριστει΄ ως η αρµο΄δια αρχη΄ για τη διενε΄ργεια των ελε΄γχων συµµο΄ρφωσης
προς τους κοινοτικου΄ς κανο΄νες η΄ προς τους ισοδυ΄ναµους κανο΄νες των προϊο΄ντων καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν
αυτα΄ επανεξα΄γονται απο΄ την Ελβετι΄α προς την Κοινο΄τητα. Προς τον σκοπο΄ αυτο΄, η Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας
δυ΄ναται να αναθε΄τει στους οργανισµου΄ς ελε΄γχου που παρατι΄θενται στο προσα΄ρτηµα την εντολη΄ να διενεργου΄ν ελε΄γχους
συµµο΄ρφωσης, υπο΄ τους ακο΄λουθους ο΄ρους:
—

η Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας γνωστοποιει΄ τους εντεταλµε΄νους οργανισµου΄ς στην Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄,

—

οι ως α΄νω οργανισµοι΄ ελε΄γχου εκδι΄δουν το πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 3,

—

οι εντεταλµε΄νοι οργανισµοι΄ οφει΄λουν να διαθε΄τουν αφενο΄ς ελεγκτε΄ς, οι οποι΄οι να ΄εχουν παρακολουθη΄σει εγκεκριµε΄νη
απο΄ την Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας επιµο΄ρφωση, και αφετε΄ρου το υλικο΄ και τις εγκαταστα΄σεις που απαιτου΄νται
για τη διενε΄ργεια των επαληθευ΄σεων και αναλυ΄σεων στο πλαι΄σιο του ελε΄γχου, καθω΄ς και τον κατα΄λληλο εξοπλισµο΄
για τη διαβι΄βαση των πληροφοριω΄ν.

3. Εα΄ν η Ελβετι΄α εφαρµο΄σει, για τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1, ΄ελεγχο συµµο΄ρφωσης προς κανο΄νες
εµπορι΄ας πριν απο΄ την εισαγωγη΄ στο ελβετικο΄ τελωνειακο΄ ΄εδαφος, θεσπι΄ζονται διατα΄ξεις ισοδυ΄ναµες προς τις προβλεπο΄µενες
απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, που επιτρε΄πουν στα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας να µην υποβα΄λλονται σε ΄ελεγχο αυτου΄ του
ει΄δους.

'Αρθρο 3
Πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου
1.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ως «πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου» νοει΄ται:

—

ει΄τε το ΄εντυπο που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα I του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2251/92,

—

ει΄τε το ΄εντυπο ΟΕΕ/ΟΗΕ, που προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο της Γενευ΄ης σχετικα΄ µε την τυποποι΄ηση των νωπω΄ν
οπωροκηπευτικω΄ν και των ξηρω΄ν και αποξηραµε΄νων καρπω΄ν,

—

ει΄τε το ΄εντυπο του ΟΟΣΑ, που προσαρτα΄ται στην απο΄φαση του Συµβουλι΄ου του ΟΟΣΑ σχετικα΄ µε το «καθεστω΄ς
ΟΟΣΑ» για την εφαρµογη΄ των διεθνω΄ν κανο΄νων στα οπωροκηπευτικα΄.

2. Το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου συνοδευ΄ει την παρτι΄δα των προϊο΄ντων καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν αυτα΄
επανεξα΄γονται απο΄ την Ελβετι΄α προς την Κοινο΄τητα, µε΄χρις ο΄του τεθου΄ν σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α στο ΄εδαφος της
Κοινο΄τητας.
3. Το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου πρε΄πει να φε΄ρει τη σφραγι΄δα ενο΄ς απο΄ τους οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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4. Σε περι΄πτωση ανα΄κλησης της εντολη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 2, τα πιστοποιητικα΄ ελε΄γχου που
εκδι΄δει ο συγκεκριµε΄νος οργανισµο΄ς ελε΄γχου παυ΄ουν να αναγνωρι΄ζονται κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 4
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1. Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 8 της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη κοινοποιου΄ν αµοιβαι΄α τον πι΄νακα των αρµο΄διων αρχω΄ν και των
οργανισµω΄ν ελε΄γχου της συµµο΄ρφωσης. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ γνωστοποιει΄ στην Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας τις
παρατυπι΄ες η΄ τις παραβα΄σεις που διαπιστω΄νονται, ο΄σον αφορα΄ τη συµµο΄ρφωση προς τους ισχυ΄οντες κανο΄νες, σε παρτι΄δες
οπωροκηπευτικω΄ν καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν αυτα΄ επανεξα΄γονται απο΄ την Ελβετι΄α προς την Κοινο΄τητα και
συνοδευ΄ονται απο΄ το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου.
2. Για να ει΄ναι δυνατη΄ η αξιολο΄γηση της τη΄ρησης των ο΄ρων του α΄ρθρου 2, δευ΄τερο εδα΄φιο, τρι΄τη περι΄πτωση, η
Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας δε΄χεται, εφο΄σον αυτο΄ ζητηθει΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, τη διενε΄ργεια ελε΄γχου απο΄
κοινου΄ στις εγκαταστα΄σεις των εντεταλµε΄νων οργανισµω΄ν.
3. Ο ΄ελεγχος απο΄ κοινου΄ πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προτει΄νεται απο΄ την οµα΄δα εργασι΄ας για τα
οπωροκηπευτικα΄ και αποφασι΄ζεται απο΄ την µικτη΄ επιτροπη΄.

'Αρθρο 5
Ρη΄τρα διασφα΄λισης
1. Τα Με΄ρη προβαι΄νουν σε διαβουλευ΄σεις, ο΄ταν ΄ενα εξ αυτω΄ν θεωρει΄ ο΄τι το α΄λλο ΄εχει παραβει΄ υποχρε΄ωση που απορρε΄ει
απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
2. Το Με΄ρος που ζητει΄ τη διενε΄ργεια των διαβουλευ΄σεων κοινοποιει΄ στο α΄λλο Με΄ρος ο΄λες τις απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες
για την εµπεριστατωµε΄νη εξε΄ταση της υπο΄θεσης.
3. Σε περι΄πτωση που διαπιστω
΄ νεται ο΄τι παρτι΄δες καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν επανεξα΄γονται απο΄ την Ελβετι΄α
προς την Κοινο΄τητα και συνοδευ΄ονται απο΄ το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου, δεν ανταποκρι΄νονται στους ισχυ΄οντες κανο΄νες και
οποιαδη΄ποτε καθυστε΄ρηση µπορει΄ να πλη΄ξει την αποτελεσµατικο΄τητα των µε΄τρων καταπολε΄µησης της απα΄της η΄ να
προκαλε΄σει στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄, ει΄ναι δυνατη΄ η λη΄ψη προσωρινω΄ν µε΄τρων διασφα΄λισης χωρι΄ς προηγου΄µενη
διαβου΄λευση, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι οι διαβουλευ΄σεις θα αρχι΄σουν αµε΄σως µετα΄ τη λη΄ψη των εν λο΄γω µε΄τρων.
4. Εα΄ν, µετα΄ τη διενε΄ργεια των διαβουλευ΄σεων που προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 1 η΄ 3, τα Με΄ρη δεν ΄εχουν καταλη΄ξει
σε συµφωνι΄α εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν µηνω΄ν, το Με΄ρος το οποι΄ο ζη΄τησε τη διενε΄ργεια των διαβουλευ΄σεων η΄ ΄ελαβε τα µε΄τρα
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3, δυ΄ναται να λα΄βει τα ενδεδειγµε΄να συντηρητικα΄ µε΄τρα, τα οποι΄α µπορει΄ να φθα΄νουν
µε΄χρι την µερικη΄ η΄ πλη΄ρη αναστολη΄ της εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 6
Οµα΄δα εργασι΄ας για τα οπωροκηπευτικα΄
1. Η οµα΄δα εργασι΄ας για τα οπωροκηπευτικα΄, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας,
εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του. Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την
εξε΄λιξη των εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω΄ν στους τοµει΄ς που καλυ΄πτει το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα.
2. Η οµα΄δα εργασι΄ας διατυπω΄νει ιδι΄ως προτα΄σεις, τις οποι΄ες υποβα΄λλει στη µικτη΄ επιτροπη΄, µε σκοπο΄ την προσαρµογη΄
και την ενηµε΄ρωση του προσαρτη΄µατος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Ελβετικοι΄ οργανισµοι΄ ελε΄γχου εξουσιοδοτηµε΄νοι για την ΄εκδοση του πιστοποιητικου΄ ελε΄γχου που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 3 του παραρτη΄µατος 10

1.

Fruit-Union Suisse
Baarer Str. 88
CH-6302 ZUG

2.

Union Suisse du Légume
Bahnhofstraße 87
CH-3232 INS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΣΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

'Αρθρο 1
1.

Ο Τι΄τλος Ι του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αφορα΄:

—

τα µε΄τρα καταπολε΄µησης ορισµε΄νων ζωονο΄σων και την
ανακοι΄νωση των νο΄σων αυτω΄ν·

—

το εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες ζω΄ντων ζω΄ων,
του σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων τους·

2.
Ο Τι΄τλος ΙΙ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αφορα΄ το εµπο΄ριο
ζωικω΄ν προϊο΄ντων.

2.
Η νοµοθεσι΄α που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 του
παρο΄ντος α΄ρθρου αποτελει΄ αντικει΄µενο του προσαρτη΄µατος 3. Η
εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς υπο΄κειται στις ειδικε΄ς λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στο ΄διο
ι προσα΄ρτηµα.

'Αρθρο 5
Τα Με΄ρη συµφωνου΄ν για τη θε΄σπιση σε θε΄µατα ζωοτεχνι΄ας των
διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 4.

'Αρθρο 6
Τα Με΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι οι ΄ελεγχοι οι σχετικοι΄ µε το εµπο΄ριο και
τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες ζω΄ντων ζω΄ων, καθω΄ς και του
σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και των εµβρυ΄ων τους διενεργου΄νται
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του προσαρτη΄µατος 5.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΩΑΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

'Αρθρο 7
'Αρθρο 2
1.
Τα Με΄ρη διαπιστω΄νουν ο΄τι διαθε΄τουν παρο΄µοια νοµοθεσι΄α
που ΄εχει ταυτο΄σηµα αποτελε΄σµατα σε θε΄µατα καταπολε΄µησης των
ζωονο΄σων και ανακοι΄νωσης των νο΄σων αυτω΄ν.

2.
Η νοµοθεσι΄α που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 του
παρο΄ντος α΄ρθρου αποτελει΄ αντικει΄µενο του προσαρτη΄µατος 1. Η
εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς υπο΄κειται στις ειδικε΄ς λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στο ΄διο
ι προσα΄ρτηµα.

'Αρθρο 3
Τα Με΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι το εµπο΄ριο ζω
΄ ντων ζω΄ων, καθω΄ς και του
σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και των εµβρυ΄ων τους θα πραγµατοποιει΄ται
συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που αποτελει΄αντικει΄µενο του προσαρτη΄µατος 2. Η εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς υπο΄κειται στις ειδικε΄ς
λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στο ΄διο
ι προσα΄ρτηµα.

Στο΄χος
Στο΄χος του παρο΄ντος τι΄τλου ει΄ναι να διευκολυνθει΄ το εµπο΄ριο
ζω΄ντων ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων µεταξυ΄ των Μερω΄ν µε
τη δηµιουργι΄α µηχανισµου΄ αναγνω΄ρισης της ισοδυναµι΄ας των
υγειονοµικω΄ν µε΄τρων που εφαρµο΄ζουν τα Με΄ρη για τα εν λο΄γω
προϊο΄ντα, τα οποι΄α ει΄ναι συ΄µφωνα µε την προστασι΄α της δηµο΄σιας
υγει΄ας και της υγει΄ας των ζω΄ων, και για τη βελτι΄ωση της
επικοινωνι΄ας και της συνεργασι΄ας ο΄σον αφορα΄ τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα.

'Αρθρο 8
΄ σεις
Πολυµερει΄ς υποχρεω
Ο παρω΄ν τι΄τλος δεν περιορι΄ζει µε κανε΄να τρο΄πο τα δικαιω΄µατα η΄
τις υποχρεω΄σεις των Μερω΄ν βα΄σει της συµφωνι΄ας για την ΄δρυση
ι
του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου και των παραρτηµα΄των
αυτη΄ς, και ιδι΄ως της συµφωνι΄ας για την εφαρµογη΄ υγειονοµικω΄ν
και φυτοϋγειονοµικω΄ν µε΄τρων (ΥΦΠ).

'Αρθρο 9
'Αρθρο 4

Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς

1.
Τα Με΄ρη διαπιστω΄νουν ο΄τι διαθε΄τουν παρο΄µοια νοµοθεσι΄α
που ΄εχει ταυτο΄σηµα αποτελε΄σµατα στα θε΄µατα εισαγωγη΄ς απο΄
τρι΄τες χω΄ρες ζω΄ντων ζω΄ων, καθω΄ς και του σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων
και των εµβρυ΄ων τους.

1.
Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος τι΄τλου περιορι΄ζεται
αρχικα΄ στα υγειονοµικα΄ µε΄τρα που εφαρµο΄ζει κα΄θε ΄ενα απο΄ τα
Με΄ρη για τα ζωικα΄ προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται στο προσα΄ρτηµα 6.
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2.
Εκτο΄ς εα΄ν προβλε΄πεται διαφορετικα΄ στις διατα΄ξεις των
προσαρτηµα΄των του παρο΄ντος τι΄τλου και µε την επιφυ΄λαξη του
α΄ρθρου 20 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ο παρω΄ν τι΄τλος δεν
ισχυ΄ει για τα υγειονοµικα΄ µε΄τρα που αφορου΄ν τα προ΄σθετα στα
τρο΄φιµα (ο΄λα τα προ΄σθετα σε τρο΄φιµα και τα χρω΄µατα, τα
βοηθητικα΄ επεξεργασι΄ας, τα αρτυ΄µατα), ΄εκθεση σε ακτινοβολι΄ες,
ξε΄νες προσµι΄ξεις (φυσικε΄ς ξε΄νες προσµι΄ξεις και κατα΄λοιπα κτηνιατρικω΄ν φαρµα΄κων), χηµικε΄ς ουσι΄ες που προε΄ρχονται απο΄ τη
µεταφορα΄ συστατικω΄ν του υλικου΄ συσκευασι΄ας, µη επιτρεπο΄µενες
χηµικε΄ς ουσι΄ες (µη επιτρεπο΄µενα προ΄σθετα τροφι΄µων, βοηθητικα΄
επεξεργασι΄ας, απαγορευµε΄να κτηνιατρικα΄ φα΄ρµακα, κ.λπ.),
ση΄µανση των τροφι΄µων, θεραπευτικο΄ σιτηρε΄σιο και προµι΄γµατα.

'Αρθρο 10
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος τι΄τλου ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθοι
ορισµοι΄:
(α)

Ζωικα΄ προϊο΄ντα: τα ζωικα΄ προϊο΄ντα που καλυ΄πτονται απο΄ τις
διατα΄ξεις του προσαρτη΄µατος 6·
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'Αρθρο 12
Ισοδυναµι΄α
1.
Η αναγνω΄ριση της ισοδυναµι΄ας απαιτει΄ αξιολο΄γηση και
αποδοχη΄ των εξη΄ς στοιχει΄ων:
—

΄ ν, καθω΄ς
της νοµοθεσι΄ας, των προδιαγραφω΄ν και διαδικασιω
επι΄σης και των εφαρµοζοµε΄νων προγραµµα΄των ω΄στε να ει΄ναι
δυνατο΄ς ο ΄ελεγχος και να εξασφαλι΄ζεται η τη΄ρηση των
εθνικω΄ν απαιτη΄σεων καθω΄ς και των απαιτη΄σεων της χω΄ρας
εισαγωγη΄ς·

—

της τεκµηριωµε΄νης δια΄ρθρωσης των αντι΄στοιχων αρµο΄διων
αρχω΄ν, της δικαιοδοσι΄ας, της ιεραρχι΄ας, του τρο΄που λειτουργι΄ας τους και των διαθε΄σιµων πο΄ρων τους·

—

της απο΄δοσης της σχετικη΄ς αρµο΄διας αρχη΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ το
προ΄γραµµα ελε΄γχου και το επιτευχθε΄ν επι΄πεδο εγγυ΄ησης.

Στην εκτι΄µηση αυτη΄ τα Με΄ρη λαµβα΄νουν υπο΄ψη τη µε΄χρι στιγµη΄ς
κτηθει΄σα πει΄ρα.

(β)

Υγειονοµικα΄ µε΄τρα: τα υγειονοµικα΄ µε΄τρα που ορι΄ζονται στο
παρα΄ρτηµα Α παρα΄γραφος 1 της Συµφωνι΄ας ΥΦΠ για τα
ζωικα΄ προϊο΄ντα·

2.
Η ισοδυναµι΄α εφαρµο΄ζεται σε σχε΄ση µε τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα για τον τοµε΄α η΄ τους επιµε΄ρους τοµει΄ς των ζωικω΄ν
προϊο΄ντων, σε σχε΄ση µε τη νοµοθεσι΄α, τα συστη΄µατα επιθεω΄ρησης
και ελε΄γχου, µε΄ρη των συστηµα΄των αυτω΄ν η΄ σε σχε΄ση µε την ειδικη΄
νοµοθεσι΄α και τις απαιτη΄σεις σε ο΄,τι αφορα΄ την επιθεω΄ρηση η΄ και
την υγιεινη΄.

(γ)

Ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας: το επι΄πεδο
προστασι΄ας που ορι΄ζεται στο Παρα΄ρτηµα Α παρα΄γραφος 5
της Συµφωνι΄ας ΥΦΠ για τα ζωικα΄ προϊο΄ντα·

'Αρθρο 13
Καθορισµο΄ς ισοδυναµι΄ας

(δ)

Αρµο΄διες αρχε΄ς:
(i)

Ελβετι΄α: οι αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στο µε΄ρος α) του
προσαρτη΄µατος 7·

(ii) Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα: οι αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στο
µε΄ρος β) του προσαρτη΄µατος 7.

'Αρθρο 11

1.
Για να καθορισθει΄ εα΄ν ΄ενα υγειονοµικο΄ µε΄τρο, που εφαρµο΄ζεται απο΄ το Με΄ρος εξαγωγη΄ς, επιτυγχα΄νει το ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο
υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας, τα Με΄ρη ακολουθου΄ν διαδικασι΄α η
οποι΄α περιλαµβα΄νει τα ακο΄λουθα στα΄δια:
i)

προσδιορισµο΄ των υγειονοµικω΄ν µε΄τρων για τα οποι΄α ζητει΄ται
αναγνω΄ριση ισοδυναµι΄ας·

ii)

το Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει εξηγει΄τον στο΄χο των υγειονοµικω΄ν
µε΄τρων που λαµβα΄νει, συµπεριλαµβανοµε΄νης και εκτι΄µησης,
ανα΄λογα µε τις περιστα΄σεις, του η΄ των κινδυ΄νων που
καλου΄νται να αντιµετωπι΄σουν τα συγκεκριµε΄να µε΄τρα· επι΄σης
προσδιορι΄ζει το ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς
προστασι΄ας·

iii)

το Με΄ρος το οποι΄ο εξα΄γει αποδεικνυ΄ει ο΄τι τα υγειονοµικα΄
του µε΄τρα επιτυγχα΄νουν το ενδεδειγµε΄νο, για το Με΄ρος το
οποι΄ο εισα΄γει, επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας·

iv)

το Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει κρι΄νει εα΄ν τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα του Με΄ρους που εξα΄γει επιτυγχα΄νουν το ενδεδειγµε΄νο
επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας·

v)

το Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει αποδε΄χεται τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα του Με΄ρους εξαγωγη΄ς ως ισοδυ΄ναµα, εα΄ν αποδει΄ξει
αντικειµενικω΄ς το Με΄ρος εξαγωγη΄ς ο΄τι τα µε΄τρα του επιτυγχα΄νουν το ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας.

Προσαρµογη΄ στις περιφερειακε΄ς συνθη΄κες
1.
Για τους σκοπου΄ς του εµπορι΄ου µεταξυ΄ των Μερω΄ν, τα
µε΄τρα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 εφαρµο΄ζονται µε την
επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 2 του παρο΄ντος α΄ρθρου.

2.
'Οταν ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη θεωρει΄ ο΄τι ΄εχει ειδικο΄ καθεστω΄ς ο΄σον
αφορα΄ µι΄α συγκεκριµε΄νη ζωονο΄σο, µπορει΄ να ζητη΄σει αναγνω΄ριση
του καθεστω΄τος αυτου΄. Το εν λο΄γω Με΄ρος µπορει΄ επι΄σης να
ζητη΄σει προ΄σθετες εγγυη΄σεις, τις ενδεικνυο΄µενες για το συµφωνηθε΄ν καθεστω΄ς, ο΄σον αφορα΄ τις εισαγωγε΄ς ζωικω΄ν προϊο΄ντων.
Οι εγγυη΄σεις για συγκεκριµε΄νες ζωονο΄σους καθορι΄ζονται στο
προσα΄ρτηµα 8.
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2.
'Οταν η ισοδυναµι΄α δεν ΄εχει αναγνωρισθει΄, το εµπο΄ριο
δυ΄ναται να πραγµατοποιει΄ται υπο΄ τους ο΄ρους που απαιτου΄νται
απο΄ το Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει, ω΄στε να επιτυγχα΄νεται το
ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο προστασι΄ας, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις
του προσαρτη΄µατος 6. Το Με΄ρος το οποι΄ο εξα΄γει δυ΄ναται να
συµφωνη΄σει να τηρη΄σει τις προϋποθε΄σεις που ορι΄ζονται απο΄ το
Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει µε την επιφυ΄λαξη του αποτελε΄σµατος της
διαδικασι΄ας που ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 1.

Οι διαδικασι΄ες αυτε΄ς εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
προσαρτη΄µατος 9.
2.

'Οσον αφορα΄ την Κοινο΄τητα:

—

η Κοινο΄τητα εφαρµο΄ζει τις διαδικασι΄ες ελε΄γχου και εξακρι΄βωσης που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1·

—

τα κρα΄τη µε΄λη διενεργου΄ν τους συνοριακου΄ς ελε΄γχους που
προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 15.

'Αρθρο 14
΄ ριση υγειονοµικω
΄ ν µε΄τρων
Αναγνω
1.
Στο προσα΄ρτηµα 6 απαριθµου΄νται οι τοµει΄ς η΄ οι επιµε΄ρους
τοµει΄ς για τους οποι΄ους, κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα αντι΄στοιχα υγειονοµικα΄ µε΄τρα
αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµα για εµπορικου΄ς σκοπου΄ς. Για τους
εν λο΄γω τοµει΄ς και επιµε΄ρους τοµει΄ς το εµπο΄ριο ζωικω΄ν προϊο΄ντων
πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που αναφε΄ρεται στο
προσα΄ρτηµα 6. Η εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς υπο΄κειται στις
ειδικε΄ς λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στο ΄διο
ι προσα΄ρτηµα.
2.
Το προσα΄ρτηµα 6 απαριθµει΄ επι΄σης εκει΄νους τους τοµει΄ς η΄
επιµε΄ρους τοµει΄ς, για τους οποι΄ους τα Με΄ρη εφαρµο΄ζουν διαφορετικα΄ υγειονοµικα΄ µε΄τρα.

3.
'Οσον αφορα΄ την Ελβετι΄α, οι αρχε΄ς της χω΄ρας εφαρµο΄ζουν
τις διαδικασι΄ες ελε΄γχου και εξακρι΄βωσης που προβλε΄πονται στην
παρα΄γραφο 1 και τους συνοριακου΄ς ελε΄γχους που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 15.
4.
Κα΄θε ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη δικαιου΄ται, εα΄ν συµφωνη΄σει και το
α΄λλο Με΄ρος:
(α)

να ανταλλα΄σσει πληροφορι΄ες για τα αποτελε΄σµατα και τα
συµπερα΄σµατα των διαδικασιω΄ν ελε΄γχου και εξακρι΄βωσης και
των συνοριακω΄ν ελε΄γχων µε χω΄ρες οι οποι΄ες δεν υπογρα΄φουν
το παρο΄ν παρα΄ρτηµα·

(β)

να χρησιµοποιει΄ τα αποτελε΄σµατα και τα συµπερα΄σµατα των
διαδικασιω΄ν ελε΄γχου και εξακρι΄βωσης και των συνοριακω΄ν
ελε΄γχων χωρω΄ν που δεν υπογρα΄φουν το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.

'Αρθρο 15

'Αρθρο 17

'Ελεγχοι στα συ΄νορα και τε΄λη
Οι ΄ελεγχοι οι σχετικοι΄ µε το εµπο΄ριο ζωικω΄ν προϊο΄ντων µεταξυ΄ της
Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας διενεργου΄νται συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο:
α)

µε΄ρος Α του προσαρτη΄µατος 10 για τα µε΄τρα που αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµα·

β)

µε΄ρος Β του προσαρτη΄µατος 10 για τα µε΄τρα που δεν
αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµα·

γ)

µε΄ρος Γ του προσαρτη΄µατος 10 για τα ειδικα΄ µε΄τρα·

δ)

µε΄ρος ∆ του προσαρτη΄µατος 10 για τα τε΄λη.

'Αρθρο 16
Εξακρι΄βωση
1.
Για να αυξηθει΄ η εµπιστοσυ΄νη ως προς την αποτελεσµατικη΄
εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του παρο΄ντος τι΄τλου, κα΄θε Με΄ρος ΄εχει
το δικαι΄ωµα να διενεργει΄ ελε΄γχους και να εφαρµο΄ζει διαδικασι΄ες
εξακρι΄βωσης ως προς το Με΄ρος το οποι΄ο εξα΄γει· οι ΄ελεγχοι και οι
διαδικασι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να περιλαµβα΄νουν:
(α)

(β)

αξιολο΄γηση του συνο΄λου η΄ µε΄ρους του προγρα΄µµατος
ελε΄γχου των αρµοδι΄ων αρχω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νης, ενδεχοµε΄νως, και εξε΄τασης των προγραµµα΄των επιθεω΄ρησης και
ελε΄γχου
επιτο΄πιους ελε΄γχους.
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Ανακοι΄νωση
1.
Οι διατα΄ξεις που προβλε΄πονται στο παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζονται, κατα΄ το µε΄τρο που δεν υπα΄γονται στα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα
που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 2 και 20 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
2.

Τα Με΄ρη ανακοινω΄νουν αµοιβαι΄α:

—

σηµαντικε΄ς αλλαγε΄ς στο υγειονοµικο΄ καθεστω΄ς εντο΄ς 24
ωρω΄ν·

—

ευρη΄µατα επιδηµιολογικη΄ς σηµασι΄ας σε ο΄,τι αφορα΄ νο΄σους
οι οποι΄ες δεν περιλαµβα΄νονται στην παρα΄γραφο 1 η΄ σε ο΄,τι
αφορα΄ νε΄ες ζωονο΄σους το συντοµο΄τερο·

—

οποιαδη΄ποτε προ΄σθετα µε΄τρα πε΄ραν των βασικω΄ν απαιτη΄σεων
σε σχε΄ση µε τα υγειονοµικα΄ µε΄τρα που ΄εχουν λα΄βει για τον
΄ελεγχο η΄ την εξα΄λειψη ζωονο΄σων η΄ για την προστασι΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας και οποιεσδη΄ποτε µεταβολε΄ς στους κανο΄νες
προ΄ληψης, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των κανο΄νων εµβολιασµου΄.

3.
Οι ανακοινω΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2
πραγµατοποιου΄νται γραπτω
΄ ς στις συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες που
καθορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 11.
4.
Σε περιπτω΄σεις σοβαρη΄ς και α΄µεσης ανησυχι΄ας για τη
δηµο΄σια υγει΄α η΄ για την υγει΄α των ζω΄ων, πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται προφορικη΄ ανακοι΄νωση στις συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες που
καθορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 11 και να ακολουθει΄ γραπτη΄
επιβεβαι΄ωση εντο΄ς 24 ωρω΄ν.

30.4.2002
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5.
'Οταν ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη ΄εχει σοβαρη΄ ανησυχι΄α σχετικα΄ µε
κι΄νδυνο για την υγει΄α των ζω΄ων η΄ για τη δηµο΄σια υγει΄α,
οργανω΄νονται διαβουλευ΄σεις, κατο΄πιν αιτη΄σεως, το συντοµο΄τερο
δυνατο΄, και σε κα΄θε περι΄πτωση εντο΄ς 14 ηµερω΄ν. Κα΄θε Με΄ρος, σε
τε΄τοιες περιπτω΄σεις, φροντι΄ζει να παρε΄χει ο΄λες τις αναγκαι΄ες
πληροφορι΄ες για να αποφευ΄γεται η διαταραχη΄ του εµπορι΄ου και
να επιτυγχα΄νεται αµοιβαι΄ως αποδεκτη΄ λυ΄ση.

'Αρθρο 18
΄ ν και υποβολη΄ αποτελεσµα΄των
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
επιστηµονικη΄ς ΄ερευνας και δεδοµε΄νων
1.
Τα Με΄ρη ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες σχετικε΄ς µε την
εφαρµογη΄ του παρο΄ντος τι΄τλου σε ενιαι΄α και συστηµατικη΄ βα΄ση,
για να παρε΄χονται εγγυη΄σεις, να δηµιουργει΄ται κλι΄µα αµοιβαι΄ας
εµπιστοσυ΄νης και να αποδεικνυ΄εται η αποτελεσµατικο΄τητα των
ελεγχθε΄ντων προγραµµα΄των. Ενδεχοµε΄νως, η επι΄τευξη των στο΄χων
αυτω΄ν µπορει΄ να διευκολυνθει΄ µε την ανταλλαγη΄ υπαλλη΄λων.
2.
Η ανταλλαγη΄ στοιχει΄ων για τις µεταβολε΄ς στα αντι΄στοιχα
υγειονοµικα΄ µε΄τρα και α΄λλα σχετικα΄ στοιχει΄α περιλαµβα΄νουν
µεταξυ΄ α΄λλων:
—

δυνατο΄τητα εξε΄τασης των προτα΄σεων για τροποποιη΄σεις των
κανονιστικω΄ν προδιαγραφω΄ν η΄ απαιτη΄σεις που ενδε΄χεται να
επηρεα΄σουν τον παρο΄ντα τι΄τλο πριν επικυρωθου΄ν. 'Οταν ΄ενα
απο΄ τα δυ΄ο Με΄ρη το ζητη΄σει, δυ΄ναται να συγκληθει΄ η Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄·

—

παροχη΄ στοιχει΄ων για τις τελευται΄ες εξελι΄ξεις που επηρεα΄ζουν
το εµπο΄ριο ζωικω΄ν προϊο΄ντων·

—

παροχη΄ στοιχει΄ων για τα αποτελε΄σµατα των διαδικασιω΄ν
εξακρι΄βωσης που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 16.

3.
Τα Με΄ρη προβλε΄πουν την υποβολη΄ επιστηµονικω΄ν εγγρα΄φων
η΄ δεδοµε΄νων στις αρµο΄διες επιστηµονικε΄ς αρχε΄ς για τη στη΄ριξη
των απο΄ψεων/ενστα΄σεω΄ν τους. Οι αρχε΄ς αυτε΄ς αξιολογου΄ν τα
στοιχει΄α εγκαι΄ρως και διαβιβα΄ζουν τα αποτελε΄σµατα της εξε΄τασης
αυτη΄ς και στα δυ΄ο Με΄ρη.
4.
Οι συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες για την εν λο΄γω ανταλλαγη΄
πληροφοριω΄ν ορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 11.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 19
Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄
1.
Συνιστα΄ται Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, στην οποι΄α συµµετε΄χουν αντιπρο΄σωποι των Μερω΄ν. Η επιτροπη΄ εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα
σχετικο΄ µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του. Ασκει΄
εξα΄λλου ο΄λα τα καθη΄κοντα που προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα.

L 114/311

2.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ διαθε΄τει αποφασιστικη΄ αρµοδιο΄τητα στις περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. Η εκτε΄λεση των αποφα΄σεων της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς
Επιτροπη΄ς πραγµατοποιει΄ται απο΄ τα Με΄ρη συ΄µφωνα µε τους ιδι΄ους
αυτω΄ν κανο΄νες.
3.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ εξετα΄ζει περιοδικα΄ την
΄ ν διατα΄ξεων
εξε΄λιξη των εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω
των Μερω΄ν στους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. Μπορει΄ να αποφασι΄σει να τροποποιη΄σει τα προσαρτη΄µατα
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ιδι΄ως για να προσαρµοσθου΄ν και να
ενηµερωθου΄ν.
4.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ αποφασι΄ζει µε κοινη΄ συµφωνι΄α.
5.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄
κανονισµο΄ της. Ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες, η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄ µπορει΄ να συγκληθει΄, εα΄ν το ζητη΄σει το ΄ενα απο΄ τα δυ΄ο
Με΄ρη.
6.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ να συνιστα΄ τεχνικε΄ς
οµα΄δες εργασι΄ας αποτελου΄µενες απο΄ εµπειρογνω΄µονες των Μερω΄ν,
που αναλαµβα΄νουν τον προσδιορισµο΄ και την εξε΄ταση τεχνικω΄ν
και επιστηµονικω΄ν θεµα΄των που προκυ΄πτουν απο΄ το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα. 'Οταν απαιτει΄ται πραγµατογνωµοσυ΄νη, η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ επι΄σης να συνιστα΄ τεχνικε΄ς οµα΄δες
εργασι΄ας ad hoc, ιδι΄ως επιστηµονικε΄ς, η συ΄νθεση των οποι΄ων δεν
περιορι΄ζεται απαραι΄τητα στους αντιπροσω
΄ πους των Μερω΄ν.

'Αρθρο 20
Ρη΄τρα διασφα΄λισης
1.
Σε περι΄πτωση που η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α
προτι΄θεται να εφαρµο΄σει µε΄τρα διασφα΄λισης ΄εναντι του α΄λλου
Με΄ρους, ενηµερω΄νει προηγουµε΄νως το α΄λλο Με΄ρος. Χωρι΄ς να
θι΄γεται η δυνατο΄τητα α΄µεσης θε΄σης σε ισχυ΄ των προβλεποµε΄νων
µε΄τρων, πραγµατοποιου΄νται το συντοµο΄τερο δυνατο΄ διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων υπηρεσιω΄ν της Επιτροπη΄ς και της
Ελβετι΄ας για την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων. Συγκαλει΄ται,
ενδεχοµε΄νως, κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς απο΄ τα δυ΄ο Με΄ρη, η µικτη΄
επιτροπη΄.
2.
Σε περι΄πτωση που ΄ενα κρα΄τος µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας προτι΄θεται να θε΄σει σε εφαρµογη΄ προσωρινα΄ µε΄τρα
διασφα΄λισης ΄εναντι της Ελβετι΄ας, ενηµερω΄νει προηγουµε΄νως την
τελευται΄α.
3.
Στην περι΄πτωση που η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει απο΄φαση για
λη΄ψη µε΄τρων διασφα΄λισης ΄εναντι τµηµα΄των του εδα΄φους της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας η΄ τρι΄της χω΄ρας, η αρµο΄δια υπηρεσι΄α
ενηµερω΄νει σχετικα΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς της Ελβετι΄ας το συντοµο΄τερο δυνατο΄. Κατο΄πιν εξετα΄σεως της κατα΄στασης, η Ελβετι΄α
θεσπι΄ζει τα µε΄τρα που προκυ΄πτουν απο΄ την απο΄φαση αυτη΄, εκτο΄ς
εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι τα µε΄τρα αυτα΄ δεν δικαιολογου΄νται. Στην τελευται΄α
περι΄πτωση εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις που προβλε΄πονται στην
παρα΄γραφο 1.
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4.
Στην περι΄πτωση που η Ελβετι΄α λαµβα΄νει απο΄φαση για λη΄ψη
µε΄τρων διασφα΄λισης ΄εναντι τρι΄της χω΄ρας, ενηµερω΄νει σχετικα΄ τις
αρµο΄διες υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς το συντοµο΄τερο δυνατο΄. Χωρι΄ς
να θι΄γεται η δυνατο΄τητα της Ελβετι΄ας να θε΄σει αµε΄σως σε ισχυ΄ τα
προβλεπο΄µενα µε΄τρα, πραγµατοποιου΄νται διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄

30.4.2002

των αρµοδι΄ων υπηρεσιω΄ν της Επιτροπη΄ς και της Ελβετι΄ας το
συντοµο΄τερο δυνατο΄ για την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων.
Συγκαλει΄ται, ενδεχοµε΄νως, κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς απο΄ τα δυ΄ο
Με΄ρη, η µικτη΄ επιτροπη΄.
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Προσα΄ρτηµα 1

΄ν
Με΄τρα καταπολε΄µησης/ανακοι΄νωση των ασθενειω

΄ δης πυρετο΄ς
Ι. Αφθω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

1.

Οδηγι΄α 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 18ης Νοεµβρι΄ου 1985
για τη θε΄σπιση κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση του
αφθω΄δους πυρετου΄ (ΕΕ L 315 της 26.11.1985, σ. 11), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της
Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40) και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)

2.

Οδηγι΄α 90/423/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 για
την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 85/511/ΕΟΚ σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση
κοινοτικω΄ν µε΄τρων καταπολε΄µησης του αφθω΄δους πυρετου΄, της
οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ περι΄ προβληµα΄των υγειονοµικου΄ ελε΄γχου
στον τοµε΄α των ενδοκοινοτικω΄ν συναλλαγω΄ν βοοειδω΄ν και χοιροειδω΄ν και της οδηγι΄ας 72/462/ΕΟΚ περι΄ των υγειονοµικω΄ν
προβληµα΄των και των υγειονοµικω΄ν µε΄τρων κατα΄ τις εισαγωγε΄ς
ζω΄ων του βοει΄ου και χοιρει΄ου ει΄δους, νωπω΄ν κρεα΄των και προϊο΄ντων
µε βα΄ση το κρε΄ας προελευ΄σεως τρι΄των χωρω΄ν (ΕΕ L 224 της
18.8.1990, σ. 13)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για
τις εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 99-103 (ειδικα΄ µε΄τρα για
την καταπολε΄µηση του αφθω΄δους πυρετου΄)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς, καταχω΄ρηση, ΄ελεγχος και δια΄θεση εµβολι΄ου
για τον αφθω΄δη πυρετο΄)

Β.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Κατ' αρχη΄ν, η Επιτροπη΄ και το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ανακοινω΄νουν την προ΄θεση΄ τους για επει΄γοντα
εµβολιασµο΄. Στις περιπτω΄σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης, η ανακοι΄νωση αφορα΄ την απο΄φαση που ΄εχει ληφθει΄ και τους κανο΄νες
εφαρµογη΄ς της. Σε κα΄θε περι΄πτωση, διεξα΄γονται το συντοµο΄τερο δυνατο΄ διαβουλευ΄σεις στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄.

2.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

3.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την ταυτοποι΄ηση του ιου΄ του αφθω΄δους πυρετου΄ ει΄ναι: The Institute for Animal
Health Pirbright Laboratory, England. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο των
ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου αυτου΄ ει΄ναι τα
προβλεπο΄µενα απο΄ την απο΄φαση 89/531/ΕΟΚ (ΕΕ L 279 της 28.9.1989, σ. 32).

ΙΙ.

΄ λης των χοι΄ρων
Κλασικη΄ πανω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 80/217/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 22ας Ιανουαρι΄ου 1980 περι΄
θεσπι΄σεως κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση της κλασικη΄ς
πανω΄λους των χοι΄ρων (ΕΕ L 47 της 21.2.1980, σ. 11), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας
και της Σουηδι΄ας

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40) και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)
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2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 40-47 (δια΄θεση και αξιοποι΄ηση των αποβλη΄των),
49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73 και 74
(καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για τις
εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 116-121 (διαπι΄στωση της κλασικη΄ς πανω΄λους κατα΄ τη σφαγη΄, ειδικα΄ µε΄τρα για την καταπολε΄µηση
της πανω΄λους των χοι΄ρων)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35)και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2 (εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

4.

∆ια΄ταγµα της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των
ζωικω΄ν αποβλη΄των (OELDA), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
17 Απριλι΄ου 1996 (RS 916.401)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η Επιτροπη΄ και το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ανακοινω΄νουν την προ΄θεση΄ τους για επει΄γοντα εµβολιασµο΄.
∆ιεξα΄γονται το συντοµο΄τερο δυνατο΄ διαβουλευ΄σεις στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

2.

Εα΄ν χρειαστει΄και κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 117 παρα΄γραφος 5 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, το Οµοσπονδιακο΄
Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο καθορι΄ζει τις διατα΄ξεις εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα σε ο΄,τι αφορα΄ τη σφρα΄γιση και την
επεξεργασι΄α κρεα΄των που προε΄ρχονται απο΄ ζω΄νες προστασι΄ας και επιτη΄ρησης.

3.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 121 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α δεσµευ΄εται να εφαρµο΄σει σχε΄διο
εξα΄λειψης της κλασικη΄ς πανω΄λους των χοι΄ρων στους αγριο΄χοιρους συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6α της οδηγι΄ας
80/217/ΕΟΚ. ∆ιεξα΄γονται το συντοµο΄τερο δυνατο΄ διαβουλευ΄σεις στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

4.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

5.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 14α της οδηγι΄ας 80/217/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

6.

Εα΄ν χρειαστει΄, κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 89 παρα΄γραφος 2 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, το Οµοσπονδιακο΄
Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο καθορι΄ζει τις διατα΄ξεις εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα σε ο΄,τι αφορα΄ τον ορολογικο΄ ΄ελεγχο των
χοι΄ρων στις ζω΄νες προστασι΄ας και επιτη΄ρησης συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα IV της οδηγι΄ας 80/217/ΕΟΚ.

7.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την κλασικη΄ πανω΄λη των χοι΄ρων ει΄ναι: Institut für Virologie der Tierärztlichen
Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν
στο πλαι΄σιο των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου
προβλε΄πονται απο΄ το παρα΄ρτηµα VI της οδηγι΄ας 80/217/ΕΟΚ.

ΙΙΙ.

΄ λης των ΄ιππων
Πανω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/35/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 29ης Απριλι΄ου 1992 για τη
θε΄σπιση των κανο΄νων ελε΄γχου και των µε΄τρων καταπολε΄µησης της
πανω΄λους των ΄ππων
ι
(ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας
και της Σουηδι΄ας

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)
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2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για
τις εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 112-115 (ειδικα΄ µε΄τρα για
την καταπολε΄µηση της πανω΄λους των ΄ππων)
ι

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Σε περι΄πτωση που εµφανισθει΄ στην Ελβετι΄α επιζωοτι΄α η οποι΄α παρουσια΄ζει εξαιρετικη΄ σοβαρο΄τητα, η Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ συνε΄ρχεται για να προβει΄ στην εξε΄ταση της κατα΄στασης. Οι αρµο΄διες ελβετικε΄ς αρχε΄ς
αναλαµβα΄νουν τη δε΄σµευση να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα βα΄σει των αποτελεσµα΄των της εξε΄τασης αυτη΄ς.

2.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την κλασικη΄ πανω΄λη των ΄ππων
ι
ει΄ναι: Laboratorio de Sanidad y Producción
Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación, 281 19 Algete, Madrid, España. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει
τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα
καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου προβλε΄πονται απο΄ το παρα΄ρτηµα ΙΙΙ της οδηγι΄ας 92/35/ΕΟΚ.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 16
της οδηγι΄ας 92/35/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

4.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

IV. Γρι΄πη των ορνιθι΄ων

A.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/40/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 19ης Μαι΅ου 1992 για τη
θε΄σπιση κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση της γρι΄πης των
ορνιθι΄ων (ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της
Σουηδι΄ας

Β.
1.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για
τις εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 122-125 (ειδικα΄ µε΄τρα για
τη γρι΄πη των ορνιθι΄ων)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για τη γρι΄πη των ορνιθι΄ων ει΄ναι: Central Veterinary Laboratory, New Haw,
Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο
των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου προβλε΄πονται
απο΄ το παρα΄ρτηµα V της οδηγι΄ας 92/40/ΕΟΚ.
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2.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 18
της οδηγι΄ας 92/40/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

V.

΄ λης των πτηνω
΄ν
Ψευδοπανω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/66/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουλι΄ου 1992 για τη
θε΄σπιση κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση της ψευδοπανω΄λους
των πτηνω΄ν (ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και
της Σουηδι΄ας

B.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 40-47 (δια΄θεση και αξιοποι΄ηση των απορριµµα΄των),
49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73 και 74
(καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για τις
εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 122-125 (ειδικα΄ µε΄τρα για την
ψευδοπανω΄λη των πτηνω΄ν)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

4.

Οδηγι΄α (τεχνικη΄) του Οµοσπονδιακου΄ Κτηνιατρικου΄ Γραφει΄ου της
20ης Ιουνι΄ου 1989 για την καταπολε΄µηση των παραµυξοϊω΄ν των
περιστεριω΄ν (Bull. Off. vét. féd. 90 (13) σ. 113) (εµβολιασµο΄ς
κ.λπ.)

5.

∆ια΄ταγµα της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των
ζωικω΄ν αποβλη΄των (OELDA), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
17 Απριλι΄ου 1996 (RS 916.401.22)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την ψευδοπανω΄λη των πτηνω΄ν ει΄ναι: Central Veterinary Laboratory, New Haw,
Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο
των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου προβλε΄πονται
απο΄ το παρα΄ρτηµα V της οδηγι΄ας 92/66/ΕΟΚ.

2.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

3.

Τα στοιχει΄α που προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 17 και 19 της οδηγι΄ας 92/66/ΕΟΚ αποτελου΄ν ευθυ΄νη της Μικτη΄ς
Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

4.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 22
της οδηγι΄ας 92/66/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

30.4.2002

EL
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VΙ.

L 114/317

Ασθε΄νειες των ιχθυ΄ων

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 93/53/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 24ης Ιουνι΄ου 1993 σχετικα΄ µε
τη θε΄σπιση στοιχειωδω΄ν κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση
ορισµε΄νων νο΄σων των ιχθυ΄ων (ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 23), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της
Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

B.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 10 (µε΄τρα καταπολε΄µησης των επιζωοτιω΄ν)
και 57 (εκτελεστικε΄ς διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ συνεργασι΄α)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 3 και 4 (επιζωοτι΄ες τις οποι΄ες
αφορα΄ το δια΄ταγµα), 61 (υποχρεω΄σεις των εχο΄ντων δικαι΄ωµα αλιει΄ας
και των οργα΄νων που ΄εχουν αναλα΄βει την επιτη΄ρηση της αλιει΄ας),
62-76 (µε΄τρα καταπολε΄µησης γενικω΄ς), 275-290 (ειδικα΄ µε΄τρα για
τις ασθε΄νειες των ιχθυ΄ων, διαγνωστικο΄ εργαστη΄ριο)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Ση΄µερα η εκτροφη΄ σολοµου΄ δεν επιτρε΄πεται και το εν λο΄γω ει΄δος δεν υπα΄ρχει στην Ελβετι΄α. Ως εκ του΄του, η ελβετικη΄
ρυ΄θµιση προε΄βλεψε ο΄τι η λοιµω΄δης αναιµι΄α του σολοµου΄ πρε΄πει να θεωρει΄ται απλω΄ς ως ασθε΄νεια υπο΄ επιτη΄ρηση. Στο
πλαι΄σιο του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να τροποποιη΄σουν τη νοµοθεσι΄α τους, ω΄στε να
θεωρηθει΄ η λοιµω΄δης αναιµι΄α του σολοµου΄ ως ασθε΄νεια προς καταπολε΄µηση. Η κατα΄σταση θα επανεξεταστει΄ στην
Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ ΄ενα χρο΄νο µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

2.

Στην Ελβετι΄α ση΄µερα δεν υπα΄ρχει εκτροφη΄ στρειδιω΄ν. Σε περι΄πτωση εµφα΄νισης της βοναµι΄ωσης η΄ της µαρτειλι΄ωσης,
το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο αναλαµβα΄νει τη δε΄σµευση να λα΄βει τα αναγκαι΄α επει΄γοντα µε΄τρα τα οποι΄α
ει΄ναι συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄ ρυ΄θµιση βα΄σει του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

3.

Στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 7 της οδηγι΄ας 93/53/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση πραγµατοποιει΄ται στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

4.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για τις ασθε΄νειες των ιχθυ΄ων ει΄ναι: Statens Veterinære Serumlaboratorioum,
Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν
στο πλαι΄σιο των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου
προβλε΄πονται απο΄ το παρα΄ρτηµα Γ της οδηγι΄ας 93/53/ΕΟΚ.

5.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

6.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 15
της οδηγι΄ας 93/53/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

VΙΙ.

Α.

Λοιπε΄ς ασθε΄νειες

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 1992
για τη θε΄σπιση γενικω΄ν κοινοτικω΄ν µε΄τρων καταπολε΄µησης ορισµε΄νων
ασθενειω΄ν των ζω΄ων καθω΄ς και ειδικω΄ν µε΄τρων για τη φυσαλιδω΄δη νο΄σο
των χοι΄ρων (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και
της Σουηδι΄ας.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)
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2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για
τις εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 103-105 (ειδικα΄ µε΄τρα για
την καταπολε΄µηση της φυσαλιδω΄δους νο΄σου των χοι΄ρων)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 η ενηµε΄ρωση πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς
Επιτροπη΄ς.

2.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για τη φυσαλιδω΄δη νο΄σο των χοι΄ρων ει΄ναι: AFR Insitute for Animal Health, Pirbright
Laboratory, Ash Road, Woking Surrey GU240 NF, United Kingdom. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της
αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του
εργαστηρι΄ου προβλε΄πονται απο΄ το παρα΄ρτηµα III της οδηγι΄ας 92/119/ΕΟΚ.

3.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

4.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 22
της οδηγι΄ας 92/119/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

΄ν
VΙΙΙ. Ανακοι΄νωση των ασθενειω
Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 82/894/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1982 για
την κοινοποι΄ηση των ασθενειω΄ν των ζω
΄ ων µε΄σα στην Κοινο΄τητα (ΕΕ L 378
της 31.12.1982, σ. 58), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη
προχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

Β.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 11 (αναγγελι΄α και δη΄λωση των ασθενειω΄ν) και 57
(εκτελεστικε΄ς διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ συνεργασι΄α)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2-5 (ασθε΄νειες), 59-65 και 291
(υποχρε΄ωση αναγγελι΄ας, ανακοι΄νωση), 292-299 (επιτη΄ρηση, εκτε΄λεση, διοικητικη΄ βοη΄θεια)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Επιτροπη΄, σε συνεργασι΄α µε το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο εντα΄σσει την Ελβετι΄α στο συ΄στηµα ανακοι΄νωσης των
ζωονο΄σων, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ την οδηγι΄α 82/894/ΕΟΚ.
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Προσα΄ρτηµα 2
΄ ων: εµπο΄ριο και δια΄θεση στην αγορα΄
Υγει΄α των ζω

Ι.

Βοοειδη΄ και χοι΄ροι

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1964 περι΄
προβληµα΄των υγειονοµικου΄ ελε΄γχου στον τοµε΄α των ενδοκοινοτικω΄ν
συναλλαγω΄ν βοοειδω΄ν και χοιροειδω΄ν (ΕΕ L 121 της 29.7.1964,
σ. 1977/64), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 95/25/ΕΚ
του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 16)

Β.

1.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS 916.40),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 27-31 (αγορε΄ς, εκθε΄σεις), 34-37 (εµπο΄ριο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 116- 121 (αφρικανικη΄
πανω΄λης των χοι΄ρων), 135-141 (νο΄σος του Αujeszky), 150 ΄εως
157 (βρουκε΄λλωση των βοοειδω΄ν), 158-165 (φυµατι΄ωση), 166169 (ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν), 170-174 (λοιµω΄δης
ρινοτραχειι΄τιδα των βοοειδω΄ν/ λοιµω΄δης φλυκταινω΄δης αιδοιοκολπι΄τιδα), 175-195 (σπογγω΄δεις εγκεφαλοπα΄θειες), 186-189 (λοιµω΄ξεις γεννητικω΄ν οργα΄νων των βοοειδω΄ν), 207-211 (βρουκε΄λλωση
των χοι΄ρων), 297 (ε΄γκριση αγορω΄ν, κε΄ντρων συγκε΄ντρωσης, σταθµω΄ν απολυ΄µανσης)

2.

∆ια΄ταγµα της 20ης Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 297, 1ο εδα΄φιο, του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄
Γραφει΄ο θα εγκρι΄νει τα κε΄ντρα συγκε΄ντρωσης ο΄πως αυτα΄ ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 2 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ.

2.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 8 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο
της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α πληροι΄τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 13 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ σε ο΄,τι αφορα΄ τη βρουκε΄λλωση των βοοειδω΄ν. Για τους
σκοπου΄ς της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος του ζωικου΄ κεφαλαι΄ου βοοειδω΄ν το οποι΄ο θεωρει΄ται επιση΄µως απαλλαγµε΄νο
απο΄ τη βρουκε΄λλωση, η Ελβετι΄α δεσµευ΄εται να τηρη΄σει τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Κα΄θε περι΄πτωση βοοειδου΄ς υ΄ποπτου µο΄λυνσης απο΄ βρουκε΄λλωση πρε΄πει να ανακοινω΄νεται στις αρµο΄διες αρχε΄ς
και το ζω΄ο πρε΄πει να υποβα΄λλεται στις επι΄σηµες δοκιµε΄ς ανι΄χνευσης της βρουκε΄λλωσης που περιλαµβα΄νουν
τουλα΄χιστον δυ΄ο ορολογικε΄ς δοκιµασι΄ες µε δε΄σµευση του συµπληρω΄µατος καθω΄ς επι΄σης και µικροβιολογικη΄
εξε΄ταση καταλλη΄λων δειγµα΄των που ΄εχουν ληφθει΄ σε περι΄πτωση αµβλω΄σεων.

β)

Κατα΄ την περι΄οδο κατα΄ την οποι΄α υπα΄ρχουν υποψι΄ες, η οποι΄α θα διαρκε΄σει ΄εως ο΄του ΄εχουµε αρνητικα΄
αποτελε΄σµατα στις δοκιµασι΄ες που αναφε΄ρονται στο στοιχει΄ο α), το καθεστω΄ς περιοχη΄ς επιση΄µως απαλλαγµε΄νης
απο΄ τη βρουκε΄λλωση αναστε΄λλεται στην περι΄πτωση του ζωικου΄ κεφαλαι΄ου που περιλαµβα΄νει υ΄ποπτο(α) ζω΄ο (η΄
ζω΄α) του βοει΄ου ει΄δους.

Λεπτοµερη΄ στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις θετικε΄ς αγε΄λες καθω΄ς και επιδηµιολογικη΄ ΄εκθεση ανακοινω΄νονται στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄. Εα΄ν µι΄α απο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 13, πρω΄το εδα΄φιο
της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ δεν πληρου΄ται πλε΄ον απο΄ την Ελβετι΄α, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει
αµε΄σως την Επιτροπη΄ σχετικα΄. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να
αναθεωρηθου΄ν οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
4.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α πληροι΄τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 14 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ σε ο΄,τι αφορα΄ τη φυµατι΄ωση των βοοειδω΄ν. Για τους σκοπου΄ς
της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος ζωικου΄ κεφαλαι΄ου επιση΄µως απαλλαγµε΄νου απο΄ τη φυµατι΄ωση, η Ελβετι΄α δεσµευ΄εται
να τηρη΄σει τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Καθιερω΄νεται συ΄στηµα ταυτοποι΄ησης που καθιστα΄ δυνατο΄ τον εντοπισµο΄, για κα΄θε ζω΄ο του βοει΄ου ει΄δους, της
αγε΄λης καταγωγη΄ς.

β)

Κα΄θε σφαγε΄ν ζω΄ο πρε΄πει να υποβα΄λλεται σε µετα΄ τη σφαγη΄ επιθεω΄ρηση που διενεργει΄ται απο΄ επι΄σηµο κτηνι΄ατρο.

L 114/320

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

γ)

Οποιαδη΄ποτε υποψι΄α για φυµατι΄ωση ζω΄ντος, νεκρου΄ η΄ σφαγε΄ντος ζω΄ου πρε΄πει να αποτελει΄ αντικει΄µενο
ανακοι΄νωσης στις αρµο΄διες αρχε΄ς.

δ)

Σε κα΄θε περι΄πτωση, οι αρµο΄διες αρχε΄ς προβαι΄νουν στις αναγκαι΄ες ΄ερευνες για να αναιρε΄σουν η΄ να επιβεβαιω΄σουν
την υποψι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αναγωγη΄ς στην αγε΄λη καταγωγη΄ς και διαµετακο΄µισης. Εα΄ν κατα΄ την
αυτοψι΄α η΄ τη σφαγη΄ βρεθου΄ν βλα΄βες οι οποι΄ες ει΄ναι υ΄ποπτες φυµατι΄ωσης οι αρµο΄διες αρχε΄ς ορι΄ζουν τη
διενε΄ργεια σχετικω΄ν εργαστηριακω΄ν εξετα΄σεων.

ε)

Το καθεστω΄ς επιση΄µως απαλλαγµε΄νης απο΄ φυµατι΄ωση αγε΄λης καταγωγη΄ς και διαµετακο΄µισης των υπο΄πτων
βοοειδω΄ν αναστε΄λλεται και η αναστολη΄ αυτη΄ διατηρει΄ται ΄εως ο΄του οι κλινικε΄ς η΄ οι εργαστηριακε΄ς εξετα΄σεις η΄
δοκιµε΄ς φυµατι΄νης αποκλει΄σουν την υ΄παρξη φυµατι΄ωσης των βοοειδω΄ν.

στ)

'Οταν η υπο΄νοια φυµατι΄ωσης επιβεβαιω΄νεται απο΄ τις δοκιµε΄ς φυµατι΄νης, τις κλινικε΄ς η΄ εργαστηριακε΄ς εξετα΄σεις,
το΄τε αι΄ρεται το καθεστω΄ς της επιση΄µως απαλλαγµε΄νης απο΄ φυµατι΄ωση αγε΄λης καταγωγη΄ς και διαµετακο΄µισης.

ζ)

Το καθεστω΄ς επιση΄µως απαλλαγµε΄νης απο΄ φυµατι΄ωση αγε΄λης δεν θεσπι΄ζεται, εφο΄σον τα ζω΄α τα οποι΄α θεωρει΄ται
ο΄τι ΄εχουν µολυνθει΄ δεν ΄εχουν αποµακρυνθει΄ απο΄ το κοπα΄δι, οι χω΄ροι και ο εξοπλισµο΄ς δεν ΄εχουν απολυµανθει΄
και ο΄λα τα υπο΄λοιπα ζω΄α, ηλικι΄ας µεγαλυ΄τερης των ΄εξι εβδοµα΄δων, δεν ΄εχουν αντιδρα΄σει αρνητικα΄ σε
τουλα΄χιστον δυ΄ο επι΄σηµες ενδοδερµικε΄ς δοκιµασι΄ες φυµατι΄νης συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα Β της οδηγι΄ας
64/432/ΕΟΚ· η πρω΄τη διενεργει΄ται τουλα΄χιστον ΄εξι µη΄νες µετα΄ την αποµα΄κρυνση του µολυσµε΄νου ζω΄ου απο΄
το κοπα΄δι και η δευ΄τερη τουλα΄χιστον ΄εξι µη΄νες µετα΄ την πρω΄τη.

Λεπτοµερη΄ στοιχει΄α για τα µολυσµε΄να κοπα΄δια καθω΄ς και επιδηµιολογικη΄ ΄εκθεση κοινοποιου΄νται στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄. Εα΄ν µι΄α απο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 13 παρα΄γραφος 14 πρω΄το εδα΄φιο
της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ δεν πληρου΄ται πλε΄ον απο΄ την Ελβετι΄α, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει
αµε΄σως σχετικα΄ την Επιτροπη΄. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, ω΄στε να αναθεωρηθου΄ν οι
διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
5.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α πληροι΄τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται
στο παρα΄ρτηµα Ζ κεφα΄λαιο Ι στοιχει΄ο Β της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ σε ο΄,τι αφορα΄ τη ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν.
Για τη διατη΄ρηση του καθεστω΄τος αγε΄λης επι΄σηµα απαλλαγµε΄νης απο΄ την ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν, η Ελβετι΄α
δεσµευ΄εται να τηρει΄ τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Το ελβετικο΄ ζωικο΄ κεφα΄λαιο επιτηρει΄ται µε δειγµατοληπτικο΄ ΄ελεγχο. Η ποσο΄τητα του δει΄γµατος καθορι΄ζεται µε
τρο΄πο που πρε΄πει να επιβεβαιω΄νει σε ποσοστο΄ 99 %, ο΄τι λιγο΄τερο απο΄ 0,2 % των κοπαδιω΄ν ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄
ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν.

β)

Κα΄θε ζω΄ο που σφα΄ζεται πρε΄πει να υποβα΄λλεται σε µετα΄ τη σφαγη΄ επιθεω΄ρηση που διενεργει΄ται απο΄ επι΄σηµο
κτηνι΄ατρο.

γ)

Οποιαδη΄ποτε υποψι΄α κατα΄ την κλινικη΄ εξε΄ταση, την αυτοψι΄α η΄ τον ΄ελεγχο του κρε΄ατος πρε΄πει να γνωστοποιει΄ται
στις αρµο΄διες αρχε΄ς.

δ)

Σε περι΄πτωση υποψι΄ας η΄ κατα΄ τη διαπι΄στωση ενζωοτικη΄ς λευ΄κωσης των βοοειδω΄ν, το καθεστω΄ς επι΄σηµα
απαλλαγµε΄νης αγε΄λης αναστε΄λλεται για τη συγκεκριµε΄νη αγε΄λη, µε΄χρι την α΄ρση του καθεστω΄τος αποµο΄νωσης.

ε)

Το καθεστω΄ς αποµο΄νωσης αι΄ρεται, εα΄ν µετα΄ την αποµα΄κρυνση των µολυσµε΄νων ζω΄ων και, ενδεχοµε΄νως, των
µο΄σχων τους, ΄εχουµε αρνητικο΄ αποτε΄λεσµα σε δυ΄ο τουλα΄χιστον ορολογικε΄ς δοκιµε΄ς που διενεργου΄νται σε
δια΄στηµα 90 ηµερω΄ν.

Εα΄ν η ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν διαπιστω΄νεται σε ποσοστο΄ 0,2 % του ζωικου΄ κεφαλαι΄ου, το Οµοσπονδιακο΄
Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει αµε΄σως σχετικα΄ την Επιτροπη΄. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄, για να αναθεωρηθου΄ν οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
6.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α ει΄ναι επιση΄µως
απαλλαγµε΄νη απο΄ λοιµω΄δη ρινοτραχειι΄τιδα των βοοειδω΄ν. Για τους σκοπου΄ς της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος αυτου΄ η
Ελβετι΄α δεσµευ΄εται να τηρη΄σει τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Το ελβετικο΄ ζωικο΄ κεφα΄λαιο επιτηρει΄ται µε δειγµατοληπτικο΄ ΄ελεγχο. Η ποσο΄τητα του δει΄γµατος καθορι΄ζεται
κατα΄ τρο΄πο που να επιβεβαιω΄νει, µε αξιοπιστι΄α 99 % ο΄τι λιγο΄τερο απο΄ 0,1 % των αγελω΄ν ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄
λοιµω΄δη ρινοτραχειι΄τιδα των βοοειδω΄ν.

β)

Οι ταυ΄ροι εκτροφη΄ς, ηλικι΄ας α΄νω των 24 µηνω΄ν πρε΄πει να υποβα΄λλονται κα΄θε χρο΄νο σε ορολογικη΄ εξε΄ταση.

γ)

Οποιαδη΄ποτε υποψι΄α πρε΄πει να ανακοινω΄νεται στις αρµο΄διες αρχε΄ς και να διενεργου΄νται οι επι΄σηµες δοκιµε΄ς
ανι΄χνευσης της λοιµω΄δους ρινοτραχειι΄τιδας των βοοειδω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων ιολογικω΄ν η΄ ορολογικω΄ν
δοκιµω΄ν.
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δ)

Σε περι΄πτωση που υπα΄ρχει υποψι΄α η΄ διαπιστω΄νεται λοιµω΄δης ρινοτραχειι΄τιδα των βοοειδω΄ν, το καθεστω΄ς της
αγε΄λης ως επιση΄µως απαλλαγµε΄νης αναστε΄λλεται µε΄χρι την α΄ρση της αποµο΄νωσης.

ε)

Το καθεστω΄ς αποµο΄νωσης αι΄ρεται, εα΄ν ορολογικη΄ εξε΄ταση που διενεργει΄ται τουλα΄χιστον 30 ηµε΄ρες µετα΄ την
αποµα΄κρυνση των µολυσµε΄νων ζω΄ων ΄εχει αρνητικο΄ αποτε΄λεσµα.

Λο΄γω της αναγνω΄ρισης του καθεστω΄τος της Ελβετι΄ας, οι διατα΄ξεις της απο΄φασης 93/42/ΕΟΚ εφαρµο΄ζονται
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν.
Το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει αµε΄σως την Επιτροπη΄ για οποιαδη΄ποτε τροποποι΄ηση των συνθηκω΄ν
που υπερι΄σχυσαν για την αναγνω΄ριση του καθεστω΄τος. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μεικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄,
προκειµε΄νου να αναθεωρηθου΄ν οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
7.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α ει΄ναι επιση΄µως
απαλλαγµε΄νη απο΄ τη νο΄σο του Αujeszky. Για τους σκοπου΄ς της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος αυτου΄, η Ελβετι΄α
δεσµευ΄εται να τηρη΄σει τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Το ελβετικο΄ ζωικο΄ κεφα΄λαιο επιτηρει΄ται µε δειγµατοληπτικο΄ ΄ελεγχο. Η ποσο΄τητα του δει΄γµατος καθορι΄ζεται
κατα΄ τρο΄πο που να επιβεβαιω΄νει µε αξιοπιστι΄α 99 % ο΄τι λιγο΄τερο απο΄ 0,1 % των αγελω΄ν ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ τη
νο΄σο του Αujeszky.

β)

Οποιαδη΄ποτε υποψι΄α πρε΄πει να ανακοινω΄νεται στις αρµο΄διες αρχε΄ς και να διενεργου΄νται οι επι΄σηµες δοκιµε΄ς
ανι΄χνευσης της νο΄σου του Αujeszky, συµπεριλαµβανοµε΄νων και ιολογικω΄ν η΄ ορολογικω΄ν δοκιµω΄ν.

γ)

Σε περι΄πτωση που υπα΄ρχει υποψι΄α η΄ διαπιστω΄νεται η νο΄σος του Αujeszky, αναστε΄λλεται το καθεστω΄ς της
αγε΄λης ως επιση΄µως απαλλαγµε΄νης µε΄χρι την α΄ρση της αποµο΄νωσης.

δ)

Το καθεστω΄ς αποµο΄νωσης αι΄ρεται, εα΄ν µετα΄ την αποµα΄κρυνση των µολυσµε΄νων ζω΄ων, δυ΄ο ορολογικε΄ς εξετα΄σεις
ο΄λων των ζω΄ων αναπαραγωγη΄ς και αντιπροσωπευτικου΄ αριθµου΄ ζω΄ων πα΄χυνσης που πραγµατοποιου΄νται σε
δια΄στηµα 21 ηµερω΄ν τουλα΄χιστον ΄εδωσαν ΄ενα αρνητικο΄ αποτε΄λεσµα.

Λο΄γω της αναγνω΄ρισης του καθεστω΄τος της Ελβετι΄ας, οι διατα΄ξεις της απο΄φασης 93/24/ΕΟΚ εφαρµο΄ζονται
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν.
Το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει αµε΄σως την Επιτροπη΄ για οποιαδη΄ποτε τροποποι΄ηση των
προϋποθε΄σεων που υπερι΄σχυσαν για την αναγνω΄ριση του καθεστω΄τος. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να αναθεωρηθου΄ν οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
8.

Σε ο΄,τι αφορα΄ τη µεταδοτικη΄ γαστρεντερι΄τιδα του χοι΄ρων και το αναπαραγωγικο΄ και αναπνευστικο΄ συ΄νδροµο του
χοι΄ρου, το θε΄µα των ενδεχο΄µενων προ΄σθετων εγγυη΄σεων θα εξεταστει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄. Η Επιτροπη΄ ενηµερω΄νει το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο για την εξε΄λιξη του θε΄µατος.

9.

Στην Ελβετι΄α, το Ινστιτου΄το Κτηνιατρικη΄ς Βακτηριολογι΄ας του Πανεπιστηµι΄ου της Βε΄ρνης ΄εχει αναλα΄βει τον επι΄σηµο
΄ελεγχο των φυµατινω΄ν κατα΄ την ΄εννοια του παραρτη΄µατος Β σηµει΄ο 12 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ.

10. Στην Ελβετι΄α, το Ινστιτου΄το Κτηνιατρικη΄ς Βακτηριολογι΄ας του Πανεπιστηµι΄ου της Βε΄ρνης ΄εχει αναλα΄βει τον επι΄σηµο
΄ελεγχο των αντιγο΄νων (βρουκε΄λλωση) κατα΄ την ΄εννοια του παραρτη΄µατος Γ κεφα΄λαιο Α, σηµει΄ο 9 της οδηγι΄ας
64/432/ΕΟΚ.
11. Τα βοοειδη΄ και οι χοι΄ροι που αποτελου΄ν αντικει΄µενο εµπορι΄ου µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Κοινο΄τητας και της
Ελβετι΄ας πρε΄πει να συνοδευ΄ονται απο΄ υγειονοµικα΄ πιστοποιητικα΄ συ΄µφωνα µε τα υποδει΄γµατα που εµφαι΄νονται στο
παρα΄ρτηµα ΣΤ της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ. Ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες προσαρµογε΄ς:
—

στους τι΄τλους προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «και της Ελβετι΄ας»·

—

στο σηµει΄ο 3, προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «η΄ της Ελβετι΄ας»·

—

στη σηµει΄ωση 4 του υποδει΄γµατος Ι, στη σηµει΄ωση 5 του υποδει΄γµατος ΙΙ, στη σηµει΄ωση 4 του υποδει΄γµατος ΙΙΙ
και στη σηµει΄ωση 5 του υποδει΄γµατος ΙV προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «στην Ελβετι΄α: ελεγκτη΄ς κτηνι΄ατρος».
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ΙΙ. Αιγοπρο΄βατα

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Οδηγι΄α 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιανουαρι΄ου 1991 σχετικα΄
µε το καθεστω΄ς υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πει το ενδοκοινοτικο΄
εµπο΄ριο αιγοπροβα΄των (ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας
και της Σουηδι΄ας.

Β.

1.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995,
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 27-31 (αγορε΄ς, εκθε΄σεις), 34 ΄εως 37
(εµπο΄ριο), 73 και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 142 ΄εως 149
(λυ΄σσα), 158 ΄εως 165 (φυµατι΄ωση), 166 ΄εως 169 (τροµω΄δης
νο΄σος του προβα΄του), 190 ΄εως 195 (βρουκε΄λλωση των αιγοπροβα΄των), 196 ΄εως 199 (µεταδοτικη΄ αγαλαξι΄α), 200 ΄εως 203
(αρθρι΄τις/εγκεφαλι΄τις των αιγω΄ν), 233 ΄εως 235 (βρουκε΄λλωση του
κριου΄), 297 (ε΄γκριση των αγορω΄ν, κε΄ντρα συγκε΄ντρωσης, σταθµοι΄
απολυ΄µανσης)

2.

∆ια΄ταγµα της 20ης Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2, δευ΄τερο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 91/68/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση
πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 11 της οδηγι΄ας 91/68/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

3.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α ει΄ναι επι΄σηµα απαλλαγµε΄νη
απο΄ τη βρουκε΄λλωση των αιγοπροβα΄των. Για τους σκοπου΄ς της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος αυτου΄, η Ελβετι΄α
δεσµευ΄εται να εφαρµο΄σει τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα Α κεφα΄λαιο 1 σηµει΄ο ΙΙ υπο΄ 2.
Σε περι΄πτωση εµφα΄νισης η΄ επανεµφα΄νισης της βρουκε΄λλωσης των αιγοπροβα΄των η Ελβετι΄α ενηµερω΄νει την Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, ω΄στε να θεσπισθου΄ν τα αναγκαι΄α µε΄τρα ανα΄λογα µε την εξε΄λιξη της κατα΄στασης.

4.

Οι αι΄γες πα΄χυνσης και εκτροφη΄ς που προορι΄ζονται για την Ελβετι΄α θα πρε΄πει, επι΄ ΄ενα ΄ετος απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος, να πληρου΄ν τις εξη΄ς προϋποθε΄σεις:
—

οι αι΄γες της εγκατα΄στασης καταγωγη΄ς, ηλικι΄ας µεγαλυ΄τερης των ΄εξι µηνω΄ν πρε΄πει να ΄εχουν υποβληθει΄ σε
ορολογικη΄ εξε΄ταση για ιογενη΄ αρθρι΄τιδα/εγκεφαλι΄τιδα των αιγω΄ν µε αρνητικα΄ αποτελε΄σµατα τρεις φορε΄ς κατα΄
τα τρι΄α τελευται΄α ΄ετη, µεταξυ΄ δε των εξετα΄σεων πρε΄πει να µεσολαβει΄ δια΄στηµα δω΄δεκα µηνω΄ν,

—

οι αι΄γες πρε΄πει να ΄εχουν υποβληθει΄ σε ορολογικη΄ εξε΄ταση για ιογενη΄ αρθρι΄τιδα/εγκεφαλι΄τιδα των αιγω
΄ ν µε
αρνητικα΄ αποτελε΄σµατα κατα΄ τις τρια΄ντα ηµε΄ρες που προηγου΄νται της αποστολη΄ς.

Οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου θα επανεξετασθου΄ν στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ εντο΄ς ενο΄ς ΄ετους απο΄
την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
5.

Τα αιγοπρο΄βατα που αποτελου΄ν αντικει΄µενο εµπορι΄ου µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας
πρε΄πει να συνοδευ΄ονται απο΄ υγειονοµικα΄ πιστοποιητικα΄ συ΄µφωνα µε τα υποδει΄γµατα που εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα Ε
της οδηγι΄ας 91/68/ΕΟΚ. Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες προσαρµογε΄ς:
—

στους τι΄τλους, προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «και της Ελβετι΄ας»·

—

στο σηµει΄ο ΙΙΙ στοιχει΄ο α), προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «η΄ της Ελβετι΄ας».
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ΙΙΙ.

Α.

L 114/323

Ιπποειδη΄

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄
µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πουν τη διακι΄νηση των
ιπποειδω΄ν και τις εισαγωγε΄ς ιπποειδω΄ν προε΄λευσης τρι΄των χωρω΄ν (ΕΕ
L 224 της 18.8.1990, σ. 42), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 112 ΄εως 115 (πανω΄λης των ΄ππων),
ι
204 ΄εως 206 (δουρι΄νη, εγκεφαλοµυελι΄τιδα, λοιµω΄δης αναιµι΄α,
µα΄λις), 240 ΄εως 244 (λοιµω΄δης µητρι΄τιδα του ΄ππου)
ι

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 3 της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση πραγµατοποιει΄ται στο
πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 6 της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση πραγµατοποιει΄ται στο
πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 10 της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

4.

α)

Οι διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος Β της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ εφαρµο΄ζονται τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην
Ελβετι΄α.

β)

Οι διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος Γ της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ εφαρµο΄ζονται τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην
Ελβετι΄α. Στον τι΄τλο, προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «και της Ελβετι΄ας». Στην υποσηµει΄ωση γ) προ΄κειται, σε
ο΄,τι αφορα΄ την Ελβετι΄α, για τον ελεγκτη΄ κτηνι΄ατρο.

ΙV.

΄ αση
Πουλερικα΄ και αβγα΄ προς επω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Οδηγι΄α 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄
µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πουν τις ενδοκοινοτικε΄ς
συναλλαγε΄ς και τις εισαγωγε΄ς πουλερικω΄ν και αβγω
΄ ν για επω
΄ αση απο΄
τρι΄τες χω΄ρες (ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και
της Σουηδι΄ας

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 25 (µεταφορα΄), 122 ΄εως 125
(πανω΄λης των πτηνω΄ν και ψευδοπανω΄λης των πτηνω΄ν), 255 ΄εως
261 (σαλµονε΄λα/εντερι΄τιδα), 262 ΄εως 265 (µολυσµατικη΄ λαρυγγοτραχειι΄τιδα των ορνιθι΄ων)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως το α΄ρθρο 64α (ε΄γκριση εγκαταστα΄σεων εξαγωγη΄ς).

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 3 της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ, η Ελβετι΄α υποβα΄λλει στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ σχε΄διο στο οποι΄ο αναφε΄ρονται µε ακρι΄βεια τα µε΄τρα τα οποι΄α προτι΄θεται να εφαρµο΄σει για την
΄εγκριση των εγκαταστα΄σεω΄ν της.

2.

Στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 4 της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ, το εθνικο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την Ελβετι΄α ει΄ναι το
Ινστιτου΄το Κτηνιατρικη΄ς Βακτηριολογι΄ας του Πανεπιστηµι΄ου της Βε΄ρνης.

3.

Στο α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 1, πρω΄τη περι΄πτωση της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ η προϋπο΄θεση της παραµονη΄ς ισχυ΄ει
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν και στην Ελβετι΄α.
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4.

Σε περι΄πτωση αποστολη΄ς αβγω΄ν για επω΄αση προς την Κοινο΄τητα, οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να τηρη΄σουν τους
κανο΄νες ση΄µανσης που προβλε΄πονται απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1868/77 της Επιτροπη΄ς. Για την Ελβετι΄α τι΄θεται
το ση΄µα «CH».

5.

Η προϋπο΄θεση της παραµονη΄ς που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 9 στοιχει΄ο α) της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ εφαρµο΄ζεται
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην Ελβετι΄α.

6.

Η προϋπο΄θεση της παραµονη΄ς που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10 στοιχει΄ο α) της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ εφαρµο΄ζεται
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην Ελβετι΄α.

7.

Η προϋπο΄θεση της παραµονη΄ς που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 παρα΄γραφος 2, πρω΄τη περι΄πτωση, της οδηγι΄ας
90/539/ΕΟΚ εφαρµο΄ζεται τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην Ελβετι΄α.

8.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α πληροι΄ τις προϋποθε΄σεις του α΄ρθρου 12
παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ σε ο΄,τι αφορα΄ την ψευδοπανω΄λη των πτηνω΄ν και εποµε΄νως υπα΄γεται στο
καθεστω΄ς «της µη διενε΄ργειας εµβολιασµου΄ κατα΄ της ψευδοπανω΄λους των πτηνω΄ν». Το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄
Γραφει΄ο ενηµερω΄νει αµε΄σως την Επιτροπη΄ για οποιαδη΄ποτε µεταβολη΄ στις προϋποθε΄σεις που υπερι΄σχυσαν για την
αναγνω΄ριση του καθεστω΄τος. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, για να αναθεωρηθου΄ν οι
διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.

9.

Τα πουλερικα΄ αναπαραγωγη΄ς και απο΄δοσης που προορι΄ζονται για την Ελβετι΄α πρε΄πει, επι΄ ΄ενα ΄ετος απο΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, να πληρου΄ν τις εξη΄ς προϋποθε΄σεις:
—

να µην ΄εχει διαγνωσθει΄ κανε΄να περιστατικο΄ λοιµω΄δους λαρρυγγοτραχειι΄τιδας των ορνιθι΄ων στο κοπα΄δι καταγωγη΄ς
η΄ στο επωαστη΄ριο ΄εξι µη΄νες τουλα΄χιστον προ της αποστολη΄ς,

—

τα πουλερικα΄ αναπαραγωγη΄ς και απο΄δοσης δεν πρε΄πει να ΄εχουν εµβολιασθει΄ κατα΄ της λοιµω΄δους λαρρυγγοτραχειι΄τιδας των ορνιθι΄ων.

Οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου θα επανεξετασθου΄ν στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ εντο΄ς ενο΄ς ΄ετους απο΄
την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
10. Στο α΄ρθρο 15, οι αναφορε΄ς στο ο΄νοµα του κρα΄τους µε΄λους εφαρµο΄ζονται τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν και για την
Ελβετι΄α.
11. α)

Για τις αποστολε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α τα υγειονοµικα΄ πιστοποιητικα΄ ει΄ναι τα
προβλεπο΄µενα στο παρα΄ρτηµα IV της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ. Στη στη΄λη 9, οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄:»
αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

β)

Για τις αποστολε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα τα υγειονοµικα΄ πιστοποιητικα΄ ει΄ναι τα
προβλεπο΄µενα στο παρα΄ρτηµα IV της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ, τροποποιηµε΄να ως εξη΄ς:
—

στην επικεφαλι΄δα οι λε΄ξεις «Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα» αντικαθι΄στανται απο΄ τη λε΄ξη «Ελβετι΄α»,

—

στη στη΄λη 2, οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος καταγωγη΄ς» αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος καταγωγη΄ς: Ελβετι΄α»,

—

στη στη΄λη 14, οι πιστοποιη΄σεις που προβλε΄πονται υπο΄ α) αντικαθι΄στανται απο΄:
Υπο΄δειγµα 1: «Τα αυγα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 2: «Οι νεοσσοι΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 3: «Τα πουλερικα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 4: «Τα πουλερικα΄ η΄ αυγα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της
συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11,
προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 5: «Τα πουλερικα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 6: «Τα πουλερικα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)».

12. Σε περι΄πτωση αποστολω΄ν απο΄ την Ελβετι΄α προς τη Φινλανδι΄α η΄ τη Σουηδι΄α οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να
παρα΄σχουν, σε ο΄,τι αφορα΄ τη σαλµονε΄λα, τις εγγυη΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α.

30.4.2002
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V.
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΄ α και προϊο΄ντα της υδατοκαλλιε΄ργειας
Ζω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιανουαρι΄ου 1991 σχετικα΄
µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πουν τη δια΄θεση στην αγορα΄
ζω΄ων και προϊο΄ντων υδατοκαλλιε΄ργειας (ΕΕ L 46 της 19.2.1991,
σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου
95/22/ΕΟΚ (ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 1)

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 275 ΄εως 290 (ασθε΄νειες των ιχθυ΄ων
και των καραβι΄δων), και 297 (ε΄γκριση εγκαταστα΄σεων, ζωνω΄ν και
εργαστηρι΄ων)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως το α΄ρθρο 64α (ε΄γκριση των εγκαταστα΄σεων εξαγωγη΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς
Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Η ενδεχο΄µενη εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 5, 6 και 10 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ στην Ελβετι΄α αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της
Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Η ενδεχο΄µενη εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 12 και13 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ στην Ελβετι΄α αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της
Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

4.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 15 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να
εφαρµο΄σουν σχε΄δια δειγµατοληψι΄ας και διαγνωστικε΄ς µεθο΄δους συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄ κανονιστικη΄ ρυ΄θµιση.

5.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 17 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

6.

α)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ντων ζω΄ων, αβγω΄ν και γαµετω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ εγκεκριµε΄νη ζω΄νη, το
υπο΄δειγµα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ε κεφα΄λαιο Ι της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ.
'Οταν το ΄εγγραφο αυτο΄ καταρτι΄ζεται απο΄ τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς, στο σηµει΄ο VI οι λε΄ξεις «της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ»
αντικαθι΄στανται απο΄: «της συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11,
προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο V)».

β)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ντων ζω΄ων, αβγω΄ν και γαµετω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ εγκεκριµε΄νη εκµετα΄λλευση,
το υπο΄δειγµα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ε κεφα΄λαιο ΙΙ της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ.
'Οταν το ΄εγγραφο αυτο΄ καταρτι΄ζεται απο΄ τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς, στο σηµει΄ο VI οι λε΄ξεις «της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ»
αντικαθι΄στανται απο΄: «της συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11,
προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο V)».

γ)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ µαλακι΄ων που προε΄ρχονται απο΄ εγκεκριµε΄νη παρα΄κτια ζω΄νη, το υπο΄δειγµα του
εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα VI κεφα΄λαιο 3 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ.

δ)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ µαλακι΄ων που προε΄ρχονται απο΄ εγκεκριµε΄νη εκµετα΄λλευση, το υπο΄δειγµα του
εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα VI κεφα΄λαιο 4 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ.

ε)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ιχθυ΄ων, µαλακι΄ων η΄ καρκινοειδω΄ν εκτροφη΄ς, των αβγω΄ν και των γαµετω΄ν τους, που
δεν ανη΄κουν σε ει΄δη ευπαθη΄ στη λοιµω΄δη αιµοποιητικη΄ νε΄κρωση (ΝΗΙ), στη λοιµω΄δη αιµορραγικη΄ σηψαιµι΄α
(SHV) η΄ στη βοναµι΄ωση και στη µαρτειλι΄ωση, το υπο΄δειγµα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο
παρα΄ρτηµα Ι της απο΄φασης 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς.
'Οταν το ΄εγγραφο αυτο΄ καταρτι΄ζεται απο΄ τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς, στο σηµει΄ο VI στοιχει΄ο γ) οι λε΄ξεις «που
αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα Α στη΄λη 2 των πινα΄κων Ι και ΙΙ της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ» αντικαθι΄στανται απο΄ τις
λε΄ξεις: «ανα΄λογα µε την περι΄πτωση στη λοιµω΄δη αιµοποιητικη΄ νε΄κρωση, στη λοιµω΄δη αιµορραγικη΄ σηψαιµι΄α η΄
στη βοναµι΄ωση, τη µαρτειλι΄ωση».

στ)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ντων ιχθυ΄ων, µαλακι΄ων η΄ καρκινοειδω΄ν που δεν προε΄ρχονται απο΄ υδατοκαλλιε΄ργειες, των αβγω΄ν η΄ γαµετω΄ν τους, το υπο΄δειγµα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ της
απο΄φασης 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς.
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΄ν
'Εµβρυα βοοειδω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Σεπτεµβρι΄ου 1989 για
τον καθορισµο΄ των υγειονοµικω΄ν ο΄ρων που διε΄πουν το ενδοκοινοτικο΄
εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς εµβρυ΄ων κατοικιδι΄ων βοοειδω΄ν (ΕΕ L 302 της
19.10.1989, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση
94/113/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 53 της 24.2.1994, σ. 23)

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 56 ΄εως 58 (µεταφορα΄ εµβρυ΄ων)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α και 76 (ε΄γκριση των εγκαταστα΄σεων
εξαγωγη΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 15 της οδηγι΄ας 89/556/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

2.

α)

Για τις αποστολε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το
προβλεπο΄µενο το παρα΄ρτηµα Γ της οδηγι΄ας 89/556/ΕΟΚ. Στη στη΄λη 9, οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄»
αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

β)

Για τις εξαγωγε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το
προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα Γ της οδηγι΄ας 89/556/ΕΟΚ προσαρµοσµε΄νο ως εξη΄ς:
—

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α»·

—

στη στη΄λη 13 στοιχει΄α α) και β) οι λε΄ξεις «της οδηγι΄ας 89/556/ΕΟΚ» αντικαθι΄στανται απο΄: «της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο VI)».

VΙΙ.

Α.

΄ν
Σπε΄ρµα βοοειδω

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 88/407/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1988 για τον
καθορισµο΄ των απαιτη΄σεων υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που ισχυ΄ουν στις
ενδοκοινοτικε΄ς συναλλαγε΄ς και στις εισαγωγε΄ς κατεψυγµε΄νου σπε΄ρµατος
βοοειδω΄ν (ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και
της Σουηδι΄ας

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 51 ΄εως 55 (τεχνητη΄ γονιµοποι΄ηση)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α και 76 (ε΄γκριση των κε΄ντρων τεχνητη΄ς
γονιµοποι΄ησης ως επιχειρη΄σεων εξαγωγη΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ, λαµβα΄νεται υπο΄ψη ο΄τι
στην Ελβετι΄α ο΄λα τα κε΄ντρα περιλαµβα΄νουν µο΄νο ζω΄α που αντιδρου΄ν αρνητικα΄ στη δοκιµασι΄α οροεξουδετε΄ρωσης η΄ τη
δοκιµασι΄α Εlisa.

2.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο
της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς µε βα΄ση κυρι΄ως το
α΄ρθρο 16 της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ και το α΄ρθρο 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.
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α)

Για τις εξαγωγε΄ς απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το
προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα ∆ της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ.

β)

Για τις αποστολε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ που
προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα ∆ της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
—

στη στη΄λη ΙV οι αναφορε΄ς στην οδηγι΄α 88/407/ΕΟΚ αντικαθι΄στανται απο΄: «συµφωνι΄α µεταξυ΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο VII)».

VΙΙΙ.

Α.

Σπε΄ρµα χοι΄ρων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 για τον
καθορισµο΄ των απαιτη΄σεων υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που ισχυ΄ουν στο
ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο και στις εισαγωγε΄ς σπε΄ρµατος χοι΄ρων (ΕΕ L 224
της 18.8.1990, σ. 62), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη
προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 51 ΄εως 55 (τεχνητη΄ γονιµοποι΄ηση)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α και 76 (ε΄γκριση των κε΄ντρων τεχνητη΄ς
γονιµοποι΄ησης ως επιχειρη΄σεων εξαγωγη΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 90/429/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο
της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μεικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς µε βα΄ση κυρι΄ως το
α΄ρθρο 16 της οδηγι΄ας 90/429/ΕΟΚ και το α΄ρθρο 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

3.

α)

Για τις εξαγωγε΄ς απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το
προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα ∆ της οδηγι΄ας 90/429/ΕΟΚ µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄: στη στη΄λη 9 οι
λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

β)

Για τις αποστολε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ που
προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα ∆ της οδηγι΄ας 90/429/ΕΟΚ προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
—

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α»·

—

στη στη΄λη 13 οι αναφορε΄ς στην οδηγι΄α 90/429/ΕΟΚ αντικαθι΄στανται απο΄: «συµφωνι΄α µεταξυ΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο VΙΙΙ)».

ΙΧ.

Α.

Λοιπα΄ ει΄δη

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 13ης Ιουλι΄ου 1992 που
καθορι΄ζει τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πουν το εµπο΄ριο και
τις εισαγωγε΄ς στην Κοινο΄τητα ζω΄ων, σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων που
δεν υπο΄κεινται ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου, στις
ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα Ι του παραρτη΄µατος Α
της οδηγι΄ας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 95/176/ΕΚ της Επιτροπη΄ς
(ΕΕ L 117 της 25.5.1995, σ. 23)

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 51 ΄εως 55 (τεχνητη΄ γονιµοποι΄ηση)
και 56 ΄εως 58 (µεταφορα΄ εµβρυ΄ων)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 25 ΄εως 30 (εισαγωγη΄ σκυ΄λων και γα΄των και
λοιπω΄ν ζω΄ων), 64 (προϋποθε΄σεις εξαγωγη΄ς), 64α και 76 (ε΄γκριση
των κε΄ντρων τεχνητη΄ς γονιµοποι΄ησης και οµα΄δων συλλογη΄ς ως
επιχειρη΄σεων εξαγωγη΄ς)

L 114/328
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30.4.2002

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος το σηµει΄ο αυτο΄ καλυ΄πτει το εµπο΄ριο ζω΄ντων ζω΄ων που δεν
υπο΄κεινται στις διατα΄ξεις των σηµει΄ων Ι ΄εως V, του σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων που δεν υπο΄κεινται στις
διατα΄ξεις των σηµει΄ων VI ΄εως και VIII.

2.

Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α δεσµευ΄ονται ω΄στε το εµπο΄ριο ζω΄ντων ζω΄ων, του σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και
των εµβρυ΄ων που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 1 να µην απαγορευ΄εται η΄ να µην περιορι΄ζεται για υγειονοµικου΄ς λο΄γους
α΄λλους πλην εκει΄νων που προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, και ιδι΄ως των µε΄τρων
διασφα΄λισης που ενδεχοµε΄νως λαµβα΄νονται δυνα΄µει του α΄ρθρου 20.

3.

α)

Για τις εξαγωγε΄ς απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α οπληφο΄ρων ειδω΄ν α΄λλων πλην εκει΄νων που
αναφε΄ρονται στα σηµει΄α Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα Ε
της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ, που συµπληρω΄νεται µε τη βεβαι΄ωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 6 σηµει΄ο Α
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο στ) της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

β)

Για τις αποστολε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ που
προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα Ε της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ, που συµπληρω΄νεται µε τη βεβαι΄ωση που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 6 σηµει΄ο Α παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο στ) της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
—

4.

η αναφορα΄ στην οδηγι΄α 64/432/ΕΟΚ αντικαθι΄σταται απο΄: «συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο ΙΧ)».

α)

Για τις εξαγωγε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α λαγο΄µορφων, το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄
ει΄ναι το προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα Ε της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ, συµπληρωµε΄νο ενδεχοµε΄νως µε τη
βεβαι΄ωση που εµφαι΄νεται στο α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2, δευ΄τερο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

β)

Για τις εξαγωγε΄ς της Ελβετι΄ας προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα λαγο΄µορφων εφαρµο΄ζεται το υγειονοµικο΄
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα Ε της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΕ συµπληρωµε΄νο µε τη βεβαι΄ωση
που εµφαι΄νεται στο α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2, δευ΄τερο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ. Η βεβαι΄ωση αυτη΄
δυ΄ναται να προσαρµο΄ζεται απο΄ τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς προκειµε΄νου να περιλαµβα΄νει αναλυτικω΄ς τις απαιτη΄σεις
του α΄ρθρου 9 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

5.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2, τε΄ταρτο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ
πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

6.

α)

Οι αποστολε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α σκυ΄λων και γα΄των υπα΄γονται στις διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

β)

Οι αποστολε΄ς σκυ΄λων και γα΄των απο΄ την Ελβετι΄α προς τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας πλην του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου, της Ιρλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας υπα΄γονται στις απαιτη΄σεις που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ. Οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δυ΄νανται να προσαρµο΄σουν τη
βεβαι΄ωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α), πε΄µπτη περι΄πτωση, ω΄στε να εµφαι΄νονται
αναλυτικα΄ οι απαιτη΄σεις του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄α α) και β), και παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο β) της
οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

γ)

Οι αποστολε΄ς σκυ΄λων και γα΄των απο΄ την Ελβετι΄α προς το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, την Ιρλανδι΄α και τη Σουηδι΄α
υπα΄γονται στις απαιτη΄σεις που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 3 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ. Το
πιστοποιητικο΄ που πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται ει΄ναι το προβλεπο΄µενο απο΄ την απο΄φαση 94/273/ΕΚ της
Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄: οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος αποστολη΄ς» αντικαθι΄στανται απο΄ τις λε΄ξεις
«κρα΄τος αποστολη΄ς: Ελβετι΄α». Το συ΄στηµα ταυτοποι΄ησης ει΄ναι το προβλεπο΄µενο απο΄ την απο΄φαση 94/274/ΕΚ
της Επιτροπη΄ς.

α)

Για τις αποστολε΄ς σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων αιγοπροβα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την
Ελβετι΄α ισχυ΄ουν τα πιστοποιητικα΄ που προβλε΄πονται στην απο΄φαση 95/388/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε τις
ακο΄λουθες προσαρµογε΄ς:

7.

β)

—

στους τι΄τλους οι λε΄ξεις «η΄ µε την Ελβετι΄α», παρεµβα΄λλονται µετα΄ τη λε΄ξη «ενδοκοινοτικο΄»,

—

στη στη΄λη 9 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς της Ελβετι΄ας προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων αιγοπροβα΄των
ισχυ΄ουν τα πιστοποιητικα΄ που προβλε΄πονται στην απο΄φαση 95/388/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε τις ακο΄λουθες
προσαρµογε΄ς:
—

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς», αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α»,

—

στη στη΄λη 13 οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δυ΄νανται να συµπεριλα΄βουν αναλυτικα΄ τις απαιτη΄σεις που αναφε΄ρονται.
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8.

α)

Για τις αποστολε΄ς σπε΄ρµατος ιπποειδω΄ν απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/307/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

β)

α)

β)

στη στη΄λη 9 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων ιπποειδω΄ν απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/294/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

10. α)

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς», αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων ιπποειδω΄ν απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/294/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

β)

στη στη΄λη 9 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς σπε΄ρµατος ιπποειδω΄ν απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/307/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

9.

L 114/329

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς», αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων χοι΄ρων απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/483/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε τις ακο΄λουθες προσαρµογε΄ς:
—

στον τι΄τλο παρεµβα΄λλονται µετα΄ τη λε΄ξη «ενδοκοινοτικο΄» οι λε΄ξεις «η΄ µε την Ελβετι΄α»,

—

στη στη΄λη 9 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων χοι΄ρων απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/483/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς», αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α»·

11. Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 24 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στην
παρα΄γραφο 2 πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.
12. Για το εµπο΄ριο των ζω΄ντων ζω΄ων που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 1, µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της
Ελβετι΄ας, ισχυ΄ει τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν το πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα Ε της οδηγι΄ας
92/65/ΕΟΚ.
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Προσα΄ρτηµα 3

΄ ντων ζωω
΄ ν και ορισµε΄νων ζωϊκω
΄ ν προϊο΄ντων τρι΄των χωρω
΄ν
Εισαγωγη΄ ζω

Ι.

Α.

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα — Νοµοθεσι΄α

Βοοειδη΄, χοι΄ροι, αιγοπρο΄βατα
Οδηγι΄α 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 12ης ∆εκεµβρι΄ου 1972 για τα υγειονοµικα΄ προβλη΄µατα και τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα κατα΄ την εισαγωγη΄ ζω΄ων του βοει΄ου, χοιρει΄ου, προβει΄ου και αιγει΄ου ει΄δους, νωπω΄ν κρεα΄των η΄ προϊο΄ντων µε
βα΄ση το κρε΄ας προε΄λευσης τρι΄των χωρω΄ν (ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Β.

Ιπποειδη΄
Οδηγι΄α 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που
διε΄πουν τη διακι΄νηση των ιπποειδω΄ν και τις εισαγωγε΄ς ιπποειδω΄ν προε΄λευσης τρι΄των χωρω΄ν (ΕΕ L 224 της 18.8.1990,
σ. 42), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Γ.

΄ αση
Πουλερικα΄ και αβγα΄ προς επω
Οδηγι΄α 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 15ης Οκτωβρι΄ου 1990 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που
διε΄πουν τις ενδοκοινοτικε΄ς συναλλαγε΄ς και τις εισαγωγε΄ς πουλερικω΄ν και αβγω
΄ ν για επω΄αση προε΄λευσης τρι΄των χωρω΄ν
(ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 95/22/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ
L 243 της 11.10.1995, σ. 1).

∆.

΄ α υδατοκαλλιε΄ργειας
Ζω
Οδηγι΄α 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιανουαρι΄ου 1991 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που
διε΄πουν τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ων και προϊο΄ντων της υδατοκαλλιε΄ργειας (ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 95/22/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 1).

Ε.

Μαλα΄κια
Οδηγι΄α 91/492/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 15ης Ιουλι΄ου 1991 περι΄ καθορισµου΄ των υγειονοµικω΄ν κανο΄νων που
διε΄πουν την παραγωγη΄ και τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ντων δι΄θυρων µαλακι΄ων (ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 1), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

΄ν
ΣΤ. 'Εµβρυα βοοειδω
Οδηγι΄α 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Σεπτεµβρι΄ου 1989 για τον καθορισµο΄ των υγειονοµικω΄ν ο΄ρων που
διε΄πουν το ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς εµβρυ΄ων κατοικιδι΄ων βοοειδω΄ν (ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 94/113/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 53 της 24.2.1994, σ. 23).

Ζ.

΄ν
Σπε΄ρµα βοοειδω
Οδηγι΄α 88/407/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1988 για τον καθορισµο΄ των απαιτη΄σεων υγειονοµικου΄
ελε΄γχου που ισχυ΄ουν στις ενδοκοινοτικε΄ς συναλλαγε΄ς και τις εισαγωγε΄ς κατεψυγµε΄νου σπε΄ρµατος βοοειδω΄ν (ΕΕ L 194
της 22.7.1988, σ. 10), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας
και της Σουηδι΄ας.
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Σπε΄ρµα χοι΄ρων
Οδηγι΄α 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 για τον καθορισµο΄ των απαιτη΄σεων υγειονοµικου΄
ελε΄γχου που ισχυ΄ουν στο ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς σπε΄ρµατος χοι΄ρων (ΕΕ L 224 της 18.8.1990,
σ. 62), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Θ.

΄ ντα ζω
΄ α (γενικα΄)
Λοιπα΄ ζω
Οδηγι΄α 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 13ης Ιουλι΄ου 1992 που καθορι΄ζει τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχουν που
διε΄πουν το εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς στην Κοινο΄τητα ζω΄ντων ζω΄ων, σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων που δεν
υπο΄κεινται, ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου, στις ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα Ι του
παραρτη΄µατος Α της οδηγι΄ας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
την απο΄φαση 95/176/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 23).

II.

Ελβετι΄α — Νοµοθεσι΄α

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, τη διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11).

ΙΙΙ.

Κανο΄νες εφαρµογη΄ς

Γενικω΄ς, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο θα εφαρµο΄ζει τις ΄διες
ι
διατα΄ξεις µε εκει΄νες που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο Ι
του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος. Ωστο΄σο, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο δυ΄ναται να θεσπι΄σει πιο περιοριστικα΄ µε΄τρα
και να απαιτη΄σει προ΄σθετες εγγυη΄σεις. Στην περι΄πτωση αυτη΄, και χωρι΄ς να θι΄γεται η δυνατο΄τητα α΄µεσης εφαρµογη΄ς των
µε΄τρων αυτω΄ν, θα διεξα΄γονται διαβουλευ΄σεις στο πλαι΄σιο της Μεικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς για την εξευ΄ρεση των
ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων. Στην περι΄πτωση που το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο επιθυµει΄ να εφαρµο΄σει λιγο΄τερο
περιοριστικα΄ µε΄τρα ενηµερω΄νει προηγουµε΄νως τις αρµο΄διες υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς. Στην περι΄πτωση αυτη΄ θα διεξα΄γονται
διαβουλευ΄σεις στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς για την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων. Εν αναµονη΄
των λυ΄σεων αυτω΄ν οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεν εφαρµο΄ζουν τα προβλεφθε΄ντα µε΄τρα.
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Προσα΄ρτηµα 4
΄ ν απο΄ τρι΄τες χω
΄ ρες
Ζωωτεχνι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νων των εισαγωγω

Ι.

Α.

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα — Νοµοθεσι΄α

Βοοειδη΄
Οδηγι΄α 77/504/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουλι΄ου 1977 περι΄ των ζω΄ων αναπαραγωγη΄ς του βοει΄ου ει΄δους
καθαρο΄αιµου γε΄νους (ΕΕ L 206 της 12.8.1977, σ. 8), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης
της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Β.

Χοι΄ροι
Οδηγι΄α 88/661/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1988 σχετικα΄ µε τους ζωοτεχνικου΄ς κανο΄νες που
εφαρµο΄ζονται στα αναπαραγωγα΄ χοιροειδη΄ (ΕΕ L 382 της 31.12.1988, σ. 36), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Γ.

Αιγοπρο΄βατα
Οδηγι΄α 89/361/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 30η΄ς Μαι΅ου 1989 που αφορα΄ τα αιγοειδη΄ και προβατοειδη΄ αναπαραγωγη΄ς
καθαρη΄ς φυλη΄ς (ΕΕ L 153 της 6.6.1989, σ. 30).

∆.

Ε.

Ιπποειδη΄
α)

Οδηγι΄α 90/427/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους ζωοτεχνικου΄ και
γενεαλογικου΄ χαρακτη΄ρα που διε΄πουν το ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο ιπποειδω΄ν (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 55).

β)

Οδηγι΄α 90/428/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο ιπποειδω΄ν που
προορι΄ζονται για αγω΄νες και µε τους ο΄ρους συµµετοχη΄ς στους αγω΄νες αυτου΄ς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990,
σ. 60).

΄ α καθαρα΄ς φυλη΄ς
Ζω
Οδηγι΄α 91/174/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Μαρτι΄ου 1991 σχετικα΄ µε τους ζωοτεχνικου΄ς και γενεαλογικου΄ς
ο΄ρους που διε΄πουν την εµπορι΄α ζω΄ων φυλη΄ς (ρα΄τσας) και σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν 77/504/ΕΟΚ και
90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 85 της 5.4.1991, σ. 37).

΄ ρες
ΣΤ. Εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω
Οδηγι΄α 94/28/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουνι΄ου 1994 για τον καθορισµο΄ των αρχω΄ν σχετικα΄ µε τους
ζωοτεχνικου΄ς και γενεαλογικου΄ς ο΄ρους που εφαρµο΄ζονται κατα΄ τις εισαγωγε΄ς προελευ΄σεως τρι΄των χωρω΄ν ζω΄ων, του
σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και των εµβρυ΄ων τους και για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 77/504/ΕΟΚ περι΄ των ζω΄ων
αναπαραγωγη΄ς του βοει΄ου ει΄δους καθαρο΄αιµου γε΄νους (ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 66).

ΙΙ.

Ελβετι΄α — Νοµοθεσι΄α

Οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς κατα΄ρτισαν και ΄εθεσαν υπο΄ διαβου΄λευση σχε΄διο νο΄µου για τη γεωργι΄α. Το σχε΄διο αυτο΄ προβλε΄πει την
αρµοδιο΄τητα, για το Οµοσπονδιακο΄ Συµβου΄λιο, να θεσπι΄ζει διατα΄γµατα στον τοµε΄α που αφορα΄ το παρο΄ν προσα΄ρτηµα. Απο΄
την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να θεσπι΄σουν παρο΄µοια νοµοθεσι΄α µε
αποτελε΄σµατα ταυτο΄σηµα µε εκει΄να που εµφαι΄νονται στο σηµει΄ο Ι του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος. Μο΄λις καταστει΄ δυνατο΄ οι
διατα΄ξεις του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος θα αναθεωρηθου΄ν βα΄σει των νε΄ων διατα΄ξεων που θα θεσπι΄σουν οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς.
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ΙΙΙ. Μεταβατικε΄ς διατα΄ξεις
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων των σχετικω΄ν µε τους ζωοτεχνικου΄ς ελε΄γχους, που εµφαι΄νονται στα προσαρτη΄µατα 5 και 6,
οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να εξασφαλι΄σουν ο΄τι οι αποστολε΄ς ζω΄ων, σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων πραγµατοποιου΄νται
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 94/28/ΕΚ του Συµβουλι΄ου.
Σε περι΄πτωση δυσχερειω΄ν στο εµπο΄ριο, συγκαλει΄ται η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς των Μερω΄ν.
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Προσα΄ρτηµα 5

'Ελεγχοι και τε΄λη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εµπο΄ριο µεταξυ΄ Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας

Ι.

Συ΄στηµα ΑΝΙΜΟ
Η Επιτροπη΄, σε συνεργασι΄α µε το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο, εντα΄σσει την Ελβετι΄α στο µηχανογραφικο΄
συ΄στηµα ΑΝΙΜΟ. Εα΄ν χρεια΄ζεται, καθορι΄ζονται µεταβατικα΄ µε΄τρα στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

ΙΙ.

Κανο΄νες για τα ιπποειδη΄
Οι ΄ελεγχοι οι σχετικοι΄ µε το εµπο΄ριο µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας διενεργου΄νται συ΄µφωνα µε
τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄ µε τους κτηνιατρικου΄ς και
ζωοτεχνικου΄ς ελε΄γχους που εφαρµο΄ζονται στο ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο ορισµε΄νων ζω΄ντων ζω΄ων και προϊο΄ντων µε
προοπτικη΄ την υλοποι΄ηση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την οδηγι΄α 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49).
Η εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων που προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 9 και 22 αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς
Επιτροπη΄ς.

ΙΙΙ.

΄ α που προορι΄ζονται για µεθοριακη΄ βο΄σκηση
Κανο΄νες για τα ζω
1.

Ο επι΄σηµος κτηνι΄ατρος της χω΄ρας αποστολη΄ς:
—

ενηµερω΄νει 48 ω΄ρες πριν τον επι΄σηµο κτηνι΄ατρο της χω΄ρας προορισµου΄ για την αποστολη΄ των ζω΄ων·

—

εξετα΄ζει τα ζω΄α κατα΄ τις 48 ω΄ρες που προηγου΄νται της αναχω΄ρησης προς βο΄σκηση τα ζω΄α πρε΄πει να ει΄ναι
δεο΄ντως ταυτοποιηµε΄να·

—

εκδι΄δει πιστοποιητικο΄ συ΄µφωνα µε υπο΄δειγµα που καταρτι΄ζει η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

2.

Ο επι΄σηµος κτηνι΄ατρος της χω΄ρας προορισµου΄ διενεργει΄ τον ΄ελεγχο των ζω΄ων µο΄λις αυτα΄ εισαχθου΄ν στη χω΄ρα
προορισµου΄, για να εξετα΄σει εα΄ν συµφωνου΄ν µε τους κανο΄νες που προβλε΄πονται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα.

3.

Καθο΄λη τη δια΄ρκεια της βο΄σκησης τα ζω΄α πρε΄πει να παραµε΄νουν υπο΄ τελωνειακο΄ ΄ελεγχο.

4.

Ο κα΄τοχος των ζω΄ων πρε΄πει, σε γραπτη΄ δη΄λωση΄ του:

5.

α)

να δε΄χεται να συµµορφωθει΄ µε ο΄λα τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται κατ' εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων που
προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και µε κα΄θε α΄λλο µε΄τρο που θεσπι΄ζεται σε τοπικο΄ επι΄πεδο, ο΄πως
και κα΄θε κα΄τοχος ζω΄ων απο΄ την Κοινο΄τητα/Ελβετι΄α·

β)

να αναλαµβα΄νει τις δαπα΄νες των ελε΄γχων που προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος·

γ)

να παρε΄χει πλη΄ρη συνεργασι΄α για την υλοποι΄ηση των τελωνειακω΄ν η΄ κτηνιατρικω΄ν ελε΄γχων που απαιτου΄νται
απο΄ τις επι΄σηµες αρχε΄ς της χω΄ρας αποστολη΄ς η΄ της χω΄ρας προορισµου΄.

Η βο΄σκηση πρε΄πει να περιορι΄ζεται σε µεθοριακη΄ ζω΄νη 10 χιλιοµε΄τρων η΄, σε περι΄πτωση ειδικω΄ν συνθηκω΄ν
δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νων, σε µεγαλυ΄τερο βα΄θος και στις δυ΄ο πλευρε΄ς των συνο΄ρων µεταξυ΄ Ελβετι΄ας και
Κοινο΄τητας.
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Σε περι΄πτωση εµφα΄νισης ασθενειω΄ν, λαµβα΄νονται τα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα κατο΄πιν κοινη΄ς συµφωνι΄ας µεταξυ΄ των
αρµοδι΄ων κτηνιατρικω΄ν αρχω΄ν.
Το θε΄µα των ενδεχο΄µενων δαπανω΄ν θα εξετασθει΄ απο΄ τις αρχε΄ς αυτε΄ς. Εα΄ν χρειαστει΄, το θε΄µα θα συζητηθει΄ στην
Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

IV.

V.

VI.

Ειδικοι΄ κανο΄νες
Α.

Για τα ζω΄α σφαγη΄ς που προορι΄ζονται για το σφαγει΄ο της Βασιλει΄ας, θα διενεργει΄ται µο΄νο ΄ενας ΄ελεγχος εγγρα΄φων
σε ΄ενα απο΄ τα σηµει΄α εισο΄δου στην ελβετικη΄ επικρα΄τεια. Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει µο΄νο για τα ζω΄α καταγωγη΄ς
απο΄ το διαµε΄ρισµα του 'Ανω Ρη΄νου η΄ τα Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald και την
πο΄λη του Freiburg i.B. Η δια΄ταξη αυτη΄ µπορει΄ να επεκταθει΄ και σε α΄λλα σφαγει΄α κατα΄ µη΄κος των συνο΄ρων
µεταξυ΄ ΕΚ και Ελβετι΄ας.

B.

Για τα ζω΄α που προορι΄ζονται για τον τελωνειακο΄ θυ΄λακα του Livigno, θα διενεργει΄ται µο΄νο ΄ενας ΄ελεγχος
εγγρα΄φων στο Ponte Gallo. Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει µο΄νο για τα ζω΄α καταγωγη΄ς απο΄ το καντο΄νι των Grisons.
Η δια΄ταξη αυτη΄ µπορει΄ να επεκταθει΄ και σε α΄λλες ζω΄νες υπο΄ τελωνειακο΄ ΄ελεγχο που βρι΄σκονται κατα΄ µη΄κος των
συνο΄ρων µεταξυ΄ ΕΚ και Ελβετι΄ας.

Γ.

Για τα ζω
΄ α που προορι΄ζονται για το καντο΄νι των Grisons θα διενεργει΄ται µο΄νο ΄ενας ΄ελεγχος εγγρα΄φων στο
Drossa. Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει µο΄νο για τα ζω΄α καταγωγη΄ς απο΄ τον τελωνειακο΄ θυ΄λακα του Livigno. Η
δια΄ταξη αυτη΄ µπορει΄ να επεκταθει΄ και σε α΄λλες ζω΄νες υπο΄ τελωνειακο΄ ΄ελεγχο που βρι΄σκονται κατα΄ µη΄κος των
συνο΄ρων µεταξυ΄ ΕΚ και Ελβετι΄ας.

∆.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α που φορτω΄νονται απευθει΄ας η΄ ο΄χι σε τρε΄νο σε σηµει΄ο του εδα΄φους της ΕΚ για να εκφορτωθου΄ν
σε α΄λλο σηµει΄ο της ΕΚ κατο΄πιν διαµετακο΄µισης απο΄ την ελβετικη΄ επικρα΄τεια, απαιτει΄ται µο΄νο η προηγου΄µενη
ενηµε΄ρωση των κτηνιατρικω΄ν ελβετικω΄ν αρχω΄ν. Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει µο΄νο για τα τρε΄να των οποι΄ων δεν
µεταβα΄λλεται η συ΄νθεση κατα΄ τη µεταφορα΄.

΄ α που προ΄κειται να διε΄λθουν απο΄ το κοινοτικο΄ η΄ το ελβετικο΄ ΄εδαφος
Κανο΄νες για τα ζω
Α.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας, που προ΄κειται να διε΄λθουν απο΄ το ελβετικο΄ ΄εδαφος, οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς
διενεργου΄ν µο΄νο ΄ελεγχο εγγρα΄φων. Σε περι΄πτωση υπο΄νοιας δυ΄νανται να διενεργου΄ν ο΄λους τους αναγκαι΄ους
ελε΄γχους.

Β.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, που πρε΄πει να διε΄λθουν απο΄ το κοινοτικο΄ ΄εδαφος, οι κοινοτικε΄ς αρχε΄ς
διενεργου΄ν µο΄νο ΄ελεγχο εγγρα΄φων. Σε περι΄πτωση υπο΄νοιας δυ΄νανται να διενεργου΄ν ο΄λους τους αναγκαι΄ους
ελε΄γχους. Οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς εγγυω΄νται ο΄τι τα ζω΄α αυτα΄ συνοδευ΄ονται απο΄ πιστοποιητικο΄ µη απαγο΄ρευσης
εισο΄δου που εκδι΄δεται απο΄ τις αρχε΄ς της πρω΄της τρι΄της χω΄ρας προορισµου΄.

Γενικοι΄ κανο΄νες
Οι παρου΄σες διατα΄ξεις εφαρµο΄ζονται στις περιπτω΄σεις που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τις παραγρα΄φους ΙΙ ΄εως V.
Α.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας η΄ Ελβετι΄ας, που προορι΄ζονται για εισαγωγη΄, πρε΄πει να διενεργου΄νται
οι εξη΄ς ΄ελεγχοι:
—

΄ελεγχοι εγγρα΄φων

—

΄ελεγχοι ταυτο΄τητας
και, σε περι΄πτωση υποψι΄ας:

—
Β.

φυσικοι΄ ΄ελεγχοι.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α χωρω΄ν α΄λλων πλην των υπαγοµε΄νων στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα, που ΄εχουν αποτελε΄σει αντικει΄µενο
των ελε΄γχων οι οποι΄οι προβλε΄πονται απο΄ την οδηγι΄α 91/496/ΕΟΚ, πρε΄πει να διενεργου΄νται οι εξη΄ς ΄ελεγχοι:
—

΄ελεγχοι εγγρα΄φων

—

΄ελεγχοι ταυτο΄τητας
και, σε περι΄πτωση υποψι΄ας:

—

φυσικοι΄ ΄ελεγχοι.
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VII. Συνοριακοι΄ σταθµοι΄ ελε΄γχου — Εµπο΄ριο µεταξυ΄ Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας
Α.

Για την Κοινο΄τητα:

για τη Γερµανι΄α, οι ακο΄λουθοι σταθµοι΄:
—

Bietingen

οδικο΄ς

—

Konstanz Strasse

οδικο΄ς

—

Weil am Rhein/Mannheim

οδικο΄ς, σιδηροδροµικο΄ς,

για τη Γαλλι΄α, οι ακο΄λουθοι σταθµοι΄:
—

Divonne

οδικο΄ς

—

Saint Julien/Bardonnex

οδικο΄ς

—

Ferney-Voltaire/Γενευ΄η

αεροπορικο΄ς

—

Saint-Louis/Βασιλει΄α

αεροπορικο΄ς,

για την Ιταλι΄α, οι ακο΄λουθοι σταθµοι΄:
—

Campocologno

σιδηροδροµικο΄ς

—

Chiasso

οδικο΄ς, σιδηροδροµικο΄ς

—

Grand San Bernardo-Pollein

οδικο΄ς,

για την Αυστρι΄α, τα σηµει΄α διε΄λευσης και οι το΄ποι ελε΄γχου που αντιστοιχου΄ν στα ακο΄λουθα:

Β.

—

Tisis

οδικο΄ς

—

Höchst

οδικο΄ς

—

Buchs

σιδηροδροµικο΄ς.

Για την Ελβετι΄α:
—

µε τη Γερµανι΄α

Thayngen
Kreuzlingen
Bâle

οδικο΄ς
οδικο΄ς
οδικο΄ς/σιδ/κο΄ς/αεροπορικο΄ς

—

µε τη Γαλλι΄α:

Bardonnex
Βασιλει΄α
Γενευ΄η

οδικο΄ς
οδικο΄ς/σιδ/κο΄ς/αεροπορικο΄ς
οδικο΄ς/σιδ/κο΄ς

—

µε την Ιταλι΄α:

Campocologno
Chiasso
Martigny

οδικο΄ς
οδικο΄ς/σιδ/κο΄ς
οδικο΄ς

—

µε την Αυστρι΄α:

Schaanwald
St. Margrethen
Buchs

οδικο΄ς
οδικο΄ς
σιδηροδροµικο΄ς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
΄ ρες
Εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω

Ι.

Νοµοθεσι΄α
Οι ΄ελεγχοι οι σχετικοι΄ µε τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες διενεργου΄νται συ΄µφωνα µε τη σχετικε΄ς διατα΄ξεις της οδηγι΄ας
91/496/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 15ης Ιουλι΄ου 1991 για τον καθορισµο΄ των βασικω΄ν αρχω΄ν σχετικα΄ µε την
οργα΄νωση των κτηνιατρικω΄ν ελε΄γχων των ζω΄ων προελευ΄σεως τρι΄των χωρω΄ν που εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα και περι΄
τροποποιη΄σεως των οδηγιω΄ν 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 24.4.1991, σ. 56), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

ΙΙ.

Κανο΄νες εφαρµογη΄ς
Α.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 6 της οδηγι΄ας 91/496/ΕΟΚ, οι συνοριακοι΄ σταθµοι΄ ελε΄γχου ει΄ναι οι
εξη΄ς: Αεροδρο΄µιο Βασιλει΄ας-Μυλου΄ζης, Αεροδρο΄µιο Γενευ΄ης και Αεροδρο΄µιο Ζυρι΄χης. Οι µεταγενε΄στερες
τροποποιη΄σεις αποτελου΄ν αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

Β.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως
του α΄ρθρου 19 της οδηγι΄ας 91/496/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ειδικε΄ς διατα΄ξεις
—

Για τη Γαλλι΄α, οι περιπτω΄σεις του Ferney-Voltaire/Αεροδρο΄µιο Γενευ΄ης και του St. Louis/Αεροδρο΄µιο Βασιλει΄ας
θα αποτελε΄σουν αντικει΄µενο διαβουλευ΄σεων στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

—

Για την Ελβετι΄α, η περι΄πτωση του Αεροδροµι΄ου Genève-Cointrin και του Αεροδροµι΄ου Βασιλει΄ας-Μυλου΄ζης
θα αποτελε΄σουν αντικει΄µενο διαβου΄λευσης στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

Ι.

Αµοιβαι΄α βοη΄θεια
Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Οδηγι΄α 89/608/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης Νοεµβρι΄ου 1989 για
την αµοιβαι΄α συνδροµη΄ µεταξυ΄ των διοικητικω΄ν αρχω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν
και τη συνεργασι΄α των αρχω΄ν αυτω΄ν µε την Επιτροπη΄, µε σκοπο΄ τη
διασφα΄λιση της ορθη΄ς εφαρµογη΄ς της κτηνιατρικη΄ς και ζωοτεχνικη΄ς
νοµοθεσι΄ας (ΕΕ L 351 της 2.12.1989, σ. 34)

Νο΄µος της 1ης Ιουλι΄ου 1966 για τις επιζωοτι΄ες (LFE), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 57

Β.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 10, 11 και 16 της οδηγι΄ας 89/608/ΕΟΚ αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς
Επιτροπη΄ς.

ΙΙ.

΄ ων
Ταυτοποι΄ηση των ζω
Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Οδηγι΄α 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 27ης Νοεµβρι΄ου 1992 για
την αναγνω΄ριση και την καταγραφη΄ των ζω΄ων (ΕΕ L 355 της 5.12.1992,
σ. 32), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της
Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS 916.401), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 7 ΄εως 22 (καταγραφη΄ και αναγνω΄ριση)
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2, του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α), 5ο εδα΄φιο και παρα΄γραφος 2
της οδηγι΄ας 92/102/ΕΟΚ αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Για την εσωτερικη΄ διακι΄νηση στην Ελβετι΄α χοι΄ρων και αιγοπροβα΄των, η ηµεροµηνι΄α που πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη
στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 3 ει΄ναι η 1η Ιουλι΄ου 1999.

3.

Στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 10 της οδηγι΄ας 92/102/ΕΟΚ, ο συντονισµο΄ς για την ενδεχο΄µενη εφαρµογη΄ των ηλεκτρονικω΄ν
µηχανισµω΄ν ταυτοποι΄ησης αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

ΙΙΙ. Συ΄στηµα SHIFT

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Απο΄φαση 92/438/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 13ης Ιουλι΄ου 1992 για τη
µηχανογρα΄φηση των κτηνιατρικω΄ν διαδικασιω΄ν εισαγωγη΄ς (σχε΄διο SHIFT),
για την τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν 90/675/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και
91/628/ΕΟΚ και της απο΄φασης 90/424/ΕΟΚ και για την κατα΄ργηση της
απο΄φασης 88/192/ΕΟΚ (ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της
Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS 916.401)

Β.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Επιτροπη΄, σε συνεργασι΄α µε το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο, εντα΄σσει την Ελβετι΄α στο συ΄στηµα SHIFT, ο΄πως
προβλε΄πεται απο΄ την απο΄φαση 92/438/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου.

ΙV.

΄ ων
Προστασι΄α των ζω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Απο΄φαση 91/628/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 19ης Νοεµβρι΄ου 1991 για
την προστασι΄α των ζω΄ων κατα΄ τη µεταφορα΄ και για την τροποποι΄ηση των
οδηγιω΄ν 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ L 340 της 11.12.1991,
σ. 17), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 95/29/ΕΚ του
Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 148 της 30.6.1995, σ. 52)

∆ια΄ταγµα της 27ης Μαι΅ου 1981 για την προστασι΄α των ζω΄ων (RS 455.1)

Β.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, τη διαµετακο΄µιση
και την εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να τηρη΄σουν τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 91/628/ΕΟΚ για το εµπο΄ριο µεταξυ΄ Ελβετι΄ας
και Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και για τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες.

2.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 8, τε΄ταρτο εδα΄φιο, της οδηγι΄ας 91/628/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο
της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 10 της οδηγι΄ας 91/628/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 65 του διατα΄γµατος για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και
εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 27 Ιουνι΄ου 1995
(RS 916.443.11).

4.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 3, δευ΄τερο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 91/628/ΕΟΚ
πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.
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V.

Σπε΄ρµα, ωα΄ρια και ΄εµβρυα

Εφαρµο΄ζονται, τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν, οι διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου 1, σηµει΄ο VI και του κεφαλαι΄ου 2 του παρο΄ντος
προσαρτη΄µατος.
VΙ.

Τε΄λη

Α.

Για τους ελε΄γχους των ζω΄ντων ζω΄ων προελευ΄σεως χωρω΄ν α΄λλων πλην των υπαγοµε΄νων στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα, οι
ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να εισπρα΄ττουν τουλα΄χιστον τα τε΄λη που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα Γ κεφα΄λαιο 2
της οδηγι΄ας 96/43/ΕΚ.

Β.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας η΄ Ελβετι΄ας, που προορι΄ζονται για εισαγωγη΄ στην Κοινο΄τητα η΄ την Ελβετι΄α,
εισπρα΄ττονται τα εξη΄ς τε΄λη:
2,5 EUR/t, µε ελα΄χιστο ποσο΄ 15 EUR και µε΄γιστο ποσο΄ 175 EUR ανα΄ παρτι΄δα.

Γ.

∆.

∆εν εισπρα΄ττονται τε΄λη για:
—

τα ζω΄α σφαγη΄ς που προορι΄ζονται για το σφαγει΄ο Βασιλει΄ας·

—

τα ζω΄α που προορι΄ζονται για τον τελωνειακο΄ θυ΄λακα του Livigno·

—

τα ζω΄α που προορι΄ζονται για το καντο΄νι του Grisons·

—

τα ζω΄ντα ζω΄α που φορτω΄νονται απευθει΄ας η΄ ο΄χι στο τρε΄νο σε κα΄ποιο σηµει΄ο του εδα΄φους της ΕΚ για να
εκφορτωθου΄ν σε α΄λλο σηµει΄ο της ΕΚ·

—

τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας που διε΄ρχονται απο΄ την ελβετικη΄ επικρα΄τεια·

—

τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας που διε΄ρχονται απο΄ το κοινοτικο΄ ΄εδαφος·

—

τα ιπποειδη΄.

Για τα ζω΄α που προορι΄ζονται για µεθοριακη΄ βο΄σκηση, εισπρα΄ττονται τα εξη΄ς τε΄λη:
1 EUR/κεφαλη΄ για τη χω΄ρα αποστολη΄ς και 1 EUR/κεφαλη΄ για τη χω΄ρα προορισµου΄, µε ελα΄χιστο ποσο΄ 10 EUR και
µε΄γιστο ποσο΄ 100 EUR ανα΄ παρτι΄δα, σε κα΄θε περι΄πτωση.

Ε.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου, νοει΄ται ως «παρτι΄δα» µι΄α ποσο΄τητα ζω΄ων του ιδι΄ου τυ΄που, που
καλυ΄πτονται απο΄ το ΄διο
ι
πιστοποιητικο΄ η΄ υγειονοµικο΄ ΄εγγραφο, που µεταφε΄ρονται µε το ΄διο
ι
µεταφορικο΄ µε΄σο,
αποστε΄λλονται απο΄ ΄εναν αποστολε΄α, προε΄ρχονται απο΄ την ΄δια
ι
χω΄ρα η΄ περιφε΄ρεια εξαγωγη΄ς και ΄εχουν τον ΄διο
ι
προορισµο΄.
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Προσα΄ρτηµα 6
Zωϊκα΄ προϊο΄ντα

Κεφα΄λαιο 1
΄ ριση της ισοδυναµι΄ας
Τοµει΄ς στους οποι΄ους υπα΄ρχει αµοιβαι΄α αναγνω

30.4.2002

30.4.2002

Προϊο΄ντα:

΄ ν που προορι΄ζονται για ανθρω
΄ πινη κατανα΄λωση
Γα΄λα και γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα βοοειδω
΄ ν που δεν προορι΄ζονται για ανθρω
΄ πινη κατανα΄λωση
Γα΄λα και γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα βοοειδω

Εµπορικοι΄ ο΄ροι

Εµπορικοι΄ ο΄ροι
Ισοδυναµι΄α

Προδιαγραφε΄ς ΕΚ

Υγει΄α των ζω΄ων
Bοοειδη΄

∆ηµο΄σια υγει΄α

Ελβετικε΄ς προδιαγραφε΄ς

Ισοδυναµι΄α
Ελβετικε΄ς προδιαγραφε΄ς

Προδιαγραφε΄ς ΕΚ

64/432/ΕΟΚ
92/46/ΕΟΚ
92/118/ΕΟΚ

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της
27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996, (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 47, 61, 65, 101,
155, 163, 169, 173, 177, 224 και 295.

ναι

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 64/432/ΕΟΚ
27ης Ιουνι΄ου 1995 ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευ- 92/46/ΕΟΚ
ται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996, (RS 916.401), 92/118/ΕΟΚ
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 47, 61, 65, 101, 155, 163,
169, 173, 177, 224 και 295.

ναι

92/46/ΕΟΚ
92/118/ΕΟΚ

∆ια΄ταγµα της 18ης Οκτωβρι΄ου 1995 για την
εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στη γαλακτοκοµικη΄
παραγωγη΄ (Or-AOL, RS 916.351.0)

ναι

∆ια΄ταγµα της 18ης Οκτωβρι΄ου 1995 για την 92/46/ΕΟΚ
εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στη γαλακτοκοµικη΄ 92/118/ΕΟΚ
παραγωγη΄ (Or-AOL, RS 916.351.0)

ναι

∆ια΄ταγµα της Κεντρικη΄ς 'Ενωσης των Ελβετω
΄ν
παραγωγω΄ν γα΄λακτος της 25ης Ιανουαρι΄ου
1996, για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στη
βιοµηχανι΄α µεταποι΄ησης του γα΄λακτος (RS
916.351.04)

∆ια΄ταγµα της Κεντρικη΄ς 'Ενωσης των Ελβετω΄ν
παραγωγω΄ν γα΄λακτος της 25ης Ιανουαρι΄ου
1996, για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στη
βιοµηχανι΄α µεταποι΄ησης του γα΄λακτος (RS
916.351.04)

∆ια΄ταγµα της Κεντρικη΄ς 'Ενωσης των Ελβετω
΄ν
παραγωγω΄ν γα΄λακτος της 16ης Ιανουαρι΄ου
1996, για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στην
εκµετα΄λλευση της γαλακτοπαραγωγη΄ς (RS
916.351.05)

∆ια΄ταγµα της Κεντρικη΄ς 'Ενωσης των Ελβετω΄ν
παραγωγω΄ν γα΄λακτος της 16ης Ιανουαρι΄ου
1996, για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στην
εκµετα΄λλευση της γαλακτοπαραγωγη΄ς (RS
916.351.05)

∆ια΄ταγµα της USAL της 24ης Ιανουαρι΄ου 1996
για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας για την
παραδοσιακη΄ µεταποι΄ηση του γα΄λακτος (RS
916.351.06)

∆ια΄ταγµα της USAL της 24ης Ιανουαρι΄ου 1996
για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας για την
παραδοσιακη΄ µεταποι΄ηση του γα΄λακτος (RS
916.351.06)

∆ια΄ταγµα της Ελβετικη΄ς 'Ενωσης του εµπορι΄ου
τυριω
΄ ν SA της 30η΄ς Ιανουαρι΄ου 1996 για την
εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας κατα΄ την ωρι΄µαση
και την προσυσκευασι΄α των τυριω
΄ν
(RS 916.351.07)

∆ια΄ταγµα της Ελβετικη΄ς 'Ενωσης του εµπορι΄ου
τυριω
΄ ν SA της 30η΄ς Ιανουαρι΄ου 1996 για την
εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας κατα΄ την ωρι΄µαση
και την προσυσκευασι΄α των τυριω΄ν
(RS 916.351.07)

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

—
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Εξαγωγε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α
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ζωικα΄ απο΄βλητα

Εξαγωγε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α

Εξαγωγε΄ς της Ελβετι΄ας προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Εµπορικοι΄ ο΄ροι

Ισοδυναµι΄α
Ελβετικε΄ς προδιαγραφε΄ς

90/667/EOK

∆ια΄ταγµα της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1993
σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των ζωικω΄ν
αποβλη΄των (OELDA), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 17 Απριλι΄ου 1996
(RS 916.401)

Το εµπο΄ριο υλικου΄
υψηλου΄ κινδυ΄νου
απαγορευ΄εται. Το
θε΄µα θα επανεξεταστει΄ στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄.

Ελβετικε΄ς προδιαγραφε΄ς

Προδιαγραφε΄ς ΕΚ

∆ια΄ταγµα της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1993
σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των ζωικω
΄ν
αποβλη΄των (OELDA), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 17 Απριλι΄ου 1996
(RS 916.401)

90/667/EOK

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για
την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και
εξαγωγη΄ ζω
΄ ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων
(ΟΙΤΕ), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α, 76 και 77
(ε΄γκριση εγκατα΄στασης εξαγωγη΄ς, ο΄ροι
εξαγωγη΄ς για ζωικα΄ απο΄βλητα)

Ισοδυναµι΄α

Ειδικοι΄ ο΄ροι

ναι

Το εµπο΄ριο υλικου΄
υψηλου΄
κινδυ΄νου
απαγορευ΄εται.
Το
θε΄µα θα επανεξεταστει΄ στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για
την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και
εξαγωγη΄ ζω
΄ ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων
(ΟΙΤΕ), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α, 76 και 77
(ε΄γκριση εγκατα΄στασης εξαγωγη΄ς, ο΄ροι
εξαγωγη΄ς για ζωικα΄ απο΄βλητα)

ναι

Ειδικοι΄ ο΄ροι

EL

Εµπορικοι΄ ο΄ροι
Προδιαγραφε΄ς ΕΚ

L 114/342

Προϊο΄ντα
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30.4.2002
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Κεφα΄λαιο ΙΙ
Τοµει΄ς α΄λλοι πλην εκει΄νων που υπα΄γονται στο κεφα΄λαιο Ι
Ι.

Εξαγωγε΄ς της Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α
Οι εξαγωγε΄ς αυτε΄ς θα πραγµατοποιου΄νται µε τους ο΄ρους που προβλε΄πονται για τις ενδοκοινοτικε΄ς συναλλαγε΄ς.
Ωστο΄σο, σε κα΄θε περι΄πτωση, θα εκδι΄δεται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς πιστοποιητικο΄ που θα βεβαιω΄νει την τη΄ρηση των
ο΄ρων αυτω΄ν και θα συνοδευ΄ει τις παρτι΄δες.
Εα΄ν χρεια΄ζεται, τα υποδει΄γµατα των πιστοποιητικω΄ν θα συζητηθου΄ν στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

ΙΙ.

Εξαγωγε΄ς της Ελβετι΄ας προς την Κοινο΄τητα
Οι εξαγωγε΄ς αυτε΄ς θα πραγµατοποιου΄νται υπο΄ τους ο΄ρους της κοινοτικη΄ς ρυ΄θµισης. Τα υποδει΄γµατα πιστοποιητικω΄ν
θα συζητηθου΄ν στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.
Εν αναµονη΄ του καθορισµου΄ των εν λο΄γω υποδειγµα΄των, θα χρησιµοποιου΄νται τα πιστοποιητικα΄ που απαιτου΄νται προς
το παρο΄ν.
Κεφα΄λαιο ΙΙΙ
Μετα΄βαση απο΄ τοµε΄α του κεφαλαι΄ου ΙΙ στο κεφα΄λαιο Ι

Μο΄λις η Ελβετι΄α θεσπι΄σει νοµοθεσι΄α που θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι ισοδυ΄ναµη της κοινοτικη΄ς, το θε΄µα τι΄θεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄. Το κεφα΄λαιο Ι του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος θα συµπληρωθει΄ βα΄σει των αποτελεσµα΄των της σχετικη΄ς εξε΄τασης
το συντοµο΄τερο.
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Προσα΄ρτηµα 7
Αρµο΄διες αρχε΄ς

ΜΕΡΟΣ Α
Ελβετι΄α
Ο ΄ελεγχος των υγειονοµικω΄ν και κτηνιατρικω΄ν θεµα΄των αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα του Οµοσπονδιακου΄ Υπουργει΄ου ∆ηµο΄σιας
Οικονοµι΄ας και του Οµοσπονδιακου΄ Υπουργει΄ου Εσωτερικω΄ν. Ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες διατα΄ξεις:
—

σε ο΄,τι αφορα΄ τις εξαγωγε΄ς προς την Κοινο΄τητα, το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο ∆ηµο΄σιας Οικονοµι΄ας ει΄ναι υπευ΄θυνο
για την υγειονοµικη΄ πιστοποι΄ηση µε την οποι΄α βεβαιω΄νεται η τη΄ρηση των προδιαγραφω΄ν και των καθορισµε΄νων
κτηνιατρικω΄ν απαιτη΄σεων·

—

σε ο΄,τι αφορα΄ τις εισαγωγε΄ς προϊο΄ντων διατροφη΄ς ζωικη΄ς προε΄λευσης, το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο ∆ηµο΄σιας
Οικονοµι΄ας ει΄ναι υπευ΄θυνο για τις προδιαγραφε΄ς και απαιτη΄σεις σε κτηνιατρικα΄ θε΄µατα σχετικα΄ µε το κρε΄ας
(συµπεριλαµβανοµε΄νων των ιχθυ΄ων, οστρακο΄δερµων και µαλακι΄ων) και τα προϊο΄ντα µε βα΄ση το κρε΄ας (συµπεριλαµβανοµε΄νων των προϊο΄ντων µε βα΄ση τη σα΄ρκα ιχθυ΄ων, οστρακο΄δερµων και µαλακι΄ων) ενω΄ το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο
Εσωτερικω΄ν ει΄ναι υπευ΄θυνο για το γα΄λα, τα γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα, τα αβγα΄ και τα προϊο΄ντα των αβγω΄ν·

—

σε ο΄,τι αφορα΄ τις εισαγωγε΄ς των λοιπω΄ν ζωικω΄ν προϊο΄ντων, το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο ∆ηµο΄σιας Οικονοµι΄ας ει΄ναι
υπευ΄θυνο για τις προδιαγραφε΄ς και απαιτη΄σεις σε κτηνιατρικα΄ θε΄µατα.

ΜΕΡΟΣ Β
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Η αρµοδιο΄τητα ανη΄κει στις εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες των κρατω
΄ ν µελω΄ν και στην Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄. Ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες
διατα΄ξεις:
—

σε ο΄,τι αφορα΄ τις εξαγωγε΄ς προς την Ελβετι΄α τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι αρµο΄δια για τον ΄ελεγχο της τη΄ρησης των ο΄ρων και
απαιτη΄σεων παραγωγη΄ς, ιδι΄ως των νοµι΄µων επιθεωρη΄σεων και της υγειονοµικη΄ς πιστοποι΄ησης µε την οποι΄α βεβαιω΄νεται
η τη΄ρηση των ισχυουσω΄ν προδιαγραφω΄ν και απαιτη΄σεων·

—

η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ει΄ναι υπευ΄θυνη για τον γενικο΄ συντονισµο΄, τις επιθεωρη΄σεις/ελε΄γχους των συστηµα΄των
επιθεω΄ρησης και την αναγκαι΄α νοµοθετικη΄ δρα΄ση που εξασφαλι΄ζει την οµοιο΄µορφη εφαρµογη΄ των κτηνιατρικω΄ν
προδιαγραφω΄ν και απαιτη΄σεων εντο΄ς της ενιαι΄ας ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς.

Προσα΄ρτηµα 8
Προσαρµογη΄ στις περιφερειακε΄ς συνθη΄κες
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30.4.2002
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Προσα΄ρτηµα 9
Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις διαδικασι΄ες διεξαγωγη΄ς ελε΄γχου

Κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος, ως «ε΄λεγχος» νοει΄ται η αξιολο΄γηση της αποτελεσµατικο΄τητας.

1.

Γενικε΄ς αρχε΄ς
1.1. Οι ΄ελεγχοι διενεργου΄νται απο΄ κοινου΄ απο΄ το Με΄ρος που ΄εχει αναλα΄βει τον ΄ελεγχο (ο «ελεγκτη΄ς») και απο΄ το
ελεγχο΄µενο Με΄ρος (ο «ελεγχο΄µενος»), συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος. 'Ελεγχοι
επιχειρη΄σεων η΄ εγκαταστα΄σεων µπορου΄ν να διενεργου΄νται ο΄ταν κρι΄νεται αναγκαι΄ο.
1.2. Οι ΄ελεγχοι πρε΄πει να αποβλε΄πουν να ελεγχθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα της ελε΄γχουσας αρχη΄ς µα΄λλον, παρα΄ να
απορριφθου΄ν ορισµε΄νες αποστολε΄ς τροφι΄µων η΄ µεµονωµε΄νες επιχειρη΄σεις. 'Οταν ΄ενας ΄ελεγχος αποκαλυ΄ψει ο΄τι
υπα΄ρχει σηµαντικο΄ς κι΄νδυνος για την υγει΄α των ζω΄ων η΄ του ανθρω΄που, ο ελεγχο΄µενος λαµβα΄νει αµε΄σως τα
απαραι΄τητα µε΄τρα για να διορθωθει΄ η κατα΄σταση. Η διαδικασι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νει εξε΄ταση των σχετικω΄ν
κανονιστικω΄ν ρυθµι΄σεων, των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς, της εκτι΄µησης του τελικου΄ αποτελε΄σµατος, του βαθµου΄
τη΄ρησης των µε΄τρων και των επακο΄λουθων διορθωτικω΄ν ενεργειω΄ν.
1.3. Η συχνο΄τητα των ελε΄γχων πρε΄πει να βασι΄ζεται στην απο΄δοση. Χαµηλο΄ επι΄πεδο απο΄δοσης απαιτει΄ αυξηµε΄νη
συχνο΄τητα ελε΄γχου· µη ικανοποιητικη΄ απο΄δοση πρε΄πει να διορθωθει΄ απο΄ τον ελεγχο΄µενο κατα΄ τρο΄πο που να
ικανοποιει΄ τον ελεγκτη΄.
1.4. Οι ΄ελεγχοι και οι αποφα΄σεις που βασι΄ζονται σε αυτου΄ς πρε΄πει να διενεργου΄νται κατα΄ τρο΄πο διαφανη΄ και
συνεκτικο΄.

2.

Αρχε΄ς σχετικε΄ς µε τον ελεγκτη΄
Οι υπευ΄θυνοι για τη διενε΄ργεια του ελε΄γχου καταρτι΄ζουν σχε΄διο, κατα΄ προτι΄µηση συ΄µφωνο µε τα αναγνωρισµε΄να
διεθνη΄ προ΄τυπα, που καλυ΄πτει τα ακο΄λουθα σηµει΄α:
2.1. το αντικει΄µενο, το βα΄θος και ευ΄ρος του ελε΄γχου·
2.2. την ηµεροµηνι΄α και τον το΄πο του ελε΄γχου, µαζι΄ µε χρονοδια΄γραµµα των ενεργειω΄ν µε΄χρι την κατα΄ρτιση της
τελικη΄ς ΄εκθεσης·
2.3. τη γλω΄σσα η΄ τις γλω΄σσες στις οποι΄ες θα διενεργηθει΄ ο ΄ελεγχος και θα συνταχθει΄ η ΄εκθεση·
2.4. την ταυτο΄τητα των ελεγκτω΄ν συµπεριλαµβανοµε΄νου, εα΄ν προ΄κειται για οµα΄δα, του ονο΄µατος του προϊσταµε΄νου.
Ενδε΄χεται να απαιτου΄νται ειδικε΄ς επαγγελµατικε΄ς ικανο΄τητες για τη διενε΄ργεια ελε΄γχων εξειδικευµε΄νων
συστηµα΄των και προγραµµα΄των·
2.5. χρονοδια΄γραµµα των συναντη΄σεων µε υπαλλη΄λους και των επισκε΄ψεων σε επιχειρη΄σεις η΄ εγκαταστα΄σεις, ανα΄λογα
µε την περι΄πτωση. ∆εν πρε΄πει να δηλω΄νεται εκ των προτε΄ρων ποιες επιχειρη΄σεις η΄ εγκαταστα΄σεις προ΄κειται να
ελεγχθου΄ν·
2.6. µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων που αφορου΄ν την ελευθερι΄α της πληροφο΄ρησης, ο ελεγκτη΄ς πρε΄πει να σε΄βεται
την τη΄ρηση του εµπορικου΄ απορρη΄του. Πρε΄πει να αποφευ΄γεται η συ΄γκρουση συµφερο΄ντων·
2.7. τη΄ρηση των κανο΄νων υγιεινη΄ς και ασφα΄λειας στην εργασι΄α και των δικαιωµα΄των του επιχειρηµατι΄α.
Το παρο΄ν σχε΄διο πρε΄πει να εξετα΄ζεται εκ των προτε΄ρων µε εκπροσω΄πους του ελεγχο΄µενου.

3.

Οι αρχε΄ς οι σχετικε΄ς µε τον ελεγχο΄µενο
Ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες αρχε΄ς για ενε΄ργειες που αναλαµβα΄νει ο ελεγχο΄µενος προκειµε΄νου να διευκολυ΄νει τον ΄ελεγχο:
3.1. Ο ελεγχο΄µενος πρε΄πει να συνεργα΄ζεται πλη΄ρως µε τον ελεγκτη΄ και πρε΄πει να ορι΄ζει το προσωπικο΄ το αρµο΄διο
γι' αυτα΄ τα καθη΄κοντα. Στη συνεργασι΄α αυτη΄ µπορου΄ν να συµπεριληφθου΄ν, για παρα΄δειγµα:
—

προ΄σβαση στις σχετικε΄ς κανονιστικε΄ς ρυθµι΄σεις και προδιαγραφε΄ς·

—

προ΄σβαση στα προγρα΄µµατα εφαρµογη΄ς και τα ενδεδειγµε΄να µητρω΄α και ΄εγγραφα·
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—

προ΄σβαση σε εκθε΄σεις ελε΄γχου και επιθεω΄ρησης·

—

΄εγγραφα σχετικα΄ µε τα διορθωτικα΄ µε΄τρα και τις κυρω΄σεις·

—

διευκο΄λυνση της εισο΄δου στις εγκαταστα΄σεις.

3.2. Ο ελεγχο΄µενος πρε΄πει να εφαρµο΄ζει τεκµηριωµε΄νο προ΄γραµµα για να αποδεικνυ΄ει προς τους τρι΄τους ο΄τι
πληρου΄νται οι προδιαγραφε΄ς κατα΄ τρο΄πο που παρουσια΄ζει συνοχη΄ και οµοιοµορφι΄α.

4.

∆ιαδικασι΄ες

Εναρκτη΄ρια συνεδρι΄αση

4.1.

Πρε΄πει να διοργανω΄νεται εναρκτη΄ρια συνεδρι΄αση απο΄ τους αντιπροσω΄πους των δυ΄ο Μερω΄ν. Στη συνεδρι΄αση
αυτη΄ ο ελεγκτη΄ς θα αναλα΄βει να µελετη΄σει το προ΄γραµµα ελε΄γχου και για να επιβεβαιω΄σει ο΄τι ει΄ναι
διαθε΄σιµα, για τη διενε΄ργεια του ελε΄γχου, οι κατα΄λληλοι πο΄ροι, η ενδεδειγµε΄νη τεκµηρι΄ωση και οποιοδη΄ποτε
α΄λλο µε΄σο ει΄ναι αναγκαι΄ο.

Εξε΄ταση εγγρα΄φων

4.2.

Η εξε΄ταση των εγγρα΄φων µπορει΄ να συνι΄σταται σε εξε΄ταση ο΄λων των εγγρα΄φων και µητρω΄ων που αναφε΄ρονται
στην παρα΄γραφο 3.1, των διαρθρω΄σεων και της δικαιοδοσι΄ας του ελεγχοµε΄νου και οποιωνδη΄ποτε σηµαντικω΄ν
αλλαγω΄ν στα συστη΄µατα επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης τροφι΄µων απο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εγκρισης του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος η΄ απο΄ τον προηγου΄µενο ΄ελεγχο, µε ΄εµφαση στα στοιχει΄α εκει΄νου του συστη΄µατος
επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης που αφορα΄ τα συγκεκριµε΄να ζω΄α η΄ προϊο΄ντα. Το µε΄τρο αυτο΄ µπορει΄ να
περιλαµβα΄νει και εξε΄ταση των σχετικω΄ν µητρω΄ων και εγγρα΄φων επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης.
4.3.

Επιτο΄που εξακρι΄βωση

4.3.1.

Η απο΄φαση για να συµπεριληφθει΄ το στα΄διο αυτο΄ πρε΄πει να βασι΄ζεται σε εκτι΄µηση κινδυ΄νου, λαµβανοµε΄νων
υπο΄ψη παραγο΄ντων ο΄πως ει΄ναι τα σχετικα΄ ζω΄α η΄ προϊο΄ντα, το ιστορικο΄ της συµµο΄ρφωσης προς τις απαιτη΄σεις
του βιοµηχανικου΄ τοµε΄α η΄ της χω΄ρας εξαγωγη΄ς, η ποσο΄τητα του παραγοµε΄νου και εισαγοµε΄νου η΄ εξαγοµε΄νου
προϊο΄ντος, µεταβολε΄ς στην υποδοµη΄ και το ει΄δος των εθνικω΄ν συστηµα΄των επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης.

4.3.2.

Η επιτο΄που εξακρι΄βωση µπορει΄ να περιλαµβα΄νει επισκε΄ψεις σε εγκαταστα΄σεις παραγωγη΄ς και µεταποι΄ησης,
επεξεργασι΄ας και αποθη΄κευσης τροφι΄µων και ΄ελεγχο των εργαστηρι΄ων σε ο΄,τι αφορα΄ τη συµφωνι΄α µε τα
στοιχει΄α που περιλαµβα΄νονται στα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 4.2.

4.4.

'Ελεγχος παρακολου΄θησης
'Οταν διενεργει΄ται ΄ελεγχος παρακολου΄θησης για να εξακριβωθει΄ η διο΄ρθωση των ελλει΄ψεων, µπορει΄ να αρκει΄
η εξε΄ταση µο΄νο των σηµει΄ων εκει΄νων στα οποι΄α βρε΄θηκε ο΄τι χρεια΄ζεται να γι΄νουν διορθω΄σεις.

5.

'Εγγραφα εργασι΄ας
Τα ΄εντυπα για την αναφορα΄ των ευρηµα΄των του ελε΄γχου και των συµπερασµα΄των, πρε΄πει να ει΄ναι ο΄σο το δυνατο΄ν
τυποποιηµε΄να, ω΄στε να υπα΄ρχει ενιαι΄α, διαφανη΄ς και αποτελεσµατικη΄ προσε΄γγιση του ελε΄γχου. Τα ΄εγγραφα εργασι΄ας
µπορου΄ν να περιλαµβα΄νουν κατα΄λογο ελε΄γχου των στοιχει΄ων που πρε΄πει να αξιολογηθου΄ν. Αυτοι΄ οι κατα΄λογοι
ελε΄γχου µπορου΄ν να περιλαµβα΄νουν:
—

νοµοθεσι΄α·

—

δια΄ρθρωση και λειτουργι΄α των υπηρεσιω΄ν επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης·

—

λεπτοµε΄ρειες για την επιχει΄ρηση και τις διαδικασι΄ες λειτουργι΄ας·

—

υγειονοµικε΄ς στατιστικε΄ς, σχε΄δια και αποτελε΄σµατα δειγµατοληψι΄ας·

—

µε΄τρα και διαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς·

—

διαδικασι΄ες κατα΄ρτισης εκθε΄σεων και προσφυγη΄ς·

—

προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης.
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΄ν
Συνεδρι΄αση µετα΄ το πε΄ρας των εργασιω
Πρε΄πει να διοργανω΄νεται συνεδρι΄αση µετα΄ το πε΄ρας των εργασιω΄ν απο΄ τους αντιπροσω΄πους των δυ΄ο Μερω΄ν,
συµπεριλαµβανοµε΄νων, ενδεχοµε΄νως, και αρµοδι΄ων υπαλλη΄λων των εθνικω΄ν προγραµµα΄των επιθεω΄ρησης και
πιστοποι΄ησης. Στη συνεδρι΄αση αυτη΄ ο ελεγκτη΄ς θα παρουσια΄σει τα ευρη΄µατα του ελε΄γχου. Η ενηµε΄ρωση θα
παρουσια΄ζεται κατα΄ τρο΄πο συναφη΄ και συνοπτικο΄, ω΄στε τα συµπερα΄σµατα του ελε΄γχου να γι΄νονται πλη΄ρως κατανοητα΄.
Ο ελεγχο΄µενος καταρτι΄ζει προ΄γραµµα δρα΄σης για τη διο΄ρθωση των ελλει΄ψεων, κατα΄ προτι΄µηση µε χρονοδια΄γραµµα
ολοκλη΄ρωσης της εφαρµογη΄ς του εν λο΄γω σχεδι΄ου.

7.

'Εκθεση
Το σχε΄διο της ΄εκθεσης ελε΄γχου πρε΄πει να διαβιβα΄ζεται στον ελεγχο΄µενο το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν. Ο ελεγχο΄µενος θα
΄εχει προθεσµι΄α ενο΄ς µηνο΄ς κατα΄ την οποι΄α θα πρε΄πει να εκφρα΄σει τα σχο΄λια΄ του για το σχε΄διο της ΄εκθεσης· τα σχο΄λια
του ελεγχοµε΄νου πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται στην τελικη΄ ΄εκθεση.
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Προσα΄ρτηµα 10
Συνοριακοι΄ ελε΄γχοι και τε΄λη

Α.

΄ ριση της ισοδυναµι΄ας
Συνοριακοι΄ ΄ελεγχοι για τους τοµει΄ς ο΄που υπα΄ρχει αµοιβαι΄α αναγνω
Ει΄δος συνοριακου΄ ελε΄γχου

Β.

1.

'Ελεγχοι εγγρα΄φων

2.

Φυσικοι΄ ΄ελεγχοι

∆.

100 %

— γα΄λα και γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα

1%

— ζωικα΄ απο΄βλητα

1%

Συνοριακοι΄ ΄ελεγχοι για τοµει΄ς α΄λλους απο΄ τους αναφερο΄µενους στο σηµει΄ο Α
Ει΄δος συνοριακου΄ ελε΄γχου

Γ.

Ποσοστο΄

1.

'Ελεγχοι εγγρα΄φων

2.

Φυσικοι΄ ΄ελεγχοι

Ποσοστο΄

100 %
10 % το πολυ΄

Ειδικα΄ µε΄τρα
1.

Λαµβα΄νεται υπο΄ψη το παρα΄ρτηµα 3 της συ΄στασης αριθ. 1/94 της µικτη΄ς επιτροπη΄ς ΕΟΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ, σχετικα΄ µε
τη διευκο΄λυνση ορισµε΄νων κτηνιατρικω΄ν ελε΄γχων και διατυπω΄σεων για τα προϊο΄ντα ζωικη΄ς προε΄λευσης και
ζω΄ντα ζω΄α. Το θε΄µα θα συζητηθει΄ το συντοµο΄τερο στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

2.

Το θε΄µα των γαλλοελβετικω΄ν συναλλαγω΄ν αλιευτικω΄ν προϊο΄ντων που προε΄ρχονται απο΄ τη λι΄µνη Λεµα΄ν και των
γερµανοελβετικω΄ν συναλλαγω΄ν αλιευτικω΄ν προϊο΄ντων που προε΄ρχονται απο΄ τη λι΄µνη της Κωνσταντι΄ας θα
συζητηθει΄ το συντοµο΄τερο στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

Τε΄λη
1.

Για τους τοµει΄ς στους οποι΄ους υπα΄ρχει αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση της ισοδυναµι΄ας, εισπρα΄ττονται τα εξη΄ς τε΄λη:
1,5 EUR/t, µε ελα΄χιστο ποσο΄ 30 EUR και µε΄γιστο 350 EUR ανα΄ παρτι΄δα.

2.

Για τοµει΄ς α΄λλους πλην των αναφεροµε΄νων στο σηµει΄ο 1, εισπρα΄ττονται τα εξη΄ς τε΄λη:
3,5 EUR/t, µε ελα΄χιστο ποσο΄ 30 EUR και µε΄γιστο 350 EUR ανα΄ παρτι΄δα.

Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος σηµει΄ου θα επανεξετασθου΄ν στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ ΄ενα χρο΄νο µετα΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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Προσα΄ρτηµα 11
Συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες

Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
∆ιευθυντη΄ς
Γ∆ VI/B/II «∆ηµο΄σια υγει΄α, υγει΄α των ζω΄ων και των φυτω΄ν»
Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
B-1049 Bruxelles
'Αλλες αρµο΄διες υπηρεσι΄ες:
∆ιευθυντη΄ς
Γραφει΄ο τροφι΄µων και κτηνιατρικω΄ν θεµα΄των
∆ουβλι΄νο
Ιρλανδι΄α
Προϊστα΄µενος µονα΄δας
Γ∆ VI/B/II/4 «Συντονισµο΄ς οριζο΄ντιων υγειονοµικω΄ν θεµα΄των»
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
B-1049 Bruxelles

Για την Ελβετι΄α
Office Vétérinaire Fédéral
Case postale
3003 Berne
Suisse
τηλε΄φωνο: (41-31) 323 85 01/02
Φαξ: (41-31) 323 85 90
'Αλλες αρµο΄διες υπηρεσι΄ες:
Office Fédéral de la Santé Publique
Case postale
3003 Berne
τηλε΄φωνο: (41-31) 322 21 11
Φαξ: (41-31) 322 95 07
Centrale du Service d’Inspection et de Consultation en Matière d’Économie Laitière Schwarzenburgstrasse 161
Schwarzenburgsraß 161
3097 Liebefeld-Berne
τηλε΄φωνο: (41-31) 323 81 03
Φαξ: (41-31) 323 82 27
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξου΄σιοι
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
και
της ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
Συνελθο΄ντες στο Λουξεµβου΄ργο στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α για την υπογραφη΄ της
Συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων ενε΄κριναν τις κατωτε΄ρω κοινε΄ς δηλω΄σεις που επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα τελικη΄ πρα΄ξη:
—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε τις διµερει΄ς συµφωνι΄ες µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και
της Ελβετι΄ας,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε τη δασµολογικη΄ κατα΄ταξη των λαχανικω΄ν σε σκο΄νη και των φρου΄των σε σκο΄νη,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε τον τοµε΄α του κρε΄ατος,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε τον τρο΄πο διαχει΄ρισης εκ µε΄ρους της Ελβετι΄ας των δασµολογικω΄ν ποσοστω΄σεω΄ν
της στον τοµε΄α του κρε΄ατος,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος 4 σχετικα΄ µε τον φυτοϋγειονοµικο΄ τοµε΄α,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε την ανα΄µειξη αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων καταγωγη΄ς κοινο΄τητας που διατι΄θενται
σε εµπορι΄α στο ελβετικο΄ ΄εδαφος,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικη΄ µε τη νοµοθεσι΄α στον τοµε΄α των αλκοολου΄χων ποτω΄ν και των αρωµατισµε΄νων
ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο,

—

Κοινη΄ δη΄λωση στον τοµε΄α της προστασι΄ας των γεωγραφικω΄ν ενδει΄ξεων και των ονοµασιω΄ν προε΄λευσης των
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και των τροφι΄µων,

—

Κοινη΄ δη΄λωση για το παρα΄ρτηµα 11 σχετικα΄ µε τα υγειονοµικα΄ και ζωοτεχνικα΄ µε΄τρα που εφαρµο΄ζονται
στο εµπο΄ριο ζω΄ντων ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων,

—

Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις,

—

Σηµει΄ωσαν επι΄σης τις εξη΄ς δηλω΄σεις που επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα τελικη΄ πρα΄ξη:

∆η΄λωση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε τα παρασκευα΄σµατα µε την ονοµασι΄α «λιωµε΄να τυρια΄»
(«fondues»),
—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε την Grappa,

—

∆η΄λωση της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε την ονοµασι΄α των πουλερικω΄ν ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο εκτροφη΄ς,

—

∆η΄λωση σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussembourgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.
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Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ ν µελω
΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και της
σχετικα΄ µε τις διµερει΄ς συµφωνι΄ες µεταξυ΄ των κρατω
Ελβετι΄ας

Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι διατα΄ξεις των διµερω΄ν συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και της Ελβετι΄ας εφαρµο΄ζονται µε την επιφυ΄λαξη των υποχρεω΄σεων που
απορρε΄ουν απο΄ τη συµµετοχη΄ των κρατω΄ν που ει΄ναι µε΄ρη των συµφωνιω΄ν αυτω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση η΄ στον
Παγκο΄σµιο Οργανισµο΄ Εµπορι΄ου.
Αναγνωρι΄ζουν εξα΄λλου ο΄τι οι διατα΄ξεις των εν λο΄γω συµφωνιω΄ν διατηρου΄νται σε ισχυ΄ µο΄νο κατα΄ το µε΄τρο που
συµβιβα΄ζονται µε το κοινοτικο΄ δι΄καιο, συµπεριλαµβανοµε΄νων των διεθνω΄ν συµφωνιω΄ν που συνα΄πτονται απο΄ την
Κοινο΄τητα.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ ν σε σκο΄νη και των φρου΄των σε σκο΄νη
σχετικα΄ µε τη δασµολογικη΄ κατα΄ταξη των λαχανικω

Με σκοπο΄ να διασφαλιστει΄ η χορη΄γηση και να διατηρηθει΄ η αξι΄α των παραχωρη΄σεων που παρε΄χονται απο΄ την
Κοινο΄τητα στην Ελβετι΄α για ορισµε΄να λαχανικα΄ σε σκο΄νη και φρου΄τα σε σκο΄νη που αναφε΄ρονται στο
παρα΄ρτηµα 2 της συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων, οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς των Μερω΄ν
συµφωνου΄ν να εξετα΄σουν την ενηµε΄ρωση της δασµολογικη΄ς κατα΄ταξης των λαχανικω΄ν σε σκο΄νη και των
φρου΄των σε σκο΄νη, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της πει΄ρας που αποκτη΄θηκε στην εφαρµογη΄ των δασµολογικω΄ν
παραχωρη΄σεων.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε τον τοµε΄α του κρε΄ατος

Απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 1999, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της κρι΄σης της ΣΕΒ και των µε΄τρων που ΄εχουν ληφθει΄ απο΄
ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ΄εναντι των ελβετικω΄ν εξαγωγω΄ν, και κατ' εξαι΄ρεση, θα ανοιχθει΄ απο΄ την Κοινο΄τητα
αυτο΄νοµη ετη΄σια ποσο΄στωση 700 το΄νων καθαρου΄ βα΄ρους υποκει΄µενη σε δασµο΄ ad valorem και απαλλαγµε΄νη
απο΄ τον ειδικο΄ δασµο΄, για το αποξηραµε΄νο βο΄ειο κρε΄ας, η οποι΄α θα εφαρµοστει΄ επι΄ ΄ενα ΄ετος απο΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας. Η κατα΄σταση θα επανεξετασθει΄, εα΄ν κατα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄ δεν ΄εχουν αρθει΄ τα µε΄τρα
περιορισµου΄ των εισαγωγω΄ν που ΄εχουν ληφθει΄ απο΄ ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ΄εναντι της Ελβετι΄ας.
Ως αντα΄λλαγµα, η Ελβετι΄α θα διατηρη΄σει κατα΄ την ΄δια
ι περι΄οδο και µε τους ΄διους
ι
ο΄ρους που ΄σχυαν
ι
µε΄χρι
τω΄ρα, τις υφιστα΄µενες παραχωρη΄σεις της για 480 το΄νους καθαρου΄ βα΄ρους χοιροµε΄ρι Πα΄ρµας και San Daniele,
για 50 το΄νους καθαρου΄ βα΄ρους χοιροµε΄ρι Serrano και για 170 το΄νους καθαρου΄ βα΄ρους Bresaola.
Οι εφαρµοστε΄οι κανο΄νες καταγωγη΄ς ει΄ναι οι κανο΄νες του µη προτιµησιακου΄ καθεστω΄τος.
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ ν ποσοστω
΄ σεων της στον
σχετικα΄ µε τον τρο΄πο διαχει΄ρισης εκ µε΄ρους της Ελβετι΄ας των δασµολογικω
τοµε΄α του κρε΄ατος
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α δηλω΄νουν την προ΄θεση΄ τους να επανεξετα΄σουν απο΄ κοινου΄ και ιδι΄ως µε
βα΄ση τις διατα΄ξεις του ΠΟΕ, τη µε΄θοδο διαχει΄ρισης εκ µε΄ρους της Ελβετι΄ας των δασµολογικω΄ν ποσοστω΄σεω΄ν
της στον τοµε΄α του κρε΄ατος µε στο΄χο να καταλη΄ξουν σε µια µε΄θοδο διαχει΄ρισης που δηµιουργει΄ λιγο΄τερα
εµπο΄δια για το εµπο΄ριο.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος 4 σχετικα΄ µε τον φυτοϋγειονοµικο τοµε΄α
Η Ελβετι΄α και η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα, καλου΄µενες στο εξη΄ς τα Με΄ρη, δεσµευ΄ονται να εφαρµο΄σουν το
συντοµο΄τερο το παρα΄ρτηµα 4 σχετικα΄ µε τον φυτοϋγειονοµικο΄ τοµε΄α. Η εφαρµογη΄ του εν λο΄γω παραρτη΄µατος 4
πραγµατοποιει΄ται στο βαθµο΄ που, για τα φυτα΄, τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και τα λοιπα΄ αντικει΄µενα που απαριθµου΄νται
στο προσα΄ρτηµα Α της παρου΄σας δη΄λωσης, η ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α ΄εχει καταστει΄ ισοδυ΄ναµη της νοµοθεσι΄ας της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας που απαριθµει΄ται στο προσα΄ρτηµα Β της εν λο΄γω δη΄λωσης, συ΄µφωνα µε διαδικασι΄α
που αποσκοπει΄ στην ενσωµα΄τωση των φυτω΄ν, των φυτικω΄ν προϊο΄ντων και λοιπω΄ν αντικειµε΄νων στο προσα΄ρτηµα 1
του παραρτη΄µατος 4, καθω΄ς και των νοµοθεσιω΄ν των Μερω΄ν στο προσα΄ρτηµα 2 του εν λο΄γω παραρτη΄µατος. Η
διαδικασι΄α αυτη΄ αποσκοπει΄ επι΄σης στη συµπλη΄ρωση των προσαρτηµα΄των 3 και 4 του εν λο΄γω παραρτη΄µατος,
βα΄σει των προσαρτηµα΄των Γ και ∆ της παρου΄σας δη΄λωσης, σε ο΄,τι αφορα΄ την Κοινο΄τητα αφενο΄ς, και βα΄σει των
σχετικω΄ν διατα΄ξεων, σε ο΄,τι αφορα΄ την Ελβετι΄α αφετε΄ρου.
Τα α΄ρθρα 9 και 10 του παραρτη΄µατος 4 εφαρµο΄ζονται απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του εν λο΄γω παραρτη΄µατος, µε
στο΄χο να θεσπιστου΄ν το συντοµο΄τερο δυνατο΄ τα µε΄τρα εκει΄να που επιτρε΄πουν να ενσωµατωθου΄ν τα φυτα΄, τα
φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα στο προσα΄ρτηµα 1 του παραρτη΄µατος 4, να εγγραφου΄ν οι νοµοθετικε΄ς
διατα΄ξεις των Μερω΄ν που ΄εχουν ισοδυ΄ναµα αποτελε΄σµατα ο΄σον αφορα΄ την προστασι΄α απο΄ την εισαγωγη΄ και τη
δια΄δοση επιβλαβω΄ν για τα φυτα΄ και τα φυτικα΄ προϊο΄ντα οργανισµω΄ν στο προσα΄ρτηµα 2 του παραρτη΄µατος 4,
να συµπεριληφθου΄ν οι επι΄σηµοι οργανισµοι΄ οι υπευ΄θυνοι για την ΄εκδοση του φυτοϋγειονοµικου΄ διαβατηρι΄ου
στο προσα΄ρτηµα 3 του παραρτη΄µατος 4 και ενδεχοµε΄νως, να καθοριστου΄ν οι περιοχε΄ς και οι σχετικε΄ς ειδικε΄ς
απαιτη΄σεις στο προσα΄ρτηµα 4 του παραρτη΄µατος 4.
Η οµα΄δα εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10 του παραρτη΄µατος 4 εξετα΄ζει το
συντοµο΄τερο τις τροποποιη΄σεις της ελβετικη΄ς νοµοθεσι΄ας κατα΄ τρο΄πο που να αξιολογει΄ εα΄ν επιτυγχα΄νονται
αποτελε΄σµατα ισοδυ΄ναµα µε εκει΄να των διατα΄ξεων της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας σε θε΄µατα προστασι΄ας απο΄ την
εισαγωγη΄ και τη δια΄δοση οργανισµω΄ν επιβλαβω΄ν για τα φυτα΄ η΄ τα φυτικα΄ προϊο΄ντα. Φροντι΄ζει για τη βαθµιαι΄α
εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος 4, κατα΄ τρο΄πον ω΄στε αυτο΄ να εφαρµοστει΄ συ΄ντοµα στον µεγαλυ΄τερο δυνατο΄
΄ ν αντικειµε΄νων που απαριθµου΄νται στο προσα΄ρτηµα Α της
αριθµο΄ φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων και λοιπω
παρου΄σας δη΄λωσης.
Για να προωθηθει΄ η κατα΄ρτιση των νοµοθεσιω΄ν που ΄εχουν αποτελε΄σµατα ισοδυ΄ναµα σε θε΄µατα προστασι΄ας απο΄
την εισαγωγη΄ και την εξα΄πλωση οργανισµω΄ν επιβλαβω
΄ ν για τα φυτα΄ και τα φυτικα΄ προϊο΄ντα, τα Με΄ρη
δεσµευ΄ονται να πραγµατοποιη΄σουν τεχνικε΄ς διαβουλευ΄σεις.
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Προσα΄ρτηµα Α
ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΜΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ
ΒΡΟΥΝ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4

A.

ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
1.

Φυτα΄ και φυτικα΄ προϊο΄ντα, ο΄ταν τι΄θενται σε κυκλοφορι΄α
1.1. Φυτα΄ που προορι΄ζονται για φυ΄τευση εξαιρουµε΄νων των σπο΄ρων προς σπορα΄
Betavulgaris L.
Humuluslupulus L.
Prunus L. (1)
1.2. Με΄ρη φυτω
΄ ν ΄αλλα πλην των καρπω
΄ ν και των σπο΄ρων προς σπορα΄, που περιλαµβα΄νουν ΄οµως τη
ζωντανη΄ γυ΄ρη που προορι΄ζεται για επικονι΄αση
Chaenomeles Lindl.
Cotoneaster Ehrh.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L. εξαιρουµε΄νου του S. intermedia (Ehrh.) Pers.
Stranvaesia Lindl.
1.3. Φυτα΄ στολωνοφο΄ρων ΄η κονδυλο΄ρριζων ειδω
΄ ν προς φυ΄τευση
Solanum L. και τα υβρι΄δια τους
1.4. Φυτα΄, εξαιρουµε΄νων των καρπω
΄ ν και των σπο΄ρων προς σπορα΄
Vitis L.

2.

Φυτα΄, φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα που παρα΄γονται απο΄ παραγωγου΄ς που ΄εχουν α΄δεια να
΄ ν φυτικω
΄ν
παρα΄γουν για να πωλου΄ν στους επαγγελµατι΄ες της φυτικη΄ς παραγωγη΄ς αλλα΄ πλην των φυτω
΄ ν αντικειµε΄νων που παρασκευα΄ζονται και ει΄ναι ΄ετοιµα προς πω
΄ ληση στον τελικο΄
προϊο΄ντων και λοιπω
΄ ν) τα µε΄ρη εγγυω
΄ νται ο΄τι
καταναλωτη΄ και για τα οποι΄α (οι αρµο΄διοι επι΄σηµοι οργανισµοι΄ των µερω
΄ ς διαχωρισµε΄νη απο΄ εκει΄νη α΄λλων προϊο΄ντων
η παραγωγη΄ τους ει΄ναι σαφω
2.1. Φυτα΄, εξαιρουµε΄νων των σπο΄ρων προς σπορα΄
Abies spp.
Apium graveolens L.

(1) Με την επιφυ΄λαξη των ειδικω
΄ ν διατα΄ξεων που προβλε΄πονται για τον ιο΄ της Sharka.
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Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.και τα υβρι΄δια τους
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: ο΄λες οι ποικιλι΄ες υβριδι΄ων Νε΄ας Γουινε΄ας
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.
2.2. Φυτα΄ που προορι΄ζονται για φυ΄τευση ΄αλλα πλην των σπο΄ρων προς σπορα΄
Solanaceae, εξαιρουµε΄νων των φυτω΄ν που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 1.3.
2.3. Φυτα΄ ΄ερριζα ΄η µε καλλιεργητικο΄ υπο΄στρωµα προσκολληµε΄νο ΄η συνδεδεµε΄νο
Araceae
Marantaceae
Musaceae
Persea Mill.
Strelitziaceae
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2.4. Σπο΄ροι προς σπορα΄ και βολβοι΄
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.
2.5. Φυτα΄ προς φυ΄τευση
Allium porrum L.
2.6. Βολβοι΄ και βολβοκο΄νδυλοι προς φυ΄τευση
Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: τεχνητε΄ς ποικιλι΄ες φυτω΄ν σε σµι΄κρυνση και τα υβρι΄δια τους ο΄πως G. callianthus
Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. και G. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.

B.

ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ Α
3.

'Ολα τα φυτα΄ προς φυ΄τευση
εξαιρουµε΄νων:
—

των σπο΄ρων προς σπορα΄ α΄λλων πλην των αναφεροµε΄νων στο σηµει΄ο 4

—

των ακο΄λουθων φυτω΄ν:
Citrus L.
Clausena Burm. f.
Fortunella Swingle
Murraya Koenig ex L.
Palmae
Poncirus Raf.

30.4.2002

30.4.2002

EL

4.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Σπο΄ροι προς σπορα΄
4.1. Σπο΄ροι προς σπορα΄ καταγωγη΄ς Αργεντινη΄ς, Αυστραλι΄ας, Βολιβι΄ας, Χιλη΄ς, Νε΄ας Ζηλανδι΄ας και
Ουρουγουα΄ης
Cruciferae
Gramineae
Trifolium spp.
4.2. Σπο΄ροι προς σπορα΄, οποιασδη΄ποτε καταγωγη΄ς, εφο΄σον δεν αφορα΄ την επικρα΄τεια ενο΄ς των Μερω
΄ν
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
4.3. Σπο΄ροι προς σπορα΄, καταγωγη΄ς Αφγανιστα΄ν, Ινδι΄ας, Ιρα΄κ, Μεξικου΄, Νεπα΄λ, Πακιστα΄ν και Ηνωµε΄νων
Πολιτειω
΄ ν Αµερικη΄ς, των γενω
΄ν
Triticum
Secale
X Triticosecale

5.

΄ ν και των σπο΄ρων προς σπορα΄
Φυτα΄, εξαιρουµε΄νων των καρπω
Vitis L.

6.

΄ ν εξαιρουµε΄νων των καρπω
΄ ν και των σπο΄ρων προς σπορα΄
Με΄ρη φυτω
Coniferales
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Populus L.
Prunus L. (καταγωγη΄ς χωρω΄ν εκτο΄ς Ευρω΄πης)
Quercus L.
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΄ ν εκτο΄ς Ευρω
΄ πης)
Καρποι΄ (καταγωγη΄ς χωρω
Annona L.
Cydonia Mill.
Diospyros L.
Malus Mill.
Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.

8.

Κο΄νδυλοι α΄λλοι πλην των προοριζο΄µενων για φυ΄τευση
Solanum tuberosum L.

9.

Ξυλει΄α που διατηρει΄ εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει την φυσικη΄ στρογγυλη΄ της επιφα΄νεια, µε η΄ χωρι΄ς φλοιο΄, η΄
΄ ν τεµαχι΄ων, πριονιδι΄ων, απορριµµα΄των η΄ θραυσµα΄των ξυ΄λου
βρι΄σκεται υπο΄ µορφη΄ πλακιδι΄ων, µικρω
α)

ο΄ταν ΄εχει ληφθει΄ εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει απο΄ τα ακο΄λουθα φυτα΄:
—

Castanea Mill.

—

Castanea Mill., Quercus L. (συµπεριλαµβανοµε΄νης της ξυλει΄ας που δεν ΄εχει διατηρη΄σει τη φυσικη΄
στρογγυλη΄ της επιφα΄νεια, καταγωγη΄ς των χωρω΄ν της Βορει΄ου Αµερικη΄ς)

—

Coniferales πλην του Pinus L. (καταγωγη΄ς χωρω΄ν εκτο΄ς Ευρω΄πης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ξυλει΄ας
που δεν ΄εχει διατηρη΄σει τη φυσικη΄ στρογγυλη΄ της επιφα΄νεια)

—

Pinus L. (συµπεριλαµβανοµε΄νης της ξυλει΄ας που δεν ΄εχει διατηρη΄σει τη φυσικη΄ στρογγυλη΄ της
επιφα΄νεια)

—

Populus L. (καταγωγη΄ς χωρω΄ν της αµερικανικη΄ς ηπει΄ρου)

—

Acer saccharum Marsh. (συµπεριλαµβανοµε΄νης της ξυλει΄ας που δεν ΄εχει διατηρη΄σει τη φυσικη΄
στρογγυλη΄ της επιφα΄νεια, καταγωγη΄ς χωρω΄ν της Βορει΄ου Αµερικη΄ς)

και
β)

ο΄ταν αντιστοιχει΄ σε µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες περιγραφε΄ς:
Κωδικο΄ς ΣΟ

4401 10
ex 4401 21

Περιγραφη΄ των εµπορευµα΄των

Καυσο΄ξυλα σε κυλι΄νδρους, κου΄τσουρα, µικρα΄ κλαδια΄, δεµα΄τια η΄ µε παρο΄µοιες
µορφε΄ς.
Ξυλει΄α σε πλακι΄δια η΄ σε µικρα΄ τεµα΄χια:
– Κωνοφο΄ρων καταγωγη΄ς χωρω΄ν εκτο΄ς Ευρω΄πης

4401 22

Ξυλει΄α σε πλακι΄δια η΄ σε µικρα΄ τεµα΄χια:
– – α΄λλη απο΄ των κωνοφο΄ρων
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Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ των εµπορευµα΄των

4401 30

Πριονι΄δια, απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα ξυ΄λου, µη συσσωµατωµε΄να σε µορφη΄
κου΄τσουρων, πλι΄νθων, τροχι΄σκων η΄ σε παρο΄µοιες µορφε΄ς

ex 4403 20

Ξυλει΄α ακατε΄ργαστη, ΄εστω και ξεφλουδισµε΄νη, που της ΄εχει αφαιρεθει΄ ο
σοµφο΄ς η΄ ορθογωνισµε΄νη:
– α΄λλη πλην εκει΄νης που ΄εχει υποστει΄ κατεργασι΄α µε βαφη΄, κρεο΄ζωτο η΄ α΄λλα
µε΄σα συντη΄ρησης. Κωνοφο΄ρων καταγωγη΄ς χωρω΄ν εκτο΄ς Ευρω΄πης

4403 91

Ξυλει΄α ακατε΄ργαστη, ΄εστω και ξεφλουδισµε΄νη, που της ΄εχει αφαιρεθει΄ ο
σοµφο΄ς η΄ ορθογωνισµε΄νη:
– α΄λλη πλην εκει΄νης που ΄εχει υποστει΄ κατεργασι΄α µε βαφη΄, κρεο΄ζωτο η΄ α΄λλα
µε΄σα συντη΄ρησης
– – της Quercus L.

4403 99

Ξυλει΄α ακατε΄ργαστη, ΄εστω και ξεφλουδισµε΄νη, που της ΄εχει αφαιρεθει΄ ο
σοµφο΄ς η΄ ορθογωνισµε΄νη:
– α΄λλη πλην εκει΄νης που ΄εχει υποστει΄ κατεργασι΄α µε βαφη΄, κρεο΄ζωτο η΄ α΄λλα
µε΄σα συντη΄ρησης
– – α΄λλη πλην κωνοφο΄ρων, Quercus L. η΄ Fagus L.

ex 4404 10

Σχιστα΄ στηρι΄γµατα φυτω΄ν: πα΄σσαλοι απο΄ ξυ΄λο µεγα΄λοι και µικροι΄, µυτεροι΄,
απριο΄νιστοι κατα΄ µη΄κος:
– Κωνοφο΄ρων καταγωγη΄ς χωρω΄ν εκτο΄ς Ευρω΄πης

ex 4404 20

Σχιστα΄ στηρι΄γµατα φυτω΄ν: πα΄σσαλοι απο΄ ξυ΄λο µεγα΄λοι και µικροι΄, µυτεροι΄,
απριο΄νιστοι κατα΄ µη΄κος:
– α΄λλα πλην κωνοφο΄ρων

4406 10

Στρωτη΄ρες ξυ΄λινοι για σιδηροτροχιε΄ς η΄ παρο΄µοιοι:
– Μη εµποτισµε΄νοι

ex 4407 10

Ξυλει΄α πριονισµε΄νη η΄ πελεκηµε΄νη κατα΄ µη΄κος, κοµµε΄νη εγκα΄ρσια η΄ ξετυλιγµε΄νη, ΄εστω και πλανισµε΄νη, λειασµε΄νη µε ελαφρο΄πετρα η΄ κολληµε΄νη µε
δακτυλικο΄ αρµο΄, πα΄χους που υπερβαι΄νει τα 6 mm και κυρι΄ως δοκοι΄, σανι΄δια,
σανι΄δες, τα΄βλες:
– Κωνοφο΄ρων καταγωγη΄ς χωρω΄ν εκτο΄ς Ευρω΄πης

ex 4407 91

Ξυλει΄α πριονισµε΄νη η΄ πελεκηµε΄νη κατα΄ µη΄κος, κοµµε΄νη εγκα΄ρσια η΄ ξετυλιγµε΄νη, ΄εστω και πλανισµε΄νη, λειασµε΄νη µε ελαφρο΄πετρα η΄ κολληµε΄νη µε
δακτυλικο΄ αρµο΄, πα΄χους που υπερβαι΄νει τα 6 mm και κυρι΄ως δοκοι΄, σανι΄δια,
σανι΄δες, τα΄βλες:
– απο΄ Quercus L.

ex 4407 99

Ξυλει΄α πριονισµε΄νη η΄ πελεκηµε΄νη κατα΄ µη΄κος, κοµµε΄νη εγκα΄ρσια η΄ ξετυλιγµε΄νη, ΄εστω και πλανισµε΄νη, λειασµε΄νη µε ελαφρο΄πετρα η΄ κολληµε΄νη µε
δακτυλικο΄ αρµο΄, πα΄χους που υπερβαι΄νει τα 6 mm και κυρι΄ως δοκοι΄, σανι΄δια,
σανι΄δες, τα΄βλες:
– α΄λλα πλην κωνοφο΄ρων, τροπικη΄ς ξυλει΄ας, Quercus L. η΄ Fagus L.

ex 4415 10

Κιβω΄τια κα΄θε µεγε΄θους, καφα΄σια και κυ΄λινδροι απο΄ ξυλει΄α καταγωγη΄ς χωρω΄ν
εκτο΄ς Ευρω΄πης

ex 4415 20

Παλε΄τες απλε΄ς, παλε΄τες-κιβω΄τια και α΄λλες επι΄πεδες επιφα΄νειες για τη
φο΄ρτωση απο΄ ξυλει΄α καταγωγη΄ς χωρω΄ν εκτο΄ς Ευρω΄πης

ex 4416 00

Ξυ΄λινοι κα΄δοι, περιλαµβα΄νονται και οι δου΄γες, απο΄ Quercus L.
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Οι απλε΄ς παλε΄τες και οι παλε΄τες-κιβω΄τια (κωδικο΄ς ΣΟ ex 4415 20) υπα΄γονται επι΄σης στην εξαι΄ρεση, εα΄ν
συµφωνου΄ν µε τους κανο΄νες που ισχυ΄ουν για τις παλε΄τες «UIC» και φε΄ρουν ση΄µα που βεβαιω΄νει την
πιστο΄τητα.
10. 'Εδαφος και καλλιεργητικο΄ υπο΄στρωµα
α)

'Εδαφος και καλλιεργητικο΄ υπο΄στρωµα ως τε΄τοιο, αποτελου΄µενο εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει απο΄ ΄εδαφος η΄ οργανικε΄ς
υ΄λες, ο΄πως µε΄ρη φυτω΄ν, χου΄µο που περιλαµβα΄νει τυ΄ρφη η΄ φλοιου΄ς, α΄λλα πλην εκει΄νων που αποτελου΄νται
εξ ολοκλη΄ρου απο΄ τυ΄ρφη·

β)

΄εδαφος και καλλιεργητικο΄ υπο΄στρωµα συνδεδεµε΄νο η΄ προσκολληµε΄νο σε φυτα΄, αποτελου΄µενο εν ο΄λω η΄ εν
µε΄ρει απο΄ τα υλικα΄ που προσδιορι΄ζονται στο σηµει΄ο α) η΄ αποτελου΄µενο εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει απο΄ τυ΄ρφη η΄
οποιαδη΄ποτε α΄λλη στερεα΄ ανο΄ργανη υ΄λη που ΄εχει ως στο΄χο τη διατη΄ρηση του σφρι΄γους των φυτω΄ν.

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Προσα΄ρτηµα Β
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

∆ιατα΄ξεις της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
—

Οδηγι΄α 69/464/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 8ης ∆εκεµβρι΄ου 1969 περι΄ της καταπολεµη΄σεως του καρκι΄νου της πατα΄τας

—

Οδηγι΄α 69/465/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 8ης ∆εκεµβρι΄ου 1969 περι΄ της καταπολεµη΄σεως του χρυσονηµατω΄δους
σκω΄ληκος

—

Οδηγι΄α 69/466/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 8ης ∆εκεµβρι΄ου 1969 περι΄ καταπολεµη΄σεως της φθει΄ρας του San José

—

Οδηγι΄α 74/647/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 9ης ∆εκεµβρι΄ου 1974 περι΄ της καταπολεµη΄σεως του φυλλοδε΄τη των
γαρυφα΄λλων

—

Oδηγι΄α 77/93/EOK του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1976 περι΄ των µε΄τρων προστασι΄ας κατα΄ της εισαγωγη΄ς
στα κρα΄τη µε΄λη οργανισµω΄ν επιβλαβω΄ν για τα φυτα΄ η΄ τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και κατα΄ της εξα΄πλωση΄ς τους στο εσωτερικο΄
της Κοινο΄τητας, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 98/2/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 8ης Ιανουαρι΄ου 1998

—

Απο΄φαση 91/261/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 2ας Μαι΅ου 1991 που αναγνωρι΄ζει ο΄τι η Αυστραλι΄α ΄εχει απαλλαγει΄ απο΄ τα
βακτη΄ρια Εrwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

—

Οδηγι΄α 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 30η΄ς Ιουλι΄ου 1992 για τον καθορισµο΄ των λεπτοµερειω΄ν των διεξαγοµε΄νων
ελε΄γχων για την αναγνω΄ριση των προστατευοµε΄νων ζωνω΄ν στην Κοινο΄τητα

—

Οδηγι΄α 92/76/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 6ης Οκτωβρι΄ου 1992 περι΄ αναγνωρι΄σεως προστατευοµε΄νων περιοχω΄ν που
ει΄ναι εκτεθειµε΄νες σε ιδιαι΄τερους φυτοϋγειονοµικου΄ς κινδυ΄νους στην Κοινο΄τητα, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
την οδηγι΄α 98/17/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 11ης Μαρτι΄ου 1998

—

Οδηγι΄α 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 3ης Νοεµβρι΄ου 1992 για τη θε΄σπιση υποχρεω΄σεων, στις οποι΄ες υπο΄κεινται οι
παραγωγοι΄ και οι εισαγωγει΄ς φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων η΄ α΄λλων αντικειµε΄νων, και για τον καθορισµο΄ λεπτοµερειω΄ν
ο΄σον αφορα΄ την εγγραφη΄ τους σε επι΄σηµα µητρω΄α

—

Οδηγι΄α 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 3ης ∆εκεµβρι΄ου 1992 για τον καθορισµο΄ τυποποιηµε΄νων φυτοϋγειονοµικω΄ν
διαβατηρι΄ων που πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται για τη µετακι΄νηση ορισµε΄νων φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων η΄ α΄λλων
αντικειµε΄νων εκτο΄ς της Κοινο΄τητας και για τον καθορισµο΄ των λεπτοµερω΄ν διαδικασιω΄ν που συνδε΄ονται µε την ΄εκδοση
των εν λο΄γω φυτοϋγειονοµικω΄ν διαβατηρι΄ων καθω΄ς επι΄σης και µε τις προϋποθε΄σεις και τις λεπτοµερει΄ς διαδικασι΄ες
που αφορου΄ν την αντικατα΄σταση΄ τους

—

Απο΄φαση 93/359/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 28ης Μαι΅ου 1993 που επιτρε΄πει στα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄πουν
παρεκκλι΄σεις απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ ο΄σον αφορα΄ την ξυλει΄α κωνοφο΄ρων (Coniferales),
εκτο΄ς απο΄ την ξυλει΄α της Thuja L. καταγωγη΄ς Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν της Αµερικη΄ς

—

Απο΄φαση 93/360/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 28ης Μαι΅ου 1993 που επιτρε΄πει στα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄πουν
παρεκκλι΄σεις απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ξυλει΄α Thuja L.,
καταγωγη΄ς Καναδα΄

—

Απο΄φαση 93/365/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 2ας Ιουνι΄ου 1993 που επιτρε΄πει στα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄πουν
παρεκκλι΄σεις απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη θερµικα΄ επεξεργασµε΄νη
ξυλει΄α κωνοφο΄ρων, καταγωγη΄ς Καναδα΄, και που καθορι΄ζει τις λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε το συ΄στηµα ενδει΄ξεων που θα
εφαρµο΄ζεται για την ξυλει΄α που ΄εχει υποστει΄ θερµικη΄ επεξεργασι΄α

—

Απο΄φαση 93/422/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 22ας Ιουνι΄ου 1993 που επιτρε΄πει στα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄πουν
παρεκκλι΄σεις απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την ξυλει΄α κωνοφο΄ρων
που ΄εχει υποστει΄ ξη΄ρανση σε κλι΄βανο, καταγωγη΄ς Καναδα΄, και που καθορι΄ζει τις λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε το συ΄στηµα
ενδει΄ξεων που θα εφαρµοστει΄ για την ξυλει΄α που ΄εχει υποστει΄ ξη΄ρανση σε κλι΄βανο

—

Απο΄φαση 93/423/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 22ας Ιουνι΄ου 1993 που επιτρε΄πει στα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄πουν
παρεκκλι΄σεις απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την ξυλει΄α κωνοφο΄ρων
που ΄εχει υποστει΄ ξη΄ρανση σε κλι΄βανο, καταγωγη΄ς Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν της Αµερικη΄ς, και που καθορι΄ζει τις
λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε το συ΄στηµα ενδει΄ξεων που θα εφαρµοστει΄ για την ξυλει΄α που ΄εχει υποστει΄ ξη΄ρανση σε κλι΄βανο

—

Οδηγι΄α 93/50/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 24ης Ιουνι΄ου 1993 για τον προσδιορισµο΄ ορισµε΄νων φυτω΄ν που δεν
περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα V µε΄ρος Α της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου των οποι΄ων οι παραγωγοι΄ η΄ οι
αποθη΄κες, η΄ τα κε΄ντρα διανοµη΄ς, στις ζω΄νες παραγωγη΄ς των εν λο΄γω φυτω΄ν, πρε΄πει να καταγρα΄φονται σε επι΄σηµο
µητρω΄ο

—

Οδηγι΄α 93/51/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 24ης Ιουνι΄ου 1993 για τη θε΄σπιση των κανο΄νων που διε΄πουν την κυκλοφορι΄α
ορισµε΄νων φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων η΄ α΄λλων αντικειµε΄νων διαµε΄σου προστατευο΄µενης περιοχη΄ς, και για την
κυκλοφορι΄α τε΄τοιου ει΄δους φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων η΄ α΄λλων αντικειµε΄νων που κατα΄γονται απο΄ η΄ διακινου΄νται
εντο΄ς τε΄τοιου ει΄δους προστατευοµε΄νης περιοχη΄ς
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—

Απο΄φαση 93/452/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 15ης Ιουλι΄ου 1993 που επιτρε΄πει σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄πουν
παρεκκλι΄σεις απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τα φυτα΄ των ειδω΄ν
Chamaecyparis Spach, Juniperus L. και Pinus L., αντιστοι΄χως, καταγωγη΄ς Ιαπωνι΄ας, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
την απο΄φαση 96/711/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Νοεµβρι΄ου 1996

—

Απο΄φαση 93/467/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 19ης Ιουλι΄ου 1993 που επιτρε΄πει στα κρα΄τη µε΄λη να παρεκκλι΄νουν απο΄
ορισµε΄νες διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τους µη αποφλοιωµε΄νους κορµου΄ς
βελανιδια΄ς (Quercus L) καταγωγη΄ς Καναδα΄ η΄ Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν Αµερικη΄ς, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
απο΄φαση 96/724/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 29ης Νοεµβρι΄ου 1996

—

Οδηγι΄α 93/85/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 4ης Οκτωβρι΄ου 1993 για την καταπολε΄µηση της κορυνοβακτηρι΄ωσης της
πατα΄τας

—

Οδηγι΄α 95/44/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 26ης Ιουλι΄ου 1995 για τη θε΄σπιση ο΄ρων βα΄σει των οποι΄ων ορισµε΄νοι επιβλαβει΄ς
οργανισµοι΄, φυτα΄, φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ που αναφε΄ρονται στα παραρτη΄µατα Ι ΄εως V της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ
του Συµβουλι΄ου, ει΄ναι δυνατο΄ν να εισαχθου΄ν η΄ να διακινηθου΄ν στην Κοινο΄τητα η΄ σε ορισµε΄νες προστατευο΄µενες ζω΄νες
της, για δοκιµε΄ς η΄ για επιστηµονικου΄ς σκοπου΄ς, καθω΄ς και για εργασι΄ες επιλογη΄ς ποικιλιω΄ν, ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 97/46/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 25ης Ιουλι΄ου 1997

—

Απο΄φαση 95/506/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 24ης Νοεµβρι΄ου 1995, η οποι΄α επιτρε΄πει προσωρινα΄ στα κρα΄τη µε΄λη να
λα΄βουν προ΄σθετα µε΄τρα κατα΄ της εξα΄πλωσης της Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ο΄σον αφορα΄ το Βασι΄λειο
των Κα΄τω Χωρω΄ν, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 97/649/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 26ης Σεπτεµβρι΄ου
1997

—

Απο΄φαση 96/301/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 3ης Μαι΅ου 1996, µε την οποι΄α επιτρε΄πεται στα κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν
προσωρινα΄ επιπρο΄σθετα µε΄τρα κατα΄ της εξα΄πλωσης της Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ο΄σον αφορα΄ την
Αι΄γυπτο

—

Απο΄φαση 96/618/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 16ης Οκτωβρι΄ου 1996 που επιτρε΄πει στα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄ψουν
παρεκκλι΄σεις απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε πατα΄τες, εκτο΄ς απο΄ τις
πατα΄τες που προορι΄ζονται για φυ΄τευση, καταγωγη΄ς της ∆ηµοκρατι΄ας της Σενεγα΄λης

—

Απο΄φαση 97/5/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 12ης ∆εκεµβρι΄ου 1996 που αναγνωρι΄ζει ο΄τι η Ουγγαρι΄α ΄εχει απαλλαγει΄ απο΄
τα Clavibacter michiganensis (Smith) Davis και al ssp. Sepedonicus(Spieckerman και Kotthoff) Davis και al

—

Απο΄φαση 97/353/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 20η΄ς Μαι΅ου 1997 που επιτρε΄πει στα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄πουν παρεκκλι΄σεις
απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τα φυτα΄ χαµαικε΄ρασου (Fragaria L.),
που προορι΄ζονται για φυ΄τευση, πλην σπο΄ρων προς σπορα΄, καταγωγη΄ς Αργεντινη΄ς

—

Οδηγι΄α 98/22/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 15ης Απριλι΄ου 1998 για τον καθορισµο΄ των ελα΄χιστων ο΄ρων για τη διενε΄ργεια
φυτοϋγειονοµικω΄ν ελε΄γχων στην Κοινο΄τητα σε φυτα΄, φυτικα΄ προϊο΄ντα η΄ α΄λλα αντικει΄µενα που προε΄ρχονται απο΄ τρι΄τες
χω΄ρες σε σταθµου΄ς επιθεω΄ρησης διαφορετικου΄ς απο΄ εκει΄νους του το΄που προορισµου΄

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3 — 6ème étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1210 Bruxelles
Τηλ.: (32-2) 208 37 04
Φαξ: (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby
Τηλ.: (45-45) 96 66 00
Φαξ: (45-45) 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstraße 1
D-53123 Bonn 1
Τηλ.: (49-228) 529 35 90
Φαξ: (49-228) 529 42 62

Υπουργει΄ο Γεωργι΄ας
Γενικη΄ ∆/νση Φυτικη΄ς Παραγωγη΄ς
∆/νση Φυτοπροστασι΄ας
Ιπποκρα΄τους 3-5
GR-10164 Αθη΄να
Tηλ.: (30-1) 360 54 80
Φαξ: (30-1) 361 71 03

Ministério de Agricultura Pesca y Alimentacion
Dirección General de Sánidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta
E-28002 Madrid
Τηλ.: (34-1) 347 82 54
Φαξ: (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, PO box 42
FIN-00501 Helsinki
Τηλ.: (358-0) 13 42 11
Φαξ: (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation
Direction générale de l’Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F-75013 Paris
Τηλ.: (33-1) 49 55 49 55
Φαξ: (33-1) 49 55 59 49
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Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
DGPAAN - Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I-00195 Roma
Τηλ.: (39-6) 488 42 93 – 46 65 50 70
Φαξ: (39-6) 48146 28
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 — Postbus 91026700 HC Wageningen
Κα΄τω Χω΄ρες
Τηλ.: (31-317) 49 69 11
Φαξ: (31-317) 42 17 01
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A-1012 Wien
Τηλ.: (43-1) 711 00 68 06
Φαξ: (43-1) 711 00 65 07
Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras
Τηλ.: (351-1) 443 50 58/443 07 72/3
Φαξ: (351-1) 442 06 16/443 05 27
Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-551 82 Jönkoping
Τηλ.: (46-36) 15 59 13
Φαξ: (46-36) 12 25 22
Ministère de l’Agriculture
ASTA
16, route d’Esch — BP 1904
L-1019 Luxembourg
Τηλ.: (352) 45 71 72 218
Φαξ: (352) 45 71 72 340
Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
Dublin 2
Ιρλανδι΄α
Τηλ.: (353-1) 607 20 03
Φαξ: (353-1) 661 62 63
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
York YO1 2PX
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο
Τηλ.: (44-1904) 45 51 61
Φαξ: (44-1904) 45 51 63
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Προσα΄ρτηµα ∆
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι περιοχε΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 καθω΄ς και οι σχετικε΄ς ειδικε΄ς απαιτη΄σεις καθορι΄ζονται στις ακο΄λουθες αντι΄στοιχες
νοµοθετικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις των δυ΄ο Μερω΄ν:

∆ιατα΄ξεις της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
—

Οδηγι΄α 92/76/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 6ης Οκτωβρι΄ου 1992 περι΄ αναγνωρι΄σεως προστατευοµε΄νων περιοχω΄ν που
ει΄ναι εκτεθειµε΄νες σε ιδιαι΄τερους φυτοϋγειονοµικου΄ς κινδυ΄νους στην Κοινο΄τητα

—

Οδηγι΄α 92/103/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 1ης ∆εκεµβρι΄ου 1992 που τροποποιει΄ τα παραρτη΄µατα Ι ΄εως ΙV της οδηγι΄ας
77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ των µε΄τρων προστασι΄ας κατα΄ της εισαγωγη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη οργανισµω΄ν επιβλαβω΄ν
για τα φυτα΄ η΄ τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και κατα΄ της εξα΄πλωση΄ς τους στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας

—

Oδηγι΄α 93/106/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 29ης Νοεµβρι΄ου 1993 για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 92/76/ΕΟΚ περι΄
αναγνωρι΄σεως προστατευο΄µενων περιοχω΄ν που ει΄ναι εκτεθειµε΄νες σε ιδιαι΄τερους φυτοϋγειονοµικου΄ς κινδυ΄νους στην
Κοινο΄τητα

—

Oδηγι΄α 93/110/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 9ης ∆εκεµβρι΄ου 1993 που τροποποιει΄ ορισµε΄να παραρτη΄µατα της οδηγι΄ας
77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ των µε΄τρων προστασι΄ας κατα΄ της εισαγωγη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη οργανισµω΄ν επιβλαβω΄ν
για τα φυτα΄ η΄ τα φυτικα΄ προϊο΄ντα

—

Oδηγι΄α 94/61/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 15ης ∆εκεµβρι΄ου 1994 για παρα΄ταση της περιο΄δου ισχυ΄ος της προσωρινη΄ς
αναγνω΄ρισης ορισµε΄νων προστατευο΄µενων περιοχω΄ν που προβλε΄πει το α΄ρθρο 1 της οδηγι΄ας 92/76/ΕΟΚ

—

Οδηγι΄α 95/4/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 21ης Φεβρουαρι΄ου 1995 για τροποποι΄ηση ορισµε΄νων παραρτηµα΄των της οδηγι΄ας
77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ των µε΄τρων προστασι΄ας κατα΄ της εισαγωγη΄ς στα κρα΄τη µε΄λη οργανισµω΄ν επιβλαβω΄ν
για τα φυτα΄ η΄ φυτικα΄ προϊο΄ντα και κατα΄ της εξα΄πλωση΄ς τους στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας

—

Οδηγι΄α 95/40/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 19ης Ιουλι΄ου 1995 για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 92/76/ΕΟΚ περι΄
αναγνωρι΄σεως προστατευοµε΄νων περιοχω΄ν που ει΄ναι εκτεθειµε΄νες σε ιδιαι΄τερους φυτοϋγειονοµικου΄ς κινδυ΄νους στην
Κοινο΄τητα

—

Οδηγι΄α 95/65/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 1995 για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 92/76/ΕΟΚ περι΄
αναγνωρι΄σεως προστατευοµε΄νων περιοχω΄ν που ει΄ναι εκτεθειµε΄νες σε ιδιαι΄τερους φυτοϋγειονοµικου΄ς κινδυ΄νους στην
Κοινο΄τητα

—

Οδηγι΄α 95/66/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 1995 για την τροποποι΄ηση ορισµε΄νων παραρτηµα΄των της
οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ των µε΄τρων προστασι΄ας κατα΄ της εισαγωγη΄ς στην Κοινο΄τητα οργανισµω΄ν
επιβλαβω΄ν για τα φυτα΄ η΄ τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και κατα΄ της εξα΄πλωση΄ς τους στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας

—

Οδηγι΄α 96/14/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 12ης Μαρτι΄ου 1996 για τροποποι΄ηση ορισµε΄νων παραρτηµα΄των της οδηγι΄ας
77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ µε΄τρων προστασι΄ας κατα΄ της εισαγωγη΄ς στην Κοινο΄τητα οργανισµω΄ν επιβλαβω΄ν για
τα φυτα΄ η΄ τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και κατα΄ της εξα΄πλωση΄ς τους στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας

—

Οδηγι΄α 96/15/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 14ης Μαρτι΄ου 1996 για τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 92/76/ΕΟΚ περι΄
αναγνωρι΄σεως προστατευοµε΄νων ζωνω΄ν που ει΄ναι εκτεθειµε΄νες σε ιδιαι΄τερους φυτοϋγειονοµικου΄ς κινδυ΄νους στην
Κοινο΄τητα

—

Οδηγι΄α 96/76/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 29ης Νοεµβρι΄ου 1996 για τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 92/76/ΕΟΚ περι΄
αναγνωρι΄σεως προστατευοµε΄νων περιοχω΄ν που ει΄ναι εκτεθειµε΄νες σε ιδιαι΄τερους φυτοϋγειονοµικου΄ς κινδυ΄νους στην
Κοινο΄τητα

—

Οδηγι΄α 95/41/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 19ης Ιουλι΄ου 1995 για την τροποποι΄ηση ορισµε΄νων παραρτηµα΄των της οδηγι΄ας
77/93/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ των µε΄τρων προστασι΄ας κατα΄ της εισαγωγη΄ς στην Κοινο΄τητα οργανισµω΄ν επιβλαβω΄ν
για τα φυτα΄ η΄ τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και κατα΄ της εξα΄πλωση΄ς τους στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας

—

Οδηγι΄α 98/17/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 11ης Μαρτι΄ου 1998 για τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 92/76/ΕΟΚ περι΄
αναγνωρι΄σεως προστατευοµε΄νων περιοχω΄ν που ει΄ναι εκτεθειµε΄νες σε ιδιαι΄τερους φυτοϋγειονοµικου΄ς κινδυ΄νους στην
Κοινο΄τητα
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ ν προϊο΄ντων καταγωγη΄ς κοινο΄τητας που διατι΄θενται σε εµπορι΄α
σχετικα΄ µε την ανα΄µειξη α΄µπελο-οινικω
στο ελβετικο΄ ΄εδαφος
Το α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 1, σε συνδυασµο΄ µε το προσα΄ρτηµα 1 σηµει΄ο Α του παραρτη΄µατος 7 επιτρε΄πει την
ανα΄µειξη, στο ΄εδαφος της Ελβετι΄ας, των αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας µεταξυ΄ των η΄ µε
προϊο΄ντα α΄λλης καταγωγη΄ς µο΄νο υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται απο΄ τη σχετικη΄ κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α η΄,
ελλει΄ψει αυτη΄ς, απο΄ τη νοµοθεσι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν που αναφε΄ρεται στο προσα΄ρτηµα 1. Κατα΄ συνε΄πεια, για τα
προϊο΄ντα αυτα΄ δεν ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 371 του ελβετικου΄ διατα΄γµατος περι΄ τροφι΄µων της
1ης Μαρτι΄ου 1995.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ ν και των αρωµατισµε΄νων ποτω
΄ ν µε
σχετικη΄ µε τη νοµοθεσι΄α στον τοµε΄α των αλκοολου΄χων ποτω
βα΄ση τον οι΄νο
Επιθυµω΄ντας να δηµιουργη΄σουν ευνοϊκε΄ς συνθη΄κες για τη διευκο΄λυνση και προω΄θηση των συναλλαγω΄ν
αλκοολου΄χων ποτω΄ν και αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο µεταξυ΄ τους και, προς του΄το, να εξαλει΄ψουν
τα τεχνικα΄ εµπο΄δια στο εµπο΄ριο των εν λο΄γω ποτω΄ν, τα Με΄ρη συµφωνου΄ν τα εξη΄ς:
Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να καταστη΄σει τη νοµοθεσι΄α της ισοδυ΄ναµη µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α
στον τοµε΄α αυτο΄ και να κινη΄σει η΄δη απο΄ τω΄ρα τις προβλεπο΄µενες διαδικασι΄ες, για να προσαρµο΄σει το αργο΄τερο
τρι΄α ΄ετη απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας τη νοµοθεσι΄α της που αφορα΄ τον ορισµο΄, την περιγραφη΄ και την
παρουσι΄αση των αλκοολου΄χων ποτω΄ν και των αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο.
Μο΄λις η Ελβετι΄α θεσπι΄σει νοµοθεσι΄α που κρι΄νεται απο΄ τα δυ΄ο µε΄ρη ισοδυ΄ναµη µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α, η
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α θα κινη΄σουν τις διαδικασι΄ες για την ενσωµα΄τωση στη γεωργικη΄ συµφωνι΄α
ενο΄ς παραρτη΄µατος σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση της νοµοθεσι΄ας τους για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ και τα
αρωµατισµε΄να ποτα΄ µε βα΄ση τον οι΄νο.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ ν ενδει΄ξεων και των ονοµασιω
΄ ν προε΄λευσης των γεωργικω
΄ν
στον τοµε΄α της προστασι΄ας των γεωγραφικω
προϊο΄ντων και των τροφι΄µων
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α (εφεξη΄ς καλου΄µενες τα Με΄ρη) συµφωνου΄ν ο΄τι η αµοιβαι΄α προστασι΄α των
ονοµασιω΄ν προε΄λευσης (ΠΟΠ) και των γεωγραφικω΄ν ενδει΄ξεων (ΠΓΕ) αντιπροσωπευ΄ει ουσιω΄δες στοιχει΄ο της
ελευθε΄ρωσης των συναλλαγω΄ν γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και τροφι΄µων µεταξυ΄ των δυ΄ο Μερω΄ν. Η συµπερι΄ληψη στη
διµερη΄ γεωργικη΄ συµφωνι΄α των σχετικω΄ν διατα΄ξεων αποτελει΄ αναγκαι΄ο συµπλη΄ρωµα του παραρτη΄µατος 7 της
συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων, και ιδι΄ως του Τι΄τλου ΙΙ, ο οποι΄ος προβλε΄πει την
αµοιβαι΄α προστασι΄α των επωνυµιω΄ν των εν λο΄γω προϊο΄ντων, καθω΄ς και του παραρτη΄µατος 8 της συµφωνι΄ας
σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση και την προστασι΄α των επωνυµιω΄ν στον τοµε΄α των αλκοολου΄χων ποτω΄ν και
των αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο.
Τα Με΄ρη προβλε΄πουν την ΄ενταξη διατα΄ξεων σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α προστασι΄α των ΠΟΠ και των ΠΓΕ στη
συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις αµοιβαι΄ες συναλλαγε΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων βα΄σει ισοδυ΄ναµης νοµοθεσι΄ας, ο΄σον
΄ τα ελε΄γχου. Η ενσωµα΄τωση
αφορα΄ το΄σο τους ο΄ρους καταχω΄ρησης των ΠΟΠ και των ΠΓΕ ο΄σο και τα καθεστω
των διατα΄ξεων αυτω΄ν πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ σε ηµεροµηνι΄α αποδεκτη΄ απο΄ τα δυ΄ο µε΄ρη, και το ταχυ΄τερο
ο΄ταν θα ΄εχει ολοκληρωθει΄ η εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 17 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλι΄ου
για την Κοινο΄τητα µε τη σηµερινη΄ της συ΄νθεση. Εν τω µεταξυ΄, τα Με΄ρη, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τους νοµικου΄ς
περιορισµου΄ς, θα ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α για την προ΄οδο των εργασιω΄ν στον τοµε΄α αυτο΄ν.
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
για το παρα΄ρτηµα 11 σχετικα΄ µε τα υγειονοµικα΄ και ζωοτεχνικα΄ µε΄τρα που εφαρµο΄ζονται στο
΄ ντων ζωω
΄ ν και ζωικω
΄ ν προϊο΄ντων
εµπο΄ριο ζω

Η Επιτροπη΄, των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των σε συνεργασι΄α µε τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη, θα παρακολουθει΄ εκ
του πλησι΄ον την εξε΄λιξη της νο΄σου ΣΕΒ και τα µε΄τρα καταπολε΄µηση΄ς της που λαµβα΄νει η Ελβετι΄α, µε στο΄χο την
εξευ΄ρεση κατα΄λληλης λυ΄σης. Υπο΄ τις περιστα΄σεις αυτε΄ς, η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να µην κινη΄σει
διαδικασι΄ες κατα΄ της Κοινο΄τητας η΄ των κρατω΄ν µελω΄ν αυτη΄ς στο πλαι΄σιο του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄
Εµπορι΄ου.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις

Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α δηλω΄νουν την προ΄θεση΄ τους να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν στους τοµει΄ς κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος ο΄πως η ενηµε΄ρωση του πρωτοκο΄λλου 2
της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν του 1972, η συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας σε ορισµε΄να κοινοτικα΄
προγρα΄µµατα για την κατα΄ρτιση, τους νε΄ους, τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, τις στατιστικε΄ς και το περιβα΄λλον.
Αυτε΄ς οι διαπραγµατευ΄σεις θα πρε΄πει να προετοιµασθου΄ν γρη΄γορα, µετα΄ το πε΄ρας των σηµερινω΄ν διµερω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
σχετικα΄ µε τα παρασκευα΄σµατα µε την ονοµασι΄α «λιωµε΄να τυρια΄» («fondues»)

Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα δηλω΄νει ο΄τι ει΄ναι ΄ετοιµη να εξετα΄σει, στο πλαι΄σιο της προσαρµογη΄ς του Πρωτοκο΄λλου 2
της Συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν του 1972, τον κατα΄λογο των τυριω΄ν που χρησιµοποιου΄νται στη συ΄νθεση
των παρασκευασµα΄των µε την ονοµασι΄α «λιωµε΄να τυρια΄» («fondues»).

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
σχετικα΄ µε την grappa

Η Ελβετι΄α δηλω΄νει ο΄τι αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να τηρει΄ τον ορισµο΄ που ισχυ΄ει στην Κοινο΄τητα για την
επωνυµι΄α Grappa (eau de vie de marc de raisin η΄ marc), η οποι΄α αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 4
στοιχει΄ο στ) του κανονισµου΄ αριθ. 1576/89 του Συµβουλι΄ου της 29ης Μαι΅ου 1989.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
΄ ν ο΄σον αφορα΄ τον τρο΄πο εκτροφη΄ς
σχετικα΄ µε την ονοµασι΄α των πουλερικω
Η Ελβετι΄α δηλω΄νει ο΄τι επι΄ του παρο΄ντος δεν διαθε΄τει ειδικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικη΄ µε τον τρο΄πο εκτροφη΄ς και την
ονοµασι΄α των πουλερικω΄ν.
∆ηλω΄νει εντου΄τοις την προ΄θεση΄ της να κινη΄σει η΄δη απο΄ τω΄ρα τις προβλεπο΄µενες σχετικε΄ς διαδικασι΄ες, µε σκοπο΄
να θεσπι΄σει, το αργο΄τερο τρι΄α ΄ετη απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, ειδικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικη΄ µε τον τρο΄πο
εκτροφη΄ς και την ονοµασι΄α των πουλερικω΄ν, η οποι΄α θα ει΄ναι ισοδυ΄ναµη µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α στον τοµε΄α
αυτο΄.
Η Ελβετι΄α δηλω΄νει ο΄τι διαθε΄τει σχετικη΄ νοµοθεσι΄α, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την προστασι΄α των καταναλωτω΄ν απο΄ την
παραπλα΄νηση, την προστασι΄α των ζω΄ων, την προστασι΄α των σηµα΄των, καθω΄ς και για την καταπολε΄µηση του
αθε΄µιτου ανταγωνισµου΄.
∆ηλω΄νει ο΄τι η υφιστα΄µενη νοµοθεσι΄α εφαρµο΄ζεται κατα΄ τρο΄πο που εξασφαλι΄ζει την κατα΄λληλη και αντικειµενικη΄
πληροφο΄ρηση του καταναλωτη΄, µε στο΄χο τη διασφα΄λιση του θεµιτου΄ ανταγωνισµου΄ µεταξυ΄ των πουλερικω΄ν
ελβετικη΄ς καταγωγη΄ς και των πουλερικω΄ν κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς. Μεριµνα΄ ιδι΄ως για την αποτροπη΄ της χρη΄σης
ανακριβω΄ν η΄ απατηλω΄ν ενδει΄ξεων, οι οποι΄ες ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα την παραπλα΄νηση του καταναλωτη΄ ως προς
τη φυ΄ση των προϊο΄ντων, τον τρο΄πο εκτροφη΄ς και την ονοµασι΄α των πουλερικω΄ν που διατι΄θενται στην ελβετικη΄
αγορα΄.

∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς
Το Συµβου΄λιο συµφωνει΄ να συµµετε΄χουν οι εκπρο΄σωποι της Ελβετι΄ας ως παρατηρητε΄ς και για τα σηµει΄α που
τους αφορου΄ν, στις συνεδρια΄σεις των ακο΄λουθων επιτροπω΄ν και οµα΄δων εµπειρογνωµο΄νων:
—

Επιτροπε΄ς προγραµµα΄των για την ΄ερευνα· συµπεριλαµβανοµε΄νης της επιτροπη΄ς επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς
΄ερευνας (CREST)

—

∆ιοικητικη΄ επιτροπη΄ για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση των εργαζοµε΄νων µεταναστω΄ν

—

Οµα΄δα συντονισµου΄ για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των ανωτα΄της εκπαι΄δευσης

—

Συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για τις αεροπορικε΄ς οδου΄ς και για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων του ανταγωνισµου΄
στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.

Αυτε΄ς οι επιτροπε΄ς συνε΄ρχονται χωρι΄ς την παρουσι΄α των αντιπροσω΄πων της Ελβετι΄ας κατα΄ τις ψηφοφορι΄ες.
'Οσον αφορα΄ τις α΄λλες επιτροπε΄ς που ασχολου΄νται µε τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τις παρου΄σες συµφωνι΄ες
και για τους οποι΄ους η Ελβετι΄α ει΄τε µετε΄φερε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο ει΄τε το εφαρµο΄ζει κατ' αντιστοιχι΄α, η
Επιτροπη΄ θα ζητη΄σει τη γνω΄µη εµπειρογνωµο΄νων της Ελβετι΄ας συ΄µφωνα µε τον τυ΄πο του α΄ρθρου 100 της
συµφωνι΄ας ΕΟΧ.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
΄ ρισης σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση της πιστο΄τητας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
αµοιβαι΄ας αναγνω
και της ελβετικη΄ς συνοµοσπονδι΄ας
΄ς θα αναφε΄ρεται ως Κοινο΄τητα και
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, που στο εξη
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, που στο εξη
΄ς θα αναφε΄ρεται ως Ελβετι΄α,

οι οποι΄ες στο εξη΄ς θα αναφε΄ρονται ως «τα µε΄ρη»,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις στενε΄ς σχε΄σεις που συνδε΄ουν την Κοινο΄τητα και την Ελβετι΄α,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη συµφωνι΄α ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν, της 22ας Ιουλι΄ου 1972, που συνη΄ψαν η Ελβετι΄α και η Ευρωπαϊκη΄
Οικονοµικη΄ Κοινο΄τητα,
επιθυµω΄ντας να συνα΄ψουν συµφωνι΄α που θα επιτρε΄πει την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των αποτελεσµα΄των των υποχρεωτικω΄ν
διαδικασιω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που απαιτου΄νται για την προ΄σβαση στην αγορα΄ της επικρα΄τειας των δυ΄ο µερω΄ν,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διαδικασιω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας διευκολυ΄νει τις εµπορικε΄ς
συναλλαγε΄ς των δυ΄ο µερω΄ν µε στο΄χο τη διασφα΄λιση της υγει΄ας, της ασφα΄λειας, του περιβα΄λλοντος και των καταναλωτω΄ν,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν διευκολυ΄νει την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση, τις υποχρεω΄σεις τους ως
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν της συµφωνι΄ας περι΄ ιδρυ΄σεως του Παγκοσµι΄ου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου, και ειδικο΄τερα της συµφωνι΄ας
για τα τεχνικα΄ εµπο΄δια στο εµπο΄ριο, που ενθαρρυ΄νει τη διαπραγµα΄τευση συµφωνιω΄ν αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης συµβα΄λλουν στην εναρµο΄νιση, σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, των
τεχνικω΄ν κανονισµω΄ν, των προδιαγραφω΄ν και των αρχω΄ν που διε΄πουν την εφαρµογη΄ των διαδικασιω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι στενε΄ς σχε΄σεις της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας, αφενο΄ς, και της Ισλανδι΄ας, του Λιχτενστα΄ιν και
της Νορβηγι΄ας, αφετε΄ρου, υπαγορευ΄ουν τη συ΄ναψη παραλλη΄λων συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ των χωρω΄ν αυτω΄ν και της Ελβετι΄ας,

συµφω΄νησαν τη συ΄ναψη της ακο΄λουθης συµφωνι΄ας:

΄ το
'Αρθρο πρω
Αντικει΄µενο

1.
Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α αποδε΄χονται αµοιβαι΄α τις
εκθε΄σεις, τα πιστοποιητικα΄, τις εγκρι΄σεις και τις σηµα΄νσεις πιστο΄τητας που εκδι΄δουν οι οργανισµοι΄ που εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα 1 καθω΄ς και τις δηλω΄σεις συµµο΄ρφωσης του κατασκευαστη΄
που βεβαιω΄νουν τη συµµο΄ρφωση στις απαιτη΄σεις του α΄λλου
µε΄ρους στους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ το α΄ρθρο 3.

καλυ΄πτονται απο΄ το α΄ρθρο 3. Οι εκθε΄σεις, τα πιστοποιητικα΄,
οι εγκρι΄σεις και οι δηλω΄σεις συµµο΄ρφωσης του κατασκευαστη΄
διαπιστω΄νουν κυρι΄ως τη συµµο΄ρφωση προς την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α. Οι σηµα΄νσεις πιστο΄τητας οι οποι΄ες απαιτου΄νται απο΄ τη
νοµοθεσι΄α ενο΄ς µε΄ρους πρε΄πει να τοποθετου΄νται στα προϊο΄ντα τα
οποι΄α διατι΄θενται στην αγορα΄ του εν λο΄γω µε΄ρους.
3.
Η επιτροπη΄ η οποι΄α προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10 καθορι΄ζει
τις περιπτω΄σεις εφαρµογη΄ς της παραγρα΄φου 2.

'Αρθρο 2
Ορισµοι΄

2.
Προκειµε΄νου να αποτραπει΄ η α΄σκοπη επανα΄ληψη των διαδικασιω΄ν, ο΄ταν οι ελβετικε΄ς απαιτη΄σεις κρι΄νονται ισοδυ΄ναµες µε τις
κοινοτικε΄ς απαιτη΄σεις, η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α αποδε΄χονται
αµοιβαι΄α τις εκθε΄σεις, τα πιστοποιητικα΄ και τις εγκρι΄σεις που
εκδι΄δουν οι οργανισµοι΄ που εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα 1 καθω΄ς
και τις δηλω΄σεις συµµο΄ρφωσης του κατασκευαστη΄ που βεβαιω΄νουν
τη συµµο΄ρφωση στις αντι΄στοιχες απαιτη΄σεις στους τοµει΄ς που

1.

Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας:

«αξιολο΄γηση της πιστο΄τητας» σηµαι΄νει συστηµατικη΄ εξε΄ταση η
οποι΄α σκοπο΄ ΄εχει να καθορι΄σει τον βαθµο΄ στον οποι΄ο ΄ενα
προϊο΄ν, µι΄α µε΄θοδος παραγωγη΄ς, η΄ µι΄α υπηρεσι΄α ικανοποιου΄ν
συγκεκριµε΄νες απαιτη΄σεις,
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«οργανισµο΄ς αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας» ει΄ναι ο φορε΄ας δηµοσι΄ου η΄ ιδιωτικου΄ τοµε΄α του οποι΄ου οι δραστηριο΄τητες περιλαµβα΄νουν τη διεκπεραι΄ωση του συνο΄λου η΄ τµη΄µατος της διαδικασι΄ας
αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας,
«αρχη΄ εξουσιοδο΄τησης» ει΄ναι ο φορε΄ας ο οποι΄ος ει΄ναι επιφορτισµε΄νος να ορι΄ζει, να ανακαλει΄, να αναστε΄λλει η΄ να αποκαθιστα΄ τους
οργανισµου΄ς αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας οι οποι΄οι βρι΄σκονται
στη δικαιοδοσι΄α του.
2.
Οι ορισµοι΄ που προβλε΄πονται απο΄ τον οδηγο΄ ΙSO/CEI 2
(ε΄κδοση 1996) και το ευρωπαϊκο΄ προ΄τυπο ΕΝ 45020
(ε΄κδοση 1993) σχετικα΄ µε τους «Γενικου΄ς ο΄ρους και τους
ορισµου΄ς τους ο΄σον αφορα΄ την τυποποι΄ηση και τις συναφει΄ς
δραστηριο΄τητες» µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για τον καθορισµο΄
της ΄εννοιας των γενικω΄ν ο΄ρων σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση της
πιστο΄τητας που αναφε΄ρονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α.

30.4.2002

3.
Η καταγωγη΄ των προϊο΄ντων καθορι΄ζεται συ΄µφωνα µε τους
κανο΄νες µη προτιµησιακη΄ς καταγωγη΄ς οι οποι΄οι εφαρµο΄ζονται σε
καθε΄να απο΄ τα δυ΄ο µε΄ρη η΄, ενδεχοµε΄νως, στα κρα΄τη που
αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2. Σε περι΄πτωση δια΄στασης των
κανο΄νων, εφαρµο΄ζονται οι κανο΄νες του µε΄ρους στην επικρα΄τεια
του οποι΄ου διατι΄θενται τα εµπορευ΄µατα.

4.
Η απο΄δειξη της καταγωγη΄ς µπορει΄ να παρασχεθει΄ µε την
παρουσι΄αση πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς. Το πιστοποιητικο΄ αυτο΄
δεν απαιτει΄ται στην περι΄πτωση εισαγωγη΄ς προϊο΄ντων τα οποι΄α
καλυ΄πτονται ει΄τε απο΄ πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των
ΕUR 1, ει΄τε απο΄ δη΄λωση καταγωγη΄ς συνδυασµε΄νης µε τιµολο΄γιο,
που ΄εχουν εκδοθει΄ συ΄µφωνα µε το πρωτο΄κολλο αριθ. 3 της
συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν της 22ας Ιουλι΄ου 1972 µεταξυ΄
της Ελβετι΄ας και της ΕΟΚ, εφο΄σον το ΄εγγραφο αναφε΄ρει ως χω΄ρα
καταγωγη΄ς ΄ενα εκ των µερω΄ν η΄ χω΄ρα που ει΄ναι ταυτο΄χρονα µε΄λος
της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ.

'Αρθρο 3
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς

'Αρθρο 5

1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α αφορα΄ τις υποχρεωτικε΄ς διαδικασι΄ες
αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που απορρε΄ουν απο΄ τις νοµοθετικε΄ς,
κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο
παρα΄ρτηµα 1.

Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας

2.
Το παρα΄ρτηµα 1 καθορι΄ζει τους τοµει΄ς των προϊο΄ντων που
καλυ΄πτονται απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α. Το εν λο΄γω παρα΄ρτηµα
διαιρει΄ται σε τε΄σσερα τοµεακα΄ κεφα΄λαια, τα οποι΄α διαιρου΄νται,
κατ' αρχη΄ν, συ΄µφωνα µε τον ακο΄λουθο τρο΄πο:
Τµη΄µα Ι: νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι οργανισµοι΄ που εµφαι΄νονται στο
παρα΄ρτηµα 1 πληρου΄ν τους ο΄ρους για τη διεξαγωγη΄ της αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας.

'Αρθρο 6
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

Τµη΄µα ΙΙ: οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Τµη΄µα ΙΙΙ: αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης
Τµη΄µα ΙV: ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν
αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Τµη΄µα V: συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις ανα΄λογα µε την περι΄πτωση.
3.
Το παρα΄ρτηµα 2 καθορι΄ζει τις γενικε΄ς αρχε΄ς που αφορου΄ν
τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν.

'Αρθρο 4
Καταγωγη΄
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α αφορα΄ τα προϊο΄ντα που προε΄ρχονται
απο΄ τα µε΄ρη της συµφωνι΄ας µε την επιφυ΄λαξη των ειδικω΄ν
διατα΄ξεων που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα 1.
2.
Στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α τα εν λο΄γω προϊο΄ντα
καλυ΄πτονται επι΄σης απο΄ τις συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης
στον τοµε΄α της αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας
και των κρατω΄ν τα οποι΄α ει΄ναι ταυτο΄χρονα µε΄λη της ΕΖΕΣ και του
ΕΟΧ, η συµφωνι΄α αφορα΄ επι΄σης και τα προϊο΄ντα των εν λο΄γω
χωρω΄ν της ΕΖΕΣ.

1.
Τα µε΄ρη διασφαλι΄ζουν ο΄τι οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τηση΄ς τους
διαθε΄τουν την απαραι΄τητη εξουσι΄α και αρµοδιο΄τητα για τον
ορισµο΄ η΄ την ανα΄κληση και την αναστολη΄ η΄ αποκατα΄σταση των
οργανισµω΄ν που εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα 1. Για τον ορισµο΄
των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς τηρου΄ν τις
γενικε΄ς αρχε΄ς ορισµου΄ που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 2, µε την
επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του τµη΄µατος IV του παραρτη΄µατος 1.
Οι εν λο΄γω αρχε΄ς τηρου΄ν τις αυτε΄ς αρχε΄ς για την ανα΄κληση,
αναστολη΄, και αποκατα΄σταση.

2.
Η συµπερι΄ληψη και διαγραφη΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης
της πιστο΄τητας του παραρτη΄µατος 1 αποφασι΄ζεται µετα΄ απο΄
προ΄ταση ενο΄ς µε΄ρους συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 11.

3.
Σε περι΄πτωση αναστολη΄ς η΄ αποκατα΄στασης απο΄ µι΄α αρχη΄
εξουσιοδο΄τησης του ορισµου΄ ενο΄ς οργανισµου΄ αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας, ο οποι΄ος αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα 1 και ο οποι΄ος
υπα΄γεται στη δικαιοδοσι΄α της, το ενδιαφερο΄µενο µε΄ρος ενηµερω΄νει
αµε΄σως σχετικα΄ το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος και την προεδρι΄α της
επιτροπη΄ς. Κατα΄ τη δια΄ρκεια της αναστολη΄ς, οι εκθε΄σεις, τα
πιστοποιητικα΄, οι εγκρι΄σεις και οι σηµα΄νσεις πιστο΄τητας που ΄εχουν
χορηγηθει΄ απο΄ τον οργανισµο΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, δεν
αναγνωρι΄ζονται απο΄ τα µε΄ρη.

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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'Αρθρο 7

'Αρθρο 9

΄ ν εξουσιοδο΄τησης
Επαλη΄θευση των διαδικασιω

Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας

1.
Τα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες που χρησιµοποιου΄νται προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η τη΄ρηση
των γενικω΄ν αρχω΄ν εξουσιοδο΄τησης που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 2, µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του τµη΄µατος IV του
παραρτη΄µατος 1, εκ µε΄ρους των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας που υπα΄γονται στη δικαιοδοσι΄α τους και αναφε΄ρονται
στο παρα΄ρτηµα 1.

1.
Τα µε΄ρη συνεργα΄ζονται προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η
ικανοποιητικη΄ εφαρµογη΄ των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 1.

2.
Τα µε΄ρη προβαι΄νουν σε συ΄γκριση των µεθο΄δων επαλη΄θευσης
΄ ν αρχω΄ν ορισµου΄
της τη΄ρησης απο΄ τους οργανισµου΄ς των γενικω
που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα 2, µε την επιφυ΄λαξη των
διατα΄ξεων του τµη΄µατος ΙV του παραρτη΄µατος 1. Στο πλαι΄σιο των
εν λο΄γω συγκρι΄σεων, µπορει΄ να χρησιµοποιηθου΄ν τα συστη΄µατα
διαπι΄στευσης των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας τα
οποι΄α εφαρµο΄ζονται στα µε΄ρη.
3.
Η επαλη΄θευση πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
την οποι΄α θα εφαρµο΄σει η επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10
παρακα΄τω.

2.
Οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης διασφαλι΄ζουν µε κατα΄λληλα µε΄σα
την τη΄ρηση των γενικω΄ν αρχω΄ν εξουσιοδο΄τησης που αναφε΄ρονται
στο παρα΄ρτηµα 2, µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του τµη΄µατος IV του παραρτη΄µατος 1, εκ µε΄ρους των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που υπα΄γονται στη δικαιοδοσι΄α τους και
αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 1.
3.
Οι οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 1 συµµετε΄χουν µε κατα΄λληλο τρο΄πο στις
εργασι΄ες συντονισµου΄ και συ΄γκρισης που πραγµατοποιει΄ κα΄θε
µε΄ρος σχετικα΄ µε τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ το παρα΄ρτηµα 1, προκειµε΄νου να καταστει΄ δυνατη΄ η ενιαι΄α εφαρµογη΄ των
διαδικασιω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που προβλε΄πονται απο΄
τις νοµοθεσι΄ες των µερω΄ν και οι οποι΄ες αποτελου΄ν αντικει΄µενο της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 8

'Αρθρο 10

΄ ν αξιολο΄γησης
Επαλη΄θευση της συµµο΄ρφωσης των οργανισµω
της πιστο΄τητας
1.
Κα΄θε µε΄ρος ΄εχει το δικαι΄ωµα, σε εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις, να
αµφισβητη΄σει την τεχνικη΄ επα΄ρκεια των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης
της πιστο΄τητας οι οποι΄οι προτει΄νονται απο΄ το αντισυµβαλλο΄µενο
µε΄ρος, η΄ που εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα 1, οι οποι΄οι υπα΄γονται
στη δικαιοδοσι΄α του α΄λλου µε΄ρους.
Οι αµφισβητη΄σεις του ει΄δους αυτου΄ πρε΄πει να αιτιολογου΄νται
γραπτω΄ς και αντικειµενικα΄ µε επιχειρη΄µατα προς το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος και την προεδρι΄α της επιτροπη΄ς.
2.
Σε περι΄πτωση διαφωνι΄ας µεταξυ΄ των µερω
΄ ν, η οποι΄α επιβεβαιω΄νεται στο πλαι΄σιο της επιτροπη΄ς, διεξα΄γεται επαλη΄θευση της
τεχνικη΄ς επα΄ρκειας του αµφισβητου΄µενου οργανισµου΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, συ΄µφωνα µε τις ισχυ΄ουσες απαιτη΄σεις, απο΄
κοινου΄ απο΄ τα µε΄ρη, µε τη συµµετοχη΄ των αρµοδι΄ων αρχω΄ν.
Το αποτε΄λεσµα της επαλη΄θευσης αυτη΄ς συζητει΄ται απο΄ την
επιτροπη΄ προκειµε΄νου το ζη΄τηµα να επιλυθει΄ το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν.
3.
Κα΄θε µε΄ρος διασφαλι΄ζει ο΄τι οι οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης
της πιστο΄τητας οι οποι΄οι υπα΄γονται στη δικαιοδοσι΄α του ει΄ναι
διαθε΄σιµοι προς επαλη΄θευση της τεχνικη΄ς τους επα΄ρκειας συ΄µφωνα
µε τις ισχυ΄ουσες απαιτη΄σεις.
4.
Εκτο΄ς και εα΄ν αποφασισθει΄ διαφορετικα΄ απο΄ την επιτροπη΄, η
λειτουργι΄α του αµφισβητου΄µενου οργανισµου΄ αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας αναστε΄λλεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ εξουσιοδο΄τησης
απο΄ τη στιγµη΄ της διαπι΄στωσης της διαφωνι΄ας µε΄χρι τη στιγµη΄
κατα΄ την οποι΄α επιτευχθει΄ συµφωνι΄α απο΄ την επιτροπη΄.

Επιτροπη΄
1.
∆ηµιουργει΄ται επιτροπη΄ για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση στον
τοµε΄α της αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας (που στο εξη΄ς θα αναφε΄ρεται ως «επιτροπη΄»), η οποι΄α αποτελει΄ται απο΄ εκπροσω΄πους των
δυ΄ο µερω΄ν, και η οποι΄α ει΄ναι υπευ΄θυνη για την εφαρµογη΄ της
παρου΄σας συµφωνι΄ας και την αποτελεσµατικη΄ λειτουργι΄α της. Για
το σκοπο΄ αυτο΄, διατυπω΄νει συστα΄σεις και λαµβα΄νει αποφα΄σεις στις
περιπτω΄σεις οι οποι΄ες προβλε΄πονται απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α.
Λαµβα΄νει αποφα΄σεις µε κοινη΄ συναι΄νεση.
2.
Η επιτροπη΄ υιοθετει΄ τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της ο οποι΄ος
περιλαµβα΄νει, µεταξυ΄ α΄λλων διατα΄ξεων, τις λεπτοµε΄ρειες συ΄γκλησης των συνεδρια΄σεων, ορισµου΄ του προε΄δρου, και του καθορισµου΄ των αρµοδιοτη΄των του.
3.
Η επιτροπη΄ συνε΄ρχεται ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες και τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ το χρο΄νο. Κα΄θε µε΄ρος µπορει΄ να ζητη΄σει τη
συ΄γκληση συνεδρι΄ασης.
4.
Η επιτροπη΄ µπορει΄ να ασχοληθει΄ µε οποιοδη΄ποτε θε΄µα
σχετικο΄ µε την παρου΄σα συµφωνι΄α. Ει΄ναι κυρι΄ως υπευ΄θυνη για:
α)

τη συµπερι΄ληψη των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας στο παρα΄ρτηµα 1

β)

τη διαγραφη΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
απο΄ το παρα΄ρτηµα 1

γ)

τον καθορισµο΄ της διαδικασι΄ας για τη διενε΄ργεια των
επαληθευ΄σεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 7
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δ)

τον καθορισµο΄ της διαδικασι΄ας για τη διενε΄ργεια των
επαληθευ΄σεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 8

ε)

την εξε΄ταση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω
΄ν
διατα΄ξεων που τα µε΄ρη κοινοποιου΄ν αµοιβαι΄α συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 12, µε στο΄χο την αξιολο΄γηση των συνεπειω΄ν ο΄σον
αφορα΄ τη συµφωνι΄α και την τροποποι΄ηση των αντιστοι΄χων
τµηµα΄των του παραρτη΄µατος 1.

5.
Η επιτροπη΄ µπορει΄, υ΄στερα απο΄ προ΄ταση ενο΄ς εκ των
δυ΄ο µερω΄ν, να τροποποιη΄σει τα παραρτη΄µατα της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 11
΄ ν αξιολο΄γησης της
'Εγγραφη και διαγραφη΄ των οργανισµω
πιστο΄τητας απο΄ το παρα΄ρτηµα 1
Η επιτροπη΄ αποφασι΄ζει την εγγραφη΄ ενο΄ς οργανισµου΄ αξιολο΄γησης
της πιστο΄τητας στο παρα΄ρτηµα 1 και τη διαγραφη΄ του συ΄µφωνα
µε την ακο΄λουθη διαδικασι΄α:
α)

'Ενα µε΄ρος το οποι΄ο επιθυµει΄ την εγγραφη΄ ενο΄ς οργανισµου΄
αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας η΄ τη διαγραφη΄ του απο΄ το
παρα΄ρτηµα 1, κοινοποιει΄ τη σχετικη΄ προ΄ταση απο΄φασης στον
προ΄εδρο της επιτροπη΄ς και στο αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος.
Στην προ΄ταση επισυνα΄πτει τις απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες.

β)

Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος
αποδε΄χεται την προ΄ταση η΄ εα΄ν δεν διατυπω΄σει αντι΄ρρηση
εντο΄ς 60 ηµερω
΄ ν απο΄ την κοινοποι΄ηση της προ΄τασης, η
επιτροπη΄ υιοθετει΄ την προτεινο΄µενη απο΄φαση.

γ)

Σε περι΄πτωση που το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος διατυπω΄σει
αντιρρη΄σεις εντο΄ς της εν λο΄γω προθεσµι΄ας των 60 ηµερω΄ν,
εφαρµο΄ζεται η διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 8,
παρα΄γραφος 2.

δ)

ε)

Ο προ΄εδρος της επιτροπη΄ς κοινοποιει΄ χωρι΄ς καθυστε΄ρηση
στα µε΄ρη ο΄λες τις αποφα΄σεις της επιτροπη΄ς. Οι εν λο΄γω
αποφα΄σεις τι΄θενται σε ισχυ΄ την ηµεροµηνι΄α που προβλε΄πεται
απο΄ την απο΄φαση.
Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η επιτροπη΄ αποφασι΄ζει να
συµπεριλα΄βει στο παρα΄ρτηµα 1 ΄εναν οργανισµο΄ αξιολο΄γησης
πιστο΄τητας, τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν τις εκθε΄σεις, τα πιστοποιητικα΄, τις εγκρι΄σεις και τις σηµα΄νσεις πιστο΄τητας που χορηγει΄
ο εν λο΄γω οργανισµο΄ς απο΄ την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α
τι΄θεται σε ισχυ΄ η εν λο΄γω απο΄φαση. Στην περι΄πτωση που η
επιτροπη΄ αποφασι΄σει να διαγρα΄ψει ΄εναν οργανισµο΄ απο΄
το παρα΄ρτηµα 1, τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν τις εκθε΄σεις, τα
πιστοποιητικα΄, τις εγκρι΄σεις και τις σηµα΄νσεις πιστο΄τητας τις
οποι΄ες ΄εχει χορηγη΄σει ο εν λο΄γω οργανισµο΄ς ΄εως την
ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης της ισχυ΄ος της εν λο΄γω απο΄φασης.

'Αρθρο 12
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1.
Τα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν κα΄θε χρη΄σιµη πληροφορι΄α σχετικα΄
µε την εφαρµογη΄ των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω
΄ν
διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 1.
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2.
Κα΄θε µε΄ρος ενηµερω΄νει το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος σχετικα΄
µε τις αλλαγε΄ς που σκοπευ΄ει να επιφε΄ρει στις νοµοθετικε΄ς,
κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις σχετικα΄ µε το αντικει΄µενο
της συµφωνι΄ας και το ενηµερω
΄ νει, 60 τουλα΄χιστον ηµε΄ρες πριν
απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος τους, σχετικα΄ µε τις νε΄ες διατα΄ξεις.
3.
'Οταν η νοµοθεσι΄α ενο΄ς µε΄ρους προβλε΄πει ο΄τι µι΄α ορισµε΄νη
πληροφορι΄α πρε΄πει να τεθει΄ στη δια΄θεση της αρµοδι΄ας αρχη΄ς απο΄
΄ενα προ΄σωπο το οποι΄ο ει΄ναι εγκατεστηµε΄νο στην επικρα΄τεια΄ του, η
εν λο΄γω αρµο΄δια αρχη΄ µπορει΄να απευθυνθει΄, επι΄σης, στην αρµο΄δια
αρχη΄ του α΄λλου µε΄ρους η΄ κατευθει΄αν στον κατασκευαστη΄ η΄,
ενδεχοµε΄νως, στον αντιπρο΄σωπο΄ του ο οποι΄ος ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος στην επικρα΄τεια του α΄λλου µε΄ρους προκειµε΄νου να λα΄βει την
εν λο΄γω πληροφορι΄α.
4.
Κα΄θε µε΄ρος ενηµερω΄νει αµε΄σως το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος
σχετικα΄ µε τα µε΄τρα διασφα΄λισης τα οποι΄α ΄εχει λα΄βει στην
επικρα΄τεια΄ του.

'Αρθρο 13
Εµπιστευτικο΄τητα
Οι εκπρο΄σωποι, οι εµπειρογνω΄µονες και οι α΄λλοι υπηρεσιακοι΄
παρα΄γοντες των µερω΄ν οφει΄λουν ακο΄µα και µετα΄ τη λη΄ξη της
υπηρεσι΄ας τους, να µην αποκαλυ΄πτουν τις πληροφορι΄ες τις οποι΄ες
΄εχουν λα΄βει στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας, οι οποι΄ες
καλυ΄πτονται απο΄ το επαγγελµατικο΄ απο΄ρρητο. Επι΄σης, οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς δεν µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για α΄λλους
σκοπου΄ς πε΄ραν αυτω΄ν που προβλε΄πονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α.

'Αρθρο 14
Επι΄λυση δια΄φορων
Κα΄θε µε΄ρος µπορει΄ να εκφρα΄σει στην επιτροπη΄ τη διαφωνι΄α του
σχετικα΄ µε την ερµηνει΄α η΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
Η επιτροπη΄ προσπαθει΄ να επιλυ΄σει τη διαφορα΄. Της παρε΄χεται
οποιαδη΄ποτε χρη΄σιµη πληροφορι΄α για την ενδελεχη΄ εξε΄ταση της
κατα΄στασης προκειµε΄νου να βρεθει΄ µι΄α αποδεκτη΄ λυ΄ση. Για τον
σκοπο΄ αυτο΄ η επιτροπη΄ εξετα΄ζει ο΄λες τις δυνατο΄τητες για
τη διατη΄ρηση της αποτελεσµατικη΄ς λειτουργι΄ας της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 15
΄ ρες
Συµφωνι΄ες µε τρι΄τες χω
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι οι συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης που
΄εχουν συναφθει΄ απο΄ οποιοδη΄ποτε εκ των δυ΄ο µερω΄ν µε µι΄α χω΄ρα η
οποι΄α δεν αποτελει΄ συµβαλλο΄µενο µε΄ρος της παρου΄σας συµφωνι΄ας, επ' ουδενι΄ συνεπα΄γονται για το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος
υποχρε΄ωση αποδοχη΄ς δηλω΄σεων συµµο΄ρφωσης του κατασκευαστη΄,
καθω΄ς και εκθε΄σεων, πιστοποιητικω΄ν, εγκρι΄σεων και σηµα΄νσεων
πιστο΄τητας που ΄εχουν εκδοθει΄ απο΄ οργανισµου΄ς αξιολο΄γησης
πιστο΄τητας της εν λο΄γω τρι΄της χω΄ρας, εκτο΄ς αν υπα΄ρχει ρητη΄
συµφωνι΄α των δυ΄ο µερω΄ν.
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'Αρθρο 16
Παραρτη΄µατα
Τα παραρτη΄µατα της παρου΄σας συµφωνι΄ας αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος της.
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και τις δηλω
΄ σεις συµµο΄ρφωσης του κατασκευαστη΄ που εξε΄δωσαν
πριν απο΄ τη λη΄ξη της παρου΄σας συµφωνι΄ας και συ΄µφωνα µε αυτη΄ν,
στο µε΄τρο που το αι΄τηµα ανα΄ληψης εργασιω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας ει΄χε διατυπωθει΄ πριν απο΄ την κοινοποι΄ηση της µη
ανανε΄ωσης η΄ της καταγγελι΄ας της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 21
'Αρθρο 17

'Εναρξη ισχυ΄ος και δια΄ρκεια

Εδαφικο΄ πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
Η παρου΄σα συµφωνι΄α ισχυ΄ει, αφενο΄ς µεν στις περιοχε΄ς ο΄που ισχυ΄ει
η συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, υπο΄ τους
ο΄ρους που προβλε΄πει η συνθη΄κη αυτη΄, και αφετε΄ρου, στην
επικρα΄τεια της Ελβετι΄ας.

1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α θα επικυρωθει΄ η΄ θα εγκριθει΄ απο΄ τα
µε΄ρη συ΄µφωνα µε τις οικι΄ες διαδικασι΄ες τους και θα τεθει΄ σε ισχυ΄
την πρω΄τη ηµε΄ρα του δευ΄τερου µη΄να που ΄επεται της τελευται΄ας
κοινοποι΄ησης της κατα΄θεσης των εγγρα΄φων κυ΄ρωσης η΄ ΄εγκρισης
του συνο΄λου των επτα΄ ακο΄λουθων συµφωνιω΄ν:

'Αρθρο 18

Συµφωνι΄α αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση της
πιστο΄τητας

΄ ρηση
Αναθεω
1.
Σε περι΄πτωση που οποιοδη΄ποτε µε΄ρος επιθυµει΄ την αναθεω΄ρηση της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ενηµερω΄νει σχετικα΄ την επιτροπη΄.
Η τροποποι΄ηση της παρου΄σας συµφωνι΄ας αρχι΄ζει να ισχυ΄ει µετα΄
την ολοκλη΄ρωση των αντι΄στοιχων εσωτερικω΄ν διαδικασιω΄ν των
αντισυµβαλλοµε΄νων µερω΄ν.
2.
Η επιτροπη΄ µπορει΄, µετα΄ απο΄ προ΄ταση ενο΄ς εκ των δυ΄ο
µερω΄ν, να τροποποιη΄σει τα παραρτη΄µατα 1 και 2 της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 19
Αναστολη΄
Εα΄ν ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη διαπιστω΄σει ο΄τι το α΄λλο µε΄ρος
δεν τηρει΄ τους ο΄ρους της παρου΄σας συµφωνι΄ας, µπορει΄, αφου΄
διεξαγα΄γει διαπραγµατευ΄σεις στο πλαι΄σιο της επιτροπη΄ς, να
αναστει΄λει εν µε΄ρει η΄ εν τω συνο΄λω την εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος Ι.

'Αρθρο 20
΄ µατα
Κεκτηµε΄να δικαιω
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη εξακολουθου΄ν να αναγνωρι΄ζουν τις
εκθε΄σεις, τα πιστοποιητικα΄, τις εγκρι΄σεις, τα ση΄µατα πιστο΄τητας

Συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων
Συµφωνι΄α στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν
Συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις σιδηροδροµικε΄ς και οδικε΄ς µεταφορε΄ς
εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν
Συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων.
Συµφωνι΄α σχετικα΄ µε ορισµε΄νες πτυχε΄ς που αφορου΄ν τις δηµο΄σιες
συµβα΄σεις
Συµφωνι΄α επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς συνεργασι΄ας.
2.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συνα΄πτεται για µι΄α αρχικη΄ περι΄οδο
επτα΄ ετω΄ν. Παρατει΄νεται για απροσδιο΄ριστο δια΄στηµα εκτο΄ς εα΄ν η
Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α κοινοποιη΄σουν το αντι΄θετο στο αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος, πριν απο΄ τη λη΄ξη της αρχικη΄ς περιο΄δου. Σε
περι΄πτωση τε΄τοιας κοινοποι΄ησης, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις της
παραγρα΄φου 4.
3.
Η Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α µπορου΄ν να καταγγει΄λουν την
παρου΄σα συµφωνι΄α κοινοποιω΄ντας την απο΄φαση΄ τους στο αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος. Σε περι΄πτωση τε΄τοιας κοινοποι΄ησης, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.
4.
Οι επτα΄ συµφωνι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
παυ΄ουν να ισχυ΄ουν ΄εξι µη΄νες µετα΄ την παραλαβη΄ της κοινοποι΄ησης
σχετικα΄ µε τη µη ανανε΄ωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2 η΄
την καταγγελι΄α που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecerá
por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa
y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk,
finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme
gyldighed.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in
dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer,
schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α. Η παρου΄δα συµφωνι΄α καταρτι΄ζεται εις
διπλου΄ν στα αγγλικα΄, τα γαλλικα΄, τα γερµανικα΄, τα δανικα΄, τα ελληνικα΄, τα ισπανικα΄, τα ιταλικα΄, τα ολλανδικα΄, τα
πορτογαλικα΄, τα σουηδικα΄ και τα φινλανδικα΄, καθε΄να απο΄ τα κει΄µενα αυτα΄ ει΄ναι αυθεντικο΄.
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Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is
drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish
and Swedish languages, each text being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise,
chacun de ces textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese,
francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco; tutte facenti ugualmente fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in tweevoud in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de
Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares em lı́ngua
alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, todas
as versões fazendo igualmente fé.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin,
ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska,
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är
lika giltiga.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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
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Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα περιλαµβα΄νει τα ακο΄λουθα τοµεακα΄ κεφα΄λαια:
Κεφα΄λαιο 1

Μηχανε΄ς

Κεφα΄λαιο 2

Εξοπλισµο΄ς ατοµικη΄ς προστασι΄ας

Κεφα΄λαιο 3

Παιχνι΄δια

Κεφα΄λαιο 4

Ιατρικα΄ βοηθη΄µατα

Κεφα΄λαιο 5

Συσκευε΄ς αερι΄ου και λε΄βητες

Κεφα΄λαιο 6

Συσκευε΄ς πι΄εσης

Κεφα΄λαιο 7

Τερµατικο΄ς εξοπλισµο΄ς τηλεπικοινωνιω΄ν

Κεφα΄λαιο 8

Συσκευε΄ς και συστη΄µατα που χρησιµοποιου΄νται σε εκρηκτικη΄ ατµο΄σφαιρα

Κεφα΄λαιο 9

Ηλεκτρολογικο΄ υλικο΄ και ηλεκτροµαγνητικη΄ συµβατο΄τητα

Κεφα΄λαιο 10

Μηχανη΄µατα και υλικα΄ εργοταξι΄ου

Κεφα΄λαιο 11

'Οργανα µετρη΄σεων και προσυσκευασι΄α

Κεφα΄λαιο 12

Οχη΄µατα µε κινητη΄ρα

Κεφα΄λαιο 13

Γεωργικοι΄ η΄ δασικοι΄ ελκυστη΄ρες

Κεφα΄λαιο 14

Ορθη΄ εργαστηριακη΄ πρακτικη΄

Κεφα΄λαιο 15

Κανο΄νες καλη΄ς παρασκευη΄ς φαρµα΄κων και πιστοποι΄ηση παρτι΄δων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΗΧΑΝΕΣ
Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1, παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
22ας Ιουνι΄ου 1998 για την προσε΄γγιση της νοµοθεσι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε
τις µηχανε΄ς (ΕΕ L 207 της 23.7.1998, σ. 1)

Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 19ης Μαρτι΄ου 1976 σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των τεχνικω΄ν
εγκαταστα΄σεων και συσκευω΄ν (RO 1977 2370) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RO 195 2766)
∆ια΄ταγµα της 12ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των τεχνικω΄ν εγκαταστα΄σεων
και συσκευω΄ν (RO 1995 2770) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ στις
17 Ιουνι΄ου 1996 (RO 1996 1867)
∆ια΄ταγµα της 12ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας των τεχνικω΄ν εγκαταστα΄σεων και συσκευω΄ν (RO 1995 2783)
Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας

Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.
Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
— Αυστρι΄α:

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

— Βε΄λγιο:

Ministère des Affaires économiques
Ministerie van Economische Zaken

— ∆ανι΄α:

Direktoratet for Arbejdstilsyner

— Φινλανδι΄α:

Sossiaali- ja terveysministeriö / Social- och hälsovårdsministeriet

— Γαλλι΄α:

Ministère de l’emploi et de la solidarité
Direction des relations du travail Bureau CT 5
Ministère de l’économie, des finances et de l’ industrie
Secrétariat d’État à l’industrie
Direction générale des stratégies industrielles
Sous-direction de la qualité et de la normalisation

— Γερµανι΄α:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

— Ελλα΄δα:

Υπουργει΄ο Ανα΄πτυξης

— Ιρλανδι΄α:

Department of Enterprise and Employment

— Ιταλι΄α:

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artiginiato

— Λουξεµβου΄ργο:

Ministère des Transports
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— Κα΄τω Χω΄ρες:

Staat der Nederlanden

— Πορτογαλι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της κυβε΄ρνησης της Πορτογαλι΄ας:
Instituto Português da Qualidade

— Ισπανι΄α:

Ministerio de Industria y Energı́a

— Σουηδι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της κυβε΄ρνησης της Σουηδι΄ας:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

— Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:

Department of Trade and Industry

Ελβετι΄α:

Office fédéral du développement économique et de l’emploi

Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
Σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς αρχε΄ς του
παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος VII της οδηγι΄ας 98/37/ΕΚ.

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις
1.

Μεταχειρισµε΄νες µηχανε΄ς

Οι νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα Ι δεν εφαρµο΄ζονται στις µεταχειρισµε΄νες
µηχανε΄ς.
Η αρχη΄ του α΄ρθρου 1, παρα΄γραφος 2, της παρου΄σας συµφωνι΄ας εφαρµο΄ζεται εντου΄τοις στις µηχανε΄ς οι οποι΄ες διετε΄θησαν
νο΄µιµα στην αγορα΄ η΄/και τε΄θηκαν σε λειτουργι΄α σε ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη και οι οποι΄ες ΄εχουν εξαχθει΄ ως
µεταχειρισµε΄νες µηχανε΄ς στην αγορα΄ του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.
Οι α΄λλες διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τις µεταχειρισµε΄νες µηχανε΄ς ο΄πως, για παρα΄δειγµα, οι διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια στο
χω΄ρο της εργασι΄ας, που ισχυ΄ουν στην εισα΄γουσα χω΄ρα παραµε΄νουν εφαρµοστε΄ες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1, παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1989 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τον εξοπλισµο΄ ατοµικη΄ς προστασι΄ας (89/686/ΕΟΚ)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 96/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 1996 (ΕΕ L 236 της 18.9.1996,
σ. 44)

Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 19ης Μαρτι΄ου 1976 για την ασφα΄λεια των τεχνικω΄ν
εγκαταστα΄σεων και συσκευω΄ν (RO 1977 2370) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
18 Ιουνι΄ου 1993 (RO 1995 2766)
∆ια΄ταγµα της 12ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των τεχνικω΄ν εγκαταστα΄σεων
και συσκευω΄ν (RO 1995 2770) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 17 Ιουνι΄ου 1996
(RO 1996 1867)
∆ια΄ταγµα της 12ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας των τεχνικω΄ν εγκαταστα΄σεων και συσκευω΄ν (RO 1995 2783)
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Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Office fedéral du développement économique et de l’emploi

Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς για τον ορισµο΄ των οργανισµω
Για τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς αρχε΄ς του
παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος V της οδηγι΄ας 89/686/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις
1ο µε΄ρος: ∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 1
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 3ης Μαι΅ου 1988 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των παιχνιδιω΄ν (88/378/ΕΟΚ) (ΕΕ L 187 της
16.7.1988, σ. 1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις

Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 9ης Οκτωβρι΄ου 1992 σχετικα΄ µε τα ει΄δη διατροφη΄ς και τα
συνη΄θη αντικει΄µενα (RS 817.0) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις.
∆ια΄ταγµα της 1ης Μαρτι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τα συνη΄θη αντικει΄µενα (RS 817.04) και
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
∆ια΄ταγµα της 26ης Μαι΅ου 1995 σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των παιχνιδιω΄ν (RS
817.044.1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Office fédéral de la santé publique

L 114/379

L 114/380

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς για τον ορισµο΄ των οργανισµω
'Οσον αφορα΄ τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και τις
αρχε΄ς του παραρτη΄µατος III της οδηγι΄ας 88/378/ΕΟΚ.

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις

1.

Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τη βεβαι΄ωση και τον τεχνικο΄ φα΄κελο

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10, παρα΄γραφος 4, της οδηγι΄ας 88/378/ΕΟΚ, οι αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα ΙΙΙ µπορου΄ν,
υ΄στερα απο΄ αι΄τηση, να λα΄βουν αντι΄γραφο της βεβαι΄ωσης και, υ΄στερα απο΄ αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση, αντι΄γραφο του τεχνικου΄
φακε΄λου καθω΄ς και τα πρακτικα΄ των ελε΄γχων και δοκιµω΄ν που διενεργη΄θηκαν.

2.

Ενηµε΄ρωση των οργανισµω
΄ν

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10, παρα΄γραφος 5, της οδηγι΄ας 88/378/ΕΟΚ, οι ελβετικοι΄ οργανισµοι΄ ενηµερω΄νουν την
οµοσπονδιακη΄ υπηρεσι΄α δηµοσι΄ας υγει΄ας στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α αρνου΄νται τη χορη΄γηση δη΄λωσης τυ΄που CE. Η
οµοσπονδιακη΄ υπηρεσι΄α δηµο΄σιας υγει΄ας κοινοποιει΄ τις εν λο΄γω πληροφορι΄ες στην Επιτροπη΄ των ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1, παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Ιουνι΄ου 1990 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα ενεργα΄ εµφυτευ΄σιµα ιατρικα΄ βοηθη΄µατα (90/385/ΕΟΚ)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της
22ας Ιουλι΄ου 1993 (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τα ιατρικα΄ βοηθη΄µατα
(93/42/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 27ης Οκτωβρι΄ου 1998 (ΕΕ L 331 της
7.12.1998 σ. 1)

Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 19ης Μαρτι΄ου 1976 σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των τεχνικω΄ν
εγκαταστα΄σεων και συσκευω΄ν (RO 1977 2370) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
18 Ιουνι΄ου 1993 (RO 1995 2766)
Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 24ης Ιουνι΄ου 1902 σχετικα΄ µε τις ηλεκτρικε΄ς εγκαταστα΄σεις
ασθενου΄ς και ισχυρου΄ ρευ΄µατος (RO 19 252 και RO 4 798) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α στις 3 Φεβρουαρι΄ου 1993 (RO 1993 901)
Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 9ης Ιουνι΄ου 1977 σχετικα΄ µε τη µετρολογι΄α (RO 1977
2394) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RO 1993 3149)
Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 22ας Μαρτι΄ου 1991 σχετικα΄ µε τη ραδιοπροστασι΄α (RO
1994 1933)
∆ια΄ταγµα της 24ης Ιανουαρι΄ου 1996 σχετικα΄ µε τα ιατρικα΄ βοηθη΄µατα (RO 1996
987) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 17 Ιουνι΄ου 1996 (RO 1996 1868)

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
— Αυστρι΄α:

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

— Bε΄λγιο:

Ministère de la Santé publique, de l’Environnement et de l’Intégration sociale.
Inspection pharmaceutique
Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Integratie. Farmaceutische
Inspectie

— ∆ανι΄α:

Sundhedsministeriet

— Φινλανδι΄α:

Sosiaali- ja terveysministeriö / Social- och hälsovärdsministeriet

— Γαλλι΄α:

Ministère de l’emploi et de la solidarité
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

— Γερµανι΄α:

Bundesministerium für Gesundheit

— Ελλα΄δα:

Υπουργει΄ο Υγει΄ας

— Ιρλανδι΄α:

Department of Health

— Ιταλι΄α:

Ministero Sanità

— Λουξεµβου΄ργο:

Ministère de la Santé

— Κα΄τω Χω΄ρες:

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

— Πορτογαλι΄α:

Ministerio da Saude

— Ισπανι΄α:

Ministerio Sanidad y Consumo

— Σουηδι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της κυβε΄ρνησης της Σουηδι΄ας:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

— Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:

Department of Health

Ελβετι΄α

Office fédéral de la santé publique

Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που αναφε΄ρονται
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
στο τµη΄µα ΙΙ
'Οσον αφορα΄ τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς αρχε΄ς
του παραρτη΄µατος 2 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος ΧΙ της οδηγι΄ας 93/42/ΕΟΚ σχετικα΄ µε τους
οργανισµου΄ς που ορι΄ζονται στο πλαι΄σιο της οδηγι΄ας αυτη΄ς, και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος VΙΙΙ της οδηγι΄ας 90/385/ΕΟΚ
σχετικα΄ µε τους οργανισµου΄ς που ορι΄ζονται στο πλαι΄σιο της οδηγι΄ας αυτη΄ς.

L 114/381

L 114/382

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις

1.

Καταχω
΄ ριση του αρµοδι΄ου για τη δια΄θεση των βοηθηµα΄των στην αγορα΄

Κα΄θε κατασκευαστη΄ς ο οποι΄ος διαθε΄τει στην αγορα΄ ενο΄ς εκ των δυ΄ο µερω΄ν ιατρικα΄ βοηθη΄µατα τα οποι΄α αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 14 της οδηγι΄ας 93/42/ΕΟΚ κοινοποιει΄ στις αρµο΄διες αρχε΄ς του µε΄ρους στο οποι΄ο ΄εχει την ΄εδρα του ο΄λες τις
πληροφορι΄ες που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο αυτο΄. Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν αµοιβαι΄α την καταχω΄ριση αυτη΄. Ο κατασκευαστη΄ς
δεν ει΄ναι υποχρεωµε΄νος να ορι΄σει υπευ΄θυνο για τη δια΄θεση στην αγορα΄ µε ΄εδρα στην επικρα΄τεια του α΄λλου µε΄ρους.

2.

Ση΄µανση των ιατρικω
΄ ν βοηθηµα΄των

Για τη ση΄µανση των ιατρικω΄ν βοηθηµα΄των που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα 1, σηµει΄ο 13.3, στοιχει΄ο α), της οδηγι΄ας
93/42/ΕΟΚ, οι κατασκευαστε΄ς των δυ΄ο µερω΄ν σηµειω΄νουν το ο΄νοµα΄ τους, η΄ την εταιρικη΄ ονοµασι΄α, καθω΄ς και τη διευ΄θυνση΄
τους. 'Οσον αφορα΄ τη ση΄µανση, την εξωτερικη΄ συσκευασι΄α, η΄ το φυ΄λλο οδηγιω΄ν, δεν ει΄ναι υποχρεωµε΄νοι να αναφε΄ρουν το
ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση του υπευ΄θυνου για τη δια΄θεση στην αγορα΄, του πληρεξουσι΄ου η΄ του εισαγωγε΄α ο οποι΄ος ΄εχει την
΄εδρα του στην επικρα΄τεια του α΄λλου µε΄ρους.

3.

Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ν

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9 της συµφωνι΄ας, τα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν τις πληροφορι΄ες που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 8 της
οδηγι΄ας 90/385/ΕΟΚ και στο α΄ρθρο 10 της οδηγι΄ας 93/42/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 1
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 21ης Μαι΅ου 1992 σχετικα΄ µε τις απαιτη΄σεις απο΄δοσης
για τους νε΄ους λε΄βητες ζεστου΄ νερου΄ που τροφοδοτου΄νται µε υγρα΄ η΄ αε΄ρια καυ΄σιµα
(92/42/ΕΟΚ) (ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις

Ελβετι΄α

∆ια΄ταγµα της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1985 σχετικα΄ µε την προστασι΄α του αε΄ρα (παραρτη΄µατα 3 και 4) (RS 814.318.142.1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 29ης Ιουνι΄ου 1990 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τις συσκευε΄ς αερι΄ου (90/396/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 93/68/ΕΟΚ) του Συµβουλι΄ου στις 22 Ιουλι΄ου
1993 (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1)

Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 19ης Μαρτι΄ου 1976 σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των τεχνικω΄ν
εγκαταστα΄σεων και συσκευω΄ν (RO 1977 2370) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RO 1995 2766)
∆ια΄ταγµα της 12ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των τεχνικω΄ν εγκαταστα΄σεων
και συσκευω΄ν (RO 1995 2770) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ στις
17 Ιουνι΄ου 1996 (RO 1996 1867)
∆ια΄ταγµα της 12ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας των τεχνικω΄ν εγκαταστα΄σεων και συσκευω΄ν (RO 1995 2783)

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.
Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 1
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Office fédéral du développement économique et de l’emploi
Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω

'Οσον αφορα΄ τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς αρχε΄ς
του παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος V της οδηγι΄ας 92/42/ΕΟΚ σχετικα΄ µε τους οργανισµου΄ς που
ορι΄ζονται στο πλαι΄σιο της οδηγι΄ας αυτη΄ς, και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος V της οδηγι΄ας 90/396/ΕΟΚ σχετικα΄ µε τους
οργανισµου΄ς που ορι΄ζονται στο πλαι΄σιο της οδηγι΄ας αυτη΄ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1, παρα΄γραφος 1
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τις χαλυ΄βδινες φια΄λες αερι΄ου χωρι΄ς
συγκο΄λληση (84/525/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 1) και µεταγενε΄στερες
τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τις φια΄λες αερι΄ου χωρι΄ς συγκο΄λληση τις
κατασκευασµε΄νες απο΄ κεκραµε΄νο η΄ µη αλουµι΄νιο (84/526/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300 της
19.11.1984, σ. 20) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τις συγκολλητε΄ς φια΄λες αερι΄ου απο΄ µη
κεκραµε΄νο χα΄λυβα (84/527/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 48) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 1987 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα απλα΄ δοχει΄α πι΄εσης (87/404/ΕΟΚ) και µεταγενε΄στερες
τροποποιη΄σεις (84/525/ΕΟΚ) (ΕΕ L 220 της 8.8.1987, σ. 48) και µεταγενε΄στερες
τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α 97/23/ΕΚ του Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 29ης Μαι΅ου 1997
περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τον εξοπλισµο΄
πι΄εσης(84/525/ΕΟΚ) (ΕΕ L 181 της 9.7.1997, σ. 1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
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∆εν υπα΄ρχει νοµοθεσι΄α σε σχε΄ση µε τις οδηγι΄ες 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ et
84/527/ΕΟΚ
Σε σχε΄ση µε την οδηγι΄α 87/404/ΕΟΚ:
Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 20η΄ς Μαρτι΄ου 1981 σχετικα΄ µε την ασφα΄λιση ατυχηµα΄των
(RS 832.20) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
∆ια΄ταγµα της 19ης Μαρτι΄ου 1938 σχετικα΄ µε την εγκατα΄σταση και λειτουργι΄α των
δοχει΄ων πι΄εσης (RS 832.312.12) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
— Αυστρι΄α:

Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten

— Βε΄λγιο:

Ministère des Affaires économiques
Ministerie van Economische Zaken

— ∆ανι΄α:

Direktoratet for Arbejdstilsynet

— Φινλανδι΄α:

Kauppa- ja teollisuusministeriö / Handels- och industriministeriet

— Γαλλι΄α:

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Secrétariat d’État à l’industrie
Direction de l’action régionale de la petite et moyenne industrie
Sous-direction de la sécurité industrielle
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Secrétariat d’État à l’industrie
Direction Générale des stratégies industrielles
Sous-direction de la qualité et de la normalisation

— Γερµανι΄α:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

— Ελλα΄δα:

Υπουργει΄ο Ανα΄πτυξης

— Ιρλανδι΄α:

Department of Enterprise and Employment

— Ιταλι΄α:

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

— Λουξεµβου΄ργο:

Ministère des Transports

— Κα΄τω Χω΄ρες:

Staat der Nederlanden

— Πορτογαλι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της κυβε΄ρνησης της Πορτογαλι΄ας:
Instituto Português da Qualidade

— Ισπανι΄α:

Ministerio de Industria y Energı́a

— Σουηδι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της κυβε΄ρνησης της Σουηδι΄ας:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

— Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:

Department of Trade and Industry
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Ελβετι΄α

Office fédéral du développement économique et de l’emploi

Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
Σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς αρχε΄ς του
παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος III της οδηγι΄ας 87/404/ΕΟΚ.

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις

Αναγνω
΄ ριση των πιστοποιητικω
΄ ν απο΄ την Ελβετι΄α
Στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α οι ελβετικε΄ς νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα Ι ορι΄ζουν µι΄α διαδικασι΄α
αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, η Ελβετι΄α αναγνωρι΄ζει τα πιστοποιητικα΄ που ΄εχουν χορηγηθει΄ απο΄ ΄εναν κοινοτικο΄ οργανισµο΄
ο οποι΄ος αναφε΄ρεται στο τµη΄µα ΙΙ και τα οποι΄α πιστοποιου΄ν τη συµµο΄ρφωση του προϊο΄ντος προς το προ΄τυπο ΕΝ 286.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α 98/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
12ης Φεβρουαρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε τον τερµατικο΄ εξοπλισµο΄ τηλεπικοινωνιω΄ν, τον
εξοπλισµο΄ δορυφορικω΄ν επι΄γειων σταθµω΄ν, καθω΄ς και την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση της
πιστο΄τητας αυτω΄ν των εξοπλισµω΄ν (ΕΕ L 74 της 12.3.1998, σ. 1)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 ο΄σον αφορα΄ τον κοινο΄ τεχνικο΄
κανονισµο΄ για τερµατικο΄ εξοπλισµο΄ που προ΄κειται να συνδεθει΄ µε δηµο΄σια δι΄κτυα
δεδοµε΄νων κυκλωµατοµεταγωγη΄ς και µισθωµε΄να κυκλω΄µατα ONP µε χρη΄ση δι΄επαφη΄ς
τυ΄που συ΄στασης Χ.21 της CCITT (97/544/EK) (ΕΕ L 223 της 13.8.1997, σ. 18)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 ο΄σον αφορα΄ τον κοινο΄ τεχνικο΄
κανονισµο΄ για γενικε΄ς απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ δεδοµε΄νων
(DTE) που προ΄κειται να συνδεθει΄ µε δηµο΄σια δι΄κτυα δεδοµε΄νων πακετοµεταγωγη΄ς
(PSPDN) που παρε΄χουν διεπαφη΄ της συ΄στασης X.25 της CCITT (97/545/EK) (ΕΕ
L 223 της 13.8.1997, σ. 21)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
γενικω΄ν απαιτη΄σεων προσα΄ρτησης τερµατικω΄ν για ευρωπαϊκε΄ς ψηφιακε΄ς επικοινωνι΄ες
µε ασυρµατικα΄ τηλε΄φωνα (DECT) (ε΄κδοση 2) (97/523/ΕΚ) (ΕΕ L 215 της 7.8.1997
σ. 48)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
γενικω΄ν απαιτη΄σεων εφαρµογω΄ν τηλεφωνι΄ας για ευρωπαϊκε΄ς ψηφιακε΄ς επικοινωνι΄ες µε
ασυρµατικα΄ τηλε΄φωνα (DECT) (ε΄κδοση 2) (97/524/ΕΚ) (ΕΕ L 215 της 7.8.1997 σ. 50)
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Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς, της 28ης Νοεµβρι΄ου 1995, σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄
κανο΄να ο΄σον αφορα΄ απαιτη΄σεις συ΄νδεσης τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ για εφαρµογε΄ς µε
χαρακτηριστικα΄ δηµο΄σιας προ΄σβασης (PAP) των ευρωπαϊκω΄ν ψηφιακω΄ν ασυρµα΄των
επικοινωνιω΄ν (95/525/ΕΚ) (ΕΕ L 300 της 13.12.1995 σ. 35)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄ για
τις απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης διεπαφω΄ν τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ που προ΄κειται να
συνδεθει΄ µε ψηφιακε΄ς αδο΄µητες µισθωµε΄νες γραµµε΄ς ONP 2048 kbit/s (τροπολογι΄α
αριθ. 1) (97/520/ΕΚ) (ΕΕ L 215 της 7.8.1997, σ. 41)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄ για
τις απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης διεπαφω΄ν τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ που προ΄κειται να
συνδεθει΄ µε ψηφιακε΄ς δοµηµε΄νες µισθωµε΄νες γραµµε΄ς ONP 2048 kbit/s (97/521/ΕΚ)
(ΕΕ L 215 της 7.8.1997, σ. 44)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄ για
τις απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης διεπαφω΄ν τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ που προ΄κειται να
συνδεθει΄ µε ψηφιακε΄ς απεριο΄ριστες µισθωµε΄νες γραµµε΄ς ONP 64 kbit/s (τροπολογι΄α
αριθ. 1) (97/522/ΕΚ) (ΕΕ L 215 της 7.8.1997, σ. 46)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄ για
γενικε΄ς απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ για διεπαφη΄ µε δισυ΄ρµατες
αναλογικε΄ς µισθωµε΄νες γραµµε΄ς παροχη΄ς ανοιχτου΄ δικτυ΄ου (ONP) (97/486/ΕΚ) (ΕΕ
L 208 της 2.8.1997, σ. 44)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄ για
γενικε΄ς απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ για διεπαφη΄ µε τετρασυ΄ρµατες
αναλογικε΄ς µισθωµε΄νες γραµµε΄ς (97/487/ΕΚ) (ΕΕ L 208 της 2.8.1997, σ. 47)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 28ης Νοεµβρι΄ου 1995 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανο΄να
για ψηφιακα΄ δι΄κτυα ενοποιηµε΄νων υπηρεσιω΄ν (ISDN), τηλεϋπηρεσι΄α τηλεφωνι΄ας
3,1 kHz, απαιτη΄σεις συ΄νδεσης για τερµατικα΄ χειροκατασκευη΄ς (95/526/ΕΚ) (ΕΕ L 300
της 13.12.1995, σ. 38)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 9ης Ιουλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
γενικω΄ν απαιτη΄σεων προσα΄ρτησης τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ για εφαρµογε΄ς χαρακτηριστικω΄ν προ΄σβασης (GAP) ευρωπαϊκω΄ν ψηφιακω΄ν επικοινωνιω΄ν µε ασυρµατικα΄ τηλε΄φωνα
(DECT) (97/525/ΕΚ) (ΕΕ L 215 της 7.8.1997, σ. 52)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 19ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄
κανονισµο΄ για απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης διεπαφω΄ν τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ που προ΄κειται
να συνδεθει΄ µε ψηφιακε΄ς αδο΄µητες και δοµηµε΄νες µισθωµε΄νες γραµµε΄ς 34 Mbit/s
(97/639/ΕΚ) (ΕΕ 271 της 3.10.1997, σ. 16)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 31ης Οκτωβρι΄ου 1997 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
για απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης διεπαφω΄ν τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ που προ΄κειται να
συνδεθει΄ µε ψηφιακε΄ς αδο΄µητες και δοµηµε΄νες µισθωµε΄νες γραµµε΄ς 140 Mbit/s
(97/751/ΕΚ) (ΕΕ 305 της 8.11.1997, σ. 66)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄
για το πανευρωπαϊκο΄ ψηφιακο΄ δι΄κτυο ενοποιηµε΄νων υπηρεσιω΄ν (ISDN), βασικη΄
προ΄σβαση (τροπολογι΄α αριθ. 1) [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 1607]
(98/515/ΕΚ) (ΕΕ L 232 της 19.8.1998 σ. 7)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄
για το πανευρωπαϊκο΄ ψηφιακο΄ δι΄κτυο ενοποιηµε΄νων υπηρεσιω΄ν (ISDN), προ΄σβαση
πρωτευ΄οντος ρυθµου΄ (τροπολογι΄α αριθ. 1) [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98)
1613] (98/520/ΕΚ) (ΕΕ L 232 της 19.8.1998 σ. 19)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄
για απαιτη΄σεις δε΄κτη δηµο΄σιου επι΄γειου βελτιωµε΄νου συστη΄µατος ραδιοµηνυµα΄των
(ERMES) (δευ΄τερη ΄εκδοση) [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 1615] (98/522/ΕΚ)
(ΕΕ L 232 της 19.8.1998 σ. 25)
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Απο΄φαση του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Ιουλι΄ου 1998 που αφορα΄ κοινη΄ τεχνικη΄ ρυ΄θµιση
σχετικα΄ µε τις απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης για συ΄νδεση µε τα αναλογικα΄ δηµο΄σια
τηλεφωνικα΄ δι΄κτυα µεταγωγη΄ς (PSTN) τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ (εξαιρουµε΄νου του
τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ που υποστηρι΄ζει την υπηρεσι΄α φωνητικη΄ς τηλεφωνι΄ας σε
αιτιολογηµε΄νες περιπτω΄σεις), στον οποι΄ο η διευθυνσιολογι΄α δικτυ΄ου, εα΄ν παρε΄χεται
εκτελει΄ται µε σηµατοδοσι΄α πολυσυχνο΄τητας διπλου΄ το΄νου (DTMF) (98/482/ΕΚ) (ΕΕ
L 216 της 4.8.1998 σ. 8)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 4ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 περι΄ κοινου΄ τεχνικου΄ κανονισµου΄
για τις απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε τις εφαρµογε΄ς της τηλεφωνι΄ας στον τοµε΄α των δηµο΄σιων
πανευρωπαϊκω΄ν κυψελωτω΄ν ψηφιακω΄ν χερσαι΄ων κινητω΄ν επικοινωνιω΄ν . φα΄ση ΙΙ (δευ΄τερη
΄εκδοση) [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 2561] (98/542/ΕΚ) (ΕΕ L 254 της
16.9.1998 σ. 28)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
για το επι΄γειο συ΄στηµα τηλεπικοινωνιω΄ν εν πτη΄σει (TFTS) [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον
αριθµο΄ Ε(98) 2378] (98/535/ΕΚ) (ΕΕ L 251 της 11.9.1998 σ. 36)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
για επι΄γειους δορυφορικου΄ς σταθµου΄ς εδα΄φους χαµηλου΄ ρυθµου΄ δεδοµε΄νων (LMES)
που λειτουργου΄ν στις ζω΄νες συχνοτη΄των 11/12/14 GHz [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον
αριθµο΄ Ε(98) 1608] (98/516/ΕΚ) (ΕΕ L 232 της 19.8.1998 σ. 10)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
για φορητου΄ς δορυφορικου΄ς σταθµου΄ς εδα΄φους για συλλογη΄ ειδη΄σεων (SNG TES) που
λειτουργου΄ν στις ζω΄νες συχνοτη΄των 11-12/13-14 GHz [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον
αριθµο΄ Ε(98) 1609] (98/517/ΕΚ) (ΕΕ L 232 της 19.8.1998 σ. 12)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄
για ΙSDN πακετοµεταγωγη΄ς που χρησιµοποιει΄ ΙSDN προ΄σβασης πρωτευ΄οντος ρυθµου΄
[κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 1610] (98/518/ΕΚ) (ΕΕ L 232 της 19.8.1998
σ. 14)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
για τερµατικα΄ µε κεραι΄α πολυ΄ µικρου΄ ανοι΄γµατος (VSAT) που λειτουργου΄ν στις ζω΄νες
συχνοτη΄των 11/12/14 GHz [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 1612] (98/519/ΕΚ)
(ΕΕ L 232 της 19.8.1998 σ. 17)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄
για ΙSDN πακετοµεταγωγη΄ς που χρησιµοποιει΄ βασικη΄ προ΄σβαση ΙSDN [κοινοποιηθει΄σα
υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 1614] (98/521/ΕΚ) (ΕΕ L 232 της 19.8.1998 σ. 22)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
για κινητου΄ς σταθµου΄ς εδα΄φους (MES) δορυφορικω΄ν δικτυ΄ων προσωπικω΄ν επικοινωνιω΄ν
(S-PCN), περιλαµβανοµε΄νων των χειρο΄φερτων σταθµω΄ν εδα΄φους, για S-PCN που
λειτουργου΄ν στη ζω΄νη συχνοτη΄των 1,6/2,4 GHz στο πλαι΄σιο της κινητη΄ς δορυφορικη΄ς
υπηρεσι΄ας (MSS) [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 2375] (98/533/ΕΚ) (ΕΕ L 247
της 5.9.1998 σ. 11)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 3ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
για κινητου΄ς σταθµου΄ς εδα΄φους (MES) δορυφορικω΄ν δικτυ΄ων προσωπικω΄ν επικοινωνιω΄ν
(S-PCN), περιλαµβανοµε΄νων των χειρο΄φερτων σταθµω΄ν εδα΄φους, για S-PCN που
λειτουργου΄ν στη ζω΄νη συχνοτη΄των 2,0 GHz στο πλαι΄σιο της κινητη΄ς δορυφορικη΄ς
υπηρεσι΄ας (MSS) [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 2376] (98/534/ΕΚ) (ΕΕ L 247
της 5.9.1998 σ. 13)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 4ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
απαιτη΄σεων εφαρµογω΄ν τηλεφωνι΄ας για σταθµου΄ς κινητω΄ν επικοινωνιω΄ν που προ΄κειται
να χρησιµοποιηθου΄ν µε δηµο΄σια ψηφιακα΄ κυψελοειδη΄ δι΄κτυα τηλεπικοινωνιω΄ν που
λειτουργου΄ν στη ζω΄νη DCS 1800 (δευ΄τερη ΄εκδοση) [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄
Ε(98) 2562] (98/543/ΕΚ) (ΕΕ L 254 της 16.9.1998 σ. 32)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄
κανονισµο΄ για τις γενικε΄ς απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης για δηµο΄σιες πανευρωπαϊκε΄ς
κυψελοειδει΄ς ψηφιακε΄ς επι΄γειες κινητε΄ς τηλεπικοινωνι΄ες, φα΄ση ΙΙ (δευ΄τερη ΄εκδοση)
[κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 2720] (98/574/ΕΚ) (ΕΕ L 278 της 15.10.1998
σ. 30)
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Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄
κανονισµο΄ για τις γενικε΄ς απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης για κινητου΄ς σταθµου΄ς που
προορι΄ζονται να χρησιµοποιηθου΄ν µε δηµο΄σια ψηφιακα΄ κυψελοειδη΄ τηλεπικοινωνιακα΄
δι΄κτυα φα΄ση ΙΙ που λειτουργου΄ν στη ζω΄νη των GSM 1800 (δευ΄τερη ΄εκδοση)
[κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 2721] (98/575/ΕΚ) (ΕΕ L 278 της 15.10.1998
σ. 35)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 για θε΄σπιση κοινου΄ τεχνικου΄
κανονισµου΄ σχετικα΄ µε τις απαιτη΄σεις προσα΄ρτησης για τερµατικο΄ εξοπλισµο΄ προς
συ΄νδεση µε τα δηµο΄σια τηλεφωνικα΄ δι΄κτυα µεταγωγη΄ς (PSTN) και ο οποι΄ος να
περιλαµβα΄νει λειτουργικα΄ αναλογικη΄ς χειροσυσκευη΄ς [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄
Ε(98) 2722] (98/576/ΕΚ) (ΕΕ L 278 της 15.10.1998 σ. 40)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 για θε΄σπιση κοινου΄ τεχνικου΄
κανονισµου΄ σχετικα΄ για δορυφορικου΄ς επι΄γειους σταθµου΄ς µε κεραι΄α πολυ΄ µικρου΄
ανοι΄γµατος (VSAT) που λειτουργου΄ν στις ζω΄νες συχνοτη΄των 4/6 GHz [κοινοποιηθει΄σα
υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 2723] (98/577/ΕΚ) (ΕΕ L 278 της 15.10.1998 σ. 43)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄
κανονισµο΄ για κινητου΄ς δορυφορικου΄ς επι΄γειους σταθµου΄ς (LMES) χαµηλου΄ ρυθµου΄
δεδοµε΄νων που λειτουργου΄ν στις ζω΄νες συχνοτη΄των 1,5/1,6 GHz [κοινοποιηθει΄σα υπο΄
τον αριθµο΄ Ε(98) 2724] (98/578/ΕΚ) (ΕΕ L 278 της 15.10.1998 σ. 46)
Απο΄φαση της Επιτροπη΄ς της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε κοινο΄ τεχνικο΄ κανονισµο΄
για κινητου΄ς δορυφορικου΄ς επι΄γειους σταθµου΄ς (LMES) που λειτουργου΄ν στις ζω
΄ νες
συχνοτη΄των 1,5/1,6 GHz [κοινοποιηθει΄σα υπο΄ τον αριθµο΄ Ε(98) 3695] (98/734/ΕΚ)
(ΕΕ L 351 της 29.12.1998 σ. 37)
Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 30.4.97 σχετικα΄ µε τις τηλεπικοινωνι΄ες (LTC· RO 1997
2187)
∆ια΄ταγµα του Οµοσπονδιακου΄ Συµβουλι΄ου της 6.10.97 σχετικα΄ µε τις εγκαταστα΄σεις
τηλεπικοινωνιω΄ν (ΟΙΤ· RO 1997 2853)
∆ια΄ταγµα της Οµοσπονδιακη΄ς Υπηρεσι΄ας Τηλεπικοινωνιω΄ν της 9.12.97 σχετικα΄ µε τις
εγκαταστα΄σεις τηλεπικοινωνιω΄ν (RO 1998 485)
Παρα΄ρτηµα 1του διατα΄γµατος της Οµοσπονδιακη΄ς Υπηρεσι΄ας Τηλεπικοινωνιω΄ν σχετικα΄
µε τις εγκαταστα΄σεις τηλεπικοινωνιω΄ν (RO 1998 488) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
στις 9 Μαρτι΄ου 1999 (RO 1999 1191)

Υποχρεωτικε΄ς τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς:
10.1 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 1 (97/544/ΕΚ)
10.2 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 2 ΄εκδοση 2 (97/545/ΕΚ)
10.3 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 3 τροποποι΄ηση 1 (98/515/ΕΚ)
10.4 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 4 τροποποι΄ηση 1 (98/520/ΕΚ)
10.6 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 6 ΄εκδοση 2 (97/523/CE)
10.7 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 7 ΄εκδοση 2 (98/522/ΕΚ)
10.8 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 8 (95/526/ΕΚ)
10.10 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 10 ΄εκδοση 2 (97/524/ΕΚ)
10.11 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 11 (95/525/ΕΚ)
10.12 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 12 τροποποι΄ηση 1 (97/520/ΕΚ)
10.13 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 13 (97/521/ΕΚ)
10.14 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 14 τροποποι΄ηση 1 (97/522/ΕΚ)
10.15 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 15 (97/486/ΕΚ)
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10.17 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 17 (97/487/ΕΚ)
10.19 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 19 ΄εκδοση 2 (98/574/ΕΚ)
10.20 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 20 ΄εκδοση 2 (98/542/ΕΚ)
10.21 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 21 (98/482/ΕΚ)
10.22 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 22 (97/525/ΕΚ)
10.23 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 23 (98/535/ΕΚ)
10.24 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 24 (97/639/ΕΚ)
10.25 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 25 (97/751/ΕΚ)
10.26 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 26 (98/578/ΕΚ)
10.27 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 27 (98/516/ΕΚ)
10.28 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 28 (98/519/ΕΚ)
10.30 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 30 (98/517/ΕΚ)
10.31 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 31 ΄εκδοση 2 (98/575/ΕΚ)
10.32 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 32 ΄εκδοση 2 (98/543/ΕΚ)
10.33 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 33 (98/521/ΕΚ)
10.34 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 34 (98/518/ΕΚ)
10.38 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 38 (98/576/ΕΚ)
10.41 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 41 (98/533/ΕΚ)
10.42 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 42 (98/534/ΕΚ)
10.43 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 43 (98/577/ΕΚ)
10.44 µε βα΄ση την κοινη΄ τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ 44 (98/734/ΕΚ)

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
— Αυστρι΄α:

Bundesministerium fur Wissenschaft und Verkehr

— Βε΄λγιο:

Institut belge des services postaux et des télécommunications
Belgisch instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

— ∆ανι΄α:

Telestyrelsen

— Φινλανδι΄α:

Liikenneministeriö/Trafikministeriet
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— Γαλλι΄α:

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Secrétariat d’État à l’industrie
Direction des postes et télécommunications. Service des télécommunications
Direction Générale des stratégies industrielles. Sous-direction de la qualité et de la
normalisation

— Γερµανι΄α:

Bundesministerium für Wissenschaft und Technologie

— Ελλα΄δα:

Υπουργει΄ο Μεταφορω΄ν και Επικοινωνιω΄ν

— Ιρλανδι΄α:

Department of Transport, Energy and Communications

— Ιταλι΄α:

Ministero delle Comunicazione
(θε΄µατα ΕMC)
Ministero dell’Industria, del Commercia e dell’Artigianato

— Λουξεµβου΄ργο:

Ministère des Transports
(θε΄µατα ΕMC)
Administration des Postes et Télécommunications

— Κα΄τω Χω΄ρες:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

— Πορτογαλι΄α:

Instituto das Communicações de Portugal

— Ισπανι΄α:

Ministerio de Fomento

— Σουηδι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της κυβε΄ρνησης της Σουηδι΄ας:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)

— Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:

Department of Trade and Industry

Ελβετι΄α

Office fédéral de la communication

Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
Σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς αρχε΄ς του
παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος V της οδηγι΄ας 938/13/ΕΚ.

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις

1.

∆ιοικητικη΄ απο΄φαση

Τα δυ΄ο µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν αµοιβαι΄α τη διοικητικη΄ απο΄φαση (α΄ρθρο 11 παρα΄γραφος 6 της οδηγι΄ας 98/13/ΕΚ + α΄ρθρο 31
του οµοσπονδιακου΄ νο΄µου της 30.4.97 σχετικα΄ µε τις τηλεπικοινωνι΄ες (LTC· RΟ 1997 2187) και α΄ρθρο 8ss του
διατα΄γµατος του Οµοσπονδιακου΄ Συµβουλι΄ου της 6.10.97 σχετικα΄ µε τις εγκαταστα΄σεις τηλεπικοινωνιω΄ν (ΟΙΤ· RO 1997
2853) που εγκρι΄νει τη συ΄νδεση του σχετικου΄ τερµατικου΄ εξοπλισµου΄ στο δηµο΄σιο δι΄κτυο τηλεπικοινωνιω΄ν (1).

2.

Κοινοποι΄ηση της δη΄λωσης του κατασκευαστη΄ ΄η του προµηθευτη΄

Ο υπευ΄θυνος που θε΄τει στην αγορα΄ ενο΄ς εκ των δυ΄ο µερω΄ν τον εξοπλισµο΄ τηλεπικοινωνιω΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3
παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας 98/13/ΕΚ κοινοποιει΄ τη δη΄λωση του κατασκευαστη΄ η΄ προµηθευτη΄ στον κοινοποιηµε΄νο
οργανισµο΄ του µε΄ρους στο οποι΄ο ο εξοπλισµο΄ς τι΄θεται στην αγορα΄ για πρω΄τη φορα΄.
(1) Στο πλαι΄σιο της συµφωνι΄ας αυτη΄ς, η ΄εκφραση «δηµο΄σιο δι΄κτυο τηλεπικοινωνιω΄ν» θα πρε΄πει να νοει΄ται, ο΄σον αφορα΄ την ελβετικη΄
νοµοθεσι΄α, ως «εγκαταστα΄σεις παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν»
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Εργαστη΄ρια δοκιµω
΄ν

Τα δυ΄ο µε΄ρη ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα εργαστη΄ρια δοκιµω΄ν τα οποι΄α ΄εχουν ορισθει΄ για τη διενε΄ργεια των
δοκιµω΄ν σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 10 της οδηγι΄ας 98/13/ΕΚ. Για τον ορισµο΄ των εν λο΄γω
εργαστηρι΄ων εφαρµο΄ζονται οι αρχε΄ς οι οποι΄ες προβλε΄πονται απο΄ τους σχετικου΄ς εναρµονισµε΄νους κανο΄νες.
4.

Αµοιβαι΄α ενηµε΄ρωση των οργανισµω
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας

4.1. Συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 7s της οδηγι΄ας 98/13/ΕΚ, οι οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που
αναφε΄ρονται στο τµη΄µα ΙΙ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος θε΄τουν στη δια΄θεση των α΄λλων οργανισµω΄ν κα΄θε πληροφορι΄α
σχετικα΄ µε τα πιστοποιητικα΄ εξε΄τασης τυ΄που που χορηγου΄νται η΄ ακυρω΄νονται.
4.2. Συ΄µφωνα µε τα παραρτη΄µατα ΙΙΙ, σηµει΄ο 6, και ΙV, σηµει΄ο 6 της οδηγι΄ας 98/13/ΕΚ, οι οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα ΙΙ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος θε΄τουν στη δια΄θεση των α΄λλων οργανισµω΄ν
κα΄θε πληροφορι΄α σχετικα΄ µε τις εγκρι΄σεις των συστηµα΄των ποιο΄τητας οι οποι΄ες χορηγου΄νται η΄ ακυρω΄νονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1, παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Μαρτι΄ου 1994
σχετικα΄ µε την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν για τις συσκευε΄ς και τα
συστη΄µατα προστασι΄ας που προορι΄ζονται για χρη΄ση σε εκρη΄ξιµες ατµο΄σφαιρες
(94/9/ΕΚ) (ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1975 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στο ηλεκτρολογικο΄ υλικο΄ που χρησιµοποιει΄ται εντο΄ς εκρη΄ξιµης ατµο΄σφαιρας (76/117/ΕΟΚ) (ΕΕ L 24 της 30.1.1976, σ. 45)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 6ης Φεβρουαρι΄ου 1979 περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν το ηλεκτρολογικο΄ υλικο΄ που δυ΄ναται να
χρησιµοποιηθει΄ σε ατµο΄σφαιρα υπε΄χουσα τον κι΄νδυνο εκρη΄ξεως και που απαιτει΄
ορισµε΄νους τρο΄πους προστασι΄ας (79/196/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την
οδηγι΄α 97/53/ΕΚ της 11ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 257 της 20.9.1997, σ. 27)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 15ης Φεβρουαρι΄ου 1982 περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν το ηλεκτρολογικο΄ υλικο΄ που χρησιµοποιει΄ται σε εκρηκτικο΄ περιβα΄λλον ορυχει΄ων µε ευ΄φλεκτα αε΄ρια (82/130/ΕΟΚ) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς 98/65/ΕΚ της 3ης Σεπτεµβρι΄ου
1998 (ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 29)

Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 24ης Ιουνι΄ου 1902 σχετικα΄ µε τις ηλεκτρικε΄ς εγκαταστα΄σεις
ασθενου΄ς και ισχυρου΄ ρευ΄µατος (RO 19 252 και RS 4 798), ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ στις 3 Φεβρουαρι΄ου 1993 (RO 1993 901)
∆ια΄ταγµα της 2ης Μαρτι΄ου 1998 σχετικα΄ µε τις συσκευε΄ς και τα συστη΄µατα προστασι΄ας
που προορι΄ζονται για χρη΄ση σε εκρη΄ξιµες ατµο΄σφαιρες (RO 1998 963)
Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 19ης Μαρτι΄ου 1976 σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των τεχνικω΄ν
εγκαταστα΄σεων και συσκευω΄ν (RO 1977 2370) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RO 1995 2766)
∆ια΄ταγµα της 12ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των τεχνικω΄ν εγκαταστα΄σεων
και συσκευω΄ν (RΟ 1995 2770) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ στις
17 Ιουνι΄ου 1996 (RO 1996 1867)
∆ια΄ταγµα της 12ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας των τεχνικω΄ν εγκαταστα΄σεων και συσκευω΄ν (RΟ 1995 2783)

L 114/391
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Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Office fédéral de l’énergie

Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
Σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς αρχε΄ς του
παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος ΧΙ της οδηγι΄ας 94/9/ΕΚ.

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις
1. Ανταλλαγε΄ς πληροφοριω
΄ν
Οι οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα ΙΙ αναφε΄ρουν τις πληροφορι΄ες που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 9, παρα΄γραφος 2, της οδηγι΄ας 76/117/ΕΟΚ στα κρα΄τη µε΄λη, τις αρµο΄διες ελβετικε΄ς αρχε΄ς η΄/και α΄λλους
οργανισµου΄ς αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας.
2.

Τεχνικη΄ τεκµηρι΄ωση

'Οσον αφορα΄ την τεχνικη΄ τεκµηρι΄ωση, η οποι΄α απαιτει΄ται απο΄ τις εθνικε΄ς αρχε΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων, οι κατασκευαστε΄ς,
οι πληρεξου΄σιοι΄ τους και οι υπευ΄θυνοι για τη δια΄θεση των προϊο΄ντων στην αγορα΄ οφει΄λουν να διαθε΄τουν την τεκµηρι΄ωση
αυτη΄ στην επικρα΄τεια ενο΄ς εκ των δυ΄ο µερω΄ν για δια΄ρκεια δε΄κα ετω΄ν τουλα΄χιστον απο΄ της τελευται΄ας ηµεροµηνι΄ας
κατασκευη΄ς του προϊο΄ντος.
Τα µε΄ρη υποχρεου΄νται να διαβιβα΄ζουν στις αρχε΄ς του α΄λλου µε΄ρους κα΄θε σχετικη΄ τεκµηρι΄ωση υ΄στερα απο΄ αι΄τηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 19ης Φεβρουαρι΄ου 1973 περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στο ηλεκτρολογικο΄ υλικο΄ που
προορι΄ζεται να χρησιµοποιηθει΄ εντο΄ς ορισµε΄νων τα΄σεων (73/23/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 22ας Ιουλι΄ου
1993 (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1)
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Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 3ης Μαι΅ου 1989 για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την ηλεκτροµαγνητικη΄ συµβατο΄τητα (89/336/ΕΟΚ) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της
22ας Ιουλι΄ου 1993 (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1)
Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 24ης Ιουνι΄ου 1902 σχετικα΄ µε τις ηλεκτρικε΄ς εγκαταστα΄σεις
ασθενου΄ς και ισχυρου΄ ρευ΄µατος (RO 19 252 και RS 4 798),ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α φορα΄ στις 3 Φεβρουαρι΄ου 1993 (RO 1993 901)
∆ια΄ταγµα της 30η΄ς Μαρτι΄ου 1994 σχετικα΄ µε τις ηλεκτρικε΄ς εγκαταστα΄σεις ασθενου΄ς
ρευ΄µατος (RO 1994 1185)
∆ια΄ταγµα της 30η΄ς Μαρτι΄ου 1994 σχετικα΄ µε τις ηλεκτρικε΄ς εγκαταστα΄σεις ισχυρου΄
ρευ΄µατος (RO 1994 1199) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α φορα΄ στις 5 ∆εκεµβρι΄ου
1995 (RO 1995 1024)
∆ια΄ταγµα της 9ης Απριλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε το ηλεκτρολογικο΄ υλικο΄ χαµηλη΄ς τα΄σης
(RO 1997 1016)
∆ια΄ταγµα της 9ης Απριλι΄ου 1997 σχετικα΄ µε την ηλεκτροµαγνητικη΄ συµβατο΄τητα (RO
1997 1008)
Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας

Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας
Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
— Αυστρι΄α:

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

— Βε΄λγιο:

Ministère des Affaires économiques
Ministerie van Economische Zaken

— ∆ανι΄α:

Για θε΄µατα ηλεκτρισµου΄:
Boligministeriet
Για θε΄µατα ΕMC:
Telestyrelsen

— Φινλανδι΄α:

Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet Liikenneministeriö/Trafikministeriet (για θε΄µατα ΕMC εξοπλισµου΄ τηλεπικοινωνιω΄ν και ραδιοτηλεπικοινωνιω΄ν)

— Γαλλι΄α:

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Secrétariat d’État à l’industrie.
Direction générale des stratégies industrielles

— Γερµανι΄α:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordung
Για θε΄µατα ΕMC:
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

— Ελλα΄δα:

Υπουργει΄ο Ανα΄πτυξης

— Ιρλανδι΄α:

Department of Enterprise and Employment

— Ιταλι΄α:

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

— Λουξεµβου΄ργο:

Ministère des Transports

— Κα΄τω Χω΄ρες:

Staat der Nederlanden
Για θε΄µατα ΕMC:
De Minister van Verkeer en Waterstaat
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— Πορτογαλι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της κυβε΄ρνησης της Πορτογαλι΄ας:
Instituto Português da Qualidade.

— Ισπανι΄α:

Ministerio de Industria y Energia

— Σουηδι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της κυβε΄ρνησης της Σουηδι΄ας:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)

— Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:

Department of Trade and Industry

Ελβετι΄α

Office fédéral de l’énergie

Τ µ η΄ µ α I V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
Σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς
αρχε΄ς του παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος ΙΙ της οδηγι΄ας 89/336/ΕΟΚ.

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις

1.

Τεχνικη΄ τεκµηρι΄ωση

'Οσον αφορα΄ την τεχνικη΄ τεκµηρι΄ωση, η οποι΄α απαιτει΄ται απο΄ τις εθνικε΄ς αρχε΄ς για τη διεξαγωγη΄ ελε΄γχων, οι
κατασκευαστε΄ς, οι πληρεξου΄σιοι΄ τους, και οι υπευ΄θυνοι για τη δια΄θεση των προϊο΄ντων στην αγορα΄ οφει΄λουν να
διαθε΄τουν την τεκµηρι΄ωση αυτη΄ στην επικρα΄τεια ενο΄ς εκ των δυ΄ο µερω΄ν για δια΄ρκεια δε΄κα ετω΄ν τουλα΄χιστον απο΄ της
τελευται΄ας ηµεροµηνι΄ας κατασκευη΄ς του προϊο΄ντος.
Τα µε΄ρη υποχρεου΄νται να διαβιβα΄ζουν στις αρχε΄ς του α΄λλου µε΄ρους κα΄θε σχετικη΄ τεκµηρι΄ωση υ΄στερα απο΄ αι΄τηση.

2. Οργανισµοι΄ τυποποι΄ησης
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 της οδηγι΄ας 73/23/ΕΟΚ, τα µε΄ρη ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄ως σχετικα΄ µε τους οργανισµου΄ς
οι οποι΄οι ει΄ναι αρµο΄διοι για την κατα΄ρτιση των τεχνικω΄ν κανο΄νων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5 της οδηγι΄ας.

3.

Αρµο΄διοι οργανισµοι΄

Τα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες και αναγνωρι΄ζουν αµοιβαι΄α τους οργανισµου΄ς που ει΄ναι αρµο΄διοι για την
εκπο΄νηση τεχνικω΄ν εκθε΄σεων η΄/και πιστοποιητικω΄ν συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 73/23/ΕΟΚ
και το α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 89/336/ΕΟΚ.

4.

Ειδικα΄ µε΄τρα

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 89/336/ΕΟΚ, τα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε
τα ειδικα΄ µε΄τρα συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 του ανωτε΄ρω α΄ρθρου.

5.

Αρµο΄διες αρχε΄ς

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 6 της οδηγι΄ας 89/336/ΕΟΚ, τα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε
τις αρµο΄διες αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στο εν λο΄γω α΄ρθρο.

30.4.2002

30.4.2002
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 1
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1978 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν περι΄ του προσδιορισµου΄ της ηχητικη΄ς εκποµπη΄ς των
µηχανηµα΄των και υλικω΄ν εργοταξι΄ου (79/113/ΕΟΚ) (ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 15) και
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στις κοινε΄ς διατα΄ξεις περι΄ του υλικου΄
και των µηχανηµα΄των εργοταξι΄ου (84/532/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 111)
και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την επιτρεπτη΄ στα΄θµη
ακουστικη΄ς ισχυ΄ος των µηχανοκινη΄των αεροσυµπιεστω΄ν (84/533/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300 της
19.11.1984, σ. 123), και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω
΄ ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την επιτρεπτη΄ στα΄θµη ακουστικη΄ς ισχυ΄ος των
πυργογερανω΄ν (84/534/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 130) και µεταγενε΄στερες
τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω
΄ ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την επιτρεπτη΄ στα΄θµη ακουστικη΄ς ισχυ΄ος των
ηλεκτροπαραγωγω΄ν ζευγω΄ν συγκο΄λλησης (84/535/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300 της 19.11.1984,
σ. 142) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω
΄ ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την επιτρεπτη΄ στα΄θµη ακουστικη΄ς ισχυ΄ος των
ηλεκτροπαραγωγω΄ν ζευγω΄ν ισχυ΄ος (84/536/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 149)
και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω
΄ ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την επιτρεπτη΄ στα΄θµη ακουστικη΄ς ισχυ΄ος των
φορητω΄ν συσκευω΄ν θραυ΄σεως σκυροδε΄µατος και αεροσφυρω΄ν (84/537/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300
της 19.11.1984, σ. 156) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 1986 για τον περιορισµο΄ του θορυ΄βου
των υδραυλικω΄ν πτυ΄ων, των πτυ΄ων µε καλω΄δια, των προωθητω΄ν γαιω΄ν, των φορτωτω΄ν
και των φορτωτω΄ν-εκσκαφε΄ων (86/662/ΕΟΚ) (ΕΕ L 384 της 31.12.1986, σ. 1) και
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1984 για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω
΄ ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την επιτρεπτη΄ στα΄θµη ακουστικη΄ς ισχυ΄ος των
κουρευτικω΄ν µηχανω΄ν χο΄ρτου (84/538/ΕΟΚ) (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σ. 171) και
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις

Ελβετι΄α

∆εν υπα΄ρχει νοµοθεσι΄α

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.
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Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage

Τ µ η΄ µ α I V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
Σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς αρχε΄ς του
παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και τις αρχε΄ς του παραρτη΄µατος ΙΙ της οδηγι΄ας 84/532/ΕΟΚ ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α
88/665/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 1
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 12ης Οκτωβρι΄ου 1971 περι΄προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τις µετρη΄σεις της µα΄ζας εκατολι΄τρου των δηµητριακω΄ν
(71/347/ΕΟΚ) (ΕΕ L 239 της 28.10.1971, σ. 1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 12ης Οκτωβρι΄ου 1971 περι΄προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των σχετικω΄ν µε την καταµε΄τρηση της χωρητικο΄τητας των
δεξαµενω΄ν των πλωτω΄ν µε΄σων (71/349/ΕΟΚ) (ΕΕ L 239 της 28.10.1971, σ. 15) και
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στους µετρητε΄ς ψυχρου΄ υ΄δατος
(75/33/ΕΟΚ) (ΕΕ L 14 της 20.1.1975, σ. 1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στα αλκοολο΄µετρα και αραιο΄µετρα αλκοο΄λης
(76/765/ΕΟΚ) (ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 143) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στα ταξι΄µετρα (77/95/ΕΟΚ) (ΕΕ L 26 της
31.1.1977, σ. 59) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 5ης ∆εκεµβρι΄ου 1978 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αυτοµα΄των σταθµικω΄ν µηχανω΄ν διαλογη΄ς (78/1031/ΕΟΚ) (ΕΕ
L 364 της 27.12.1978, σ. 1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 11ης Σεπτεµβρι΄ου 1979 περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στους µετρητε΄ς θερµου΄ υ΄δατος
(79/830/ΕΟΚ) (ΕΕ L 259 της 15.10.1979, σ. 1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Μαι΅ου 1986 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα πιεσο΄µετρα για ελαστικα΄ αυτοκινη΄των οχηµα΄των
(86/217/ΕΟΚ) (ΕΕ L 152 της 6.6.1986, σ. 48) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Ιουνι΄ου 1990 για την εναρµο΄νιση των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα ο΄ργανα ζυ΄γισης µη αυτο΄µατης λειτουργι΄ας
(90/384/ΕΟΚ) (ΕΕ L 189 της 20.7.1990 σ. 1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις

30.4.2002

30.4.2002
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Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1994 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην προσυσκευασι΄α κατ' ο΄γκο ορισµε΄νων
προσυσκευασµε΄νων υγρω΄ν (75/106/ΕΟΚ) (ΕΕ L 42 της 15.2.1975, σ. 1) και
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στις φια΄λες που χρησιµοποιου΄νται ως
µετροδοχει΄α (75/107/ΕΟΚ) (ΕΕ L 42 της 15.2.1975, σ. 14) και µεταγενε΄στερες
τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Ιανουαρι΄ου 1976 περι΄προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην προπαρασκευη΄ σε µα΄ζα η΄ ο΄γκο ορισµε΄νων
προϊο΄ντων σε προσυσκευασι΄α (76/211/ΕΟΚ) (ΕΕ L 46 της 21.2.1976, σ. 1) και
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 15ης Ιανουαρι΄ου 1980 περι΄προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στις σειρε΄ς των ονοµαστικω΄ν ποσοτη΄των και
ονοµαστικω΄ν χωρητικοτη΄των που ει΄ναι αποδεκτε΄ς για ορισµε΄να προσυσκευασµε΄να
προϊο΄ντα (80/232/ΕΟΚ) (ΕΕ L 51 της 25.2.1980, σ. 1) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Ιουνι΄ου 1990 για την εναρµο΄νιση των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα ο΄ργανα ζυ΄γισης µη αυτο΄µατης λειτουργι΄ας
(90/384/ΕΟΚ) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
Ελβετι΄α

∆ια΄ταγµα της 21ης Μαι΅ου 1986 σχετικα΄ µε τα ο΄ργανα µε΄τρησης της θερµικη΄ς
ενε΄ργειας (RS 941.231) και µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
∆ια΄ταγµα της 15ης Ιουλι΄ου 1970 σχετικα΄ µε τις δεσµευτικε΄ς δηλω΄σεις σχετικα΄ µε το
εµπο΄ριο προϊο΄ντων σε µετρη΄σιµες ποσο΄τητες (RS 941.281) και µεταγενε΄στερες
τροποποιη΄σεις
∆ια΄ταγµα της 25ης Οκτωβρι΄ου 1972 σχετικα΄ µε τις δηλω΄σεις (RS 941.281.1) και
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
∆ια΄ταγµα της 3ης ∆εκεµβρι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τα µε΄τρα ο΄γκου (RS 941.211) και
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις
∆ια΄ταγµα της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 1984 σχετικα΄ µε την εξε΄ταση της καταλληλο΄τητας των
οργα΄νων µε΄τρησης (RS 941.210)
∆ια΄ταγµα της 15ης Αυγου΄στου 1986 σχετικα΄ µε τα ο΄ργανα ζυ΄γισης (RS 941.221.1)

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1979 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν περι΄ των µονα΄δων µετρη΄σεως και καταργη΄σεως της οδηγι΄ας
71/354/ΕΟΚ (80/181/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α
89/617/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 27ης Νοεµβρι΄ου 1989 (ΕΕ L 357 της 7.12.1989,
σ. 28)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουλι΄ου 1971 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των σχετικω΄ν µε τις κοινε΄ς διατα΄ξεις για τα ο΄ργανα µετρη΄σεως και
τις µεθο΄δους µετρολογικου΄ ελε΄γχου (71/316/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ µε την οδηγι΄α 88/665/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988 (ΕΕ
L 382 της 31.12.1988, σ. 42)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουλι΄ου 1971 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στα παραλληλεπι΄πεδα σταθµα΄ µε΄σης ακρι΄βειας
απο΄ 5 ΄εως 50 χιλιο΄γραµµα και στα κυλινδρικα΄ σταθµα΄ µε΄σης ακρι΄βειας απο΄ 1 γραµµα΄ριο
΄εως 10 χιλιο΄γραµµα (71/317/ΕΟΚ) (ΕΕ L 202 της 6.9.1971, σ. 14)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουλι΄ου 1971 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στους µετρητε΄ς ο΄γκου των αερι΄ων (71/318/ΕΟΚ)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 82/623/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς
της 1ης Ιουλι΄ου 1982 (ΕΕ L 252 της 27.8.1982, σ. 5)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουλι΄ου 1971 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των σχετικω΄ν µε τους µετρητε΄ς υγρω΄ν εκτο΄ς του υ΄δατος
(71/319/ΕΟΚ) (ΕΕ L 202 της 6.9.1971, σ. 32)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 12ης Οκτωβρι΄ου 1971 περι΄προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των σχετικω΄ν µε τις συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις για µετρητε΄ς υγρω΄ν
εκτο΄ς του υ΄δατος (71/348/ΕΟΚ) (ΕΕ L 239 της 25.10.1971, σ. 9)

L 114/397

L 114/398

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 19ης Νοεµβρι΄ου 1973 για την εναρµο΄νιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα υλοποιηµε΄να µε΄τρα µη΄κους (73/362/ΕΟΚ)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 85/146/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς
της 31ης Ιανουαρι΄ου 1985 (ΕΕ L 54 της 23.2.1985, σ. 29)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 4ης Μαρτι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των σχετικω΄ν µε τα σταθµα΄ 1 γρµ. ΄εως 50 χγρ. ακριβει΄ας ανωτε΄ρας
της µε΄σης ακρι΄βειας (74/148/ΕΟΚ) (ΕΕ L 84 της 28.3.1974, σ. 3)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 24ης Ιουνι΄ου 1975 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των σχετικω΄ν µε τα ο΄ργανα ζυ΄γισης συνεχου΄ς α΄θροισης
(75/410/ΕΟΚ) (ΕΕ L 183 της 14.7.1975, σ. 25)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στους αλκοολοµετρικου΄ς πι΄νακες (76/766/ΕΟΚ)
(ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 149)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 4ης Νοεµβρι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στους µετρητε΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας
(76/891/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 82/621/ΕΟΚ
της Επιτροπη΄ς της 1ης Ιουλι΄ου 1982 (ΕΕ L 252 της 27.8.1982, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 5ης Απριλι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στα συ΄νολα µετρη΄σεων των υγρω΄ν εκτο΄ς του
υ΄δατος (77/313/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α
82/625/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 1ης Ιουλι΄ου 1982 (ΕΕ L 252 της 27.8.1982, σ. 10)
Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 9ης Ιουνι΄ου 1977 σχετικα΄ µε τη µετρολογι΄α (RO 1977
2394) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RO 1993
3149)
∆ια΄ταγµα της 23ης Νοεµβρι΄ου 1994 σχετικα΄ µε τις µονα΄δες (RO 1994 3109)
∆ια΄ταγµα της 8ης Απριλι΄ου 1991 σχετικα΄ µε τα ο΄ργανα µε΄τρησης µη΄κους (RO 1991
1306)
∆ια΄ταγµα της 1ης ∆εκεµβρι΄ου 1986 σχετικα΄ µε τα ο΄ργανα µε΄τρησης υγρω΄ν εκτο΄ς
υ΄δατος (RO 1987 216)
∆ια΄ταγµα της 15ης Αυγου΄στου 1986 σχετικα΄ µε τα βα΄ρη (RO 1986 2022) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ στις 21 Νοεµβρι΄ου 1995 (RO 1995 5646)
∆ια΄ταγµα της 4ης Αυγου΄στου 1986 σχετικα΄ µε τα ο΄ργανα µε΄τρησης ποσοτη΄των αερι΄ου
(RO 1986 1491)
∆ια΄ταγµα της 4ης Αυγου΄στου 1986 σχετικα΄ µε τα ο΄ργανα µε΄τρησης της ενε΄ργειας και
της ηλεκτρικη΄ς ισχυ΄ος (RO 1986 1496)

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 1
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Office fédéral de métrologie
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∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Office fédéral de métrologie

Τ µ η΄ µ α I V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
Σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις γενικε΄ς αρχε΄ς του
παραρτη΄µατος 2 καθω΄ς και, ο΄σον αφορα΄ τα προϊο΄ντα τα οποι΄α καλυ΄πτονται απο΄ την εν λο΄γω οδηγι΄α, απο΄ το παρα΄ρτηµα V
της οδηγι΄ας 90/384/ΕΟΚ.

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις
1.

Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ν

Οι οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα ΙΙ θε΄τουν τακτικα΄ στη δια΄θεση των κρατω΄ν µελω΄ν
και των αρµοδι΄ων ελβετικω΄ν αρχω΄ν τις πληροφορι΄ες που προβλε΄πονται στο σηµει΄ο 1.5 του παραρτη΄µατος ΙΙ της οδηγι΄ας
90/384/ΕΟΚ.
Οι οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα ΙΙ µπορου΄ν να ζητη΄σουν τις πληροφορι΄ες που
προβλε΄πονται στο σηµει΄ο 1.6 του παραρτη΄µατος ΙΙ της οδηγι΄ας 90/384/ΕΟΚ.
2.

Προσυσκευασι΄ες

Η Ελβετι΄α αναγνωρι΄ζει τους ελε΄γχους που διενεργου΄νται συ΄µφωνα µε τις κοινοτικε΄ς νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται
στο τµη΄µα Ι απο΄ ΄εναν κοινοτικο΄ οργανισµο΄ ο οποι΄ος αναφε΄ρεται στο τµη΄µα ΙΙ ο΄σον αφορα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ στην
Ελβετι΄α των κοινοτικω΄ν προσυσκευασιω΄ν.
'Οσον αφορα΄ τον στατιστικο΄ ΄ελεγχο των ποσοτη΄των που ει΄ναι δηλωµε΄νες στις προσυσκευασι΄ες, η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
αναγνωρι΄ζει την ελβετικη΄ µε΄θοδο η οποι΄α καθορι΄ζεται στα α΄ρθρα 24 ΄εως 40 του διατα΄γµατος σχετικα΄ µε τις δηλω΄σεις (RS
941.281.1) ως ισοδυ΄ναµο της κοινοτικη΄ς µεθο΄δου η οποι΄α καθορι΄ζεται στα παραρτη΄µατα ΙΙ της οδηγι΄ας 75/106 και της
οδηγι΄ας 76/211/ΕΟΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 78/891/ΕΟΚ. Οι Ελβετοι΄ παραγωγοι΄ των οποι΄ων οι
προσυσκευασι΄ες συµµορφω΄νονται προς την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α και οι οποι΄ες υπε΄στησαν ΄ελεγχο συ΄µφωνα µε την ελβετικη΄
µε΄θοδο τοποθετου΄ν τη ση΄µανση «Ε» στα προϊο΄ντα τους τα οποι΄α εξα΄γονται στην ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 6ης Φεβρουαρι΄ου 1970 περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν την ΄εγκριση των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα
και των ρυµουλκου΄µενων τους (70/156/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄
απο΄ την οδηγι΄α 98/14/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 91 της 25.3.1998, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 6ης Φεβρουαρι΄ου 1970 περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αναφε΄ρονται στο αποδεκτο΄ ηχητικο΄ επι΄πεδο και στη
δια΄ταξη εξατµι΄σεως των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (70/157/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 96/20/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Μαρτι΄ου
1996 (ΕΕ L 92 της 13.4.1996, σ. 23)

L 114/399

L 114/400

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Μαρτι΄ου 1970 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν οι οποι΄ες αφορου΄ν τα µε΄τρα που πρε΄πει να ληφθου΄ν κατα΄ της
µολυ΄νσεως του αε΄ρος απο΄ τα αε΄ρια που προε΄ρχονται απο΄ κινητη΄ρες µε επιβαλλο΄µενη
ανα΄φλεξη µε τους οποι΄ους ει΄ναι εφοδιασµε΄να τα οχη΄µατα µε κινητη΄ρα (70/220/ΕΟΚ)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 8ης Οκτωβρι΄ου 1996 (ΕΕ L 282 της
1.11.1996, σ. 64)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Μαρτι΄ου 1970 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αναφε΄ρονται στις δεξαµενε΄ς υγρω΄ν καυσι΄µων και στις διατα΄ξεις
οπι΄σθιας προφυλα΄ξεως των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους
(70/221/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/17/ΕΚ της
Επιτροπη΄ς της 18ης Απριλι΄ου 1997 (ΕΕ L 125 της 16.5.1997, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Μαρτι΄ου 1970 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στη θε΄ση και στην τοποθε΄τηση των οπισθι΄ων πινακι΄δων
κυκλοφορι΄ας των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (70/222/ΕΟΚ)
(ΕΕ 76 της 6.4.1970, σ. 25)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 8ης Ιουνι΄ου 1970 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στο συ΄στηµα διευθυ΄νσεως των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα
και των ρυµουλκου΄µενων τους (70/311/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄
απο΄ την οδηγι΄α 92/62/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 2ας Ιουλι΄ου 1992 (ΕΕ L 199 της
18.7.1992, σ. 33)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1980 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στις θυ΄ρες των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των
ρυµουλκου΄µενων τους (70/387/ΕΟΚ) (ΕΕ L 176 της 10.8.1970, σ. 5)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1970 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στα ηχητικα΄ ο΄ργανα των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα
(70/388/ΕΟΚ) (ΕΕ L 176 της 10.8.1970, σ. 12)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 1ης Μαρτι΄ου 1971 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στα κα΄τοπτρα οδηγη΄σεως των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα
(71/127/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 88/321/ΕΟΚ
της Επιτροπη΄ς της 16ης Μαι΅ου 1988 (ΕΕ L 147 της 14.6.1988, σ. 77)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουλι΄ου 1971 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν την πε΄δηση ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (71/320/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/12/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Ιανουαρι΄ου 1998
(ΕΕ L 81 της 18.3.1998, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Ιουνι΄ου 1972 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην εξουδετε΄ρωση των ραδιοηλεκτρικω΄ν
παρασι΄των που παρα΄γονται απο΄ τους κινητη΄ρες µε επιβαλλο΄µενη ανα΄φλεξη µε τους
οποι΄ους ει΄ναι εφοδιασµε΄να τα οχη΄µατα µε κινητη΄ρα (72/245/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 95/54/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 31ης Οκτωβρι΄ου
1995 (ΕΕ L 266 της 8.11.1995, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 2ας Αυγου΄στου 1972 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στα µε΄τρα που πρε΄πει να ληφθου΄ν κατα΄ των
εκποµπω΄ν µολυνο΄ντων αερι΄ων που προε΄ρχονται απο΄ πετρελαιοκινητη΄ρες προοριζο΄µενους για την προω΄θηση των οχηµα΄των (72/306/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/20/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 18ης Απριλι΄ου 1997 (ΕΕ
L 125 της 16.5.1997, σ. 21)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 1973 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ την εσωτερικη΄ διαρρυ΄θµιση των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα (εσωτερικα΄ τµη΄µατα του χω΄ρου επιβατω΄ν εκτο΄ς του η΄ των εσωτερικω΄ν
κατο΄πτρων οδηγη΄σεως, διευθε΄τηση των οργα΄νων χειρισµου΄, σκεπη΄ η΄ σκεπη΄ που ανοι΄γει,
ερεισι΄νωτο και οπι΄σθιο τµη΄µα των καθισµα΄των) (74/60/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 78/632/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 19ης Μαι΅ου 1978
(ΕΕ L 206 της 29.7.1978, σ. 26)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 1973 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στις διατα΄ξεις προστασι΄ας των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα κατα΄ µι΄ας µη επιτρεπο΄µενης χρη΄σεως (74/61/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 95/56/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 8ης Νοεµβρι΄ου 1995
(ΕΕ L 286 της 29.11.1995, σ. 1)

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 4ης Ιουνι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην εσωτερικη΄ διαρρυ΄θµιση των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα (συµπεριφορα΄ του συστη΄µατος οδηγη΄σεως σε περι΄πτωση προσκρου΄σεως)
(74/297/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 91/662/ΕΟΚ
της Επιτροπη΄ς της 6ης ∆εκεµβρι΄ου 1991 (ΕΕ L 366 της 31.12.1991, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 22ας Ιουλι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην εσωτερικη΄ διαρρυ΄θµιση των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα (αντοχη΄ των καθισµα΄των και της αγκυρω΄σεω΄ς τους) (74/408/ΕΟΚ) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 96/37/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της
31ης Αυγου΄στου 1996 (ΕΕ L 186 της 25.7.1996, σ. 28)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στις εξωτερικε΄ς προεξοχε΄ς των οχηµα΄των
µε κινητη΄ρα (74/483/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α
87/354/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 25ης Ιουνι΄ου 1987 (ΕΕ L 192 της 11.7.1987, σ. 43)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1975 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν την οπισθοπορει΄α και το συ΄στηµα ταχυµε΄τρου των
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (75/443/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε για τελευται΄α φορα΄ απο΄
την οδηγι΄α (97/39/ΕΚ) της Επιτροπη΄ς της 24ης Ιουνι΄ου 1997 (ΕΕ L 177 της 5.7.1997,
σ. 15)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1975 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν περι΄ των βα΄σει κανονιστικω΄ν πρα΄ξεων πινακι΄δων και επιγραφω΄ν
καθω΄ς επι΄σης και της θε΄σεω΄ς τους και του τρο΄που εναποθε΄σεω΄ς τους ο΄σον αφορα΄ τα
οχη΄µατα µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (76/114/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 87/354/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της
25ης Ιουνι΄ου 1987 (ΕΕ L 192 της 11.7.1987, σ. 43)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1975 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στις αγκυρω΄σεις των ζωνω΄ν ασφαλει΄ας των
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (76/115/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄
την οδηγι΄α 96/38/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1996 (ΕΕ L 187 της
26.7.1996, σ. 95)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στην τοποθε΄τηση διατα΄ξεων φωτισµου΄ και φωτεινη΄ς
σηµατοδο΄τησης των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους
(76/756/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/28/ΕΚ της
Επιτροπη΄ς της 11ης Ιουνι΄ου 1997 (ΕΕ L 171 της 30.6.1997, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τους αντανακλαστη΄ρες των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και
των ρυµουλκου΄µενων τους (76/757/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄
απο΄ την οδηγι΄α 97/29/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 11ης Ιουνι΄ου 1997 (ΕΕ L 171 της
30.6.1997, σ. 11)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τους οπισθι΄ους φανου΄ς θε΄σεως και τους φανου΄ς
πεδη΄σεως των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (76/758/ΕΟΚ)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/30/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της
11ης Ιουνι΄ου 1997 (ΕΕ L 171 της 30.6.1997, σ. 25)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τους φανου΄ς δει΄κτες πορει΄ας των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (76/759/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 89/277/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 28ης Μαρτι΄ου 1989
(ΕΕ L 109 της 20.4.1989, σ. 25)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τη δια΄ταξη φωτισµου΄ της οπι΄σθιας πινακι΄δας
των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (76/760/ΕΟΚ) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 87/354/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της
25ης Ιουνι΄ου 1987 (ΕΕ L 192 της 11.7.1987, σ. 43)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στους προβολει΄ς οχηµα΄των µε κινητη΄ρα που
λειτουργου΄ν ως φανοι΄ πορει΄ας η΄/και φανοι΄ διασταυρω΄σεως, καθω΄ς και στους ηλεκτρικου΄ς λαµπτη΄ρες πυρακτω΄σεως των προβολε΄ων αυτω΄ν (76/761/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 89/517/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 1ης Αυγου΄στου 1989 (ΕΕ L 265 της 12.9.1989, σ. 15)
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Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τους εµπρο΄σθιους φανου΄ς οµι΄χλης των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα και τους λαµπτη΄ρες τους (76/762/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 87/354/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 1987 (ΕΕ L 192
της 11.7.1987, σ. 43)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Μαι΅ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στους µηχανισµου΄ς ρυµουλκη΄σεως των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα (77/389/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α
96/64/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 2ας Οκτωβρι΄ου 1996 (ΕΕ L 258 της 11.10.1996, σ. 26)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στους οπι΄σθιους φανου΄ς οµι΄χλης των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (77/538/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 89/518/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 1ης Αυγου΄στου 1989
(ΕΕ L 265 της 12.9.1989, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στους φανου΄ς οπισθοπορει΄ας των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (77/539/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/32/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 11ης Ιουνι΄ου 1997 (ΕΕ
L 177 της 30.6.1997, σ. 63)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στους φανου΄ς σταθµευ΄σεως των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα
(77/540/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 87/354/ΕΟΚ
του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 1987 (ΕΕ L 192 της 11.7.1987, σ. 43)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στις ζω΄νες ασφαλει΄ας και στα συστη΄µατα
συγκρατη΄σεως των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (77/541/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 96/36/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουνι΄ου 1996 (ΕΕ
L 178 της 17.7.1996, σ. 15)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Σεπτεµβρι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στο οπτικο΄ πεδι΄ο του οδηγου΄ των
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (77/649/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄
την οδηγι΄α 90/630/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 30η΄ς Οκτωβρι΄ου 1990 (ΕΕ L 341 της
6.12.1990, σ. 20)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στην εσωτερικη΄ διευθε΄τηση των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα (αναγνω΄ριση των οργα΄νων χειρισµου΄, ενδεικτικω΄ν και δεικτω΄ν) (78/316/ΕΟΚ)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 94/53/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της
15ης Νοεµβρι΄ου 1994 (ΕΕ L 299 της 22.11.1994, σ. 26)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τις διατα΄ξεις εξουδετερω΄σεως της δρο΄σου και
της πα΄χνης απο΄ τις υα΄λινες επιφα΄νειες των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (78/317/ΕΟΚ) (ΕΕ
L 81 της 28.3.1978, σ. 27)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν περι΄ των διατα΄ξεων υαλοκαθαριστη΄ρα και εκτοξευτη΄ρα υ΄δατος
των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (78/318/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄
απο΄ την οδηγι΄α 94/68/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1994 (ΕΕ L 354 της
31.12.1994, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου 12ης Ιουνι΄ου 1978 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στη θε΄ρµανση του θαλα΄µου επιβατω΄ν των οχηµα΄των
µε κινητη΄ρα (78/548/ΕΟΚ) (ΕΕ L 168 της 26.6.1978, σ. 40)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 12ης Ιουνι΄ου 1978 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην κα΄λυψη των τροχω΄ν των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα (78/549/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α
94/78/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1994 (ΕΕ L 354 της 31.12.1994,
σ. 10)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 16ης Οκτωβρι΄ου 1978 περι΄προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν περι΄ των προσκε΄φαλων (υποστηριγµα΄των κεφαλη΄ς) των καθισµα΄των
των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (78/932/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄
απο΄ την οδηγι΄α 87/354/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 1987 (ΕΕ L 192 της
11.7.1987, σ. 43)
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Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1980 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την κατανα΄λωση καυσι΄µων των οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα (80/1268/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α
93/116/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 1993 (ΕΕ L 329 της 30.12.1993,
σ. 39)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1980 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την ισχυ΄ των κινητη΄ρων των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα
(80/1269/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/21/ΕΚ
της Επιτροπη΄ς της 18ης Απριλι΄ου 1997 (ΕΕ L 125 της 16.5.1997, σ. 31)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουλι΄ου 1996 σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄, για
ορισµε΄να οδικα΄ οχη΄µατα που κυκλοφορου΄ν στην Κοινο΄τητα, των µε΄γιστων επιτρεπο΄µενων διαστα΄σεων στις εθνικε΄ς µεταφορε΄ς και διεθνει΄ς µεταφορε΄ς και των µε΄γιστων
επιτρεπο΄µενων βαρω΄ν στις διεθνει΄ς µεταφορε΄ς (96/53/ΕΚ) (ΕΕ L 235 της 17.9.1996
σ. 59)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 3ης ∆εκεµβρι΄ου 1987 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που πρε΄πει να ληφθου΄ν κατα΄ των εκποµπω΄ν
αερι΄ων ρυ΄πων απο΄ ντηζελοκινητη΄ρες προοριζο΄µενους να τοποθετηθου΄ν σε οχη΄µατα
(88/77/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 96/1/ΕΚ του
Συµβουλι΄ου της 22ας Ιανουαρι΄ου 1996 (ΕΕ L 40 της 17.2.1996, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 13ης Απριλι΄ου 1989 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την πλευρικη΄ προστασι΄α (πλευρικοι΄ προφυλακτη΄ρες)
ορισµε΄νων οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (89/297/ΕΟΚ) (ΕΕ
L 124 της 5.5.1989, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 18ης Ιουλι΄ου 1989 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε το βα΄θος των αυλακω΄σεων των επισω΄τρων ορισµε΄νων
κατηγοριω΄ν οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (89/459/ΕΟΚ) (ΕΕ
L 226 της 3.8.1989, σ. 4)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Μαρτι΄ου 1991 για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα συστη΄µατα κατα΄ της εκτο΄ξευσης νερου΄ ορισµε΄νων
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους (91/226/ΕΟΚ) (ΕΕ L 103 της
23.4.1991, σ. 5)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 10ης Φεβρουαρι΄ου 1992 σχετικα΄ µε την εγκατα΄σταση
και τη χρη΄ση διατα΄ξεων περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες οχηµα΄των
µε κινητη΄ρα στην Κοινο΄τητα (92/6/ΕΟΚ) (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 31ης Μαρτι΄ου 1992 σχετικα΄ µε τη µα΄ζα και τις διαστα΄σεις
των µηχανοκινη΄των οχηµα΄των της κατηγορι΄ας M1 (92/21/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 95/48/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου
1995 (ΕΕ L 233 της 30.9.1995, σ. 73)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 31ης Μαρτι΄ου 1992 σχετικα΄ µε τους υαλοπι΄νακες
ασφαλει΄ας και τα υλικα΄ υαλοπινα΄κων για οχη΄µατα µε κινητη΄ρα και τα ρυµουλκου΄µενα΄
τους (92/22/ΕΟΚ) (ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 11)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 31ης Μαρτι΄ου 1992 σχετικα΄ µε τα ελαστικα΄ των
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους και µε την εγκατα΄σταση΄ τους σε
αυτα΄ (92/23/ΕΟΚ) (ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 95)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 31ης Μαρτι΄ου 1992 σχετικα΄ µε την εγκατα΄σταση και τη
χρη΄ση διατα΄ξεων περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες οχηµα΄των µε
κινητη΄ρα (92/24/ΕΟΚ) (ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 154)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 1992 για τις εξωτερικε΄ς προεξοχε΄ς
προσθι΄ως του πι΄σω φατνω΄µατος του θαλα΄µου οδη΄γησης των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα
κατηγορι΄ας Ν (92/114/ΕΟΚ) (ΕΕ L 409 της 31.12.1992, σ. 17)
Οδηγι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 30ης Μαι΅ου 1994 για
τις διατα΄ξεις µηχανικη΄ς ζευ΄ξης των οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων
τους και για την προσα΄ρτηση΄ τους στα οχη΄µατα αυτα΄ (94/20/ΕΚ) (ΕΕ L 195 της
29.7.1994, σ. 1)
Οδηγι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 24ης Οκτωβρι΄ου
1995 σχετικα΄ µε τη συµπεριφορα΄ πυρκαγια΄ς των υλικω΄ν τα οποι΄α χρησιµοποιου΄νται
στην εσωτερικη΄ διαρρυ΄θµιση ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν οχηµα΄των µε κινητη΄ρα (95/28/ΕΚ)
(ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 1)
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Οδηγι΄α 96/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Μαι΅ου
1996 σχετικα΄ µε την προστασι΄α των επιβατω΄ν οχηµα΄των µε κινητη΄ρα σε περι΄πτωση
πλευρικη΄ς συ΄γκρουσης, µε την οποι΄α τροποποιει΄ται η οδηγι΄α 70/156/ΕΟΚ (ΕΕ L 169
της 8.7.1996, σ. 1)
Οδηγι΄α 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1996 σχετικα΄ µε την προστασι΄α των επιβατω΄ν οχηµα΄των µε κινητη΄ρα σε
περι΄πτωση µετωπικη΄ς συ΄γκρουσης, µε την οποι΄α τροποποιει΄ται η οδηγι΄α 70/156/ΕΟΚ
(ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 7)
Οδηγι΄α 97/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
22ας Ιουλι΄ου 1997, σχετικα΄ µε τη µα΄ζα και τις διαστα΄σεις ορισµε΄νων κατηγοριω΄ν
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα και των ρυµουλκου΄µενων τους, µε την οποι΄α τροποποιει΄ται η
οδηγι΄α 70/156/ΕΟΚ (ΕΕ L 233 της 25.8.1997, σ. 1 και ΕΕ L 263 της 25.9.1997,
σ. 30)
Ελβετι΄α

∆ια΄ταγµα της 19ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς αυτοκινη΄των
οχηµα΄των µεταφορω΄ν και των ρυµουλκου΄µενων τους (RO 1995 4145), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ στις 21 Απριλι΄ου 1997 (RO 1997 1280)
∆ια΄ταγµα της 19ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε την ΄εγκριση τυ΄που των οδικω΄ν οχηµα΄των
(RO 1995 3997)

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των αρµοδι΄ων αρχω΄ν ΄εγκρισης, των
τεχνικω΄ν υπηρεσιω΄ν και των οργανισµω΄ν πραγµατογνωµοσυ΄νης.
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Αρµο΄δια αρχη΄ ΄εγκρισης
Office fédéral des routes
Section des homologations Quellenweg 9
CH-3003 Berne

Τ µ η΄ µ α I I I
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
— Αυστρι΄α:

Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

— Βε΄λγιο:

Ministère des Communications et de l’Infrastructure
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

— ∆ανι΄α:

Road safety and Transport Agency

— Φινλανδι΄α:

Liikenneministeriö/Trafikministeriet

— Γαλλι΄α:

Ministère des Transports

— Γερµανι΄α:

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

— Ελλα΄δα:

Υπουργει΄ο Μεταφορω΄ν και Επικοινωνιω΄ν

— Ιρλανδι΄α:

Department of Enterprise and Employment

— Ιταλι΄α:

Ministero dei Trasporti

— Λουξεµβου΄ργο:

Ministère des Transports

— Κα΄τω Χω΄ρες:

Rijksdienst voor het Wegverkeer

— Πορτογαλι΄α:

Direcção-Geral de Viação
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— Ισπανι΄α:

Ministerio de Industria, Turismo y Energia

— Σουηδι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της κυβε΄ρνησης της Σουηδι΄ας:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)
Vägverket Statens Naturvardsverk (για τις εκποµπε΄ς: οδηγι΄ες 70/220/ΕΟΚ,
72/306/ΕΟΚ, 88/77/ΕΟΚ και 77/537/ΕΟΚ

— Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:

Vehicle Certification Agency

Ελβετι΄α

Office fédéral des routes

Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
Σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης αναφε΄ρονται στις
νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα Ι.

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος τµη΄µατος εφαρµο΄ζονται αποκλειστικα΄ στις σχε΄σεις µεταξυ΄, αφενο΄ς, της Ελβετι΄ας και,
αφετε΄ρου, της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.
1.

Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ν

Οι αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες για θε΄µατα ΄εγκρισης στην Ελβετι΄α και τα κρα΄τη µε΄λη ανταλλα΄σσουν τις πληροφορι΄ες που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφοι 5 και 6 της οδηγι΄ας 70/156/ΕΟΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α
92/53/ΕΟΚ και προσαρµο΄στηκε στην τεχνικη΄ προ΄οδο την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/14/ΕΚ της Επιτροπη΄ς.
Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η Ελβετι΄α η΄ τα κρα΄τη µε΄λη αρνου΄νται να χορηγη΄σουν ΄εγκριση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 4,
παρα΄γραφος 2, της οδηγι΄ας 70/156/ΕΟΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 92/53/ΕΟΚ και προσαρµο΄στηκε στην
τεχνικη΄ προ΄οδο την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/14/ΕΚ της Επιτροπη΄ς, οι αρµο΄διες αρχε΄ς τους ανταλλα΄σσουν
πληροφορι΄ες αναφε΄ροντας την αιτιολο΄γηση των αποφα΄σεω΄ν τους. Η αρµο΄δια ελβετικη΄ αρχη΄ ενηµερω΄νει επι΄σης την
Επιτροπη΄.

΄ ριση των εγκρι΄σεων τυ΄που οχη΄µατος
2. Αναγνω
Η Ελβετι΄α αναγνωρι΄ζει επι΄σης τις εγκρι΄σεις τυ΄που οχη΄µατος που ει΄χαν χορηγηθει΄ πριν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της
παρου΄σας συµφωνι΄ας απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς, ο΄σον αφορα΄ την ΄εγκριση που αναφε΄ρεται στο τµη΄µα ΙΙ του παρο΄ντος
κεφαλαι΄ου, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 70/156/ΕΟΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 92/53/ΕΟΚ και
προσαρµο΄στηκε στην τεχνικη΄ προ΄οδο την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/14/ΕΚ της Επιτροπη΄ς και οι οποι΄ες
εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν στην ΕΚ.
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα αναγνωρι΄ζει τις εγκρι΄σεις τυ΄που οχη΄µατος που ΄εχουν θεσπιστει΄ απο΄ την Ελβετι΄α ο΄ταν οι
ελβετικε΄ς απαιτη΄σεις κρι΄νονται ισοδυ΄ναµες µε τις απαιτη΄σεις της οδηγι΄ας 70/156/ΕΟΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την
οδηγι΄α 92/53 ΕΟΚ και προσαρµο΄στηκε στην τεχνικη΄ προ΄οδο την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/14/ΕΚ της
Επιτροπη΄ς.
Η αναγνω΄ριση των εγκρι΄σεων τυ΄που οχη΄µατος που ΄εχουν εκδοθει΄ απο΄ την Ελβετι΄α θα ανασταλει΄ σε περι΄πτωση που η
Ελβετι΄α δεν προσαρµο΄σει τη νοµοθεσι΄α της στην ισχυ΄ουσα αντι΄στοιχη κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε την ΄εγκριση
τυ΄που οχη΄µατος.
3. Ρη΄τρες διασφα΄λισης των εγκρι΄σεων τυ΄που οχη΄µατος
Χορη΄γηση α΄δειας κυκλοφορι΄ας και θε΄ση σε λειτουργι΄α
1. Τα κρα΄τη µε΄λη και η Ελβετι΄α χορηγου΄ν α΄δειες κυκλοφορι΄ας σε νε΄α οχη΄µατα των οποι΄ων επιτρε΄πουν την πω΄ληση
η΄ θε΄ση σε λειτουργι΄α για λο΄γους που αφορου΄ν την κατασκευη΄ η΄ τη λειτουργι΄α τους εφο΄σον, και µο΄νο εφο΄σον, τα
οχη΄µατα αυτα΄ συνοδευ΄ονται απο΄ ΄εγκυρο πιστοποιητικο΄ πιστο΄τητας. Σε περι΄πτωση ηµιτελω΄ν οχηµα΄των, τα κρα΄τη µε΄λη
και η Ελβετι΄α δεν µπορου΄ν να απαγορευ΄σουν την πω΄ληση΄ τους, µπορου΄ν ο΄µως να αρνηθου΄ν την χορη΄γηση µο΄νιµης
α΄δειας κυκλοφορι΄ας η΄ τη θε΄ση των οχηµα΄των σε λειτουργι΄α µε΄χρι να καταστου΄ν ολοκληρωµε΄να.
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2. Τα κρα΄τη µε΄λη και η Ελβετι΄α επιτρε΄πουν την πω΄ληση η΄ τη θε΄ση σε λειτουργι΄α συστατικω΄ν η΄ ανεξα΄ρτητων
τεχνικω΄ν µονα΄δων εφο΄σον, και µο΄νο εφο΄σον, αυτα΄ τα συστατικα΄ η΄ οι ανεξα΄ρτητες τεχνικε΄ς µονα΄δες πληρου΄ν τις
απαιτη΄σεις της αντι΄στοιχης ειδικη΄ς οδηγι΄ας η΄ τις απαιτη΄σεις της ελβετικη΄ς νοµοθεσι΄ας που αντιστοιχει΄ στην οδηγι΄α
αυτη΄.
3. Εα΄ν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος η΄ η Ελβετι΄α διαπιστω΄σουν ο΄τι τα οχη΄µατα, τα συστατικα΄ η΄ οι ανεξα΄ρτητες τεχνικε΄ς
µονα΄δες συγκεκριµε΄νου τυ΄που θε΄τουν σε σοβαρο΄ κι΄νδυνο την οδικη΄ ασφα΄λεια, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι συνοδευ΄ονται απο΄
΄εγκυρο πιστοποιητικο΄ πιστο΄τητας η΄ φε΄ρουν ση΄µα ΄εγκρισης, µπορου΄ν, µε΄σα σε δια΄στηµα ΄εξι µηνω΄ν το µε΄γιστο, να
αρνηθου΄ν τη χορη΄γηση α΄δειας κυκλοφορι΄ας στα οχη΄µατα αυτα΄ η΄ να απαγορευ΄σουν την πω΄ληση η΄ την θε΄ση σε
λειτουργι΄α τε΄τοιων οχηµα΄των, συστατικω΄ν η΄ ανεξα΄ρτητων τεχνικω΄ν µονα΄δων. Ενηµερω΄νουν αµε΄σως σχετικα΄ τα α΄λλα
κρα΄τη µε΄λη, την Ελβετι΄α και την Επιτροπη΄ αιτιολογω΄ντας την απο΄φαση΄ τους. Εα΄ν η Ελβετι΄α η΄ το κρα΄τος µε΄λος που
χορη΄γησε την ΄εγκριση αµφισβητου΄ν τους επικαλου΄µενους κινδυ΄νους ο΄σον αφορα΄ την οδικη΄ ασφα΄λεια που τους ΄εχουν
γνωστοποιηθει΄, τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη η΄ η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νουν να ρυθµι΄σουν τη διαφορα΄. Η Επιτροπη΄ και η
επιτροπη΄ τηρου΄νται ενη΄µερες και διενεργου΄ν, εα΄ν απαιτει΄ται, τις απαραι΄τητες διαβουλευ΄σεις προκειµε΄νου να εξευρεθει΄
λυ΄ση.
Με΄τρα σχετικα΄ µε τη συµµο΄ρφωση της παραγωγη΄ς
1. Η Ελβετι΄α η΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος που χορηγει΄ ΄εγκριση λαµβα΄νει τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα Χ της
οδηγι΄ας πλαι΄σιο 70/156 ΕΟΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 92/53/ΕΟΚ και προσαρµο΄στηκε στην τεχνικη΄
προ΄οδο την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/14/ΕΚ της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την ΄εγκριση αυτη΄, προκειµε΄νου να
διαπιστω΄σει, ενδεχοµε΄νως σε συνεργασι΄α µε τις αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες για θε΄µατα ΄εγκρισης στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη η΄
στην Ελβετι΄α, κατα΄ πο΄σον ΄εχουν ληφθει΄ τα απαραι΄τητα µε΄τρα ω΄στε να εξασφαλιστει΄ η συµµο΄ρφωση των παραγο΄µενων
οχηµα΄των, συστηµα΄των, συστατικω΄ν µερω΄ν η΄ ανεξα΄ρτητων τεχνικω΄ν µονα΄δων προς τον εγκεκριµε΄νο τυ΄πο.
2. Η Ελβετι΄α η΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος που χορηγει΄ ΄εγκριση λαµβα΄νει τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα Χ της
οδηγι΄ας πλαι΄σιο 70/156 ΕΟΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 92/53/ΕΟΚ και προσαρµο΄στηκε στην τεχνικη΄
προ΄οδο την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/14/ΕΚ της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την ΄εγκριση αυτη΄, προκειµε΄νου να
διαπιστω΄σει, ενδεχοµε΄νως σε συνεργασι΄α µε τις αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες σε θε΄µατα ΄εγκρισης στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη η΄
στην Ελβετι΄α, κατα΄ πο΄σον τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 εξακολουθου΄ν να ει΄ναι επαρκη΄ και κατα΄
πο΄σον τα παραγο΄µενα οχη΄µατα, συστη΄µατα, συστατικα΄ µε΄ρη η΄ ανεξα΄ρτητες τεχνικε΄ς µονα΄δες εξακολουθου΄ν να
συµµορφω΄νονται µε τον εγκεκριµε΄νο τυ΄πο. Η διενεργου΄µενη επαλη΄θευση για την εξασφα΄λιση της συµµο΄ρφωσης µε
τον εγκεκριµε΄νο τυ΄πο περιορι΄ζεται στις διαδικασι΄ες που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 2 του παραρτη΄µατος Χ της οδηγι΄ας
πλαι΄σιο 70/156/ΕΟΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 92/53/ΕΟΚ και προσαρµο΄στηκε στην τεχνικη΄ προ΄οδο την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/14/ΕΚ της Επιτροπη΄ς, καθω΄ς και στις ειδικε΄ς οδηγι΄ες που προβλε΄πουν ειδικε΄ς
απαιτη΄σεις.
Μη συµµο΄ρφωση µε τον εγκεκριµε΄νο τυ΄πο
1. ∆εν υπα΄ρχει συµµο΄ρφωση µε τον εγκεκριµε΄νο τυ΄πο ο΄ταν διαπιστω΄νονται, σε σχε΄ση µε το φυ΄λλο ΄εγκρισης η΄/και
τον φα΄κελο ΄εγκρισης, αποκλι΄σεις που δεν ΄εχουν εγκριθει΄, δυνα΄µει του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 3 η΄ παρα΄γραφος 4, απο΄
την Ελβετι΄α η΄ απο΄ το κρα΄τος µε΄λος που χορη΄γησε την ΄εγκριση. 'Ενα ο΄χηµα δεν µπορει΄ να θεωρηθει΄ µη συµµορφου΄µενο
προς τον εγκεκριµε΄νο τυ΄πο ο΄ταν τηρου΄νται οι αντοχε΄ς που προβλε΄πονται απο΄ τις ειδικε΄ς οδηγι΄ες.
2. Εα΄ν η Ελβετι΄α η΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος που ΄εχει χορηγη΄σει ΄εγκριση διαπιστω΄σει ο΄τι τα οχη΄µατα, τα συστατικα΄ η΄ οι
ανεξα΄ρτητες τεχνικε΄ς µονα΄δες που συνοδευ΄ονται απο΄ πιστοποιητικο΄ πιστο΄τητας η΄ φε΄ρουν ση΄µα ΄εγκρισης δεν
συµµορφω΄νονται προς τον εγκεκριµε΄νο τυ΄πο, λαµβα΄νει τα απαραι΄τητα µε΄τρα ω΄στε τα παραγο΄µενα οχη΄µατα, συστατικα΄
η΄ ανεξα΄ρτητες τεχνικε΄ς µονα΄δες να συµµορφωθου΄ν προς τον εγκεκριµε΄νο τυ΄πο. Οι αρµο΄διες για θε΄µατα ΄εγκρισης
αρχε΄ς του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους η΄ της Ελβετι΄ας κοινοποιου΄ν στους οµολο΄γους τους στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη η΄/και
στην Ελβετι΄α τα λαµβανο΄µενα µε΄τρα, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν µε΄χρι και απο΄συρση της ΄εγκρισης.
3. Εα΄ν η Ελβετι΄α η΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος διαπιστω΄σει ο΄τι τα οχη΄µατα, τα συστατικα΄ η΄ οι ανεξα΄ρτητες τεχνικε΄ς µονα΄δες
που συνοδευ΄ονται απο΄ πιστοποιητικο΄ πιστο΄τητας η΄ φε΄ρουν ση΄µα ΄εγκρισης δεν συµµορφω΄νονται προς τον εγκεκριµε΄νο
τυ΄πο, µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄ την Ελβετι΄α η΄ απο΄ το κρα΄τος µε΄λος που χορη΄γησε την ΄εγκριση να επαληθευ΄σει εα΄ν τα
οχη΄µατα, τα συστατικα΄ η΄ οι ανεξα΄ρτητες τεχνικε΄ς µονα΄δες συµµορφω΄νονται προς τον εγκεκριµε΄νο τυ΄πο. Η επαλη΄θευση
αυτη΄ πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και οπωσδη΄ποτε εντο΄ς των ΄εξι µηνω΄ν που ΄επονται της
ηµεροµηνι΄ας της αι΄τησης.
4.

Σε περι΄πτωση:

—

΄εγκρισης τυ΄που οχη΄µατος, ο΄ταν η µη συµµο΄ρφωση ενο΄ς οχη΄µατος προκυ΄πτει αποκλειστικα΄ απο΄ τη µη
συµµο΄ρφωση ενο΄ς συστη΄µατος, συστατικου΄ η΄ ανεξα΄ρτητης τεχνικη΄ς µονα΄δας η΄ σε περι΄πτωση

—

΄εγκρισης τυ΄που σε πολλαπλα΄ στα΄δια, ο΄ταν η µη συµµο΄ρφωση ενο΄ς ολοκληρωµε΄νου οχη΄µατος προκυ΄πτει
αποκλειστικα΄ απο΄ τη µη συµµο΄ρφωση ενο΄ς συστη΄µατος, συστατικου΄ η΄ ανεξα΄ρτητης τεχνικη΄ς µονα΄δας που
αποτελει΄ αναπο΄σπαστο τµη΄µα του ηµιτελου΄ς οχη΄µατος, η΄ απο΄ τη µη συµµο΄ρφωση του ΄διου
ι
του ηµιτελου΄ς
οχη΄µατος, οι αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες σε θε΄µατα ΄εγκρισης του οχη΄µατος ζητου΄ν απο΄ την Ελβετι΄α η΄ απο΄ το
κρα΄τος µε΄λος που χορη΄γησε την ΄εγκριση ενο΄ς συστη΄µατος, συστατικου΄, ανεξα΄ρτητης τεχνικη΄ς µονα΄δας η΄
ηµιτελου΄ς οχη΄µατος να λα΄βει τα απαραι΄τητα µε΄τρα ω΄στε τα παραγο΄µενα οχη΄µατα να συµµορφωθου΄ν µε τον
εγκεκριµε΄νο τυ΄πο. Τα µε΄τρα αυτα΄ θα πρε΄πει να ληφθου΄ν το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και οπωσδη΄ποτε εντο΄ς των ΄εξι
µηνω΄ν που ΄επονται της ηµεροµηνι΄ας της αι΄τησης, ενδεχοµε΄νως σε συνεργασι΄α µε την Ελβετι΄α η΄ µε το κρα΄τος
µε΄λος που υπε΄βαλε την αι΄τηση.
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'Οταν διαπιστωθει΄ µη συµµο΄ρφωση, οι αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες σε θε΄µατα ΄εγκρισης στην Ελβετι΄α η΄ στο κρα΄τος µε΄λος
που ενε΄κρινε το εν λο΄γω συ΄στηµα, συστατικο΄, ανεξα΄ρτητη τεχνικη΄ µονα΄δα η΄ ηµιτελε΄ς ο΄χηµα λαµβα΄νουν τα µε΄τρα που
προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 2 της οδηγι΄ας-πλαι΄σιο 70/156/ΕΟΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 92/53/ΕΟΚ
και προσαρµο΄στηκε στην τεχνικη΄ προ΄οδο την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/14/ΕΚ της Επιτροπη΄ς.
5. Οι αρχε΄ς που ει΄ναι αρµο΄διες για θε΄µατα ΄εγκρισης στα κρα΄τη µε΄λη η΄ στην Ελβετι΄α ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες,
µε΄σα σε δια΄στηµα ενο΄ς µηνο΄ς, σχετικα΄ µε την απο΄συρση της ΄εγκρισης και τους λο΄γους που δικαιολογου΄ν τη λη΄ψη
του µε΄τρου αυτου΄.
6. Εα΄ν η Ελβετι΄α η΄ το κρα΄τος µε΄λος που χορη΄γησε την ΄εγκριση αµφισβητη΄σει ΄ενα ελα΄ττωµα πιστο΄τητας που του
΄εχει γνωστοποιηθει΄, τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη και η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νουν να ρυθµι΄σουν τη διαφορα΄. Η
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ και η επιτροπη΄ τηρου΄νται ενη΄µερες και διενεργου΄ν, εα΄ν απαιτει΄ται, τις απαραι΄τητες διαβουλευ΄σεις
προκειµε΄νου να εξευρεθει΄ λυ΄ση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ Η ∆ΑΣΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 4ης Μαρτι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην ΄εγκριση των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν
ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (74/150/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄
την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 4ης Μαρτι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων σε ορισµε΄να στοιχει΄α και χαρακτηριστικα΄ των
γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (74/151/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/38/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 3ης Ιουνι΄ου 1998 (ΕΕ
L 170 της 16.6.1998, σ. 13)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 4ης Μαρτι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στη µεγι΄στη εκ κατασκευη΄ς ταχυ΄τητα και στις
εξε΄δρες φορτω΄σεως των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (74/152/ΕΟΚ)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της
10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στα κα΄τοπτρα οδηγη΄σεως των γεωργικω΄ν η΄
δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (74/346/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/40/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 8ης Ιουνι΄ου 1998 (ΕΕ L 171 της
17.6.1998, σ. 28)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 1974 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στο οπτικο΄ πεδι΄ο και στους υαλοκαθαριστη΄ρες
των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (74/347/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Μαι΅ου 1975 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στο συ΄στηµα διευθυ΄νσεως των γεωργικω΄ν η΄
δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (75/321/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 98/39/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 5ης Ιουνι΄ου 1998 (ΕΕ L 170 της
16.6.1998, σ. 15)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Μαι΅ου 1975 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην εξουδετε΄ρωση των ραδιοηλεκτρικω΄ν
παρασι΄των των παραγοµε΄νων απο΄ τους κινητη΄ρες µε επιβαλλο΄µενη ανα΄φλεξη µε
τους οποι΄ους ει΄ναι εφοδιασµε΄νοι οι γεωργικοι΄ η΄ δασικοι΄ ελκυστη΄ρες µε τροχου΄ς
(75/322/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ
L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 6ης Απριλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην πε΄δηση των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν
ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (76/432/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄
την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 27ης Ιουλι΄ου 1976 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στα καθι΄σµατα συνοδηγου΄ των γεωργικω΄ν η΄
δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (76/763/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 29ης Μαρτι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στο ηχητικο΄ επι΄πεδο που αντιλαµβα΄νονται οι
οδηγοι΄ των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (77/311/ΕΟΚ) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της
10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στις διατα΄ξεις προστασι΄ας σε περι΄πτωση ανατροπη΄ς
των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (77/536/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 89/680/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
1989 (ΕΕ L 398 της 30.12.1989, σ. 26)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1977 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στα µε΄τρα που πρε΄πει να ληφθου΄ν κατα΄ των
εκποµπω΄ν µολυνο΄ντων αερι΄ων που προε΄ρχονται απο΄ πετρελαιοκινητη΄ρες προοριζο΄µενους για την προω΄θηση των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς
(77/537/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ
L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουλι΄ου 1978 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στο κα΄θισµα του οδηγου΄ των γεωργικω΄ν η΄
δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (78/764/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Οκτωβρι΄ου 1978 περι΄προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ την εγκατα΄σταση των διατα΄ξεων φωτισµου΄ και φωτεινη΄ς
σηµατοδο΄τησης των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (78/933/ΕΟΚ) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της
10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Μαι΅ου 1979 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην επικυ΄ρωση των διατα΄ξεων φωτισµου΄
και φωτεινη΄ς σηµατοδοτη΄σεως των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς
(79/532/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ
L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 17ης Μαι΅ου 1979 περι΄ της προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στις διατα΄ξεις ρυµουλκη΄σεως και οπισθοπορει΄ας
των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (79/533/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 1979 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στις διατα΄ξεις προστασι΄ας σε περι΄πτωση
ανατροπη΄ς των γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (στατικε΄ς δοκιµε΄ς)
(79/622/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 88/413/ΕΟΚ
της Επιτροπη΄ς της 22ας Ιουνι΄ου 1988 (ΕΕ L 200 της 26.7.1988, σ. 32)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 24ης Ιουνι΄ου 1980 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στο διαθε΄σιµο χω΄ρο χειρισµου΄, στην ευχε΄ρεια
προσβα΄σεως στη θε΄ση οδηγη΄σεως, καθω΄ς και στις θυ΄ρες και στα παρα΄θυρα των
γεωργικω΄ν η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (80/720/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Μαι΅ου 1986 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τους δυναµοδο΄τες των τροχοφο΄ρων γεωργικω΄ν
και δασικω΄ν ελκυστη΄ρων και τα συστη΄µατα προστασι΄ας τους (86/297/ΕΟΚ) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της
10.10.1997, σ. 24)

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Μαι΅ου 1986 για τις διατα΄ξεις προστασι΄ας, που ει΄ναι
προσαρµοσµε΄νες στο πι΄σω µε΄ρος, σε περι΄πτωση ανατροπη΄ς των τροχοφο΄ρων γεωργικω΄ν
και δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε µικρο΄ µετατρο΄χιο (86/298/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την
τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 89/682/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου
1989 (ΕΕ L 398 της 30.12.1989, σ. 29)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 24ης Ιουλι΄ου 1986 σχετικα΄ µε την εγκατα΄σταση,
τοποθε΄τηση, λειτουργι΄α και αναγνω΄ριση των οργα΄νων χειρισµου΄ των γεωργικω΄ν και
δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (86/415/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 1987 σχετικα΄ µε τα συστη΄µατα προστασι΄ας
σε περι΄πτωση ανατροπη΄ς, τα οποι΄α συναρµο΄ζονται στο εµπρο΄σθιο µε΄ρος των τροχοφο΄ρων γεωργικω΄ν και δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε µικρο΄ µετατρο΄χιο (87/402/ΕΟΚ) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 89/681/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της
21ης ∆εκεµβρι΄ου 1989 (ΕΕ L 398 της 30.12.1989, σ. 27)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε ορισµε΄να στοιχει΄α και χαρακτηριστικα΄ των γεωργικω΄ν
η΄ δασικω΄ν ελκυστη΄ρων µε τροχου΄ς (89/173/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε την τελευται΄α
φορα΄ απο΄ την οδηγι΄α 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 1997 (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)
Ελβετι΄α

∆ια΄ταγµα της 19ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς για τους
γεωργικου΄ς ελκυστη΄ρες (RO 1995 4171)
∆ια΄ταγµα της 19ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε την ΄εγκριση τυ΄που των οδικω΄ν οχηµα΄των
(RO 1995 3997)

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Η επιτροπη΄ που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των αρµοδι΄ων αρχω΄ν σε θε΄µατα
΄εγκρισης, των τεχνικω΄ν υπηρεσιω΄ν και των οργανισµω΄ν πραγµατογνωµοσυ΄νης.
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Ελβετι΄α

Αρµο΄δια αρχε΄ς σε θε΄µατα ΄εγκρισης
Office fédéral des routes — Section des homologations
CH-3003 berne

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
— Αυστρι΄α:

Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

— Βε΄λγιο:

Ministère des Communications et de l’Infrastructure
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

— ∆ανι΄α:

Road safety and Transport Agency

— Φινλανδι΄α:

Liikenneministeriö/Trafikministeriet

— Γαλλι΄α:

Ministère des Transports

— Γερµανι΄α:

Bundesamt für Ernährung und Forsten

— Ελλα΄δα:

Υπουργει΄ο Μεταφορω΄ν και Επικοινωνιω΄ν

— Ιρλανδι΄α:

Department of Enterprise and Employment
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— Ιταλι΄α:

Ministero dei Trasporti

— Λουξεµβου΄ργο:

Ministère des Transports

— Κα΄τω Χω΄ρες:

Rijksdienst voor het Wegverkeer

— Πορτογαλι΄α:

Direcção-Geral de Viação

— Ισπανι΄α:

Ministerio de Industrı́a, y Energia

— Σουηδι΄α:

Υπο΄ την εποπτει΄α της Κυβε΄ρνησης της Σουηδι΄ας:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)
Vägverket Statens Naturvardsverk (για τις εκποµπε΄ς:
οδηγι΄ες 70/220/ΕΟΚ, 72/306/ΕΟΚ, 88/77/ΕΟΚ και 77/537/ΕΟΚ

— Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Vehicle Certification Agency

Ελβετι΄α

Office fédéral des routes

Τ µ η΄ µ α I V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ειδικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω
Σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης τηρου΄ν τις νοµοθετικε΄ς,
κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις τους που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα Ι.

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις

Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ν
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν και της Ελβετι΄ας ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα συ΄µµορφα (α΄ρθρα 5 και
6, οδηγι΄α 74/150/ΕΟΚ) και µη συ΄µµορφα (α΄ρθρο 8, οδηγι΄α 74/150/ΕΟΚ) οχη΄µατα, διατα΄ξεις και συστη΄µατα που τι΄θενται
στην αγορα΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΟΡΘΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (ΟΕΠ)

Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς και κα΄λυψη
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος τοµεακου΄ κεφαλαι΄ου αφορου΄ν τις δοκιµε΄ς, συ΄µφωνα µε την ΟΕΠ, χηµικω΄ν ουσιω΄ν, δηλαδη΄
ουσιω΄ν η΄ παρασκευασµα΄των που καλυ΄πτονται απο΄ τις νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται
στο τµη΄µα Ι. Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 4 της παρου΄σας συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε
την καταγωγη΄ δεν εφαρµο΄ζονται.
Εκτο΄ς και αν δι΄δονται ειδικοι΄ ορισµοι΄, εφαρµο΄ζονται οι ορισµοι΄ των «Αρχω΄ν Ορθη΄ς Εργαστηριακη΄ς Πρακτικη΄ς ΟΟΣΑ»
[Παρα΄ρτηµα ΙΙ της απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ΟΟΣΑ της 12ης Μαι΅ου 1981 C(81) 30(τελικο΄)], οι «Κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς για τις διαδικασι΄ες παρακολου΄θησης της συµµο΄ρφωσης προς την ορθη΄ εργαστηριακη΄ πρακτικη΄» [Παρα΄ρτηµα Ι της
απο΄φασης-συ΄στασης του Συµβουλι΄ου της 2ας Οκτωβρι΄ου 1989 C(89) 87(τελικο΄)] και τα ΄εγγραφα συναι΄νεσης ΟΕΠ, οι
σειρε΄ς αρχω΄ν ορθη΄ς εργαστηριακη΄ς πρακτικη΄ς ΟΟΣΑ και παρακολου΄θησης της συµµο΄ρφωσης, καθω΄ς και ο΄λες οι
µεταγενε΄στερες τροποποιη΄σεις.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν αµοιβαι΄α την ισοδυναµι΄α των προγραµµα΄των παρακολου΄θησης της συµµο΄ρφωσης που καταρτι΄ζουν
ο΄σον αφορα΄ την ορθη΄ εργαστηριακη΄ πρακτικη΄ και τα οποι΄α συµφωνου΄ν µε τις αποφα΄σεις και συστα΄σεις του ΟΟΣΑ που
αναφε΄ρονται παραπα΄νω και τις νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις και αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα IV.

30.4.2002

30.4.2002
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Τα µε΄ρη αποδε΄χονται αµοιβαι΄α τις µελε΄τες και τα συναφη΄ δεδοµε΄να των φορε΄ων δοκιµω΄ν του α΄λλου µε΄ρους που αναφε΄ρονται
στο τµη΄µα ΙΙ υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι συµµετε΄χουν στο προ΄γραµµα παρακολου΄θησης της συµµο΄ρφωσης µε την ορθη΄ εργαστηριακη΄
πρακτικη΄ του εν λο΄γω µε΄ρους, συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς και διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται παραπα΄νω.
Τα µε΄ρη αποδε΄χονται αµοιβαι΄α τα συµπερα΄σµατα των αξιολογη΄σεων των µελετω΄ν και των ελε΄γχων των φορε΄ων δοκιµω΄ν που
διενεργου΄νται απο΄ τις αρχε΄ς παρακολου΄θησης που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα III.

Τ µ η΄ µ α Ι
Νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις
Σχετικα΄ µε τη δοκιµη΄ των χηµικω΄ν προϊο΄ντων συ΄µφωνα µε την ορθη΄ εργαστηριακη΄ πρακτικη΄, εφαρµο΄ζονται τα οικει΄α µε΄ρη
των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται παρακα΄τω.

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 1
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Προ΄σθετα ζωοτροφω΄ν
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 18.4.83 για τον καθορισµο΄ των κατευθυντηρι΄ων γραµµω΄ν
για την εκτι΄µηση ορισµε΄νων προϊο΄ντων που χρησιµοποιου΄νται στη διατροφη΄ των ζω΄ων
(83/228/ΕΟΚ) (ΕΕ L 126 της 13.5.1983, σ. 23) και µετε΄πειτα τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 16.2.87 για τον καθορισµο΄ κατευθυντηρι΄ων γραµµω΄ν για
την αξιολο΄γηση των προσθε΄των υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται για τη διατροφη΄ των ζω΄ων
(87/153/ΕΟΚ) (ΕΕ L 64 της 7.2.1987, σ. 19) και µετε΄πειτα τροποποιη΄σεις
Τρο΄φιµα
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 14.6.89 σχετικα΄ µε τον επι΄σηµο ΄ελεγχο των τροφι΄µων
(89/397/ΕΟΚ) (ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 23) και µετε΄πειτα τροποποιη΄σεις
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 29.10.93 σχετικα΄ µε τα προ΄σθετα µε΄τρα που αφορου΄ν
τον επι΄σηµο ΄ελεγχο των τροφι΄µων (93/99/ΕΟΚ) (ΕΕ L 290 της 24.11.93, σ. 14) και
µετε΄πειτα τροποποιη΄σεις
Καλλυντικα΄
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 14.6.93 περι΄ ΄εκτης τροποποιη΄σεως της οδηγι΄ας
76/768/ΕΟΚ περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων
στα καλλυντικα΄ προϊο΄ντα (93/35/ΕΟΚ) (ΕΕ L 23 της 23.6.93, σ. 32) και µετε΄πειτα
τροποποιη΄σεις

Ελβετι΄α

∆εν υπα΄ρχει σχετικη΄ νοµοθεσι΄α ορθη΄ς εργαστηριακη΄ς πρακτικη΄ς

∆ιατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Νε΄α και υφιστα΄µενα χηµικα΄ προϊο΄ντα
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 18.12.86 περι΄ εναρµονι΄σεως των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων που αφορου΄ν την εφαρµογη΄ των αρχω΄ν της ορθη΄ς
εργαστηριακη΄ς πρακτικη΄ς και της επαλη΄θευσης των εφαρµογω΄ν τους στον τοµε΄α των
δοκιµω΄ν των χηµικω΄ν ουσιω΄ν (87/18/ΕΟΚ) (ΕΕ L 15 της 17.1.1987, σ. 29)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 30.4.92 περι΄ ΄εβδοµης τροποποι΄ησης της οδηγι΄ας
67/548/ΕΟΚ περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν
διατα΄ξεων που αφορου΄ν στην ταξινο΄µηση, συσκευασι΄α και επιση΄µανση των επικινδυ΄νων
ουσιω΄ν (92/32/ΕΟΚ) (ΕΕ L 154 της 5.6.1992, σ. 1)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 7.6.88 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν
και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν στην ταξινο΄µηση, συσκευασι΄α και επιση΄µανση των επικινδυ΄νων ουσιω΄ν (88/379/ΕΟΚ) (ΕΕ L 187 της 16.7.1988,
σ. 14)
Κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου της 23.3.93 για την αξιολο΄γηση και τον ΄ελεγχο των
κινδυ΄νων απο΄ τις υπα΄ρχουσες ουσι΄ες (αριθ. 793/93/ΕΟΚ) (ΕΕ L 84 της 5.4.1993,
σ. 1)
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Φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 22.12.86 για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 75/318/ΕΟΚ
περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τις αναλυτικε΄ς,
τοξικοφαρµακολογικε΄ς και κλινικε΄ς προδιαγραφε΄ς και πρωτο΄κολλα στον τοµε΄α των
δοκιµω΄ν των φαρµακευτικω΄ν ιδιοσκευασµα΄των (87/19/ΕΟΚ) (ΕΕ L 15 της 17.1.1987,
σ. 31)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 22.12.86 για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 81/852/ΕΟΚ
περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τις αναλυτικε΄ς,
τοξικοφαρµακολογικε΄ς και κλινικε΄ς προδιαγραφε΄ς και πρωτο΄κολλα στον τοµε΄α των
δοκιµω΄ν των κτηνιατρικω΄ν φαρµα΄κων (87/20/ΕΟΚ) (ΕΕ L 15 της 17.1.1987, σ. 36)
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 19.7.91 περι΄ τροποποιη΄σεως του παραρτη΄µατος της οδηγι΄ας
του Συµβουλι΄ου 75/318/ΕΟΚ περι΄ της προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν
µελω΄ν που αφορου΄ν τις αναλυτικε΄ς, τοξικοφαρµακολογικε΄ς και κλινικε΄ς προδιαγραφε΄ς
και πρωτο΄κολλα στον τοµε΄α των δοκιµω
΄ ν των φαρµακευτικω΄ν ιδιοσκευασµα΄των
(91/507/ΕΟΚ) (ΕΕ L 270 της 26.9.1991, σ. 32)
Κτηνιατρικα΄ φα΄ρµακα
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 22.12.86 για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 65/65/ΕΟΚ
περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων σχετικα΄
µε τα φαρµακευτικα΄ ιδιοσκευα΄σµατα (87/21/ΕΟΚ) (ΕΕ L 15 της 17.1.1987, σ. 34)
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 20η΄ς Μαρτι΄ου 1992 για την τροποποι΄ηση του παραρτη΄µατος
της οδηγι΄ας 81/852/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα αναλυτικα΄, φαρµακοτοξικολογικα΄ και κλινικα΄ προ΄τυπα και
πρωτο΄κολλα στον τοµε΄α του ελε΄γχου των κτηνιατρικω΄ν φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων
(92/18/ΕΟΚ) (ΕΕ L 97 της 10.4.1992 σ. 1)
Φυτοπροστατευτικα΄ προϊο΄ντα
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 15.7.91 σχετικα΄ µε τη δια΄θεση στην αγορα΄ φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄ντων (91/414/ΕΟΚ) (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1)
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 27.7.93 περι΄ τροποποιη΄σεως της οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
91/414 σχετικα΄ µε τη δια΄θεση στην αγορα΄ φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄ντων
(93/71/ΕΟΚ) (ΕΕ L 221 της 31.8.1993, σ. 27)
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς 14.7.95 περι΄ τροποποιη΄σεως της οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
91/414 σχετικα΄ µε τη δια΄θεση στην αγορα΄ φυτοπροστατευτικω΄ν προϊο΄ντων (95/35/ΕΚ)
(ΕΕ L 172 της 22.7.1995, σ. 6)
Ελβετι΄α:

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 7ης Οκτωβρι΄ου 1983 σχετικα΄ µε την προστασι΄α του
περιβα΄λλοντος (RO 1984 1122) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 21 ∆εκεµβρι΄ου
1995 (RO 1997 1155)
∆ια΄ταγµα της 9ης Ιουνι΄ου 1986 σχετικα΄ µε τις επικι΄νδυνες για το περιβα΄λλον ουσι΄ες
(RO 1986 1254) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 11 Νοεµβρι΄ου 1998 (RO 1999
39)
Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 21ης Μαρτι΄ου 1969 σχετικα΄ µε τη δια΄θεση στο εµπο΄ριο
τοξικω΄ν ουσιω΄ν (RO 1972 435) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 21 ∆εκεµβρι΄ου
1995 (RO 1997 1155)
∆ια΄ταγµα της 19ης Σεπτεµβρι΄ου 1983 σχετικα΄ µε τις τοξικε΄ς ουσι΄ες (RO 1983 1387)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 11 Νοεµβρι΄ου 1995 (RO 1999 56)
Κανονισµο΄ς εφαρµογη΄ς της 25ης Μαι΅ου 1972 της συµφωνι΄ας µεταξυ΄ των καντονι΄ων
σχετικα΄ µε την εποπτει΄α των φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
στις 23 Νοεµβρι΄ου 1995

Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος τοµεακου΄ κεφαλαι΄ου, ο ο΄ρος «οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας» σηµαι΄νει τους
φορει΄ς δοκιµη΄ς οι οποι΄οι αναγνωρι΄ζονται συ΄µφωνα µε το προ΄γραµµα παρακολου΄θησης ορθη΄ς εργαστηριακη΄ς πρακτικη΄ς
κα΄θε µε΄ρους.

30.4.2002

30.4.2002
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Η επιτροπη΄ στην οποι΄α γι΄νεται αναφορα΄ στο α΄ρθρο 10 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, µε βα΄ση πληροφορι΄ες τις οποι΄ες παρε΄χουν
τα µε΄ρη συ΄µφωνα µε το τµη΄µα V του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου, θα καταρτι΄σει και θα τηρη΄σει ενη΄µερο, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατα΄λογο των εργαστηρι΄ων που συµµορφω΄νονται µε τις αρχε΄ς ορθη΄ς
εργαστηριακη΄ς πρακτικη΄ς.

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος τοµεακου΄ κεφαλαι΄ου ως «αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης» νοου΄νται οι επι΄σηµες αρχε΄ς παρακολου΄θησης της ορθη΄ς εργαστηριακη΄ς πρακτικη΄ς των µερω΄ν.

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
— Αυστρι΄α
Bundesministerium Für Umwelt, Jugend und Familie
Department II/2
Stubenbastei 5
A-1010 Wien

Για ο΄λα τα προϊο΄ντα και ουσι΄ες

— Bε΄λγιο
Ministère de la santé publique, de l’environnement et de
l’Intégration sociale. Inspection pharmaceutique.
Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale
Integratie. Farmaceutische Inspectie
Rue Juliette Wytsmanstraat 14
B-1050 Bruxelles

Για ο΄λα τα προϊο΄ντα και ουσι΄ες

— ∆ανι΄α
Erhversfremme Styrelsen
Tagensvej 137
DK 220 Copenhagen N

Για τα βιοµηχανικα΄ χηµικα΄ προϊο΄ντα και παρασιτοκτο΄να

Lægemiddelstyrelsen
378, Frederikssundsvej
DK-2700 Bronshoj

Για τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα

— Φινλανδι΄α
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus/kemikaaliosasto
Socialoch
hälsovärdens
produkttillsynscentral/
Kemikalieavdelning
PL 267 Box
00531 Helsinki

Για ο΄λα τα προϊο΄ντα και τις ουσι΄ες

— Γαλλι΄α
Groupe Interministériel des produits chimiques (GIPC)
3/5 Rue Barbet de Jouy
75353 Paris 07 SP

Για τα βιοµηχανικα΄ χηµικα΄ προϊο΄ντα παρασιτοκτο΄να και α΄λλα προϊο΄ντα εκτο΄ς των κτηνιατρικω΄ν

Agence du Médicament
143/147 Boulevard Anatole France
93200 Saint Denis

Για τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα εκτο΄ς των κτηνιατρικω΄ν φαρµα΄κων

Ministère de la Santé, Direction Générale de la Santé,
Sous-direction pharmacie
1, place de Fontenoy
75350 Paris 07 SP

Για τα καλλυντικα΄ προϊο΄ντα

CNEVA,
Agence de médicament vétérinaire, service inspections et
contrôles
BP 203
35302 Fougères Cedex

Για τα κτηνιατρικα΄ φα΄ρµακα

L 114/413

L 114/414

EL

— Γερµανι΄α
Bundesministerium
Reaktorsicherheit
DE-53175 Bonn

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Για ο΄λα τα προϊο΄ντα και ουσι΄ες
für

Umwelt,

Naturschutz

und

— Ελλα΄δα
Γενικο΄ Χηµει΄ο του κρα΄τους
Αν. Tσο΄χα Street, 16
11521 Αθη΄να

Για ο΄λα τα προϊο΄ντα και ουσι΄ες

— Ιρλανδι΄α
Irish Laboratory Accreditation Board
(ILAB)
Witlon Park House
Wilton Place
Dublin 2
Irland

Για ο΄λα τα προϊο΄ντα και ουσι΄ες

— Ιταλι΄α
Ministero della Sanità.
Dipartimento della Prevenzione
GLP Compliance Monitoring Unit
Via della Sierra Nevada 60
I-00144 Roma

Για ο΄λα τα προϊο΄ντα και ουσι΄ες

— Κα΄τω Χω΄ρες
Ministry of Health, Welfare and Sports.
Inspectorate for Health Protection, Commodities and
Veterinary Public Health.
GLP Department
P.O. Box 16.108
NL-2500 BC’s Gravenahage

Για ο΄λα τα προϊο΄ντα και ουσι΄ες

— Πορτογαλι΄α
Instituto Português da Qualidade
Ministério da Indústria e Comércio
Rua C à Av. dos Très Vales
P-2825 Monte da Caparica

Για τα βιοµηχανικα΄ χηµικα΄ προϊο΄ντα και τα παρασιτοκτο΄να

Instituto Nacional de Farmacia e do Medicamento.
Parque de Saúde de Lisboa
Avenida do Brasil 53
P-1700 Lisboa

Για τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα και τα κτηνιατρικα΄
φα΄ρµακα

— Ισπανι΄α
Ministerio de Sanidad y Consumo
Agencia Espanola del Medicamento
Subdirección General de Seguridad de los Medicamentos
Paseo del Prado, 18-20
E-28014 Madrid

Για τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα και τα καλλυντικα΄

— Σουηδι΄α
Läkemedelsverket (Medical Products Agency)
Box 26
75103 Uppsala

Για τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα, τα προϊο΄ντα
υγιεινη΄ς και τα καλλυντικα΄

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(SWEDAC)
Box 2231
S-10315 Stockholm
— Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο
Department of Health
GLP Monitoring Authority
Hannibal House Market Towers
1, Nine Elms Lane
London SW8 5NQ
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Για ο΄λα τα α΄λλα προϊο΄ντα

Για ο΄λα τα προϊο΄ντα και ουσι΄ες

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Ελβετι΄α
Περιβαλλοντικε΄ς µελε΄τες για ο΄λα τα προϊο΄ντα
Federal Office for Environment, Forests and Landscape
CH-3003 Berne
Μελε΄τες επι΄ θεµα΄των υγει΄ας για τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα
Intercantonal Office for the Control of Medicines
Erlachstraße 8
P.O. Box
CH-3000 Berne 9
Μελε΄τες επι΄ θεµα΄των υγει΄ας για ο΄λα τα προϊο΄ντα εκτο΄ς των φαρµακευτικω΄ν
Office fédéral de la santé publique
Division produits chimiques
CH-3003 Berne

Τ µ η΄ µ α Ι V
΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Ιδιαι΄τερες αρχε΄ς για τον ορισµο΄ των οργανισµω
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος τοµεακου΄ κεφαλαι΄ου, «ορισµο΄ς των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας» σηµαι΄νει
διαδικασι΄α µε την οποι΄α οι υπηρεσι΄ες παρακολου΄θησης της ΟΕΠ αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι οργανισµοι΄ δοκιµω΄ν συµµορφω΄νονται
µε τις αρχε΄ς ΟΕΠ. Για τον σκοπο΄ αυτο΄, εφαρµο΄ζουν τις αρχε΄ς και τις διαδικασι΄ες των διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται παρακα΄τω
και οι οποι΄ες αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµες και συ΄µµορφες προς τις πρα΄ξεις C(81) 30 τελικο΄ και C(89) 87 (τελικο΄) του
Συµβουλι΄ου ΟΟΣΑ που αναφε΄ρονται παραπα΄νω:
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 18.12.86 περι΄ εναρµονι΄σεως των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των αρχω΄ν της ορθη΄ς
εργαστηριακη΄ς πρακτικη΄ς και την επαλη΄θευση των εφαρµογω΄ν τους στον τοµε΄α των
δοκιµω΄ν των χηµικω΄ν ουσιω΄ν (87/18/ΕΟΚ) (ΕΕ L 15 της 17.1.1987, σ. 29)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 9.6.88 για την επιθεω΄ρηση και τον ΄ελεγχο της ορθη΄ς
εργαστηριακη΄ς πρακτικη΄ς (ΟΕΠ) (88/320/ΕΟΚ) (ΕΕ L 145 της 11.6.1988, σ. 35)
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 18.12.89 περι΄ προσαρµογη΄ς στην τεχνικη΄ προ΄οδο του
παραρτη΄µατος της οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου 88/320/ΕΟΚ σχετικα΄ µε την επιθεω΄ρηση
και τον ΄ελεγχο της ορθη΄ς εργαστηριακη΄ς πρακτικη΄ς (ΟΕΠ) (90/18/ΕΟΚ) (ΕΕ L 11 της
13.1.1990, σ. 37)

Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 7ης Οκτωβρι΄ου 1983 σχετικα΄ µε την προστασι΄α του
περιβα΄λλοντος (RO 1984 1122) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 21 ∆εκεµβρι΄ου
1995 (RO 1997 1155)
∆ια΄ταγµα της 9ης Ιουνι΄ου 1986 σχετικα΄ µε τις επικι΄νδυνες για το περιβα΄λλον ουσι΄ες
(RO 1986 1254) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 11 Νοεµβρι΄ου 1998 (RO 1999
39)
Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 21ης Μαρτι΄ου 1969 σχετικα΄ µε τη δια΄θεση στο εµπο΄ριο
τοξικω΄ν ουσιω΄ν (RO 1972 435) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 21 ∆εκεµβρι΄ου
1995 (RO 1997 1155)
∆ια΄ταγµα της 19ης Σεπτεµβρι΄ου 1983 σχετικα΄ µε τις τοξικε΄ς ουσι΄ες (RO 1983 1387)
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 11 Νοεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 56)
Κανονισµο΄ς της 25ης Μαι΅ου 1972 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας µεταξυ΄
των καντονιω΄ν ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο των φαρµα΄κων ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
στις 23 Νοεµβρι΄ου 1995
Η ορθη΄ εργαστηριακη΄ πρακτικη΄ στην Ελβετι΄α, διαδικασι΄ες και αρχε΄ς DFI/IKS, Μα΄ρτιος
1986
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L 114/416

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Τ µ η΄ µ α V
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις
1.

Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ν

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 12 της συµφωνι΄ας, κα΄θε µε΄ρος παρε΄χει µεταξυ΄ α΄λλων στο αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος τουλα΄χιστον µι΄α
φορα΄ το ΄ετος κατα΄λογο των φορε΄ων δοκιµω΄ν, οι οποι΄οι µε βα΄ση τα αποτελε΄σµατα των επιθεωρη΄σεων και των εσωτερικω΄ν
ελε΄γχων, συµµορφω΄νονται προς την ορθη΄ εργαστηριακη΄ πρακτικη΄, καθω΄ς και τις ηµεροµηνι΄ες των επιθεωρη΄σεων η΄
εσωτερικω΄ν ελε΄γχων και την κατα΄σταση τη΄ρησης της ΟΕΠ.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6 της συµφωνι΄ας, τα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν ΄εγκαιρα πληροφορι΄ες σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α ΄ενας
φορε΄ας δοκιµω΄ν ο οποι΄ος καλυ΄πτεται απο΄ τους ο΄ρους του τµη΄µατος ΙΙ του παρο΄ντος τοµεακου΄ κεφαλαι΄ου που δηλω΄νει ο΄τι
εφαρµο΄ζει την ορθη΄ εργαστηριακη΄ πρακτικη΄, δεν τηρει΄ την εν λο΄γω πρακτικη΄ σε βαθµο΄ στον οποι΄ο θε΄τει σε κι΄νδυνο την
ακεραιο΄τητα και τη γνησιο΄τητα των µελετω΄ν που διενεργει΄.
Κα΄θε µε΄ρος παρε΄χει κα΄θε συµπληρωµατικη΄ πληροφορι΄α σχετικα΄ µε επιθεωρη΄σεις η΄ εσωτερικου΄ς ελε΄γχους φορε΄ων δοκιµω΄ν
υ΄στερα απο΄ ευ΄λογο αι΄τηµα του α΄λλου µε΄ρους.
2.

Επιθεωρη΄σεις φορε΄ων δοκιµω
΄ν

Κα΄θε µε΄ρος µπορει΄ να ζητη΄σει τη διενε΄ργεια περαιτε΄ρω επιθεωρη΄σεων η΄ εσωτερικω΄ν ελε΄γχων των οργανισµω΄ν δοκιµω΄ν εα΄ν
υπα΄ρχει τεκµηριωµε΄νη αµφιβολι΄α ως προς τη διεξαγωγη΄ µι΄ας δοκιµη΄ς συ΄µφωνα µε την ορθη΄ εργαστηριακη΄ πρακτικη΄.
Εα΄ν σε ΄εκτακτες περιπτω΄σεις υφι΄στανται αµφιβολι΄ες και εα΄ν το αιτου΄ν µε΄ρος µπορει΄ να αιτιολογη΄σει ιδιαι΄τερη ανησυχι΄α,
µπορει΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8 της συµφωνι΄ας, να ορι΄σει ΄εναν η΄ περισσο΄τερους πραγµατογνω΄µονες απο΄ τις αρχε΄ς του, που
αναφε΄ρονται στο τµη΄µα ΙΙΙ, να συµµετα΄σχουν στις εργαστηριακε΄ς επιθεωρη΄σεις η΄ εσωτερικου΄ς ελε΄γχους που διενεργου΄νται
απο΄ τις αρχε΄ς του α΄λλου µε΄ρους.
3. Εµπιστευτικο΄τητα
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13 της συµφωνι΄ας, τα µε΄ρη δεν αποκαλυ΄πτουν πληροφορι΄ες τις οποι΄ες λαµβα΄νουν σε σχε΄ση µε το
παρο΄ν τοµεακο΄ κεφα΄λαιο η΄ τις οποι΄ες ΄ελαβαν στο πλαι΄σιο της συµµετοχη΄ς τους σε επιθεωρη΄σεις η΄ εσωτερικου΄ς ελε΄γχους
και οι οποι΄ες καλυ΄πτονται απο΄ τον ορισµο΄ του εµπορικου΄ απο΄ρρητου η΄ της εµπιστευτικη΄ς εµπορικη΄ς η΄ χρηµατοπιστωτικη΄ς
πληροφορι΄ας. Χειρι΄ζονται τις εν λο΄γω πληροφορι΄ες µε την ΄δια
ι τουλα΄χιστον εµπιστευτικο΄τητα µε την οποι΄α τις χειρι΄ζεται το
παρε΄χον µε΄ρος και διασφαλι΄ζουν ο΄τι οποιαδη΄ποτε αρχη΄ στην οποι΄α διαβιβα΄ζονται οι εν λο΄γω πληροφορι΄ες τις χειρι΄ζεται µε
τον αυτο΄ τρο΄πο.
4.

Συνεργασι΄α

Με βα΄ση το α΄ρθρο 9 της συµφωνι΄ας, κα΄θε µε΄ρος δυ΄ναται, υ΄στερα απο΄ αι΄τηση, να συµµετα΄σχει ως παρατηρητη΄ς σε
επιθεω΄ρηση φορε΄α δοκιµω΄ν η οποι΄α διενεργει΄ται απο΄ τις αρχε΄ς του α΄λλου µε΄ρους µε τη συναι΄νεση του ενδιαφερο΄µενου
φορε΄α δοκιµω΄ν µε στο΄χο να διασφαλι΄σει τη συνεχη΄ κατανο΄ηση των διαδικασιω΄ν επιθεω΄ρησης του α΄λλου µε΄ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ

Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς και κα΄λυψη
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος τοµεακου΄ κεφαλαι΄ου καλυ΄πτουν ο΄λα τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα που παρασκευα΄ζονται
βιοµηχανικα΄ στην Ελβετι΄α η΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα για τα οποι΄α ισχυ΄ουν οι κανο΄νες καλη΄ς παρασκευη΄ς (ΚΚΠ).
'Οσον αφορα΄ τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα που καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν κεφα΄λαιο, κα΄θε µε΄ρος αναγνωρι΄ζει τα πορι΄σµατα
των επιθεωρη΄σεων των παρασκευαστω΄ν οι οποι΄ες διενεργου΄νται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς επιθεω΄ρησης του α΄λλου µε΄ρους και
τις συναφει΄ς α΄δειες παρασκευη΄ς τις οποι΄ες χορηγου΄ν οι αρµο΄διες αρχε΄ς του α΄λλου µε΄ρους.
Αναγνωρι΄ζονται απο΄ το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος χωρι΄ς επανε΄λεγχο κατα΄ την εισαγωγη΄ τα πιστοποιητικα΄ ελε΄γχου του
παρασκευαστη΄ µε τα οποι΄α πιστοποιει΄ται η συµµο΄ρφωση κα΄θε παρτι΄δας προς τις προδιαγραφε΄ς της.
Επιπρο΄σθετα, οι επι΄σηµες αποδεσµευ΄σεις παρτι΄δων που διενεργου΄νται απο΄ µι΄α αρχη΄ του εξα΄γοντος µε΄ρους αναγνωρι΄ζονται
απο΄ το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος.
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Ως «φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα» ορι΄ζονται ο΄λα τα προϊο΄ντα τα οποι΄α διε΄πονται απο΄ τη φαρµακευτικη΄ νοµοθεσι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας ο΄πως αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα Ι του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου. Ο ορισµο΄ς των φαρµακευτικω΄ν
προϊο΄ντων περιλαµβα΄νει ο΄λα τα προϊο΄ντα ανθρω΄πινης και κτηνιατρικη΄ς χρη΄σης, ο΄πως π.χ. χηµικα΄ και βιολογικα΄ φαρµακευτικα΄
ιδιοσκευα΄σµατα, ανοσοποιητικα΄, ραδιοφαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα, σταθερα΄ φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα που προε΄ρχονται απο΄
ανθρω΄πινο αι΄µα η΄ ανθρω΄πινο πλα΄σµα, προµι΄γµατα για την παρασκευη΄ φαρµακευτικω΄ν ζωοτροφω΄ν και ο΄που προβλε΄πεται,
βιταµι΄νες, ιχνοστοιχει΄α, φαρµακευτικα΄ βο΄τανα και οµοιοπαθητικα΄ φα΄ρµακα.
Οι ΚΚΠ ει΄ναι το µε΄ρος εκει΄νο του συστη΄µατος ∆ιασφα΄λισης Ποιο΄τητας που βεβαιω΄νει ο΄τι τα προϊο΄ντα παρα΄γονται και
ελε΄γχονται συνεχω΄ς συ΄µφωνα µε τα ποιοτικα΄ προ΄τυπα που ει΄ναι κατα΄λληλα για τη χρη΄ση για την οποι΄α προορι΄ζονται και
ο΄πως απαιτει΄ται απο΄ την α΄δεια κυκλοφορι΄ας και τις προδιαγραφε΄ς του προϊο΄ντος. Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος
κεφαλαι΄ου, περιλαµβα΄νουν το συ΄στηµα µε το οποι΄ο ο παρασκευαστη΄ς λαµβα΄νει τις προδιαγραφε΄ς του προϊο΄ντος και της
παραγωγικη΄ς διαδικασι΄ας απο΄ τον κα΄τοχο της αδει΄ας κυκλοφορι΄ας η΄ τον αιτου΄ντα και διασφαλι΄ζει ο΄τι το φαρµακευτικο΄
προϊο΄ν παρα΄γεται συ΄µφωνα µε τις προδιαγραφε΄ς αυτε΄ς (πιστοποι΄ηση ισο΄τιµη µε αυτη΄ του «ειδικευµε΄νου προσω΄που» της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας).
'Οσον αφορα΄ τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα τα οποι΄α καλυ΄πτονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α ενο΄ς µε΄ρους µο΄νο, η εταιρει΄α παρασκευη΄ς
µπορει΄ να ζητη΄σει, για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, να διενεργηθει΄ επιτο΄που επιθεω΄ρηση απο΄ την αρµο΄δια εθνικη΄
υπηρεσι΄α επιθεω΄ρησης. Η δια΄ταξη αυτη΄ ισχυ΄ει, µεταξυ΄ α΄λλων, ο΄σον αφορα΄ την παρασκευη΄ δραστικω΄ν φαρµακευτικω΄ν
συστατικω΄ν, ενδιαµε΄σων προϊο΄ντων και ερευνητικω΄ν φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων καθω΄ς και τους ελε΄γχους πριν απο΄ τη δια΄θεση
στην αγορα΄. Οι λειτουργικε΄ς ρυθµι΄σεις αναφε΄ρονται λεπτοµερω΄ς στο τµη΄µα ΙΙΙ, παρα΄γραφος 3.

Πιστοποι΄ηση παρασκευαστη΄
Μετα΄ απο΄ αι΄τηση του εξαγωγε΄α, του εισαγωγε΄α, η΄ της αρµο΄διας αρχη΄ς του α΄λλου µε΄ρους, οι αρχε΄ς οι οποι΄ες ει΄ναι υπευ΄θυνες
για τη χορη΄γηση α΄δειας παρασκευη΄ς και για την παρακολου΄θηση της παρασκευη΄ς των φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων θα
πιστοποιου΄ν ο΄τι ο παρασκευαστη΄ς:
—

΄εχει λα΄βει την κατα΄λληλη α΄δεια για την παρασκευη΄ του αντιστοι΄χου φαρµακευτικου΄ προϊο΄ντος η΄ για την εκτε΄λεση της
συγκεκριµε΄νης παρασκευαστικη΄ς δραστηριο΄τητας

—

επιθεωρει΄ται τακτικα΄ απο΄ τις αρχε΄ς

—

συµµορφω΄νεται προς τις εθνικε΄ς απαιτη΄σεις ΚΚΠ οι οποι΄ες αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµες απο΄ τα δυ΄ο µε΄ρη και οι
οποι΄ες αναφε΄ρονται στο τµη΄µα Ι του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου. Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α χρησιµοποιου΄νται
διαφορετικε΄ς απαιτη΄σεις ΚΚΠ ως αναφορα΄, του΄το πρε΄πει να αναφε΄ρεται στο πιστοποιητικο΄.

Τα πιστοποιητικα΄ θα πρε΄πει, επι΄σης, να αναφε΄ρουν τον το΄πο η΄ τους το΄πους παρασκευη΄ς (και τα τυχο΄ν συµβεβληµε΄να
εργαστη΄ρια ελε΄γχου ποιο΄τητας).
Τα πιστοποιητικα΄ πρε΄πει να εκδι΄δονται σε βραχυ΄ χρονικο΄ δια΄στηµα και ο χρο΄νος για τη διαδικασι΄α ΄εκδοση΄ς τους δεν θα
πρε΄πει να υπερβαι΄νει τις τρια΄ντα ηµερολογιακε΄ς ηµε΄ρες. Σε εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις, ο΄ταν π.χ. απαιτει΄ται νε΄α επιθεω΄ρηση, η
περι΄οδος αυτη΄ µπορει΄ να παραταθει΄ στις εξη΄ντα ηµε΄ρες.

Πιστοποι΄ηση παρτι΄δων
Κα΄θε εξαγο΄µενη παρτι΄δα πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ ΄ενα πιστοποιητικο΄ παρτι΄δας καταρτισµε΄νο απο΄ τον παρασκευαστη΄
(αυτοπιστοποι΄ηση) υ΄στερα απο΄ πλη΄ρη ποιοτικη΄ ανα΄λυση, ποσοτικη΄ ανα΄λυση ο΄λων των δραστικω΄ν συστατικω΄ν και ο΄λων των
α΄λλων δοκιµω΄ν η΄ ελε΄γχων των απαραι΄τητων για τη διασφα΄λιση της ποιο΄τητας του προϊο΄ντος συ΄µφωνα µε τις απαιτη΄σεις της
αδει΄ας κυκλοφορι΄ας. Το πιστοποιητικο΄ αυτο΄ βεβαιω΄νει ο΄τι η παρτι΄δα ανταποκρι΄νεται στις προδιαγραφε΄ς της και φυλα΄σσεται
απο΄ τον εισαγωγε΄α της παρτι΄δας. Ει΄ναι διαθε΄σιµο υ΄στερα απο΄ αι΄τηση της αρµοδι΄ας αρχη΄ς.
Για την ΄εκδοση ενο΄ς πιστοποιητικου΄, ο παρασκευαστη΄ς λαµβα΄νει υπο΄ψη τις διατα΄ξεις του ισχυ΄οντος προγρα΄µµατος
πιστοποι΄ησης της ΠΟΥ για την ποιο΄τητα των φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων που διακινου΄νται στο διεθνε΄ς εµπο΄ριο. Το
πιστοποιητικο΄ αναγρα΄φει λεπτοµερω΄ς τις συµφωνηµε΄νες προδιαγραφε΄ς του προϊο΄ντος, την αναφορα΄ των µεθο΄δων ανα΄λυσης
και τα αποτελε΄σµατα ανα΄λυσης. Περιλαµβα΄νει δη΄λωση ο΄τι τα στοιχει΄α πουν αφορου΄ν τη µε΄θοδο παρασκευη΄ς και συσκευασι΄ας
της παρτι΄δας ελε΄γχθηκαν και διαπιστω΄θηκε ο΄τι συµµορφω΄νονται προς τις απαιτη΄σεις ΟΠΠ. Το πιστοποιητικο΄ παρτι΄δας
υπογρα΄φεται απο΄ τον αρµο΄διο για την ΄εγκριση της παρτι΄δας προς πω΄ληση η΄ προµη΄θεια, δηλαδη΄ στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
το «ειδικευµε΄νο προ΄σωπο» που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 21 της οδηγι΄ας 75/319/ΕΟΚ, και στην Ελβετι΄α το υπευ΄θυνο προ΄σωπο
το οποι΄ο αναφε΄ρεται στα α΄ρθρα 4 και 5 του διατα΄γµατος για τα ανοσοβιολογικα΄ προϊο΄ντα, στα α΄ρθρα 4 και 5 του
διατα΄γµατος σχετικα΄ µε τα ανοσοβιολογικα΄ προϊο΄ντα για κτηνιατρικη΄ χρη΄ση και στο α΄ρθρο 10 της οδηγι΄ας του ΙOCM
σχετικα΄ µε την παρασκευη΄ των φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων.

∆ιαδικασι΄α επι΄σηµης αποδε΄σµευσης παρτι΄δων
Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α εφαρµο΄ζεται διαδικασι΄α επι΄σηµης αποδε΄σµευσης παρτι΄δων, η επι΄σηµη αποδε΄σµευση παρτι΄δων
η οποι΄α πραγµατοποιει΄ται απο΄ µι΄α αρχη΄ του εξα΄γοντος µε΄ρους αναγνωρι΄ζεται απο΄ το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος. Ο
παρασκευαστη΄ς χορηγει΄ το πιστοποιητικο΄ της επι΄σηµης αποδε΄σµευσης των παρτι΄δων.
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'Οσον αφορα΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα, εφαρµο΄ζεται το συ΄στηµα επι΄σηµης αποδε΄σµευσης των παρτι΄δων που περιγρα΄φεται
στο ΄εγγραφο «Control Authority Batch Release of Vaccines and Blood Products of 24 September 1998» και δια΄φορες
ειδικε΄ς διαδικασι΄ες ΄εγκρισης παρτι΄δων. 'Οσον αφορα΄ την Ελβετι΄α, η διαδικασι΄α επι΄σηµης ΄εγκρισης παρτι΄δων περιγρα΄φεται
στα α΄ρθρα 22-27 του διατα΄γµατος σχετικα΄ µε τα ανοσοβιολογικα΄ προϊο΄ντα, στα α΄ρθρα 20-25 του διατα΄γµατος για τα
ανοσοβιολογικα΄ προϊο΄ντα για κτηνιατρικη΄ χρη΄ση και στα α΄ρθρα 4-6 των οδηγιω΄ν του ΟICM σχετικα΄ µε την αρχη΄
αποδε΄σµευσης παρτι΄δων.
Τ µ η΄ µ α Ι
'Οσον αφορα΄ τους κανο΄νες καλη΄ς παρασκευη΄ς ισχυ΄ουν οι νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις που
αναφε΄ρονται παρακα΄τω. Εντου΄τοις, οι προ΄τυπες απαιτη΄σεις ποιο΄τητας των προϊο΄ντων τα οποι΄α προορι΄ζονται για εξαγωγη΄,
συµπεριλαµβανοµε΄νων της µεθο΄δου παρασκευη΄ς τους και των προδιαγραφω΄ν των προϊο΄ντων, ει΄ναι εκει΄νες οι οποι΄ες
αναφε΄ρονται στην α΄δεια κυκλοφορι΄ας η οποι΄α χορηγη΄θηκε απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ του εισα΄γοντος µε΄ρους.

∆ιατα΄ξεις που προβλε΄πονται στο ΄αρθρο 1 παρα΄γραφος 2
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιανουαρι΄ου 1965 περι΄ της προσεγγι΄σεως των
νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τα φαρµακευτικα΄
ιδιοσκευα΄σµατα (65/65/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α του
Συµβουλι΄ου 93/39/ΕΟΚ της 14ης Ιουνι΄ου 1993 (ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 22)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 20η΄ς Μαι΅ου 1975 περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν
των κρατω΄ν µελω΄ν που αφορου΄ν τις αναλυτικε΄ς, τοξικοφαρµακολογικε΄ς και κλινικε΄ς
προδιαγραφε΄ς και πρωτο΄κολλα στον τοµε΄α των δοκιµω΄ν των φαρµακευτικω΄ν ιδιοσκευασµα΄των (76/319/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου
89/341/ΕΟΚ της 3ης Μαι΅ου 1989 (ΕΕ L 142 της 25.5.1989, σ. 11)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 28ης Σεπτεµβρι΄ου 1981 περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα κτηνιατρικα΄ φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα
(81/851/ΕΟΚ) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου
90/676/ΕΟΚ της 13ης ∆εκεµβρι΄ου 1990 (ΕΕ L 373 της 31.12.1990, σ. 15)
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 13ης Ιουνι΄ου 1991 σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ των αρχω΄ν
και των κατευθυντηρι΄ων γραµµω΄ν που αφορου΄ν τους κανο΄νες καλη΄ς παρασκευη΄ς
φαρµα΄κων που προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη χρη΄ση (91/356/ΕΟΚ) (ΕΕ L 193 της
17.7.1991, σ. 30)
Οδηγι΄α της Επιτροπη΄ς της 23ης Ιουλι΄ου 1991 σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ των αρχω΄ν
και των κατευθυντηρι΄ων γραµµω΄ν που αφορου΄ν τους κανο΄νες καλη΄ς παρασκευη΄ς
φαρµα΄κων που προορι΄ζονται για κτηνιατρικη΄ χρη΄ση (91/412/ΕΟΚ) (ΕΕ L 228 της
17.8.1991, σ. 70)
Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλι΄ου της 22ας Ιουλι΄ου 1993 για τη
θε΄σπιση κοινοτικω΄ν διαδικασιω΄ν ΄εγκρισης και εποπτει΄ας των φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων
για ανθρω΄πινη και κτηνιατρικη΄ χρη΄ση και για τη συ΄σταση Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για
την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω΄ν Προϊο΄ντων ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
τον Κανονισµο΄ της Επιτροπη΄ς της 23ης Μαρτι΄ου 1998 (ΕΕ L 88 της 24.3.1998, σ. 7)
Οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου της 31ης Μαρτι΄ου 1992 σχετικα΄ µε τη χονδρικη΄ πω΄ληση
φαρµα΄κων που προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη χρη΄ση (92/25/ΕΟΚ) (ΕΕ L 113 της
30.4.1992, σ. 1) και οδηγο΄ς ορθη΄ς πρακτικη΄ς διανοµη΄ς
Οδηγο΄ς ορθη΄ς παρασκευαστικη΄ς πρακτικη΄ς, το΄µος IV των κανο΄νων που διε΄πουν τα
φαρµακευτικα΄ ιδιοσκευα΄σµατα στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα.

Ελβετι΄α

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 6ης Οκτωβρι΄ου, 1989 σχετικα΄ µε τη φαρµακοποιι΄α (RO
1990 570)
∆ια΄ταγµα της 23ης Αυγου΄στου 1989 σχετικα΄ µε τα ανοσολογικα΄ προϊο΄ντα (RO 1989
1797), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 24 Φεβρουαρι΄ου 1993 (RO 1993 963)
∆ια΄ταγµα της 22ας Ιουνι΄ου 1994 σχετικα΄ µε τη ραδιοπροστασι΄α (RO 1994 1947)
Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 22ας Μαρτι΄ου 1996 σχετικα΄ µε τον ΄ελεγχο του αι΄µατος,
των προϊο΄ντων αι΄µατος και των µοσχευµα΄των (RO 1996 2296)
∆ια΄ταγµα της 26ης Ιουνι΄ου 1996 σχετικα΄ µε τον ΄ελεγχο του αι΄µατος, των προϊο΄ντων
αι΄µατος και των µοσχευµα΄των (RO 1996 2309)
Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 1ης Ιουλι΄ου 1966 σχετικα΄ µε τα επιζωοτικα΄ (RO 1966
1621)
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∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τα ανοσοβιολογικα΄ προϊο΄ντα για
κτηνιατρικη΄ χρη΄ση (RO 1995 3805)
Συ΄µβαση µεταξυ΄ των καντονιω΄ν της 3ης Ιουνι΄ου 1971 σχετικα΄ µε τον ΄ελεγχο των
φαρµακευτικω΄ν ιδιοσκευασµα΄των (RO 1972 1026) ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
την 1η Ιανουαρι΄ου 1979 (RO 1979 252)
Κανο΄νες της 25ης Μαι΅ου 1972 σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της συ΄µβασης µεταξυ΄ των
καντονιω΄ν ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο των ιατρικω΄ν ιδιοσκευασµα΄των, ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1998
Οδηγι΄ες της 18ης Μαι΅ου 1995 του ∆ιακαντονιακου΄ Γραφει΄ου Ελε΄γχου Ιατρικω΄ν
Ιδιοσκευασµα΄των (IOCM) σχετικα΄ µε την παρασκευη΄ φαρµακευτικω΄ν προϊο΄ντων
Οδηγι΄ες της 23ης Μαι΅ου 1985 του ΙOCM σχετικα΄ µε την παραγωγη΄ ενεργω΄ν
φαρµακευτικω΄ν συστατικω΄ν
Οδηγι΄ες της 20η΄ς Μαι΅ου 1976 του ΙOCM σχετικα΄ µε τη χονδρικη΄ πω΄ληση ιατρικω΄ν
ιδιοσκευασµα΄των
Οδηγι΄ες της 24ης Νοεµβρι΄ου 1994 του ΙOCM σχετικα΄ µε την ΄εγκριση παρτι΄δων
Οδηγι΄ες της 19ης Μαι΅ου 1988 του ΙOCM σχετικα΄ µε την παρασκευη΄ και τη διανοµη΄
φαρµακευτικω΄ν ζωοτροφω΄ν.
Οδηγι΄ες της 19ης Νοεµβρι΄ου 1998, για την επιθεω΄ρηση των παρασκευαστω΄ν ιατρικω΄ν
προϊο΄ντων (οδηγι΄ες επιθεω΄ρησης)
Τ µ η΄ µ α Ι Ι
Οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου, ως «οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας» νοου΄νται οι επι΄σηµες υπηρεσι΄ες
επιθεω΄ρησης για την τη΄ρηση των κανο΄νων καλη΄ς παρασκευη΄ς κα΄θε µε΄ρους.

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
—

Γερµανι΄α
Bundesministerium für Gesundheit
Am Propsthof 78a
D-53108 Bonn
Tel.: (49-228) 941 23 40
Fax: (49-228) 941 49 23
για ανοσοποιητικα΄
Paul-Ehrlich-Institut, Federal Agency for Sera & Vaccines
Postfach/P.O. Box
D-63207 Langen
Tel.: (49-610) 377 10 10
Fax: (49-610) 377 12 34

—

Αυστρι΄α
Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschuzt
Radetzkystrasse 2
A-1031 Wien
Tel.: (43-1) 711 724 642
Fax: (43-1) 714 92 22

—

Βε΄λγιο
Inspection générale de la Pharmacie/Algemene Farmaceutische Inspectie
Cité administrative de l’Etat/Rijksadministratief Centrum
Quartier Vésale/Vesalius Gebouw
B-1010 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 210 49 24
Fax: (32-2) 210 48 80

—

∆ανι΄α
Sundhedsstyrelsen Medicines Division
Frederikssundsvej 378
DK-2700 Bronshøj
Tel.: (45) 44 88 93 20
Fax: (45) 42 84 70 77
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—

Ισπανι΄α
Ministerio de Sanidad y Consumo
Subdirección General de Control Farmaceutico
Paseo del Prado 18-20
E-28014 Madrid
Tel.: (34-1) 596 40 68
Fax: (34-1) 596 40 69

—

Φινλανδι΄α
National Agency for Medicines
P.O. Box 278
FIN-00531 Helsinki
Tel.: (358-0) 396 72 112
Fax: (358-0) 714 469

—

Γαλλι΄α
για φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα ανθρω΄πινης χρη΄σης
Agence du Médicament
143-145 boulevard Anatole France
F-93200 Saint-Denis
Tel.: (33) 148 13 20 00
Fax: (33) 148 13 24 78
για κτηνιατρικα΄ φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα
Agence Nationale du Médicament Véterinaire la haute Marche-Javené
F-35133 Fougères
Tel.: (33) 9 994 78 78
Fax: (33) 9 994 78 99

—

Ελλα΄δα
National Drug Organization (Εθνικο΄ς Οργανισµο΄ς Φαρµα΄κων )
Μesogion 284
GR Athens 15562
Tel.: (30-1) 654 55 30
Fax: (30-1) 654 95 91

—

Ιρλανδι΄α
National Drugs Advisory Board
63-64 Adelaide Road
Irland
Dublin 2
Tel.: (353-1) 676 49 71-7
Fax: (353-1) 676 78 36

—

Ιταλι΄α
Ministero della Sanità
Direzione generale del servicio farmaceutico
Viale della Civiltà Romana 7
I-00144 Roma
Tel.: (39) 06 59 94 36 76
Fax: (39) 06 59 94 33 65

—

Λουξεµβου΄ργο
Division de la Pharmacie et des Médicaments
10 rue C.M. Spoo
L-2546 Luxembourg
Tel.: (352) 47 85 590/93
Fax: (352) 22 44 58

—

Κα΄τω Χω΄ρες
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 5406
2280 HK Rijswijk
Κα΄τω Χω΄ρες
Tel.: (31-70) 340 79 11
Fax: (31-70) 340 51 77
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—

Πορτογαλι΄α
Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento - INFARMED
Av. do Brasil, 53
P-1700 Lisboa
Tel.: (351-1) 795
Fax: (351-1) 795 91 16

—

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο
για φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα ανθρω΄πινης χρη΄σης και κτηνιατρικα΄ (µη ανοσοποιητικα΄)
Medicines Control Agency
1 Nine Elms Lane
London SW8 5NQ
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο
Tel.: (44-171) 273 05 00
Fax: (44-171) 273 06 76
για κτηνιατρικα΄ ανοσοποιητικα΄
Veterinary Medicines Directorate
Woodham Lane
New Haw, Addlestone
Surrey KT15 3NB
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο
Tel.: (44-193) 233 69 11
Fax: (44-193) 233 66 18

—

Σουηδι΄α
Läkemedelsverket — Medical Products Agency
Husargatan 8,
Box 26
S-751 03 Uppsala
Tel.: (46-18) 17 46 00
Fax: (46-18) 54 85 66

Ελβετι΄α
Office fédéral de la santé publique, Division produits biologiques, CH-3003 Berne (για ανοσοποιητικα΄ προϊο΄ντα
ανθρω΄πινης χρη΄σης)
Institut de virologie et immunoprophylaxie (IVI), Centre de recherches de l’Office vétérinaire fédéral, CH-3147
Mittelhäusern (για ανοσοποιητικα΄ προϊο΄ντα κτηνιατρικη΄ς χρη΄σης)
Office intercantonal de contrôle des médicaments, CH-3000 Berne 9 (για ο΄λα τα α΄λλα προϊο΄ντα ανθρω΄πινης και
κτηνιατρικη΄ς χρη΄σης).

Τ µ η΄ µ α Ι Ι Ι
Συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις

1.

∆ιαβι΄βαση των εκθε΄σεων επιθεω
΄ ρησης
'Υστερα απο΄ αιτιολογηµε΄νο αι΄τηµα, οι αρµο΄διες υπηρεσι΄ες επιθεω΄ρησης οφει΄λουν να αποστει΄λουν αντι΄γραφο της
τελευται΄ας ΄εκθεσης επιθεω΄ρησης του το΄που παρασκευη΄ς η΄, σε περι΄πτωση που οι αναλυ΄σεις ανατι΄θενται σε τρι΄τους
µε΄σω συµβα΄σεων, του το΄που ελε΄γχου. Το αι΄τηµα µπορει΄ να αφορα΄ «ε΄κθεση πλη΄ρους επιθεω΄ρησης» η΄ «λεπτοµερη΄
΄εκθεση» (βλε΄πε σηµει΄ο 2 κατωτε΄ρω). Κα΄θε µε΄ρος χειρι΄ζεται τις εν λο΄γω εκθε΄σεις επιθεω΄ρησης µε τον βαθµο΄
εµπιστευτικο΄τητας τον οποι΄ο απαιτει΄ το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος που χορη΄γησε την ΄εκθεση.
Τα µε΄ρη οφει΄λουν να διασφαλι΄σουν ο΄τι οι εκθε΄σεις επιθεω΄ρησης αποστε΄λλονται εντο΄ς τρια΄ντα ηµερολογιακω΄ν ηµερω΄ν
µε παρα΄ταση της προθεσµι΄ας σε εξη΄ντα ηµε΄ρες σε περι΄πτωση διενε΄ργειας νε΄ου ελε΄γχου.

2.

Εκθε΄σεις επιθεω
΄ ρησης
Η «ε΄κθεση πλη΄ρους επιθεω΄ρησης» περιλαµβα΄νει ΄ενα βασικο΄ αρχει΄ο («Site Master file») το οποι΄ο καταρτι΄ζεται απο΄ τον
παρασκευαστη΄ η΄ απο΄ την υπηρεσι΄α επιθεω΄ρησης και περιγραφικη΄ ΄εκθεση της υπηρεσι΄ας επιθεω΄ρησης. Η «λεπτοµερη΄ς
΄εκθεση» δι΄δει απαντη΄σεις σε ειδικα΄ ερωτη΄µατα του α΄λλου µε΄ρους ο΄σον αφορα΄ µι΄α εταιρει΄α.
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Προ΄τυπα κανο΄νων καλη΄ς παρασκευη΄ς
α)

Οι παρασκευαστε΄ς θα επιθεωρου΄νται συ΄µφωνα µε τους ισχυ΄οντες ΚΚΠ του εξα΄γοντος µε΄ρους (βλε΄πε τµη΄µα Ι).

β)

'Οσον αφορα΄ φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα τα οποι΄α καλυ΄πτονται απο΄ τη φαρµακευτικη΄ νοµοθεσι΄α του εισα΄γοντος
αλλα΄ ο΄χι του εξα΄γοντος µε΄ρους, η αρµο΄δια εθνικη΄ υπηρεσι΄α που προ΄κειται να διενεργη΄σει την επιθεω΄ρηση για
τη διαπι΄στωση της συµµο΄ρφωσης των σχετικω΄ν διαδικασιω΄ν παρασκευη΄ς, λαµβα΄νει υπο΄ψη τα ισχυ΄οντα προ΄τυπα
ΚΚΠ. Σε περι΄πτωση απουσι΄ας τε΄τοιων προτυ΄πων ΚΚΠ, η επιθεω΄ρηση διενεργει΄ται συ΄µφωνα µε τους ισχυ΄οντες
ΚΚΠ του εισα΄γοντος µε΄ρους.
Για συγκεκριµε΄να προϊο΄ντα η΄ κατηγορι΄ες προϊο΄ντων (π.χ. διερευνητικα΄ φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα, πρω΄τες υ΄λες
που δεν περιορι΄ζονται στα ενεργα΄ φαρµακευτικα΄ συστατικα΄), η ισοδυναµι΄α των απαιτη΄σεων ΟΠΠ καθορι΄ζεται
συ΄µφωνα µε µι΄α διαδικασι΄α την οποι΄α ορι΄ζει η επιτροπη΄.

4.

5.

Φυ΄ση των επιθεωρη΄σεων
α)

Οι επιθεωρη΄σεις θα χρησιµοποιου΄νται συνη΄θως για την εκτι΄µηση της συµµο΄ρφωσης του παρασκευαστη΄ προς
τους ΚΚΠ. Οι εν λο΄γω επιθεωρη΄σεις καλου΄νται γενικε΄ς επιθεωρη΄σεις ΚΚΠ (επι΄σης, τακτικε΄ς, περιοδικε΄ς η΄
συνη΄θεις επιθεωρη΄σεις).

β)

Οι «προσανατολισµε΄νες στο προϊο΄ν η΄ στη µε΄θοδο παρασκευη΄ς» επιθεωρη΄σεις (οι οποι΄ες, ενδεχοµε΄νως, µπορει΄ να
ει΄ναι επιθεωρη΄σεις πριν απο΄ τη δια΄θεση στην κυκλοφορι΄α) επικεντρω΄νονται στην παρασκευη΄ ενο΄ς προϊο΄ντος η΄
µι΄ας σειρα΄ς προϊο΄ντων η΄ διαδικασιω΄ν και περιλαµβα΄νουν την εκτι΄µηση της εγκυρο΄τητας και της συµµο΄ρφωσης
ως προς ειδικα΄ ζητη΄µατα διαδικασιω΄ν η΄ ελε΄γχου ο΄πως περιγρα΄φονται στην α΄δεια κυκλοφορι΄ας. 'Οπου κρι΄νεται
απαραι΄τητο, παρε΄χονται εµπιστευτικα΄ στην υπηρεσι΄α επιθεω΄ρησης πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το προϊο΄ν (φα΄κελος
ποιο΄τητας µι΄ας αι΄τησης/φα΄κελος ΄εγκρισης).

Τε΄λη
Το καθεστω΄ς τελω΄ν επιθεω΄ρησης/εγκατα΄στασης καθορι΄ζεται µε βα΄ση την ΄εδρα του παρασκευαστη΄. Τα τε΄λη
επιθεω΄ρησης/εγκατα΄στασης δεν επιβα΄λλονται σε παρασκευα΄στριες εταιρει΄ες που εδρευ΄ουν στην επικρα΄τεια του α΄λλου
µε΄ρους.

6.

Ρη΄τρα διασφα΄λισης των επιθεωρη΄σεων
Κα΄θε µε΄ρος διατηρει΄το δικαι΄ωµα να διενεργει΄δικη΄ του επιθεω΄ρηση για λο΄γους που αναφε΄ρονται στο αντισυµβαλλο΄µενο
µε΄ρος. Παρο΄µοιες επιθεωρη΄σεις κοινοποιου΄νται εκ των προτε΄ρων στο αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος και, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 8 της συµφωνι΄ας, διενεργου΄νται απο΄ κοινου΄ απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς των δυ΄ο µερω΄ν. Η προσφυγη΄ στην παρου΄σα
ρη΄τρα διασφα΄λισης πρε΄πει να αποτελει΄ εξαι΄ρεση.

7.

Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν µεταξυ΄ αρχω
΄ ν και προσε΄γγιση των απαιτη΄σεων ποιο΄τητας
Συ΄µφωνα µε τις γενικε΄ς διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας, τα µε΄ρη υποχρεου΄νται να ανταλλα΄σσουν οποιαδη΄ποτε πληροφορι΄α
κρι΄νεται απαραι΄τητη για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των επιθεωρη΄σεων.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς στην Ελβετι΄α και την ΕΕ οφει΄λουν να ενηµερω΄νουν αλλη΄λους σχετικα΄ µε κα΄θε νε΄α οδηγι΄α επι΄
τεχνικω΄ν θεµα΄των η΄ διαδικασι΄α επιθεω΄ρησης. Τα µε΄λη οφει΄λουν να προβαι΄νουν σε αµοιβαι΄ες διαβουλευ΄σεις πριν την
΄εγκριση µιας τε΄τοιας διαδικασι΄ας και να επιδιω΄κουν την προσε΄γγιση΄ τους.

8.

Κατα΄ρτιση επιθεωρητω
΄ν
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9 της συµφωνι΄ας, θα υπα΄ρχει προ΄σβαση σε σεµινα΄ρια κατα΄ρτισης για επιθεωρητε΄ς, τα οποι΄α
οργανω΄νονται απο΄ τις αρχε΄ς για τους επιθεωρητε΄ς του α΄λλου µε΄ρους. Θα υπα΄ρχει αµοιβαι΄α ενηµε΄ρωση εκ µε΄ρους των
µερω΄ν της συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε τα σεµινα΄ρια αυτα΄.

9.

Κοινε΄ς επιθεωρη΄σεις
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 12 της συµφωνι΄ας, και µε κοινη΄ συναι΄νεση των µερω΄ν, ει΄ναι δυνατο΄ να διενεργηθου΄ν κοινε΄ς
επιθεωρη΄σεις. Σκοπο΄ς των εν λο΄γω επιθεωρη΄σεων ει΄ναι η ανα΄πτυξη της αµοιβαι΄ας κατανο΄ησης και ερµηνει΄ας της
πρακτικη΄ς και των απαιτη΄σεων. Η καθιε΄ρωση και η µορφη΄ των επιθεωρη΄σεων αυτω΄ν συµφωνου΄νται διαµε΄σου
διαδικασιω΄ν οι οποι΄ες εγκρι΄νονται απο΄ την επιτροπη΄ η οποι΄α προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 10 της συµφωνι΄ας.
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10. Συ΄στηµα επαγρυ΄πνησης
Τα µε΄ρη καθορι΄ζουν σηµει΄α επαφη΄ς τα οποι΄α παρε΄χουν στις αρµο΄διες αρχε΄ς και στις παρασκευα΄στριες εταιρει΄ες τη
δυνατο΄τητα να ενηµερω΄νουν µε την απαιτου΄µενη ταχυ΄τητα τις αρχε΄ς του α΄λλου µε΄ρους σε περι΄πτωση ποιοτικου΄
ελαττω΄µατος, ανα΄κλησης παρτι΄δας, αποµιµη΄σεων και α΄λλων προβληµα΄των τα οποι΄α σχετι΄ζονται µε την ποιο΄τητα και
ει΄ναι δυνατο΄ να απαιτη΄σουν προ΄σθετους ελε΄γχους η΄ αναστολη΄ της κυκλοφορι΄ας της παρτι΄δας. Συµφωνει΄ται λεπτοµερη΄ς
διαδικασι΄α επαγρυ΄πνησης.
Τα µε΄ρη οφει΄λουν να διαβεβαιω΄νουν ο΄τι οποιαδη΄ποτε αναστολη΄ η΄ απο΄συρση (ολικη΄ η΄ µερικη΄) µι΄ας α΄δειας παρασκευη΄ς,
η οποι΄α βασι΄ζεται στη µη συµµο΄ρφωση προς τους ΚΚΠ και θα µπορου΄σε να ΄εχει επιπτω΄σεις στην προστασι΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας, θα κοινοποιει΄ται στο αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος ανα΄λογα µε τον βαθµο΄ επει΄γοντος.
11. Σηµει΄α επαφη΄ς
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα σηµει΄α επαφη΄ς για κα΄θε τεχνικο΄ ζη΄τηµα, ο΄πως ανταλλαγη΄ εκθε΄σεων
επιθεω΄ρησης, σεµινα΄ρια κατα΄ρτισης ελεγκτω΄ν, τεχνικε΄ς απαιτη΄σεις, ει΄ναι τα εξη΄ς:
για την ΕΕ:
Ο διευθυντη΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Αξιολο΄γηση των Φαρµακευτικω΄ν Προϊο΄ντων (Director of the
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) και
για την Ελβετι΄α:
οι επι΄σηµες υπηρεσι΄ες ελε΄γχου ΚΚΠ που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα ΙΙ παραπα΄νω.
12. ∆ια΄σταση απο΄ψεων
Τα δυ΄ο µε΄ρη οφει΄λουν να καταβα΄λουν κα΄θε δυνατη΄ προσπα΄θεια για τη διευθε΄τηση οποιασδη΄ποτε δια΄στασης απο΄ψεων
ο΄σον αφορα΄, µεταξυ΄ α΄λλων, τη συµµο΄ρφωση των παρασκευαστριω΄ν εταιρειω΄ν και τα πορι΄σµατα των εκθε΄σεων
επιθεω΄ρησης. Οι µη επιλυθει΄σες διαφορε΄ς απο΄ψεων παραπε΄µπονται στην επιτροπη΄ η οποι΄α προβλε΄πεται απο΄ το
α΄ρθρο 10 της συµφωνι΄ας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

A.

Γενικε΄ς απαιτη΄σεις και ο΄ροι

1.

Στα πλαι΄σια της παρου΄σας συµφωνι΄ας, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης ει΄ναι οι µο΄νες αρχε΄ς που ει΄ναι υπευ΄θυνες ο΄σον αφορα΄
τις αρµοδιο΄τητες και ικανο΄τητες των οργανισµω΄ν τους οποι΄ους ορι΄ζουν. Ορι΄ζουν µο΄νο φορει΄ς οι οποι΄οι διαθε΄τουν
νοµικη΄ προσωπικο΄τητα και υπα΄γονται στη δικαιοδοσι΄α τους.

2.

Οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης ορι΄ζουν µο΄νο εκει΄νους τους οργανισµου΄ς αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας οι οποι΄οι ει΄ναι ικανοι΄
να αποδει΄ξουν αντικειµενικα΄ ο΄τι κατανοου΄ν τις απαιτη΄σεις και διαδικασι΄ες πιστοποι΄ησης οι οποι΄ες προβλε΄πονται απο΄
τις νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς, και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα 1 και οι οποι΄ες
εφαρµο΄ζονται στο συγκεκριµε΄νο προϊο΄ν, στην κατηγορι΄α των προϊο΄ντων η΄ στον τοµε΄α για τον οποι΄ο οι οργανισµοι΄
΄εχουν ορισθει΄ και ο΄τι διαθε΄τουν τις ικανο΄τητες και την εµπειρι΄α που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ των απαιτη΄σεων
και διαδικασιω΄ν.

3.

Η απο΄δειξη της τεχνικη΄ς επα΄ρκειας βασι΄ζεται:
—

στην τεχνικη΄ γνω΄ση των κατηγοριω΄ν προϊο΄ντων, διαδικασιω΄ν η΄ υπηρεσιω΄ν που ο οργανισµο΄ς αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας προτι΄θεται να ελε΄γξει·

—

στην κατανο΄ηση των τεχνικω΄ν προτυ΄πων η΄/και των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων στις
οποι΄ες αναφε΄ρεται ο ορισµο΄ς·

—

στην υλικη΄ ικανο΄τητα εκτε΄λεσης της δραστηριο΄τητας αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας·

—

στην ορθη΄ διαχει΄ριση των σχετικω΄ν δραστηριοτη΄των, και

—

σε οποιοδη΄ποτε α΄λλο στοιχει΄ο το οποι΄ο επιτρε΄πει να διασφαλισθει΄ ο΄τι το ΄εργο της αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
θα εκτελει΄ται σωστα΄ υπο΄ οποιεσδη΄ποτε συνθη΄κες.

4.

Τα κριτη΄ρια τεχνικη΄ς επα΄ρκειας βασι΄ζονται, στο µε΄τρο του δυνατου΄, σε διεθνω΄ς αποδεκτα΄ ΄εγγραφα, και ιδιαι΄τερα στη
σειρα΄ προτυ΄πων ΕΝ 45000 η΄ ισοδυ΄ναµα΄ τους, καθω΄ς και σε κατα΄λληλα ερµηνευτικα΄ ΄εγγραφα. Εντου΄τοις, ει΄ναι σαφε΄ς
ο΄τι τα ΄εγγραφα πρε΄πει να ερµηνευ΄ονται ΄ετσι ω΄στε να ενσωµατω΄νουν τους διαφο΄ρους τυ΄πους απαιτη΄σεων οι οποι΄οι
προβλε΄πονται απο΄ τις ισχυ΄ουσες νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και διοικητικε΄ς διατα΄ξεις.

5.

Τα µε΄ρη ενθαρρυ΄νουν την εναρµο΄νιση των διαδικασιω΄ν ορισµου΄ και τον συντονισµο΄ των διαδικασιω΄ν αξιολο΄γησης της
πιστο΄τητας µε τη συνεργασι΄α των αρχω΄ν εξουσιοδο΄τησης και των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας διαµε΄σου
συνεδρια΄σεων συντονισµου΄, συµµετοχη΄ς σε ρυθµι΄σεις αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης και συνεδρια΄σεις οµα΄δων εργασι΄ας. Τα
µε΄ρη ενθαρρυ΄νουν, επι΄σης, τη συµµετοχη΄ των οργανισµω΄ν πιστοποι΄ησης σε ρυθµι΄σεις αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.

B.
6.

΄ ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας
Συ΄στηµα επαλη΄θευσης της επα΄ρκειας των οργανισµω

Προκειµε΄νου να επαληθευ΄ουν την τεχνικη΄ επα΄ρκεια των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, οι υπευ΄θυνες αρχε΄ς
µπορου΄ν να προσφευ΄γουν σε δια΄φορους µηχανισµου΄ς οι οποι΄οι διασφαλι΄ζουν ΄ενα κατα΄λληλο επι΄πεδο εµπιστοσυ΄νης
µεταξυ΄ των δυ΄ο µερω΄ν. Εα΄ν απαιτει΄ται, ΄ενα µε΄ρος µπορει΄ να διευκρινι΄σει σε µι΄α αρχη΄ εξουσιοδο΄τησης τα µε΄σα µε τα
οποι΄α µπορει΄ να αποδειχθει΄ η τεχνικη΄ επα΄ρκεια.

α)

∆ιαπι΄στευση
Η διαπι΄στευση αποτελει΄ τεκµη΄ριο της τεχνικη΄ς επα΄ρκειας των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας ο΄σον
αφορα΄ τις απαιτη΄σεις οι οποι΄ες ορι΄ζονται απο΄ το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος ο΄ταν ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς
διαπι΄στευσης:
—

τηρει΄ τις συναφει΄ς διατα΄ξεις οι οποι΄ες ισχυ΄ουν σε διεθνε΄ς επι΄πεδο (προ΄τυπα ΕΝ 45000 η΄ οδηγοι΄ ΙSO/CEI),
η΄

—

συµµετε΄χει σε πολυµερει΄ς ρυθµι΄σεις στο πλαι΄σιο των οποι΄ων υπο΄κειται σε αξιολο΄γηση οµο΄τιµων, η΄

30.4.2002

30.4.2002

EL

—

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

συµµετε΄χει, εργαζο΄µενο υπο΄ την εποπτει΄α µι΄ας αρχη΄ς εξουσιοδο΄τησης και σε συµφωνι΄α µε τις ρυθµι΄σεις
που θα πρε΄πει να αποφασιστου΄ν, σε προγρα΄µµατα συ΄γκρισης και ανταλλαγε΄ς τεχνικω΄ν εµπειριω΄ν, κατα΄
τρο΄πο ω΄στε να διασφαλι΄ζεται η συνε΄χιση της εµπιστοσυ΄νης στην τεχνικη΄ επα΄ρκεια των οργανισµω΄ν
διαπι΄στευσης και των οργανισµω΄ν αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας. Τε΄τοια προγρα΄µµατα µπορει΄ να
περιλαµβα΄νουν κοινε΄ς αξιολογη΄σεις, ειδικα΄ προγρα΄µµατα συνεργασι΄ας η΄ αξιολογη΄σεις πιστο΄τητας.

'Οταν τα κριτη΄ρια τα οποι΄α εφαρµο΄ζονται στους οργανισµου΄ς αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας προβλε΄πουν ο΄τι οι
εν λο΄γω οργανισµοι΄ αξιολογου΄ν α΄µεσα την πιστο΄τητα του προϊο΄ντος, της µεθο΄δου παραγωγη΄ς η΄ της υπηρεσι΄ας
συ΄µφωνα µε τεχνικου΄ς κανο΄νες η΄ προδιαγραφε΄ς, οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης µπορου΄ν να χρησιµοποιη΄σουν τη
διαπι΄στευση ως τεκµη΄ριο τεχνικη΄ς επα΄ρκειας του οργανισµου΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
επιτρε΄πει την αξιολο΄γηση της επα΄ρκειας των οργανισµω΄ν οι οποι΄οι ει΄ναι υπευ΄θυνοι για την εφαρµογη΄ των εν
λο΄γω τεχνικω΄ν κανο΄νων η΄ προδιαγραφω΄ν. Η εξουσιοδο΄τηση περιορι΄ζεται στα εν λο΄γω καθη΄κοντα του οργανισµου΄
αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας.
'Οταν τα κριτη΄ρια τα οποι΄α εφαρµο΄ζονται στους οργανισµου΄ς αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας προβλε΄πουν ο΄τι οι
εν λο΄γω οργανισµοι΄ αξιολογου΄ν την πιστο΄τητα ενο΄ς προϊο΄ντος, µι΄ας µεθο΄δου διαδικασι΄ας η΄ µι΄ας υπηρεσι΄ας
κατα΄ τρο΄πο µη α΄µεσο προς τους τεχνικου΄ς κανο΄νες η΄ προδιαγραφε΄ς αλλα΄ προς γενικε΄ς απαιτη΄σεις (ουσιαστικε΄ς
απαιτη΄σεις), οι αρχε΄ς εξουσιοδο΄τησης µπορου΄ν να χρησιµοποιη΄σουν τη διαπι΄στευση ως τεκµη΄ριο της τεχνικη΄ς
επα΄ρκειας του οργανισµου΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι συµπεριλαµβα΄νει στοιχει΄α τα οποι΄α
επιτρε΄πουν την αξιολο΄γηση της ικανο΄τητας του οργανισµου΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας (τεχνικη΄ γνω΄ση του
προϊο΄ντος, γνω΄ση της χρη΄σης του, κ.λπ.) να αξιολογει΄ την πιστο΄τητα του προϊο΄ντος προς τις εν λο΄γω ουσιαστικε΄ς
απαιτη΄σεις. Η εξουσιοδο΄τηση περιορι΄ζεται σε αυτα΄ τα καθη΄κοντα του οργανισµου΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας.
β)

'Αλλα µε΄σα
'Οταν δεν υπα΄ρχει συ΄στηµα διαπι΄στευσης η΄ ο΄ταν συντρε΄χουν α΄λλοι λο΄γοι, οι αρµο΄διες αρχε΄ς ζητου΄ν απο΄ τους
φορει΄ς αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας να αποδει΄ξουν την επα΄ρκεια΄ τους µε α΄λλα µε΄σα, ο΄πως, π.χ.:
—

τη συµµετοχη΄ σε περιφερειακε΄ς η΄ διεθνει΄ς ρυθµι΄σεις αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης η΄ σε συστη΄µατα πιστοποι΄ησης·

—

τακτικε΄ς αξιολογη΄σεις οµο΄τιµων, µε βα΄ση διαφανη΄ κριτη΄ρια, οι οποι΄ες διενεργου΄νται µε την κατα΄λληλη
πραγµατογνωµοσυ΄νη·

—

δοκιµε΄ς επα΄ρκειας· η΄

—

συγκρι΄σεις µεταξυ΄ φορε΄ων αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας.

Γ. Αξιολο΄γηση του συστη΄µατος επαλη΄θευσης
7.

Μετα΄ τον καθορισµο΄ ενο΄ς συστη΄µατος επαλη΄θευσης το οποι΄ο επιτρε΄πει την αξιολο΄γηση της επα΄ρκειας των οργανισµω΄ν
αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, το αντισυµβαλλο΄µενο µε΄ρος καλει΄ται να επαληθευ΄σει ο΄τι το συ΄στηµα εγγυα΄ται τη
συµµο΄ρφωση της διαδικασι΄ας εξουσιοδο΄τησης προς τις ΄διες
ι
του τις νοµικε΄ς απαιτη΄σεις. Η εν λο΄γω επαλη΄θευση αφορα΄
περισσο΄τερο τη συνα΄φεια και την αποτελεσµατικο΄τητα του συστη΄µατος επαλη΄θευσης παρα΄ τους ΄διους
ι
τους
οργανισµου΄ς αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας.

∆. Επι΄σηµη εξουσιοδο΄τηση
8.

Κατα΄ την υποβολη΄ των προτα΄σεω΄ν τους στην επιτροπη΄ προκειµε΄νου να συµπεριλα΄βουν τους οργανισµου΄ς αξιολο΄γησης
της πιστο΄τητας στα παραρτη΄µατα, τα µε΄ρη διαβιβα΄ζουν τις ακο΄λουθες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε κα΄θε οργανισµο΄:
α)

ο΄νοµα·

β)

ταχυδροµικη΄ διευ΄θυνση·

γ)

αριθµο΄ φαξ·

δ)

τοµεακο΄ κεφα΄λαιο, κατηγορι΄ες προϊο΄ντων η΄ προϊο΄ντα, µε΄θοδοι παραγωγη΄ς η΄ υπηρεσι΄ες που καλυ΄πτονται απο΄
την εξουσιοδο΄τηση·

ε)

διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας οι οποι΄ες καλυ΄πτονται απο΄ την εξουσιοδο΄τηση·

στ)

τα µε΄σα, τα οποι΄α χρησιµοποιη΄θηκαν για την εξακρι΄βωση της επα΄ρκειας του οργανισµου΄.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξου΄σιοι
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
και
της ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
Συνελθο΄ντες στο Λουξεµβου΄ργο στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α για την υπογραφη΄ της
Συµφωνι΄ας αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση της πιστο΄τητας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας, ενε΄κριναν τις κατωτε΄ρω κοινε΄ς δηλω΄σεις που επισυνα΄πτονται
στην παρου΄σα τελικη΄ πρα΄ξη:
΄ ρηση του α΄ρθρου 4,
Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε την αναθεω
Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση της ορθη΄ς κλινικη΄ς πρακτικη΄ς και των επιθεωρη΄σεων ΟΚΠ,
Κοινη΄ δη΄λωση για την ενηµε΄ρωση των παραρτηµα΄των,
Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις,
Σηµει΄ωσαν επι΄σης την εξη΄ς δη΄λωση που επισυνα΄πτεται στην παρου΄σα τελικη΄ πρα΄ξη,
∆η΄λωση για τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς,

Hecho en Luxemburgo, el dı́a ventiuno de junio del año mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.
Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som gjordes i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
΄ ρηση του α΄ρθρου 4
σχετικα΄ µε την αναθεω

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση να αναθεωρη΄σουν το α΄ρθρο 4 της συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε
την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση σε θε΄µατα αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας, ιδι΄ως για να συµπεριλα΄βουν τα προϊο΄ντα
καταγωγη΄ς α΄λλων χωρω΄ν, µο΄λις τα µε΄ρη θα ΄εχουν συνα΄ψει µε αυτε΄ς τις χω΄ρες, συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση της πιστο΄τητας.
Εκει΄νη τη στιγµη΄, θα αναθεωρηθου΄ν και οι διατα΄ξεις του τµη΄µατος V του κεφαλαι΄ου 12 της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
΄ ριση της ορθη΄ς κλινικη΄ς πρακτικη΄ς και των επιθεωρη΄σεων ΟΚΠ
σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω

'Οσον αφορα΄ τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα, τα αποτελε΄σµατα των κλινικω΄ν δοκιµω΄ν οι οποι΄ες διενεργη΄θηκαν στην
επικρα΄τεια των µερω΄ν της παρου΄σας συµφωνι΄ας, γι΄νονται επι΄ του παρο΄ντος αποδεκτα΄ για συµπερι΄ληψη σε
αιτη΄σεις για α΄δεια κυκλοφορι΄ας καθω΄ς και στις παραλλαγε΄ς η΄ επεκτα΄σεις τους. Καταρχη΄ν, τα µε΄ρη συµφωνου΄ν
να αποδε΄χονται τις εν λο΄γω κλινικε΄ς δοκιµε΄ς για τις αιτη΄σεις αδειω΄ν κυκλοφορι΄ας. Συµφωνου΄ν να εργαστου΄ν µε
στο΄χο την προσε΄γγιση της ορθη΄ς κλινικη΄ς πρακτικη΄ς, ιδιαι΄τερα εφαρµο΄ζοντας τις προ΄σφατες διακηρυ΄ξεις του
Ελσι΄νκι και του Το΄κιο και ο΄λες τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς σχετικα΄ µε τις κλινικε΄ς δοκιµε΄ς οι οποι΄ες
υιοθετη΄θηκαν στο πλαι΄σιο της διεθνου΄ς ∆ια΄σκεψης για την εναρµο΄νιση. Εντου΄τοις, λο΄γω των νοµοθετικω΄ν
εξελι΄ξεων σχετικα΄ µε τις επιθεωρη΄σεις και τις εγκρι΄σεις των κλινικω΄ν δοκιµω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα, η
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση του επιση΄µου ελε΄γχου των εν λο΄γω δοκιµω΄ν πρε΄πει να εξεταστει΄ στο προσεχε΄ς µε΄λλον και
οι σχετικε΄ς λεπτοµερει΄ς ρυθµι΄σεις πρε΄πει να συµπεριληφθου΄ν σε ειδικο΄ κεφα΄λαιο.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
σχετικα΄ µε την ενηµε΄ρωση των παραρτηµα΄των

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεσµευ΄ονται να ενηµερω΄νουν τα παραρτη΄µατα της συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση σε θε΄µατα αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας το αργο΄τερο ΄ενα µη΄να µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος αυτη΄ς της
συµφωνι΄ας.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις

Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α δηλω΄νουν την προ΄θεση΄ τους να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν στους τοµει΄ς κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος ο΄πως η ενηµε΄ρωση του πρωτοκο΄λλου 2
της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν του 1972, η συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας σε ορισµε΄να κοινοτικα΄
προγρα΄µµατα για την κατα΄ρτιση, τους νε΄ους, τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, τις στατιστικε΄ς και το περιβα΄λλον.
Αυτε΄ς οι διαπραγµατευ΄σεις θα πρε΄πει να προετοιµασθου΄ν γρη΄γορα, µετα΄ το πε΄ρας των σηµερινω΄ν διµερω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων.
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∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς
Το Συµβου΄λιο συµφωνει΄ να συµµετε΄χουν οι εκπρο΄σωποι της Ελβετι΄ας ως παρατηρητε΄ς και για τα σηµει΄α που
τους αφορου΄ν, στις συνεδρια΄σεις των ακο΄λουθων επιτροπω΄ν και οµα΄δων εµπειρογνωµο΄νων:
—

Επιτροπε΄ς προγραµµα΄των για την ΄ερευνα· συµπεριλαµβανοµε΄νης της επιτροπη΄ς επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς
΄ερευνας (CREST)

—

∆ιοικητικη΄ επιτροπη΄ για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση των εργαζοµε΄νων µεταναστω΄ν

—

Οµα΄δα συντονισµου΄ για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των ανωτα΄της εκπαι΄δευσης

—

Συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για τις αεροπορικε΄ς οδου΄ς και για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων του ανταγωνισµου΄
στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.

Αυτε΄ς οι επιτροπε΄ς συνε΄ρχονται χωρι΄ς την παρουσι΄α των αντιπροσω΄πων της Ελβετι΄ας κατα΄ τις ψηφοφορι΄ες.
'Οσον αφορα΄ τις α΄λλες επιτροπε΄ς που ασχολου΄νται µε τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τις παρου΄σες συµφωνι΄ες
και για τους οποι΄ους η Ελβετι΄α ει΄τε µετε΄φερε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο ει΄τε το εφαρµο΄ζει κατ' αντιστοιχι΄α, η
Επιτροπη΄ θα ζητη΄σει τη γνω΄µη εµπειρογνωµο΄νων της Ελβετι΄ας συ΄µφωνα µε τον τυ΄πο του α΄ρθρου 100 της
συµφωνι΄ας ΕΟΧ.
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30.4.2002

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε ορισµε΄νες πτυχε΄ς
που αφορου΄ν τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις
΄ς καλου΄µενη «η Κοινο΄τητα»),
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (εφεξη
αφενο΄ς, και
η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ (εφεξη΄ς καλου΄µενη η «Ελβετι΄α»),
αφετε΄ρου,
αµφο΄τερες εφεξη΄ς καλου΄µενες «τα µε΄ρη»,
΄θειες που ΄εχουν καταβληθει΄ και τις υποχρεω΄σεις που ΄εχουν αναληφθει΄ απο΄ τα µε΄ρη για
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις προσπα

να ελευθερω΄σουν τις αντι΄στοιχες δηµο΄σιες συµβα΄σεις τους, κυρι΄ως µε τη Συµφωνι΄α για τις ∆ηµο΄σιες Συµβα΄σεις
(Σ∆Σ), που συνη΄φθη στο Μαρακε΄ς στις 15 Απριλι΄ου 1994 και τε΄θηκε σε ισχυ΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 1996, και µε
τη θε΄σπιση εθνικω΄ν διατα΄ξεων που προβλε΄πουν το πραγµατικο΄ α΄νοιγµα της αγορα΄ς στον τοµε΄α των δηµοσι΄ων
συµβα΄σεων µε΄σω της προοδευτικη΄ς ελευθε΄ρωσης,
΄ της Επιτροπη΄ς των ΕΚ και
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την αλληλογραφι΄α της 25ης Μαρτι΄ου και της 5ης Μαι΅ου 1994 µεταξυ
της Οµοσπονδιακη΄ς Υπηρεσι΄ας Εξωτερικω΄ν Οικονοµικω΄ν Σχε΄σεων της Ελβετι΄ας,
΄φθη στις 22 Ιουλι΄ου 1972 µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας και της Κοινο΄τητας,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη Συµφωνι΄α που συνη
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιω
΄ σουν και να διευρυ΄νουν το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του αντι΄στοιχου΄ τους παραρτη΄µατος Ι

της Σ∆Σ,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ επι΄σης να συνεχι΄σουν τις προσπα
΄θειες ελευθε΄ρωσης µε την αµοιβαι΄α χορη΄γηση προ΄σβασης στις

συµβα΄σεις προµηθειω΄ν, ΄εργων και υπηρεσιω΄ν που συνα΄πτονται απο΄ τους τηλεπικοινωνιακου΄ς οργανισµου΄ς και
τους σιδηροδροµικου΄ς οργανισµου΄ς, τους φορει΄ς του τοµε΄α της ενε΄ργειας, εκτο΄ς της ηλεκτρικη΄ς και τους
ιδιωτικου΄ς παρο΄χους υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄ οι οποι΄οι λειτουργου΄ν βα΄σει αποκλειστικω΄ν η΄ ειδικω΄ν δικαιωµα΄των
που χορηγου΄νται απο΄ αρµο΄δια αρχη΄ και οι οποι΄οι δραστηριοποιου΄νται στους τοµει΄ς του πο΄σιµου υ΄δατος, της
ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας, των αστικω΄ν µεταφορω΄ν, των αερολιµε΄νων και των ποτα΄µιων και θαλα΄σσιων λιµε΄νων,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

'Αρθρο 1

2.
Η Κοινο΄τητα γνωστοποιει΄ την εν λο΄γω τροποποι΄ηση στη
Γραµµατει΄α του ΠΟΕ εντο΄ς ενο΄ς µηνο΄ς απο΄ την ηµεροµηνι΄α
΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 2
΄ σεις της Ελβετι΄ας
Υποχρεω

΄ σεις της Κοινο΄τητας
Υποχρεω
1. Για να συµπληρω΄σει και να διευρυ΄νει το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των
υποχρεω΄σεων που ΄εχει αναλα΄βει ΄εναντι της Ελβετι΄ας δυνα΄µει της
Συµφωνι΄ας για τις ∆ηµο΄σιες Συµβα΄σεις (Σ∆Σ) που συνη΄φθη στις
15 Απριλι΄ου 1994 στο πλαι΄σιο του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄
Εµπορι΄ου (ΠΟΕ), η Κοινο΄τητα δεσµευ΄εται να τροποποιη΄σει τα
παραρτη΄µατα και τις γενικε΄ς σηµειω΄σεις του προσαρτη΄µατος I της
Σ∆Σ ως εξη΄ς:
στην πρω΄τη περι΄πτωση της γενικη΄ς σηµει΄ωσης αριθ. 2, απαλει΄φεται
η αναφορα΄ στην «Ελβετι΄α» ω΄στε να επιτραπει΄ στους ελβετου΄ς
προµηθευτε΄ς και παρο΄χους υπηρεσιω΄ν να προσφευ΄γουν, συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο XX, κατα΄ της ανα΄θεσης συµβα΄σεων απο΄ τους
φορει΄ς της Κοινο΄τητας που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα 2,
παρα΄γραφος 2.

1.
Για να συµπληρω΄σει και να διευρυ΄νει το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
των υποχρεω΄σεων που ΄εχει αναλα΄βει ΄εναντι της Κοινο΄τητας δυνα΄µει
της Σ∆Σ, η Ελβετι΄α δεσµευ΄εται να τροποποιη΄σει τα παραρτη΄µατα
και τις γενικε΄ς σηµειω΄σεις του προσαρτη΄µατος I της Σ∆Σ ως εξη΄ς:
στο παρα΄ρτηµα 2, κα΄τω απο΄ τον «Κατα΄λογο των φορε΄ων»,
προστι΄θεται το ακο΄λουθο νε΄ο σηµει΄ο µετα΄ το σηµει΄ο 2:
«3.
Οι δηµο΄σιες αρχε΄ς και οι δηµο΄σιοι οργανισµοι΄ σε επι΄πεδο
περιφερειω΄ν και δη΄µων»
2.
Η Ελβετι΄α γνωστοποιει΄ την εν λο΄γω τροποποι΄ηση στη
Γραµµατει΄α του ΠΟΕ εντο΄ς ενο΄ς µηνο΄ς απο΄ την ηµεροµηνι΄α
΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

30.4.2002
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(i)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η παρου΄σα συµφωνι΄α ΄εχει ως στο΄χο να διασφαλι΄σει, σε κλι΄µα
διαφα΄νειας και χωρι΄ς οποιαδη΄ποτε διακριτικη΄ µεταχει΄ριση στους
προµηθευτε΄ς και τους παρο΄χους υπηρεσιω΄ν των δυ΄ο µερω΄ν την
αµοιβαι΄α προ΄σβαση στις συµβα΄σεις προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν,
΄ ν υπηρεσιω΄ν, που
συµπεριλαµβανοµε΄νων των κατασκευαστικω
συνα΄πτονται απο΄ τηλεπικοινωνιακου΄ς οργανισµου΄ς, σιδηροδροµικου΄ς οργανισµου΄ς, φορει΄ς που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α
της ενε΄ργειας, εκτο΄ς της ηλεκτρικη΄ς και ιδιωτικου΄ς παρο΄χους
υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄ των δυ΄ο µερω΄ν.
2.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου, ως:

(α)

«τηλεπικοινωνιακοι΄ οργανισµοι΄» (εφεξη΄ς καλου΄µενοι «TΟ»)
νοου΄νται οι φορει΄ς που θε΄τουν στη δια΄θεση η΄ εκµεταλλευ΄ονται δηµο΄σια τηλεπικοινωνιακα΄ δι΄κτυα η΄ παρε΄χουν µι΄α η΄
περισσο΄τερες δηµο΄σιες τηλεπικοινωνιακε΄ς υπηρεσι΄ες και οι
οποι΄οι ει΄τε ει΄ναι δηµο΄σιες αρχε΄ς η΄ δηµο΄σιες επιχειρη΄σεις,
ει΄τε απολαυ΄ουν αποκλειστικω΄ν η΄ ειδικω΄ν δικαιωµα΄των που
χορηγου΄νται για την α΄σκηση της συγκεκριµε΄νης δραστηριο΄τητας απο΄ αρµο΄δια αρχη΄ ενο΄ς εκ των µερω΄ν·

(β)

«δηµο΄σιες τηλεπικοινωνιακε΄ς υπηρεσι΄ες» νοου΄νται οι υπηρεσι΄ες που συνι΄στανται, συνολικα΄ η΄ εν µε΄ρει, στη µετα΄δοση και
τη δροµολο΄γηση σηµα΄των στο δηµο΄σιο τηλεπικοινωνιακο΄
δι΄κτυο µε΄σω τηλεπικοινωνιακω΄ν µεθο΄δων, µε εξαι΄ρεση τη
ραδιοφωνι΄α και την τηλεο΄ραση·

(δ)

«σιδηροδροµικοι΄ οργανισµοι΄» (εφεξη΄ς καλου΄µενοι «ΣΟ»)
νοου΄νται οι φορει΄ς που ει΄τε ει΄ναι δηµο΄σιες αρχε΄ς η΄ δηµο΄σιες
επιχειρη΄σεις ει΄τε απολαυ΄ουν αποκλειστικω΄ν η΄ ειδικω΄ν δικαιωµα΄των που χορηγου΄νται για την α΄σκηση της συγκεκριµε΄νης
δραστηριο΄τητας απο΄ αρµο΄δια αρχη΄ ενο΄ς εκ των µερω΄ν και
περιλαµβα΄νουν στις δραστηριο΄τητε΄ς τους την εκµετα΄λλευση
δικτυ΄ων που προορι΄ζονται για την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν στο
κοινο΄ στον τοµε΄α των σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν·

(ε)

(στ) «ιδιωτικοι΄ πα΄ροχοι υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄» νοου΄νται οι φορει΄ς
που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τη Σ∆Σ, αλλα΄ απολαυ΄ουν των
αποκλειστικω΄ν η΄ ειδικω΄ν δικαιωµα΄των που χορηγου΄νται για
την α΄σκηση της συγκεκριµε΄νης δραστηριο΄τητας απο΄ αρµο΄δια
΄ ν και οι οποι΄οι δραστηριοποιου΄νται,
αρχη΄ ενο΄ς εκ των µερω
µεταξυ΄ α΄λλων, σε ΄εναν η΄ περισσο΄τερους τοµει΄ς απο΄ αυτου΄ς
που αναφε΄ρονται στα ακο΄λουθα σηµει΄α (i) ΄εως (v):
(i)

«φορει΄ς που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α της ενε΄ργειας,
εκτο΄ς της ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας» νοου΄νται οι φορει΄ς που ει΄τε
ει΄ναι δηµο΄σιες αρχε΄ς η΄ δηµο΄σιες επιχειρη΄σεις ει΄τε απολαυ΄ουν
αποκλειστικω΄ν η΄ ειδικω΄ν δικαιωµα΄των που χορηγου΄νται για
την α΄σκηση της συγκεκριµε΄νης δραστηριο΄τητας απο΄ αρµο΄δια
αρχη΄ ενο΄ς εκ των µερω΄ν και δραστηριοποιου΄νται, µεταξυ΄
α΄λλων, σε ΄εναν η΄ περισσο΄τερους τοµει΄ς απο΄ αυτου΄ς που
αναφε΄ρονται στα ακο΄λουθα σηµει΄α (i) και (ii):

τη δια΄θεση η΄ εκµετα΄λλευση σταθερω΄ν δικτυ΄ων που
προορι΄ζονται για την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄ στον
τοµε΄α της παραγωγη΄ς, της µεταφορα΄ς η΄ της διανοµη΄ς
πο΄σιµου υ΄δατος η΄ την τροφοδο΄τηση των δικτυ΄ων αυτω΄ν
µε πο΄σιµο νερο΄,

(ii) τη δια΄θεση η΄ εκµετα΄λλευση σταθερω΄ν δικτυ΄ων που
προορι΄ζονται για την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄ στον
τοµε΄α της παραγωγη΄ς, της µεταφορα΄ς η΄ της διανοµη΄ς
ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας η΄ την τροφοδο΄τηση των δικτυ΄ων
αυτω΄ν µε ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια,
(iii) τη δια΄θεση αερολιµε΄νων η΄ α΄λλων τερµατικω΄ν σταθµω΄ν
µεταφορικω΄ν µε΄σων σε αεροπορικου΄ς µεταφορει΄ς,
(iv) τη δια΄θεση θαλα΄σσιων η΄ εσωτερικω΄ν λιµε΄νων η΄ α΄λλων
τερµατικω΄ν σταθµω΄ν µεταφορικω΄ν µε΄σων σε θαλα΄σσιους η΄ ποτα΄µιους µεταφορει΄ς,

«δηµο΄σιο τηλεπικοινωνιακο΄ δι΄κτυο» νοει΄ται η προσιτη΄ στο
κοινο΄ τηλεπικοινωνιακη΄ υποδοµη΄ που καθιστα΄ εφικτη΄ τη
µεταφορα΄ σηµα΄των µεταξυ΄ καθορισµε΄νων τερµατικω΄ν
σηµει΄ων του δικτυ΄ου µε συ΄ρµατα, δε΄σµες ερτζιανω΄ν κυµα΄των,
οπτικα΄ η΄ α΄λλα ηλεκτροµαγνητικα΄ µε΄σα·

(γ)

τη δια΄θεση η΄ εκµετα΄λλευση σταθερω΄ν δικτυ΄ων που
προορι΄ζονται για την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄ στον
τοµε΄α της παραγωγη΄ς, της µεταφορα΄ς η΄ της διανοµη΄ς
αερι΄ου η΄ θερµο΄τητας η΄ την τροφοδο΄τηση των εν λο΄γω
δικτυ΄ων µε αε΄ριο η΄ θερµο΄τητα,

(ii) την εκµετα΄λλευση µιας γεωγραφικη΄ς περιοχη΄ς µε σκοπο΄
την αναζη΄τηση η΄ την α΄ντληση πετρελαι΄ου, αερι΄ου, η΄
την εξο΄ρυξη α΄νθρακα η΄ α΄λλων στερεω΄ν καυσι΄µων·

'Αρθρο 3
Στο΄χοι, ορισµοι΄ και πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
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(v)

την εκµετα΄λλευση δικτυ΄ων που προορι΄ζονται για την
παροχη΄ υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄ στον τοµε΄α των αστικω΄ν
µεταφορω΄ν µε σιδηρο΄δροµο, αυτο΄µατα συστη΄µατα,
τραµ, τρο΄λεϊ, λεωφορει΄α η΄ καλω΄δια.

3.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται στους νο΄µους, τους
κανονισµου΄ς και τις πρακτικε΄ς σχετικα΄ µε τις συµβα΄σεις που
συνα΄πτονται απο΄ τους ΤΟ και τους ΣΟ των µερω΄ν, απο΄ τους
φορει΄ς που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α της ενε΄ργειας, εκτο΄ς
της ηλεκτρικη΄ς και απο΄ τους ιδιωτικου΄ς παρο΄χους υπηρεσιω΄ν στο
κοινο΄ (εφεξη΄ς καλου΄µενοι «καλυπτο΄µενοι φορει΄ς»), ο΄πως ορι΄ζονται
στο παρο΄ν α΄ρθρο και καθορι΄ζονται στα παραρτη΄µατα I ΄εως ΙV,
καθω΄ς και στην ανα΄θεση οποιασδη΄ποτε συ΄µβασης απο΄ τους εν
λο΄γω καλυπτο΄µενους φορει΄ς.
4.
Τα α΄ρθρα 4 και 5 εφαρµο΄ζονται στις συµβα΄σεις η΄ τις σειρε΄ς
συµβα΄σεων των οποι΄ων η υπολογιζο΄µενη αξι΄α, χωρι΄ς ΦΠΑ, ισου΄ται
η΄ υπερβαι΄νει:
(α)

στην περι΄πτωση των συµβα΄σεων που συνα΄πτονται απο΄ τους
ΤΟ:
(i)

τα 600 000 EUR η΄ το αντι΄στοιχο ποσο΄ σε ΕΤ∆ για τις
προµη΄θειες και τις υπηρεσι΄ες·

(ii) τα 5 000 000 EUR η΄ το αντι΄στοιχο ποσο΄ σε ΕΤ∆ για
τα ΄εργα·
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(β)
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στην περι΄πτωση των συµβα΄σεων που συνα΄πτονται απο΄ τους
ΣΟ και τους φορει΄ς που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α της
ενε΄ργειας, εκτο΄ς της ηλεκτρικη΄ς:
(i)

(α)

η προ΄σκληση υποβολη΄ς προσφορω΄ν πραγµατοποιει΄ται µε
τη δηµοσι΄ευση προκη΄ρυξης προγραµµατισµε΄νης συ΄µβασης,
προκη΄ρυξης σχεδι΄ου συ΄µβασης η΄ προκη΄ρυξης σχετικα΄ µε το
συ΄στηµα προεπιλογη΄ς. Οι εν λο΄γω προκηρυ΄ξεις η΄ η συ΄νοψη
των κυριοτε΄ρων στοιχει΄ων τους δηµοσιευ΄ονται σε τουλα΄χιστον µι΄α απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες της Σ∆Σ σε εθνικο΄
επι΄πεδο στην περι΄πτωση της Ελβετι΄ας, αφενο΄ς, και σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, αφετε΄ρου. Περιε΄χουν ο΄λες τις απαραι΄τητες
πληροφορι΄ες για την εξεταζο΄µενη συ΄µβαση, συµπεριλαµβανοµε΄νης, αν ει΄ναι δυνατο΄ν, της φυ΄σης της διαδικασι΄ας
συ΄ναψης συµβα΄σεων που θα εφαρµοστει΄·

(β)

οι καθοριζο΄µενες προθεσµι΄ες πρε΄πει να επαρκου΄ν ω΄στε οι
προµηθευτε΄ς η΄ οι πα΄ροχοι υπηρεσιω΄ν να ΄εχουν τη δυνατο΄τητα
να καταρτι΄σουν και να καταθε΄σουν τις προσφορε΄ς τους·

(γ)

το υλικο΄ τεκµηρι΄ωσης που αφορα΄ την προ΄σκληση υποβολη΄ς
προσφορω΄ν περιλαµβα΄νει ο΄λες τις απαραι΄τητες πληροφορι΄ες,
και κυρι΄ως τις τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς, καθω΄ς και τα κριτη΄ρια
επιλογη΄ς και κατακυ΄ρωσης των συµβα΄σεων, ω΄στε οι υποψη΄φιοι να ει΄ναι σε θε΄ση να υποβα΄λουν ΄εγκυρες προσφορε΄ς. Το
υλικο΄ τεκµηρι΄ωσης υποβα΄λλεται στους προµηθευτε΄ς και τους
παρο΄χους υπηρεσιω΄ν κατο΄πιν σχετικη΄ς αι΄τησης·

(δ)

τα κριτη΄ρια επιλογη΄ς τηρου΄ν την αρχη΄ της µη διακριτικη΄ς
µεταχει΄ρισης. Τα συστη΄µατα προεπιλογη΄ς που εφαρµο΄ζονται
απο΄ τους καλυπτο΄µενους φορει΄ς βασι΄ζονται σε προκαθορισµε΄να κριτη΄ρια µη διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης και οι λεπτοµε΄ρειες και οι ο΄ροι συµµετοχη΄ς στα συστη΄µατα αυτα΄
παρε΄χονται κατο΄πιν αι΄τησης·

(ε)

τα κριτη΄ρια κατακυ΄ρωσης των συµβα΄σεων µπορου΄ν να ει΄ναι
ει΄τε τα κριτη΄ρια της πλε΄ον συµφε΄ρουσας προσφορα΄ς απο΄
οικονοµικη΄ α΄ποψη, γεγονο΄ς που συνεπα΄γεται ειδικα΄ κριτη΄ρια
αξιολο΄γησης, ο΄πως η ηµεροµηνι΄α παρα΄δοσης η΄ εκτε΄λεσης, η
σχε΄ση κο΄στους-αποτελεσµατικο΄τητας, η ποιο΄τητα, η τεχνικη΄
αξι΄α, η εξυπηρε΄τηση µετα΄ την πω΄ληση, οι εγγυη΄σεις σχετικα΄
µε τα ανταλλακτικα΄, η τιµη΄ κτλ., ει΄τε το µο΄νο κριτη΄ριο της
προσφορα΄ς µε τη χαµηλο΄τερη τιµη΄.

τα 400 000 EUR η΄ το αντι΄στοιχο ποσο΄ σε ΕΤ∆ για τις
προµη΄θειες και τις υπηρεσι΄ες·

(ii) τα 5 000 000 EUR η΄ το αντι΄στοιχο ποσο΄ σε ΕΤ∆ για
τα ΄εργα·
(γ)

στην περι΄πτωση συµβα΄σεων που συνα΄πτονται απο΄ ιδιωτικου΄ς
παρο΄χους υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄:
(i)

τα 400 000 ΕΤ∆ η΄ το αντι΄στοιχο ποσο΄ σε ευρω΄ για τις
προµη΄θειες και τις υπηρεσι΄ες·

(ii) τα 5 000 000 ΕΤ∆ η΄ το αντι΄στοιχο ποσο΄ σε ευρω΄ για
τα ΄εργα.
Η µετατροπη΄ των ευρω΄ σε ΕΤ∆ πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε
τις διαδικασι΄ες που ορι΄ζονται στη Συµφωνι΄α για τις ∆ηµο΄σιες
Συµβα΄σεις (Σ∆Σ).
5.
Το παρο΄ν κεφα΄λαιο δεν εφαρµο΄ζεται στις συµβα΄σεις που
συνα΄πτουν οι ΤΟ για τις αγορε΄ς τους που αποβλε΄πουν
αποκλειστικα΄ στην παροχη΄ µιας η΄ περισσοτε΄ρων τηλεπικοινωνιακω΄ν
υπηρεσιω΄ν, ο΄ταν α΄λλοι φορει΄ς ει΄ναι ελευ΄θεροι να παρε΄χουν τις
΄διες
ι
ι
υπηρεσι΄ες στην ΄δια
ι
γεωγραφικη΄ περιοχη΄ υπο΄ τις ΄διες
ουσιαστικα΄ συνθη΄κες. Κα΄θε µε΄ρος ενηµερω΄νει τον αντισυµβαλλο΄µενο για τις συµβα΄σεις αυτε΄ς το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν. Η δια΄ταξη
αυτη΄ εφαρµο΄ζεται, επι΄σης, µε τις ως α΄νω προϋποθε΄σεις στις
συµβα΄σεις που συνα΄πτουν οι ΣΟ, οι φορει΄ς που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α της ενε΄ργειας, εκτο΄ς της ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας και
οι ιδιωτικοι΄ πα΄ροχοι υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄ µο΄λις οι τοµει΄ς αυτοι΄
ελευθερωθου΄ν.
6.
'Οσον αφορα΄ τις υπηρεσι΄ες, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
κατασκευαστικω΄ν υπηρεσιω΄ν, η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται
σε εκει΄νες που απαριθµου΄νται στα παραρτη΄µατα VI και VII της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.
7.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν εφαρµο΄ζεται στους καλυπτο΄µενους φορει΄ς εφο΄σον πληρου΄ν τις προϋποθε΄σεις που αναφε΄ρονται,
για τη µεν Κοινο΄τητα, στο α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 4, το α΄ρθρο 2,
παρα΄γραφος 5, το α΄ρθρο 3, το α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 1, το
α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 1, το α΄ρθρο 9, παρα΄γραφος 1, τα α΄ρθρα 10,
11, 12 και το α΄ρθρο 13, παρα΄γραφος 1, της οδηγι΄ας 93/38/EK,
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 98/4/EK (ΕΕ L 101
της 4.14.1998, σ. 1), για δε την Ελβετι΄α, στα παραρτη΄µατα VI και
VIII.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν εφαρµο΄ζεται επι΄σης στις συµβα΄σεις που
συνα΄πτονται απο΄ τους ΣΟ, εφο΄σον ΄εχουν ως αντικει΄µενο την
αγορα΄ η΄ τη µι΄σθωση προϊο΄ντων που προορι΄ζονται για την
αναχρηµατοδο΄τηση των συµβα΄σεων προµηθειω΄ν που συνη΄φθησαν
συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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2.
Τα µε΄ρη µεριµνου΄ν ω΄στε οι τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς που
ορι΄ζονται απο΄ τους καλυπτο΄µενους φορει΄ς στο υλικο΄ τεκµηρι΄ωσης
να καθορι΄ζονται σε συνα΄ρτηση µε τις ιδιο΄τητες χρη΄σης του
προϊο΄ντος παρα΄ σε συνα΄ρτηση µε το σχεδιασµο΄ του η΄ τα
περιγραφικα΄ χαρακτηριστικα΄ του. Οι εν λο΄γω προδιαγραφε΄ς
βασι΄ζονται σε διεθνη΄ προ΄τυπα η΄, ελλει΄ψει αυτω΄ν, σε εθνικου΄ς
τεχνικου΄ς κανο΄νες, σε αναγνωρισµε΄να εθνικα΄ προ΄τυπα η΄ σε
αναγνωρισµε΄να προ΄τυπα και αναγνωρισµε΄νους κανονισµου΄ς
κατασκευη΄ς. Απαγορευ΄εται κα΄θε εγκεκριµε΄νη η΄ εφαρµοζο΄µενη
τεχνικη΄ προδιαγραφη΄ που ΄εχει ως αντικει΄µενο η΄ αποτε΄λεσµα
καλυπτο΄µενος φορε΄ας του ενο΄ς µε΄ρους να παρεµποδι΄ζει αδικαιολο΄γητα την αγορα΄ αγαθω΄ν η΄ υπηρεσιω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ τον
αντισυµβαλλο΄µενο και να παρακωλυ΄ει τις ανταλλαγε΄ς των εν λο΄γω
αγαθω΄ν η΄ υπηρεσιω΄ν µεταξυ΄ των µερω΄ν.

'Αρθρο 5

'Αρθρο 4

∆ιαδικασι΄ες προσφυγη΄ς

∆ιαδικασι΄ες συ΄ναψης συµβα΄σεων

1.
Τα µε΄ρη θεσπι΄ζουν α΄νευ διακρι΄σεων, ταχει΄ες, διαφανει΄ς και
αποτελεσµατικε΄ς διαδικασι΄ες που θα επιτρε΄ψουν στους προµηθευτε΄ς και τους παρο΄χους υπηρεσιω΄ν να προσφυ΄γουν κατα΄ των
εικαζοµε΄νων παραβια΄σεων της συµφωνι΄ας που διαπρα΄χθηκαν στο
πλαι΄σιο της συ΄ναψης συµβα΄σεων στις οποι΄ες ΄εχουν η΄ ει΄χαν
συµφε΄ρον. Εφαρµο΄ζονται οι διαδικασι΄ες προσφυγη΄ς που καθορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα V.

1.
Τα µε΄ρη µεριµνου΄ν ω΄στε οι διαδικασι΄ες και οι πρακτικε΄ς
συ΄ναψης συµβα΄σεων που εφαρµο΄ζουν οι καλυπτο΄µενοι φορει΄ς
τους να συνα΄δουν µε τις αρχε΄ς της µη διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης,
της διαφα΄νειας και της δικαιοσυ΄νης. Οι εν λο΄γω διαδικασι΄ες και
πρακτικε΄ς πληρου΄ν τουλα΄χιστον τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
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2.
Τα µε΄ρη µεριµνου΄ν ω΄στε οι αντι΄στοιχοι καλυπτο΄µενοι φορει΄ς
να φυλα΄σσουν για τουλα΄χιστον τρι΄α χρο΄νια ο΄λα τα ΄εγγραφα που
αφορου΄ν τις διαδικασι΄ες συ΄ναψης συµβα΄σεων που αναφε΄ρονται
στο παρο΄ν κεφα΄λαιο.
3.
Τα µε΄ρη µεριµνου΄ν ω΄στε οι αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται απο΄
τα αρµο΄δια για τις διαδικασι΄ες προσφυγη΄ς ο΄ργανα να εκτελου΄νται
δεο΄ντως.
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3.
'Οσον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες και πρακτικε΄ς συ΄ναψης συµβα΄σεων κα΄τω των τιµω΄ν κατωφλι΄ου που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 3,
παρα΄γραφος 4, τα µε΄ρη δεσµευ΄ονται να ενθαρρυ΄νουν τους
καλυπτο΄µενους φορει΄ς τους να αντιµετωπι΄ζουν τους προµηθευτε΄ς
και τους παρο΄χους υπηρεσιω΄ν του αντισυµβαλλο΄µενου συ΄µφωνα
µε τις διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 1. Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι, το
αργο΄τερο πε΄ντε ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, θα αξιολογηθει΄ η λειτουργι΄α της εν λο΄γω δια΄ταξης
υπο΄ το φως των εµπειριω΄ν στις αµοιβαι΄ες σχε΄σεις. Για το
σκοπο΄ αυτο΄, η Μικτη΄ Επιτροπη΄ θα καταρτι΄σει καταλο΄γους των
περιπτω΄σεων στις οποι΄ες εφαρµο΄ζεται η αρχη΄ που αναφε΄ρεται στο
παρο΄ν α΄ρθρο 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 6
Μη διακριτικη΄ µεταχει΄ριση
1. Τα µε΄ρη µεριµνου΄ν ω΄στε, στις διαδικασι΄ες και πρακτικε΄ς που
ακολουθου΄ν για τη συ΄ναψη συµβα΄σεων που υπερβαι΄νουν τις τιµε΄ς
κατωφλι΄ου οι οποι΄ες καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 4,
οι καλυπτο΄µενοι φορει΄ς που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στην επικρα΄τεια΄
τους:
(α)

να µην παρε΄χουν στα προϊο΄ντα, τις υπηρεσι΄ες, τους προµηθευτε΄ς και τους παρο΄χους υπηρεσιω΄ν του αντισυµβαλλο΄µενου λιγο΄τερο ευνοϊκη΄ µεταχει΄ριση απο΄ εκει΄νη που παρε΄χεται
(i)

στα εθνικα΄ προϊο΄ντα, τις εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες και τους
εθνικου΄ς προµηθευτε΄ς και παρο΄χους υπηρεσιω΄ν, η΄

(ii) στα προϊο΄ντα, τις υπηρεσι΄ες, τους προµηθευτε΄ς και
τους παρο΄χους υπηρεσιω΄ν τρι΄των χωρω΄ν·
(β)

να µην αντιµετωπι΄ζουν τον εγκατεστηµε΄νο στην εθνικη΄
επικρα΄τεια προµηθευτη΄ η΄ τον πα΄ροχο υπηρεσιω΄ν λιγο΄τερο
ευνοϊκα΄ απ' ο΄,τι ΄εναν α΄λλο προµηθευτη΄ η΄ πα΄ροχο υπηρεσιω΄ν
που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος στην εθνικη΄ επικρα΄τεια, ανα΄λογα
µε το βαθµο΄ ελε΄γχου η΄ το ποσοστο΄ συµµετοχη΄ς φυσικω΄ν η΄
νοµικω΄ν προσω΄πων του αντισυµβαλλο΄µενου·

(γ)

να µην εφαρµο΄ζουν διακριτικη΄ µεταχει΄ριση ΄εναντι προµηθευτω΄ν η΄ παρο΄χων υπηρεσιω΄ν εγκατεστηµε΄νων στην εθνικη΄
επικρα΄τεια εξαιτι΄ας του γεγονο΄τος ο΄τι το προϊο΄ν η΄ η υπηρεσι΄α
που παρε΄χονται προε΄ρχονται απο΄ τον αντισυµβαλλο΄µενο·

(δ)

να µην απαιτου΄ν αντισταθµιστικα΄ οφε΄λη («offsets») κατα΄ την
προεπιλογη΄ και την επιλογη΄ των προϊο΄ντων, υπηρεσιω΄ν,
προµηθευτω΄ν και παρο΄χων υπηρεσιω΄ν, ου΄τε κατα΄ την αξιολο΄γηση των προσφορω΄ν και την κατακυ΄ρωση των συµβα΄σεων.

2.
Τα µε΄ρη δεν επιβα΄λλουν, ου΄τε στις αρµο΄διες αρχε΄ς, ου΄τε
στους καλυπτο΄µενους φορει΄ς, µε οποιονδη΄ποτε τρο΄πο, α΄µεσα η΄
΄εµµεσα διακριτικη΄ µεταχει΄ριση. Στο παρα΄ρτηµα Χ παρατι΄θεται
αναλυτικο΄ς κατα΄λογος των τοµε΄ων ο΄που ενδε΄χεται να σηµειωθει΄
διακριτικη΄ µεταχει΄ριση.

4.
Οι αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, και ειδικο΄τερα
στα σηµει΄α (α) (i) και στις παραγρα΄φους 2 και 3, ισχυ΄ουν µε την
επιφυ΄λαξη των µε΄τρων που καθι΄στανται απαραι΄τητα απο΄ τη
διαδικασι΄α ολοκλη΄ρωσης της ΕΚ και απο΄ τη δηµιουργι΄α και τη
λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς της, καθω΄ς και απο΄ την
ανα΄πτυξη της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς της Ελβετι΄ας. Οµοι΄ως, οι αρχε΄ς
αυτε΄ς, ιδι΄ως εκει΄νες που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο (α) (ii), ισχυ΄ουν
µε την επιφυ΄λαξη της προτιµησιακη΄ς µεταχει΄ρισης που παρε΄χεται
δυνα΄µει των υφιστα΄µενων η΄ µελλοντικω΄ν συµφωνιω΄ν περιφερειακη΄ς
οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης. Ωστο΄σο, η εφαρµογη΄ της συγκεκριµε΄νης δια΄ταξης δεν πρε΄πει να θε΄σει σε κι΄νδυνο την οικονοµι΄α
της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Τα µε΄τρα στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται η
παρα΄γραφος αυτη΄ απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα IX· κα΄θε µε΄ρος
δυ΄ναται να γνωστοποιει΄ α΄λλα µε΄τρα που να πληρου΄ν τις προϋποθε΄σεις της εν λο΄γω παραγρα΄φου. Πραγµατοποιου΄νται διαβουλευ΄σεις κατο΄πιν αι΄τησης ενο΄ς εκ των µερω΄ν στη Μικτη΄ Επιτροπη΄ ω΄στε
να διατηρει΄ται η ορθη΄ λειτουργι΄α της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 7
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1.
'Οπως απαιτει΄ η ορθη΄ εφαρµογη΄ του κεφαλαι΄ου II, τα µε΄ρη
ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α για τις υπο΄ εξε΄ταση τροποποιη΄σεις των
σχετικω΄ν νοµοθεσιω΄ν τους που εµπι΄πτουν η΄ ενδε΄χεται να εµπι΄πτουν
στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας (προτα΄σεις
οδηγιω΄ν, νοµοσχε΄δια και διατα΄γµατα και σχε΄δια τροποποιη΄σεων
της ∆ιακαντονικη΄ς συµφωνι΄ας).
2.
Κα΄θε µε΄ρος ενηµερω΄νει επι΄σης τον αντισυµβαλλο΄µενο για
οποιοδη΄ποτε α΄λλο ζη΄τηµα σχετικα΄ µε την ερµηνει΄α και την
εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
3.
Τα µε΄ρη ανακοινω΄νουν µεταξυ΄ τους τα ονο΄µατα και τις
διευθυ΄νσεις των «σηµει΄ων επαφη΄ς» που ει΄ναι επιφορτισµε΄να µε την
παροχη΄ πληροφοριω΄ν για τους κανο΄νες δικαι΄ου που εµπι΄πτουν στο
πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας καθω΄ς και της Σ∆Σ,
ακο΄µη και σε τοπικο΄ επι΄πεδο.

'Αρθρο 8
Εποπτικη΄ αρχη΄
1.
Η εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας αποτελει΄, σε κα΄θε
µε΄ρος, αντικει΄µενο εποπτει΄ας απο΄ µια ανεξα΄ρτητη αρχη΄. Η αρχη΄
αυτη΄ ει΄ναι αρµο΄δια να παραλαµβα΄νει κα΄θε αι΄τηµα η΄ καταγγελι΄α
σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας και ενεργει΄
γρη΄γορα και αποτελεσµατικα΄.
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2.
Το αργο΄τερο δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, η εν λο΄γω αρχη΄ θα ΄εχει επι΄σης την αρµοδιο΄τητα να
κινει΄ διαδικασι΄ες η΄ να προβαι΄νει σε διοικητικε΄ς η΄ δικαστικε΄ς
ενε΄ργειες κατα΄ των καλυπτο΄µενων φορε΄ων σε περι΄πτωση παραβι΄ασης της παρου΄σας συµφωνι΄ας στο πλαι΄σιο µιας διαδικασι΄ας
συ΄ναψης συµβα΄σεων.

'Αρθρο 9
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3.
Για να διασφαλι΄σει την ορθη΄ λειτουργι΄α της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, η Μικτη΄ Επιτροπη΄ συνε΄ρχεται τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄
το χρο΄νο η΄ κατο΄πιν αι΄τησης ενο΄ς εκ των µερω΄ν.
4.
Η Μικτη΄ Επιτροπη΄ εξετα΄ζει περιοδικα΄ τα παραρτη΄µατα της
παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα οποι΄α δυ΄ναται να τροποποιει΄ κατο΄πιν
αι΄τησης ενο΄ς εκ των µερω΄ν.

Επει΄γοντα µε΄τρα

'Αρθρο 12

1.
'Οταν το ΄ενα µε΄ρος θεωρει΄ ο΄τι ο αντισυµβαλλο΄µενος δεν
τη΄ρησε τις υποχρεω΄σεις που του αναλογου΄ν δυνα΄µει της παρου΄σας
συµφωνι΄ας η΄ ο΄τι νοµοθετικη΄ η΄ κανονιστικη΄ δια΄ταξη η΄ πρακτικη΄
του αντισυµβαλλο΄µενου περιορι΄ζει η΄ απειλει΄ να περιορι΄σει
σηµαντικα΄ τα πλεονεκτη΄µατα που του προσφε΄ρει η παρου΄σα
συµφωνι΄α και ο΄τι εφο΄σον τα µε΄ρη δεν µπορου΄ν να συµφωνη΄σουν
γρη΄γορα ο΄σον αφορα΄ το κατα΄λληλο αντιστα΄θµισµα η΄ α΄λλη
επι΄λυση της διαφορα΄ς, το θιγο΄µενο µε΄ρος µπορει΄, µε την επιφυ΄λαξη
των α΄λλων δικαιωµα΄των και υποχρεω΄σεων που απορρε΄ουν για
εκει΄νο απο΄ το διεθνε΄ς δι΄καιο, να αναστει΄λει εν µε΄ρει η΄, αν παραστει΄
ανα΄γκη, πλη΄ρως την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας, οπο΄τε
αµε΄σως ενηµερω΄νει σχετικω΄ς τον αντισυµβαλλο΄µενο. Το θιγο΄µενο
µε΄ρος µπορει΄ επι΄σης να θε΄σει τε΄λος στη συµφωνι΄α δυνα΄µει του
α΄ρθρου 18, παρα΄γραφος 3.

΄ν
Tεχνολογι΄ες των πληροφοριω

2.
Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς και η δια΄ρκεια ισχυ΄ος των εν λο΄γω
µε΄τρων πρε΄πει να περιορι΄ζονται στο βαθµο΄ που απαιτει΄ται για τη
ρυ΄θµιση της κατα΄στασης και τη διασφα΄λιση, αν χρειαστει΄, της
ισορροπι΄ας µεταξυ΄ των δικαιωµα΄των και των υποχρεω΄σεων που
απορρε΄ουν απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α.

'Αρθρο 10
΄ν
∆ιευθε΄τηση των διαφορω
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µπορει΄ να υποβα΄λει κα΄θε διαφορα΄
σχετικα΄ µε την ερµηνει΄α η΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας
στη Μικτη΄ Επιτροπη΄. Η Μικτη΄ Επιτροπη΄ προσπαθει΄ να επιλυ΄σει τη
διαφορα΄. Στη Μικτη΄ Επιτροπη΄ παρε΄χονται ο΄λα τα πληροφοριακα΄
στοιχει΄α για τη διενε΄ργεια εµπεριστατωµε΄νης εξε΄τασης της
κατα΄στασης, ω
΄ στε να εξευρεθει΄ αποδεκτη΄ λυ΄ση. Για το σκοπο΄ αυτο΄,
η Μικτη΄ Επιτροπη΄ πρε΄πει να εξετα΄σει ο΄λες τις δυνατο΄τητες που
επιτρε΄πουν τη διατη΄ρηση της ορθη΄ς λειτουργι΄ας της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 11
Μικτη΄ Επιτροπη΄
1.
Ιδρυ΄εται Μικτη΄ Επιτροπη΄ που ει΄ναι αρµο΄δια για τη διαχει΄ριση
και την ορθη΄ εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Για το σκοπο΄
αυτο΄, η Μικτη΄ Επιτροπη΄ προβαι΄νει σε ανταλλαγη΄ απο΄ψεων και
πληροφοριω΄ν και συνιστα΄ το πλαι΄σιο των διαβουλευ΄σεων µεταξυ΄
των µερω΄ν.

1.
Τα µε΄ρη συνεργα΄ζονται για να διασφαλι΄ζουν ο΄τι οι σχετικε΄ς
µε τις συµβα΄σεις πληροφορι΄ες που περιλαµβα΄νονται στις βα΄σεις
δεδοµε΄νων τους, και κυρι΄ως οι προκηρυ΄ξεις και οι φα΄κελοι της
προ΄σκλησης υποβολη΄ς προσφορω΄ν, ει΄ναι συγκρι΄σιµες ως προς
την ποιο΄τητα και τη δυνατο΄τητα προ΄σβασης. Οµοι΄ως, τα µε΄ρη
συνεργα΄ζονται για να διασφαλι΄ζουν ο΄τι οι πληροφορι΄ες που
ανταλλα΄σσονται ηλεκτρονικω΄ς µεταξυ΄ των ενδιαφεροµε΄νων για τις
ανα΄γκες των δηµοσι΄ων συµβα΄σεων ει΄ναι συγκρι΄σιµες ως προς την
ποιο΄τητα και τη δυνατο΄τητα προ΄σβασης.
2.
Λαµβα΄νοντας δεο΄ντως υπο΄ψη τα προβλη΄µατα διαλειτουργικο΄τητας και διασυ΄νδεσης, τα µε΄ρη, αφου΄ συµφωνη΄σουν ο΄τι οι
πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 ει΄ναι συγκρι΄σιµες, λαµβα΄νουν τα απαραι΄τητα µε΄τρα ω΄στε να παρε΄χουν στους
προµηθευτε΄ς και τους παρο΄χους υπηρεσιω΄ν του αντισυµβαλλο΄µενου προ΄σβαση στις σχετικε΄ς µε τις συµβα΄σεις πληροφορι΄ες που
περιλαµβα΄νονται στις βα΄σεις δεδοµε΄νων τους και κυρι΄ως στις
προκηρυ΄ξεις προ΄σκλησης υποβολη΄ς προσφορω΄ν. Συνεπω΄ς, κα΄θε
µε΄ρος παρε΄χει στους προµηθευτε΄ς και τους παρο΄χους υπηρεσιω΄ν
του αντισυµβαλλο΄µενου προ΄σβαση στα ηλεκτρονικα΄ του συστη΄µατα συ΄ναψης συµβα΄σεων, και κυρι΄ως στα ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα
προ΄σκλησης υποβολη΄ς προσφορω΄ν. Τα µε΄ρη συµµορφω΄νονται
εξα΄λλου µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου XXIV, παρα΄γραφος 8, της
Σ∆Σ.

'Αρθρο 13
Υλοποι΄ηση
1.
Τα µε΄ρη λαµβα΄νουν κα΄θε γενικο΄ η΄ ειδικο΄ µε΄τρο κατα΄λληλο
να εξασφαλι΄σει την εκπλη΄ρωση των υποχρεω΄σεων που απορρε΄ουν
απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α.
2.
Τα µε΄ρη απε΄χουν απο΄ κα΄θε µε΄τρο που δυ΄ναται να θε΄σει
σε κι΄νδυνο την πραγµατοποι΄ηση των σκοπω΄ν της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 14
Επανεξε΄ταση

2.
Η Μικτη΄ Επιτροπη΄ αποτελει΄ται απο΄ εκπροσω΄πους των
µερω΄ν και αποφαι΄νεται κατο΄πιν κοινη΄ς συµφωνι΄ας. Καταρτι΄ζει τον
εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της και δυ΄ναται να συγκροτει΄ οµα΄δες
εργασι΄ας για να την βοηθου΄ν στο ΄εργο της.

Τα µε΄ρη επανεξετα΄ζουν τη λειτουργι΄α της παρου΄σας συµφωνι΄ας
τρι΄α χρο΄νια µετα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της, µε σκοπο΄ να
βελτιω΄σουν, αν χρεια΄ζεται, την εφαρµογη΄ της.
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'Αρθρο 15
Σχε΄ση µε τις συµφωνι΄ες του ΠΟΕ
΄ µατα και τις υποχρεω΄σεις
Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν θι΄γει τα δικαιω
που απορρε΄ουν για τα µε΄ρη απο΄ τις συµφωνι΄ες που ΄εχουν συνα΄ψει
στο πλαι΄σιο του ΠΟΕ.

'Αρθρο 16
Εδαφικο΄ πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
Η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται, αφενο΄ς, στις επικρα΄τειες
ο΄που η Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
εφαρµο΄ζεται µε τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στην εν λο΄γω
συνθη΄κη και, αφετε΄ρου, στην επικρα΄τεια της Ελβετι΄ας.

'Αρθρο 17
Παραρτη΄µατα
Τα παραρτη΄µατα της παρου΄σας συµφωνι΄ας αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο τµη΄µα της.

'Αρθρο 18
'Εναρξη ισχυ΄ος και δια΄ρκεια
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α κυρω΄νεται η΄ εγκρι΄νεται απο΄ τα µε΄ρη
συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που εφαρµο΄ζουν. Τι΄θεται σε ισχυ΄ την
πρω΄τη ηµε΄ρα του δευ΄τερου µη΄να µετα΄ την τελευται΄α γνωστοποι΄ηση

L 114/435

της κατα΄θεσης των εγγρα΄φων κυ΄ρωσης η΄ ΄εγκρισης και των επτα΄
ακο΄λουθων συµφωνιω΄ν:
—

συµφωνι΄α σχετικα΄ µε ορισµε΄νες πτυχε΄ς που αφορου΄ν τις
δηµο΄σιες συµβα΄σεις

—

συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων

—

συµφωνι΄α για τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς

—

συµφωνι΄α για σχετικα΄ µε τις σιδηροδροµικε΄ς και οδικε΄ς
µεταφορε΄ς εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν

—

συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων

—

συµφωνι΄α αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση
της πιστο΄τητας

—

συµφωνι΄α επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς συνεργασι΄ας.

2.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συνα΄πτεται για αρχικη΄ περι΄οδο επτα΄
ετω΄ν. Παρατει΄νεται επ' αο΄ριστον, αν η Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α δεν
ενηµερω΄σει περι΄ του αντιθε΄του τον αντισυµβαλλο΄µενο πριν απο΄ τη
λη΄ξη της αρχικη΄ς περιο΄δου. Σε περι΄πτωση σχετικη΄ς ενηµε΄ρωσης,
εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.
3.
Η Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α µπορου΄ν να καταγγει΄λουν την
παρου΄σα συµφωνι΄α, γνωστοποιω΄ντας την απο΄φαση΄ τους στον
αντισυµβαλλο΄µενο. Σε περι΄πτωση σχετικη΄ς γνωστοποι΄ησης, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.
4.
Οι επτα΄ συµφωνι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
παυ΄ουν να ισχυ΄ουν ΄εξι µη΄νες µετα΄ την παραλαβη΄ της γνωστοποι΄ησης σχετικα΄ µε τη µη παρα΄ταση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2
η΄ µε την καταγγελι΄α που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer
por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa
y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to
eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet
hver af disse tekster har samme gyldighed.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist
in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer,
niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α. Η παρου΄δα συµφωνι΄α καταρτι΄ζεται εις
διπλου΄ν στα αγγλικα΄, τα γαλλικα΄, τα γερµανικα΄, τα δανικα΄, τα ελληνικα΄, τα ισπανικα΄, τα ιταλικα΄, τα ολλανδικα΄, τα
πορτογαλικα΄, τα σουηδικα΄ και τα φινλανδικα΄, καθε΄να απο΄ τα κει΄µενα αυτα΄ ει΄ναι αυθεντικο΄.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is
drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish
and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double
exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise,
portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice
copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca;
ognuno di questi testi fa ugualmente fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld
in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de
Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
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Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido
em exemplar duplo, nas lı́nguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana,
neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin,
italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä
todistusvoimainen.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska,
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är
lika giltiga.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 3, παρα΄γραφοι 1, 2 α) ΄εως γ) και 5, της συµφωνι΄ας)
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Παρα΄ρτηµα Ι Α — Κοινο΄τητα
Βε΄λγιο

Belgacom

∆ανι΄α

Tele Danmark A/S και θυγατρικε΄ς

Γερµανι΄α

Deutsche Bundespost Telekom

Ελλα΄ς

OTE/Hellenic Telecom Organisation

Ισπανι΄α

Telefónica de España S.A

Γαλλι΄α

France Telecom

Ιρλανδι΄α

Telecom Eireann

Ιταλι΄α

Telecom Italia

Λουξεµβου΄ργο

Administration des postes et télécommunications

Κα΄τω χω΄ρες

Koninklijke PTT Nederland NV και θυγατρικε΄ς, εκτο΄ς της PTT Post BV

Αυστρι΄α

Österreichische Post und Telekommunikation (PTT)

Πορτογαλι΄α

Portugal Telecom και θυγατρικε΄ς

Φινλανδι΄α

Sonera

Σουηδι΄α

Telia

Ηνωµε΄νο Βασιλει΄ο

British Telecommunications (BT)
City of Kingston upon Hull

Οι ανωτε΄ρω τηλεπικοινωνιακοι΄ οργανισµοι΄ καλυ΄πτονται, εφο΄σον εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας 93/38, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 98/4 της 16ης Φεβρουαρι΄ου 1998 (ΕΕ L 101 της 4.4.1998, σ. 1).

Παρα΄ρτηµα Ι B — Ελβετι΄α

Προσδιορισµο΄ς των φορε΄ων που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α των τηλεπικοινωνιω
΄ ν συ΄µφωνα µε το ΄αρθρο 3,
παρα΄γραφοι 1 και 2 α) ΄εως γ), της συµφωνι΄ας
Πα΄ροχοι δηµο΄σιων τηλεπικοινωνιακω΄ν υπηρεσιω΄ν δυνα΄µει παραχω΄ρησης κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 66, εδα΄φιο 1, του
νο΄µου «loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997».
Π.χ.: Swisscom.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 3, παρα΄γραφοι 1, 2 δ) και 5 της συµφωνι΄ας)

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Παρα΄ρτηµα ΙΙ Α — Κοινο΄τητα
Βε΄λγιο

Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen.

∆ανι΄α

Danske Statsbaner (DSB)
Οι φορει΄ς που λειτουργου΄ν/ε΄χουν ιδρυθει΄ δυνα΄µει του νο΄µου lov nr. 295 af 6. Juni 1984
om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. August 1977.

Γερµανι΄α

Deutsche Bundesbahn
'Αλλοι πα΄ροχοι υπηρεσιω΄ν σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν στο κοινο΄, που λειτουργου΄ν συ΄µφωνα
µε την παρα΄γραφο 2 Abs. 1 του νο΄µου Αllgemeines Eisenbahngesetz vom 29 March 1951.

Ελλα΄ς

Οργανισµο΄ς Σιδηροδρο΄µων Ελλα΄δος (ΟΣΕ)

Ισπανι΄α

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).
Ferrocarriles de Vı́a Estrecha (FEVE).
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Eusko Trenbideak (Bilbao).
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).

Γαλλι΄α

Η Société nationale des chémins de fer français και α΄λλα σιδηροδροµικα΄ δι΄κτυα ανοιχτα΄ στο
κοινο΄, που αναφε΄ρονται στο νο΄µο loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre
1982, titre II, chapitre 1er du transport ferroviaire.

Ιρλανδι΄α

Iarnrod Éireann (Irish Rail).

Ιταλι΄α

Ferrovie dello Stato
Οι πα΄ροχοι υπηρεσιω΄ν σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν στο κοινο΄, που λειτουργου΄ν βα΄σει
παραχω΄ρησης δυνα΄µει του α΄ρθρου 10 του διατα΄γµατος Regio Decreto 9 maggio 1912,
n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse
all’Industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Οι φορει΄ς που λειτουργου΄ν βα΄σει παραχω΄ρησης που χορηγη΄θηκε απο΄ το κρα΄τος δυνα΄µει
ειδικω΄ν νο΄µων, ο΄πως του Titolo XI, Capo II, Sezione Ia del Regio Decreto 9 maggio 1912,
n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse
all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Οι πα΄ροχοι υπηρεσιω΄ν σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν στο κοινο΄, που λειτουργου΄ν βα΄σει
παραχω΄ρησης δυνα΄µει του α΄ρθρου 4 του νο΄µου Legge 14 giugno 1949, n. 410 — Concorso
dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Οι φορει΄ς η΄ οι τοπικε΄ς αρχε΄ς που παρε΄χουν σιδηροδροµικε΄ς υπηρεσι΄ες στο κοινο΄ βα΄σει
παραχω΄ρησης δυνα΄µει του α΄ρθρου 14 του νο΄µου Legge 2 agosto 1952, n. 1221 —
Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto
in regime di concessione.

Λουξεµβου΄ργο

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Κα΄τω Χω΄ρες

Nederlandse Spoorwegen NV.

Αυστρι΄α

Οι πα΄ροχοι σιδηροδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄ δυνα΄µει του νο΄µου Εisenbahngesetz 1957
(BGBl. Nr. 60/1957).

Πορτογαλι΄α

Caminhos de Ferro Portugueses.

Φινλανδι΄α

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna.
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Οι δηµο΄σιοι φορει΄ς εκµετα΄λλευσης σιδηροδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν συ΄µφωνα µε το förordningen
(1988:1379) om statens spåranläggningar & lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
Οι περιφερειακοι΄ και τοπικοι΄ δηµο΄σιοι φορει΄ς που εξασφαλι΄ζουν τις περιφερειακε΄ς η΄ τοπικε΄ς
σιδηροδροµικε΄ς συγκοινωνι΄ες, οι οποι΄οι λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νο΄µου lagen (1978:438)
om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik.
Οι ιδιωτικοι΄ πα΄ροχοι σιδηροδροµικω΄ν υπηρεσιω΄ν κατο΄πιν α΄δειας που χορηγη΄θηκε δυνα΄µει του
foerordningen (1988:1379) om statens spaaranlaeggningar, εφο΄σον οι εν λο΄γω α΄δειες
συνα΄δουν µε το α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 3, της οδηγι΄ας.

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

British Railways Boards.
Northern Ireland Railways.

Παρα΄ρτηµα ΙΙ B — Ελβετι΄α

Προσδιορισµο΄ς των φορε΄ων σιδηροδροµικω
΄ ν µεταφορω
΄ ν συ΄µφωνα µε το ΄αρθρο 3, παρα΄γραφοι 1 και 2 δ), της συµφωνι΄ας
Chemins de fer fédéraux (CFF) (1)
Οι φορει΄ς κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 1, εδα΄φιο 2, και του α΄ρθρου 2, εδα΄φιο 1, του νο΄µου «loi fédérale du 20 décembre
1957 sur les chemins de fer», εφο΄σον εκµεταλλευ΄ονται δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν σε σιδηροτροχιε΄ς
κανονικου΄ και στενου΄ πλα΄τους (1).
Π.χ.: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

(1) Με εξαι΄ρεση τις χρηµατοοικονοµικε΄ς συµµετοχε΄ς και τις επιχειρη΄σεις που δεν δραστηριοποιου΄νται α΄µεσα στον τοµε΄α των µεταφορω΄ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 3, παρα΄γραφοι 1, 2 ε) και 5, της συµφωνι΄ας)

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρα΄ρτηµα ΙΙΙ Α — Κοινο΄τητα

α)

Μ ε τ α φ ο ρ α΄ η΄ δ ι α ν ο µ η΄ α ε ρ ΄ο
ι υ η΄ θ ε ρ µ ο΄ τ η τ α ς

Βε΄λγιο

Η εταιρει΄α Distrigaz SA που λειτουργει΄ δυνα΄µει του νο΄µου της 29ης Ιουλι΄ου 1983.
Οι φορει΄ς που µεταφε΄ρουν αε΄ριο δυνα΄µει α΄δειας η΄ παραχω΄ρησης συ΄µφωνα µε το νο΄µο
της 12ης Απριλι΄ου 1965, ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε το νο΄µο της 28ης Ιουλι΄ου 1987.
Οι φορει΄ς διανοµη΄ς αερι΄ου που λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε το νο΄µο loi relative aux
intercommunales du 22 décembre 1986.
Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς η΄ οι ενω΄σεις που ΄εχουν συσταθει΄ απο΄ τις εν λο΄γω τοπικε΄ς αρχε΄ς, οι
οποι΄ες διανε΄µουν θερµο΄τητα.

∆ανι΄α

Ο φορε΄ας Dansk Olie og Naturgas A/S, που λειτουργει΄ βα΄σει αποκλειστικου΄
δικαιω΄µατος το οποι΄ο ΄εχει χορηγηθει΄ δυνα΄µει του νο΄µου bekendtgoerelse nr. 869 af
18 juni 1979 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring
af naturgas.
Οι φορει΄ς που λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε το νο΄µο lov nr. 249 af 7 juni 1972 om
naturgasforsyning.
Οι φορει΄ς που διανε΄µουν αε΄ριο η΄ θερµο΄τητα βα΄σει α΄δειας που χορηγει΄ται συ΄µφωνα µε
το κεφα΄λαιο IV του νο΄µου lov om varmeforsyning, jf lovbekendtgoerelse nr 330 af
29 juni 1983.
Οι φορει΄ς που µεταφε΄ρουν αε΄ριο βα΄σει α΄δειας δυνα΄µει του νο΄µου bekendtgoerelse
nr 141 af 13 marts 1974 om roerledningsanlaeg paa dansk
kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (εγκατα΄σταση αγωγω΄ν στην
υφαλοκρηπι΄δα για τη µεταφορα΄ υδρογονανθρα΄κων).

Γερµανι΄α

Οι φορει΄ς µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς αερι΄ου συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2 Absatz 2 του
νο΄µου Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft vom 13 Dezember 1935
(Energiewirtschaftsgesetz), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ το νο΄µο της
19ης ∆εκεµβρι΄ου 1977.
Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς η΄ οι ενω΄σεις που ΄εχουν συσταθει΄ απο΄ τις εν λο΄γω τοπικε΄ς αρχε΄ς, οι
οποι΄ες διανε΄µουν θερµο΄τητα.

Ελλα΄ς

Η ∆ηµο΄σια Επιχει΄ρηση Πετρελαι΄ου (∆ΕΠ), που µεταφε΄ρει η΄ διανε΄µει αε΄ριο δυνα΄µει της
υπουργικη΄ς απο΄φασης 2583/1987 (Ανα΄θεση στη ∆ηµο΄σια Επιχει΄ρηση Πετρελαι΄ου
αρµοδιοτη΄των σχετικω΄ν µε το φυσικο΄ αε΄ριο), Συ΄σταση της ∆ΕΠΑ Α.E. (∆ηµο΄σια
Επιχει΄ρηση Αερι΄ου, Ανω΄νυµος Εταιρει΄α).
Η ∆ηµοτικη΄ Επιχει΄ρηση Φωταερι΄ου Αθηνω΄ν Α.Ε. (∆ΕΦΑ) που µεταφε΄ρει η΄ διανε΄µει αε΄ριο.

Ισπανι΄α

Οι φορει΄ς που λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε το νο΄µο Ley no 10 de 15 de junio de 1987.
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Γαλλι΄α

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Η Société nationale des gaz du Sud-Ouest, που µεταφε΄ρει αε΄ριο.
Η Gaz de France, που ιδρυ΄θηκε και λειτουργει΄ δυνα΄µει του νο΄µου loi 46/6288 du
8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Οι φορει΄ς (εταιρει΄ες µικτη΄ς οικονοµι΄ας η΄ ελεγχο΄µενες εταιρει΄ες) διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς
ενε΄ργειας που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 23 του νο΄µου loi 48/1260 du 12 août 1948
portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 και του νο΄µου loi 46/2298
du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Η Compagnie française du méthane, που µεταφε΄ρει αε΄ριο.
Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς η΄ οι ενω΄σεις που ΄εχουν δηµιουργηθει΄ απο΄ τις αρχε΄ς αυτε΄ς, οι οποι΄ες
διανε΄µουν θερµο΄τητα.

Ιρλανδι΄α

Ο φορε΄ας Ιrish Gas Board που λειτουργει΄ δυνα΄µει του νο΄µου Gas Act 1976 to 1987
και α΄λλοι φορει΄ς που διε΄πονται απο΄ το Statute.
Ο φορε΄ας Dublin Corporation, που διανε΄µει θερµο΄τητα.

Ιταλι΄α

Οι φορει΄ς SNAM και SGM e Montedison, που µεταφε΄ρουν αε΄ριο.
Οι φορει΄ς που διανε΄µουν αε΄ριο βα΄σει των διατα΄ξεων του Testo unico delle leggi
sull’assunzione diretta del pubblici servizi da parte dei comuni e delle province
approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n 2578 et du Decreto del PR n. 902
del 4 ottobre 1986.
Οι φορει΄ς που διανε΄µουν θερµο΄τητα δυνα΄µει του α΄ρθρου 10 του νο΄µου Legge n. 308
del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali electtriche alimentate con
combustibili diversi dagli idrocarburi).
Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς η΄ οι ενω΄σεις που ΄εχουν δηµιουργηθει΄ απο΄ τις αρχε΄ς αυτε΄ς, οι οποι΄ες
διανε΄µουν θερµο΄τητα.

Λουξεµβου΄ργο

Société de transport de gaz SOTEG SA
Gaswierk Esch-Uelzecht SA.
Service industriel de la commune de Dudelange.
Service industriel de la commune de Luxembourg.
Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς η΄ οι ενω΄σεις που ΄εχουν δηµιουργηθει΄ απο΄ τις αρχε΄ς αυτε΄ς, οι οποι΄ες
διανε΄µουν θερµο΄τητα.

Κα΄τω Χω΄ρες

NV Nederlandse Gasunie.
Οι φορει΄ς που µεταφε΄ρουν η΄ διανε΄µουν αε΄ριο βα΄σει α΄δειας (vergunning) που χορηγει΄ται
απο΄ τις τοπικε΄ς αρχε΄ς δυνα΄µει του νο΄µου Gemeentewet.
Οι τοπικοι΄ και επαρχιακοι΄ φορει΄ς που µεταφε΄ρουν η΄ διανε΄µουν αε΄ριο δυνα΄µει των νο΄µων
Gemeentewet και Provinciewet.
Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς η΄ οι ενω΄σεις που ΄εχουν δηµιουργηθει΄ απο΄ τις αρχε΄ς αυτε΄ς, οι οποι΄ες
διανε΄µουν θερµο΄τητα.

Αυστρι΄α

Αε΄ριο: αναθε΄τοντες φορει΄ς µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς αερι΄ου δυνα΄µει του νο΄µου
Εnergiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ το
dRGBl. I S 467/1941.
Θερµο΄τητα: διοικητικοι΄ φορει΄ς µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς θερµο΄τητας που λειτουργου΄ν µε
α΄δεια συ΄µφωνα µε τον Αυστριακο΄ Κω΄δικα Εµπορι΄ου και Βιοµηχανι΄ας, (Gewerbeordnung,
BGBl. nο 50/1974).
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Πορτογαλι΄α

Ο φορε΄ας Petroquı́mica e Gás de Portugal (EP) δυνα΄µει του Decreto-Lei no 346-A/88
de 29 de Setembro de 1988.

Φινλανδι΄α

Οι δηµοτικε΄ς υπηρεσι΄ες ενε΄ργειας η΄ οι ενω΄σεις τους, η΄ α΄λλοι φορει΄ς µεταφορα΄ς η΄
διανοµη΄ς αερι΄ου η΄ θερµο΄τητας που λειτουργου΄ν δυνα΄µει παραχω΄ρησης που χορηγει΄ται
απο΄ τις δηµοτικε΄ς αρχε΄ς.

Σουηδι΄α

Οι φορει΄ς µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς αερι΄ου η΄ θερµο΄τητας που λειτουργου΄ν δυνα΄µει
παραχω΄ρησης που χορηγει΄ται συ΄µφωνα µε το νο΄µο lagen (1978:160) om vissa
roerledningar.

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Η British Gas PLC και α΄λλοι φορει΄ς που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νο΄µου Gas Act
1986.
Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς η΄ οι ενω΄σεις που συγκροτη΄θηκαν απο΄ αυτε΄ς τις τοπικε΄ς αρχε΄ς,
που διανε΄µουν θερµο΄τητα δυνα΄µει του νο΄µου Local Government (Miscellaneous
Provisions) Act 1976.
Electricity Boards, που διανε΄µουν θερµο΄τητα δυνα΄µει του νο΄µου Εlectricity Act 1947.

β)

Α ν α ζ η΄ τ η σ η κ α ι α΄ ν τ λ η σ η π ε τ ρ ε λ α ΄ο
ι υ η΄ α ε ρ ΄ι ο υ
Οι φορει΄ς που ΄εχουν λα΄βει α΄δεια η΄ παραχω΄ρηση για την αναζη΄τηση η΄ την α΄ντληση πετρελαι΄ου και αερι΄ου δυνα΄µει των
ακο΄λουθων νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων:
Βε΄λγιο

Loi du 1er mai 1939 complétée par l’arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur
l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz.
Arrêté royal du 15 novembre 1919.
Arrêté royal du 7 avril 1953.
Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin
1969).
Arrêté de l’exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.
Arrêté de l’exécutif flamand du 30 mai 1984.

∆ανι΄α

Lov nr. 293 af 10 juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund.
Lov om kontinentalsoklen, jf lovbekendtgoerelse nr 182 af 1 maj 1979

Γερµανι΄α

Bundesberggesetz vom 13 August 1980, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
12 Φεβρουαρι΄ου 1990.

Ελλα΄ς

Νο΄µος 87/1975 περι΄ ιδρυ΄σεως της ∆ηµοσι΄ας Επιχειρη΄σεως Πετρελαι΄ου.

Ισπανι΄α

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974
και τα σχετικα΄ εκτελεστικα΄ διατα΄γµατα.

Γαλλι΄α

Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τα
νοµοθετη΄µατα loi 56-1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58-1186 du
10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, loi 77-620 du 16 juin 1977
και décret 80-204 du 11 mars 1980.

Ιρλανδι΄α

Continental Shelf Act 1960.
Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.
Ireland Exclusive licensing terms 1975.
Revised licensing terms 1987.
Petroleum (Production) Act (NI) 1964.
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Legge 10 febbraio 1953, n. 136.
Legge 11 gennaio 1957, n. 6, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ το νο΄µο legge 21 luglio
1967, n. 613.

Λουξεµβου΄ργο

-

Κα΄τω Χω΄ρες

Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810.
Wet opsporing delfstoffen nr 258 van 3 mei 1967.
Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.

Αυστρι΄α

Οι φορει΄ς που ιδρυ΄θηκαν δυνα΄µει του νο΄µου Berggesetz 1975 (BGBl. nο 259/1975),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ το νο΄µο (BGBl. nο 193/1993).

Πορτογαλι΄α

Περιοχε΄ς επιφανει΄ας: Decreto-Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77
de 23 de Abril de 1977, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 174/85 de 21 de
Maio de 1985 και Despacho no 22 de 15 de Março de 1979.
Υποβρυ΄χιες περιοχε΄ς: Decreto-Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369
de 11 de Novembro de 1969, no 97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de
13 de Março de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro
de 1981 και no 245/82 de 22 de Junho de 1982.

Φινλανδι΄α

-

Σουηδι΄α

Οι φορει΄ς που ΄εχουν λα΄βει παραχω΄ρηση για την αναζη΄τηση η΄ α΄ντληση πετρελαι΄ου η΄
αερι΄ου δυνα΄µει του νο΄µου minerallagen (1991:45) η΄ που ΄εχουν λα΄βει α΄δεια συ΄µφωνα
µε το νο΄µο lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Petroleum Production Act 1934, as extended by the Continental Shelf Act 1964.
Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

γ)

Α ν α ζ η΄ τ η σ η κ α ι ε ξ ο΄ ρ υ ξ η α΄ ν θ ρ α κ α κ α ι α΄ λ λ ω ν σ τ ε ρ ε ω΄ ν κ α υ σ ΄µ
ι ων
Βε΄λγιο

Οι φορει΄ς που αναζητου΄ν η΄ εξορυ΄σσουν α΄νθρακα η΄ α΄λλα στερεα΄ καυ΄σιµα δυνα΄µει της
απο΄φασης arrêté du Régent du 22 août 1948 et de la loi du 22 avril 1980.

∆ανι΄α

Οι φορει΄ς που αναζητου΄ν η΄ εξορυ΄σσουν α΄νθρακα η΄ α΄λλα στερεα΄ καυ΄σιµα δυνα΄µει του
νο΄µου lovbekendtgoerelse nr 531 af 10 oktober 1984.

Γερµανι΄α

Οι φορει΄ς που αναζητου΄ν η΄ εξορυ΄σσουν α΄νθρακα η΄ α΄λλα στερεα΄ καυ΄σιµα δυνα΄µει του
νο΄µου Bundesberggesetz vom 13 August 1980, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
12 Φεβρουαρι΄ου 1990.

Ελλα΄ς

Η ∆ηµο΄σια Επιχει΄ρηση Ηλεκτρισµου΄, που αναζητει΄ η΄ εξορυ΄σσει α΄νθρακα η΄ α΄λλα στερεα΄
καυ΄σιµα δυνα΄µει του µεταλλευτικου΄ κω΄δικα του 1973, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ το
νο΄µο της 27ης Απριλι΄ου 1976.

Ισπανι΄α

Οι φορει΄ς που αναζητου΄ν και εξορυ΄σσουν α΄νθρακα η΄ α΄λλα στερεα΄ καυ΄σιµα δυνα΄µει του
νο΄µου Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τους Ley
54/1980 de 5 de noviembre και Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de
junio.

Γαλλι΄α

Οι φορει΄ς που αναζητου΄ν και εξορυ΄σσουν α΄νθρακα η΄ α΄λλα στερεα΄ καυ΄σιµα δυνα΄µει του
κω΄δικα code minier (décret 58-863 du 16 août 1956), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τους
loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 et arrêté du 11 mars 1980.
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Ο φορε΄ας Bord na Mona.
Οι φορει΄ς που αναζητου΄ν η΄ εξορυ΄σσουν α΄νθρακα δυνα΄µει των νο΄µων Minerals
Development Acts, 1940 to 1970.

Ιταλι΄α

Ο φορε΄ας Carbo Sulcis SpA

Λουξεµβου΄ργο

-

Κα΄τω Χω΄ρες

-

Αυστρι΄α

Οι φορει΄ς που αναζητου΄ν η΄ εξορυ΄σσουν α΄νθρακα η΄ α΄λλα στερεα΄ καυ΄σιµα και που
συστα΄θηκαν δυνα΄µει του νο΄µου Berggesetz 1975 (BGBl. nο 259/1975).

Πορτογαλι΄α

Empresa Carbonı́fera do Douro.
Empresa Nacional de Urânio.

Φινλανδι΄α

Οι φορει΄ς που ΄εχουν λα΄βει παραχω΄ρηση για την αναζη΄τηση και α΄ντληση α΄νθρακα η΄
α΄λλων στερεω΄ν καυσι΄µων και λειτουργου΄ν βα΄σει αποκλειστικου΄ δικαιω΄µατος συ΄µφωνα
µε τα α΄ρθρα 1 και 2 του νο΄µου Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja
tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

Σουηδι΄α

Οι φορει΄ς που ΄εχουν λα΄βει παραχω΄ρηση για την αναζη΄τηση και την α΄ντληση α΄νθρακα η΄
α΄λλων στερεω΄ν καυσι΄µων, δυνα΄µει του νο΄µου minerallagen (1991:45) η΄ του νο΄µου
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, η΄ οι οποι΄οι ΄εχουν λα΄βει α΄δεια συ΄µφωνα
µε το νο΄µο lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Ο φορε΄ας British Coal Corporation (BCC) που συστα΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου Coal
Industry Nationalization Act 1946.
Οι φορει΄ς που ΄εχουν λα΄βει α΄δεια χορηγου΄µενη απο΄ το φορε΄α BCC δυνα΄µει του νο΄µου
Coal Industry Nationalization Act 1946.
Οι φορει΄ς που αναζητου΄ν η΄ εξορυ΄σσουν στερεα΄ καυ΄σιµα δυνα΄µει του νο΄µου Mineral
Development Act (Northern Ireland) 1969.

Παρα΄ρτηµα ΙΙΙ B — Ελβετι΄α
α)

Μ ε τ α φ ο ρ α΄ η΄ δ ι α ν ο µ η΄ α ε ρ ΄ο
ι υ η΄ θ ε ρ µ ο΄ τ η τ α ς
Φορει΄ς µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς αερι΄ου δυνα΄µει παραχω΄ρησης κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 2 του νο΄µου «loi fédérale
du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou
gazeux».
Φορει΄ς µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς θερµο΄τητας δυνα΄µει παραχω΄ρησης που χορηγει΄ται σε επι΄πεδο καντονιω΄ν.
Π.χ.: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

β)

Α ν α ζ η΄ τ η σ η κ α ι α΄ ν τ λ η σ η π ε τ ρ ε λ α ΄ο
ι υ η΄ α ε ρ ΄ι ο υ
Φορει΄ς αναζη΄τησης και α΄ντλησης πετρελαι΄ου η΄ αερι΄ου συ΄µφωνα µε τη διακαντονικη΄ συµφωνι΄α «Concordat
intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l’exploitation du pétrole entre les cantons de
Ζurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie και
Thurgovie».
Π.χ.: Seag AG.

γ)

Α ν α ζ η΄ τ η σ η κ α ι ε ξ ο΄ ρ υ ξ η α΄ ν θ ρ α κ α κ α ι α΄ λ λ ω ν σ τ ε ρ ε ω΄ ν κ α υ σ ΄µ
ι ων
∆εν υπα΄ρχει σχετικο΄ς φορε΄ας στην Ελβετι΄α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 3, παρα΄γραφοι 1, 2 στ) και 5 της συµφωνι΄ας)
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παρα΄ρτηµα ΙV A — Κοινο΄τητα
α)

Π α ρ α γ ω γ η΄ , µ ε τ α φ ο ρ α΄ η΄ δ ι α ν ο µ η΄ π ο΄ σ ι µ ο υ υ΄ δ α τ ο ς
Βε΄λγιο

Ο φορε΄ας που δηµιουργη΄θηκε δυνα΄µει του διατα΄γµατος décret du 2 juillet 1987 de la
région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d’adduction d’eau
le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport
d’eau.
Ο φορε΄ας που δηµιουργη΄θηκε δυνα΄µει της απο΄φασης arrêté du 23 avril 1986 portant
constitution d’une société wallonne de distribution d’eau.
Ο φορε΄ας που δηµιουργη΄θηκε δυνα΄µει της απο΄φασης arrêté du 17 juillet 1985 de
l’exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution
d’eau.
Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς η΄ διανοµη΄ς υ΄δατος που ιδρυ΄θηκαν δυνα΄µει του νο΄µου loi relative
aux intercommunales du 22 décembre 1986.
Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς η΄ διανοµη΄ς υ΄δατος που ιδρυ΄θηκαν δυνα΄µει του κω΄δικα code
communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales.

∆ανι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς η΄ διανοµη΄ς υ΄δατος δυνα΄µει του α΄ρθρου 3, παρα΄γραφος 3, του
νο΄µου lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985.

Γερµανι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς η΄ διανοµη΄ς υ΄δατος που διε΄πονται απο΄ το νο΄µο
Εigenbetriebsverordnungen η΄ το νο΄µο Εigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale
Eigenbetriebe).
Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς η΄ διανοµη΄ς υ΄δατος που διε΄πονται απο΄ το νο΄µο Gesetze über die
Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit des Länder.
Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς υ΄δατος που διε΄πονται απο΄ το νο΄µο Gesetz über Wasser- und
Bodenverbaende vom 10. Februar 1937 και το δια΄ταγµα Εrste Verordnung über
Wasser- und Bodenverbaende vom 3. September 1937.
Οι φορει΄ς (Regiebetriebe) παραγωγη΄ς η΄ διανοµη΄ς υ΄δατος δυνα΄µει των νο΄µων
Kommunalgesetze και, κυρι΄ως, δυνα΄µει των διαταγµα΄των Gemeindeordnungen der
Länder.
Οι φορει΄ς που δηµιουργη΄θηκαν δυνα΄µει του νο΄µου Αktiengesetz vom 6. September
1965, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 19 ∆εκεµβρι΄ου 1985, η΄ του νο΄µου GmbHGesetz vom 20. Mai 1898, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 15 Μαι΅ου 1986, η΄
που ΄εχουν το νοµικο΄ καθεστω΄ς Kommanditgesellschaft και παρα΄γουν η΄ διανε΄µουν νερο΄
βα΄σει ειδικη΄ς συ΄µβασης µε τις περιφερειακε΄ς αρχε΄ς η΄ µε οργανισµου΄ς της τοπικη΄ς
αυτοδιοι΄κησης.

Ελλα΄ς

Η Εταιρει΄α Υδρευ΄σεως — Αποχετευ΄σεως Πρωτευου΄σης που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου
1068/80 της 23ης Αυγου΄στου 1980.
Ο Οργανισµο΄ς Υδρευ΄σεως Θεσσαλονι΄κης που λειτουργει΄ δυνα΄µει του προεδρικου΄
διατα΄γµατος 61/1988.
Η Εταιρει΄α Υδρευ΄σεως Βο΄λου που λειτουργει΄ δυνα΄µει του νο΄µου 890/1979.
Οι ∆ηµοτικε΄ς Επιχειρη΄σεις Υδρευ΄σεως — Αποχετευ΄σεως, οι οποι΄ες παρα΄γουν η΄ διανε΄µουν
νερο΄ δυνα΄µει του νο΄µου 1069/80 της 23ης Αυγου΄στου 1980.
Οι Συ΄νδεσµοι 'Υδρευσης που λειτουργου΄ν βα΄σει του Κω΄δικα ∆η΄µων και Κοινοτη΄των που
εφαρµο΄ζεται δυνα΄µει του προεδρικου΄ διατα΄γµατος 76/1985.
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Οι φορει΄ς που παρα΄γουν η΄ διανε΄µουν νερο΄ δυνα΄µει του νο΄µου Ley no 7/1985 de 2 de
abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local και του βασιλικου΄
διατα΄γµατος Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local.
Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre
de 1984.
Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

Γαλλι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς η΄ διανοµη΄ς υ΄δατος δυνα΄µει των ακο΄λουθων νοµοθετικω΄ν κειµε΄νων:
—

dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8,
R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies)

—

code des communes L 323-8, R 323-4 (régies directes ou de fait)
Décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d’administration publique du 17
février 1930

—

code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à
simple autonomie financière)

—

code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre
1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière)

—

code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion
déléguée, concession et affermage)

—

jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975
(gérance)

—

code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975
(régie intéressée)

—

circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls)

—

décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d’économie mixte
(participation à une société d’économie mixte)

—

code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions
communes aux régies, concessions et affermages)

Ιρλανδι΄α

Οι φορει΄ς που παρα΄γουν η΄ διανε΄µουν νερο΄ δυνα΄µει του νο΄µου Local Government
(Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

Ιταλι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς η΄ διανοµη΄ς υ΄δατος που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νοµοθετικου΄
κειµε΄νου Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578
και του προεδρικου΄ διατα΄γµατος Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.
Ο φορε΄ας Εnte Autonomo Acquedotto Pugliese που συστα΄θηκε δυνα΄µει του
διατα΄γµατος RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.
Ο φορε΄ας Εnte Acquedotti Siciliani που συστα΄θηκε δυνα΄µει των περιφερειακω΄ν νο΄µων
leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.
Ο φορε΄ας Εnte Sardo Acquedotti e Fognature που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου legge
del 5 giugno 1963 n. 9.

Λουξεµβου΄ργο

Οι οργανισµοι΄ τοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης που διανε΄µουν νερο΄.
Οι συ΄νδεσµοι τοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης για την παραγωγη΄ η΄ διανοµη΄ νερου΄ που συστα΄θηκαν
δυνα΄µει του νο΄µου loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de
communes, ο΄πως τροποποιη΄θηκε και συµπληρω΄θηκε απο΄ το νο΄µο της 23ης ∆εκεµβρι΄ου
1958 και απο΄ το νο΄µο της 29ης Ιουλι΄ου 1981, καθω΄ς και δυνα΄µει του νο΄µου loi du
31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable
du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.
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Κα΄τω Χω΄ρες

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς και διανοµη΄ς υ΄δατος που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νο΄µου
Waterleidingwet van 6 april 1957, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τους νο΄µους wetten van
30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari
1984, 29 januari 1986.

Αυστρι΄α

Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς (Gemeiden) και ενω΄σεις τοπικω΄ν αρχω΄ν (Gemeideverbände) παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς πο΄σιµου υ΄δατος που ιδρυ΄θηκαν δυνα΄µει των νο΄µων
Wasserversorgungsgesetze των νε΄ων οµο΄σπονδων κρατιδι΄ων.

Πορτογαλι΄α

Ο φορε΄ας Εmpresa Pública das Águas Livres που παρα΄γει η΄ διανε΄µει νερο΄ δυνα΄µει του
νοµοθετικου΄ διατα΄γµατος Decreto-Lei no 190/81 de 4 de Julho de 1981.
Υπηρεσι΄ες των αρχω΄ν τοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης που παρα΄γουν η΄ διανε΄µουν πο΄σιµο νερο΄.

Φινλανδι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς πο΄σιµου υ΄δατος που λειτουργου΄ν δυνα΄µει
του α΄ρθρου 1 του νο΄µου Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) της
23ης ∆εκεµβρι΄ου 1977.

Αυστρι΄α

Οι αρχε΄ς τοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης και οι δηµοτικε΄ς επιχειρη΄σεις που παρα΄γουν, µεταφε΄ρουν
η΄ διανε΄µουν πο΄σιµο νερο΄ δυνα΄µει του νο΄µου lagen (1970:244) om allmänna vatten
— och avloppsanläggningar.

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Οι εταιρει΄ες υδρευ΄σεως (Water Companies) που παρα΄γουν η΄ διανε΄µουν νερο΄ δυνα΄µει
των νο΄µων Water Acts 1945 και 1989.
Ο φορε΄ας Central Scotland Water Development Board που παρα΄γει νερο΄ και οι φορει΄ς
Water Authorities που παρα΄γουν η΄ διανε΄µουν νερο΄ δυνα΄µει του νο΄µου Water
(Scotland) Act 1980.
Η υπηρεσι΄α Department of the Environment for Northern Ireland που παρα΄γει και
διανε΄µει νερο΄ δυνα΄µει του διατα΄γµατος Water and Sewerage (Northern Ireland) Order
1973.

β)

Π α ρ α γ ω γ η΄ , µ ε τ α φ ο ρ α΄ η΄ δ ι α ν ο µ η΄ η λ ε κ τ ρ ι κ η΄ ς ε ν ΄ε ρ γ ε ι α ς
Βε΄λγιο

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν
δυνα΄µει του α΄ρθρου 5: Des régies communales et intercommunales του νο΄µου loi du
10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique.
Οι φορει΄ς µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του
νο΄µου loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.
Οι φορει΄ς Εbes, Intercom, Unerg και α΄λλοι φορει΄ς παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς
ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν βα΄σει παραχω΄ρησης για τη διανοµη΄ δυνα΄µει του
α΄ρθρου 8: Les concessions communales et intercommunales του νο΄µου loi du
10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique.
Η εταιρει΄α Société publique de production d’électricité (SPE).

∆ανι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς η΄ µεταφορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν βα΄σει α΄δειας
που χορηγη΄θηκε δυνα΄µει της παραγρα΄φου 3, stk 1, του νο΄µου lov nr 54 af 25 februar
1976 om elforsyning, jf bekendtgoerelse nr 607 af 17 december 1976 om
elforsyningslovens anvendelsesomraade.
Οι φορει΄ς διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε την
παρα΄γραφο 3, stk 2, του νο΄µου lov nr 54 af 25 februar 1976 om elsorsyning, jf
bekendtgoerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens
anvendelsesomraede και (βα΄σει αδειω΄ν απαλλοτρι΄ωσης) δυνα΄µει των α΄ρθρων 10 ΄εως
15 του νο΄µου lov om electriske staerkstroemsanlaeg, jf lovbekendtgoer else nr 669
af 28 december 1977.

Γερµανι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν
δυνα΄µει της παραγρα΄φου 2 Absatz 2 του νο΄µου Gesetz zur Foerderung der
Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13 Dezember 1935, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ το νο΄µο Gesetz vom 19 Dezember 1977, καθω΄ς και οι φορει΄ς
αυτοπαραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας στο βαθµο΄ που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
της οδηγι΄ας δυνα΄µει του α΄ρθρου 2, παρα΄γραφος 5.
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Ελλα΄ς

Η ∆ηµο΄σια Επιχει΄ρηση Ηλεκτρισµου΄, που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου 1468 της
2 Αυγου΄στου 1950 περι΄ ιδρυ΄σεως ∆ηµοσι΄ας Επιχειρη΄σεως Ηλεκτρισµου΄ και λειτουργει΄
δυνα΄µει του νο΄µου 57/85 (δοµη΄, ρο΄λος και τρο΄πος διοι΄κησης και λειτουργι΄ας της
κοινωνικοποιηµε΄νης ∆ηµο΄σιας Επιχει΄ρησης Ηλεκτρισµου΄).

Ισπανι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν
δυνα΄µει του α΄ρθρου 1 του διατα΄γµατος Decreto de 12 de marzo de 1954, gue
aprueba el Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de
Energı́a και του διατα΄γµατος Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre
autorizzación administrativa en materia de instalaciones eléctricas.
Το δι΄κτυο Red Eléctrica de España SA, που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του βασιλικου΄
διατα΄γµατος Real Decreto 91/1985 de 23 de enero.

Γαλλι΄α

Ο φορε΄ας Électricité de France, που ιδρυ΄θηκε και λειτουργει΄ δυνα΄µει του νο΄µου loi
46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Οι φορει΄ς διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας (εταιρει΄ες µικτη΄ς οικονοµι΄ας η΄ ελεγχο΄µενοι
απο΄ το κρα΄τος φορει΄ς -régies-) οι οποι΄οι αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 23 του νο΄µου loi
48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946
et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Compagnie nationale du Rhône.

Ιρλανδι΄α

Ο φορε΄ας The Electricity Supply Board (ESB), που ιδρυ΄θηκε και λειτουργει΄ δυνα΄µει
του νο΄µου Εlectricity Supply Act 1927.

Ιταλι΄α

Ο φορε΄ας Εnte nazionale per l’energia elettrica, που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου legge
n 1643, 6 dicembre 1962 και εγκρι΄θηκε µε το Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.
Οι φορει΄ς που ΄εχουν λα΄βει α΄δεια δυνα΄µει του α΄ρθρου 4, παρα΄γραφος 5 η΄ 8 του νο΄µου
legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 — Istituzione dell’Ente nazionale per la energia
elettrica e trasferimento ad esso delle imprese sercenti le industrie elettriche.
Οι φορει΄ς που ΄εχουν λα΄βει παραχω΄ρηση δυνα΄µει του α΄ρθρου 20 του προεδρικου΄
διατα΄γµατος Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 342 —
Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al
coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese
diverse dell’Ente nazionale per l’énergia elettrica.

Λουξεµβου΄ργο

Η εταιρει΄α Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg, που παρα΄γει η΄
διανε΄µει ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια δυνα΄µει της συ΄µβασης convention du 11 novembre 1927
concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie
électrique dans le grand-duché de Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier
1928.
Société électrique de l’Our (SEO).
Syndicat de communes SIDOR.

Κα΄τω Χω΄ρες

Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland
Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA)
Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)
Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)
Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM)
Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP)
Οι φορει΄ς διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν δυνα΄µει α΄δειας (vergunning)
που χορηγει΄ται απο΄ τις επαρχιακε΄ς αρχε΄ς συ΄µφωνα µε το νο΄µο Provinciewet.
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Αυστρι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του δευ΄τερου
νο΄µου Verstaatlichungsgesetz (BGBl. nο 81/1947 και του νο΄µου Elektrizitaetswirtschaftsgesetz (BGBl. nο 260/1975), συµπεριλαµβανοµε΄νων των νο΄µων
Εlektrizitaetswirtschaftsgesetze των εννε΄α οµο΄σπονδων κρατιδι΄ων (Länder).

Πορτογαλι΄α

Ο φορε΄ας Εlectricidade de Portugal (EDP), που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του νοµοθετικου΄
διατα΄γµατος Decreto-Lei no 502/76 de 30 de Junho de 1976.
Οι οργανισµοι΄ τοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης που διανε΄µουν ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια δυνα΄µει του
α΄ρθρου 1 του νοµοθετικου΄ διατα΄γµατος Decreto-Lei no 344-B/82 de 1 de Setembro
de 1982, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ το Decreto-Lei no 297/86 de 19 de Setembro de
1986. Οι φορει΄ς που παρα΄γουν ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια δυνα΄µει του Decreto-Lei no 189/88
de 27 de Maio de 1988.
Ανεξα΄ρτητοι παραγωγοι΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νοµοθετικου΄
διατα΄γµατος Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988.
Η επιχει΄ρηση Εmpresa de Electricidade dos Açores — EDA, EP, που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει
του περιφερειακου΄ διατα΄γµατος Decreto Regional no 16/80 de 21 de Agosto de
1980.
Η επιχει΄ρηση Εmpresa de Electricidade da Madeira, EP, που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του
νοµοθετικου΄ διατα΄γµατος Decreto-Lei no 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 και
απε΄κτησε αρµοδιο΄τητες σε περιφερειακο΄ επι΄πεδο βα΄σει του Decreto-Lei no 31/79 de
24 de Fevereiro de 1979 και του Decreto-Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979.

Φινλανδι΄α

Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν
βα΄σει παραχω΄ρησης που χορηγη΄θηκε δυνα΄µει του α΄ρθρου 27 του νο΄µου Saehkoelaki
(319/79) της 16 Μαρτι΄ου 1979.

Σουηδι΄α

Οι φορει΄ς µεταφορα΄ς η΄ διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν βα΄σει
παραχω΄ρησης που χορηγη΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου lagen (1902:71 s. 1) innefattande
vissa bestaemmelser om elektriska anlaeggningar.

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Οι φορει΄ς Central Electricity Generating Board και Αrea Electricity Boards που
παρα΄γουν, µεταφε΄ρουν η΄ διανε΄µουν ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια δυνα΄µει των νο΄µων Εlectricity
Act 1947 και Εlectricity Act 1957.
Ο φορε΄ας Νοrth of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB) που παρα΄γει, µεταφε΄ρει
η΄ διανε΄µει ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια δυνα΄µει του νο΄µου Εlectricity (Scotland) Act 1979.
Ο φορε΄ας South of Scotland Electricity Board (SSEB) που παρα΄γει, µεταφε΄ρει η΄
διανε΄µει ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια δυνα΄µει του νο΄µου Εlectricity (Scotland) Act 1979.
Ο φορε΄ας Νοrthern Ireland Electricity Service (NIES) που συστα΄θηκε δυνα΄µει του
διατα΄γµατος Εlectricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.
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Βε΄λγιο

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van
Buurtspoorwegen (NMB).
Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ µεταφορικε΄ς υπηρεσι΄ες βα΄σει συ΄µβασης που ΄εχει
ανατεθει΄ απο΄ το φορε΄α SNCV δυνα΄µει των α΄ρθρων 16 και 21 της απο΄φασης arrêté du
30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route
effectués par autobus et par autocars.
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA)
Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG)
Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC)
Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL)
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Η Société des transports intercommunaux de l’agglomération verviétoise (STIAV)
και α΄λλοι φορει΄ς που ΄εχουν ιδρυθει΄ δυνα΄µει του νο΄µου loi relative à la création de
sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van
maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962.
Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ µεταφορικε΄ς υπηρεσι΄ες βα΄σει συ΄µβασης που ΄εχει
ανατεθει΄ απο΄ το φορε΄α STIB δυνα΄µει του α΄ρθρου 10 η΄ απο΄ α΄λλους φορει΄ς µεταφορω΄ν
δυνα΄µει του α΄ρθρου 11 της βασιλικη΄ς απο΄φασης arrêté royal 140 du 30 décembre
1982 relatif aux mesures d’assainissement applicables à certains organismes d’intérêt
public dépendant du ministère des communications.

∆ανι΄α

Danske Statsbaner (DSB).
Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορα΄ς µε λεωφορει΄ο (almindelig
rutekoersel) βα΄σει α΄δειας που ΄εχει χορηγηθει΄ δυνα΄µει του νο΄µου lov nr. 115 af
29. marts 1978 om buskoersel.

Γερµανι΄α

Οι εγκεκριµε΄νοι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ µεταφορικε΄ς υπηρεσι΄ες µικρω΄ν
αποστα΄σεων
(oeffentlichen
Personennahverkehr)
δυνα΄µει
του
νο΄µου
Personenbefoerderungsgesetz vom 21. Maerz 1961, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
στις 25 Ιουλι΄ου 1989.

Ελλα΄ς

Τα Ηλεκτροκι΄νητα Λεωφορει΄α Περιοχη΄ς Αθηνω΄ν-Πειραιω΄ς που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του
διατα΄γµατος 768/1970 και του νο΄µου 588/1977.
Οι Ηλεκτρικοι΄ Σιδηρο΄δροµοι Αθηνω΄ν-Πειραιω΄ς που λειτουργου΄ν δυνα΄µει των νο΄µων
352/1976 και 588/1977.
Η Επιχει΄ρηση Αστικω΄ν Συγκοινωνιω΄ν που λειτουργει΄ δυνα΄µει του νο΄µου 588/1977.
Το Κοινο΄ Ταµει΄ο Εισπρα΄ξεων Λεωφορει΄ων που λειτουργει΄ δυνα΄µει του διατα΄γµατος
102/1973.
Η ΡΟ∆Α (∆ηµοτικη΄ Επιχει΄ρηση Λεωφορει΄ων Ρο΄δου).
Ο Οργανισµο΄ς Αστικω΄ν Συγκοινωνιω΄ν Θεσσαλονι΄κης που λειτουργει΄ δυνα΄µει του
διατα΄γµατος 3721/1957 και του νο΄µου 716/1980.

Ισπανι΄α

Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε λεωφορει΄ο δυνα΄µει του
α΄ρθρου 71 του νο΄µου Ley de Régimen local.
Corporación metropolitana de Madrid
Corporación metropolitana de Barcelona
Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε λεωφορει΄ο δυνα΄µει του
α΄ρθρου 71 του νο΄µου Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio
de 1987.
Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ αστικε΄ς η΄ υπεραστικε΄ς υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε
λεωφορει΄ο δυνα΄µει των α΄ρθρων 113 ΄εως 118 του νο΄µου Ley de Ordenación de
Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.
Οι φορει΄ς FEVE, RENFE (η΄ Εmpresa Nacional de Transportes de Viajeros por
Carretera) που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε λεωφορει΄ο δυνα΄µει των
διατα΄ξεων Disposiciones adicionales, Primera, του νο΄µου Ley de Ordenación de
Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.
Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε λεωφορει΄ο δυνα΄µει των
διατα΄ξεων Disposiciones Transitorias, Tercera, του νο΄µου Ley de Ordenación de
Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.
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Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε λεωφορει΄ο δυνα΄µει του
α΄ρθρου 7-II του νο΄µου loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs,
orientation).
Οι φορει΄ς Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins
de fer français, APTR και α΄λλοι φορει΄ς που παρε΄χουν υπηρεσι΄ες µεταφορα΄ς βα΄σει
α΄δειας που χορηγη΄θηκε απο΄ το φορε΄α syndicat des transports parisiens δυνα΄µει του
νοµοθετη΄µατος οrdonnance de 1959 και των διαταγµα΄των décrets d’application
relatifs à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

Ιρλανδι΄α

Iarnrod Éireann (Irish Rail).
Bus Éireann (Irish Bus).
Bus Átha Cliath (Dublin Bus).
Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ µεταφορικε΄ς υπηρεσι΄ες δυνα΄µει των διατα΄ξεων του
τροποποιηµε΄νου νο΄µου Road Transport Act 1932.

Ιταλι΄α

Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ µεταφορικε΄ς υπηρεσι΄ες βα΄σει παραχω΄ρησης που
χορηγη΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου Legge 28 settembre 1939, n 1822 — Disciplina degli
autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all’industria privata) — α΄ρθρο 1 ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ το α΄ρθρο 45
του προεδρικου΄ διατα΄γµατος Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 771.
Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ µεταφορικε΄ς υπηρεσι΄ες βα΄σει του α΄ρθρου 1,
σηµει΄ο 15, του βασιλικου΄ διατα΄γµατος Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 —
Approvazione del Testo unico della legge sull’assunzione diretta del pubblici servizi
da parte dei comuni e delle province.
Οι φορει΄ς που λειτουργου΄ν βα΄σει παραχω΄ρησης που χορηγη΄θηκε δυνα΄µει του
α΄ρθρου 242 η΄ 256 του βασιλικου΄ διατα΄γµατος Regio Decreto 9 maggio 1912,
n.1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie
concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Οι φορει΄ς που λειτουργου΄ν βα΄σει παραχω΄ρησης που χορηγη΄θηκε δυνα΄µει του α΄ρθρου 4
του νο΄µου Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione
dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Οι φορει΄ς που λειτουργου΄ν βα΄σει παραχω΄ρησης που χορηγη΄θηκε δυνα΄µει του α΄ρθρου 14
του νο΄µου Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l’esercizio ed il
potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Λουξεµβου΄ργο

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).
Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.
Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE).
Οι οργανισµοι΄ λεωφορει΄ων που λειτουργου΄ν βα΄σει του κανονισµου΄ règlement grandducal du 3 février 1978 concernant les conditions d’octroi des autorisations
d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de
personnes rémunérées.

Κα΄τω Χω΄ρες

Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ µεταφορικε΄ς υπηρεσι΄ες δυνα΄µει του κεφαλαι΄ου II
(Openbaar vervoer) του νο΄µου Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.

Αυστρι΄α

Οι πα΄ροχοι µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν που δηµιουργη΄θηκαν δυνα΄µει του νο΄µου
Εisenbahngesetz 1957 (BGBl. n° 60/1957) και του νο΄µου Kraftfahrliniengesetz 1952
(BGBl. no 84/1952).
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Πορτογαλι΄α
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Rodoviária Nacional, EP.
Companhia Carris de Ferro de Lisboa.
Metropolitano de Lisboa, EP.
Serviços de Transportes Colectivos do Porto.
Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro.
Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro.
Serviços Municipalizados de Transporte de Braga.
Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra.
Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre.

Φινλανδι΄α

Οι δηµο΄σιοι η΄ ιδιωτικοι΄ φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε
λεωφορει΄ο συ΄µφωνα µε το νο΄µο Laki (343/91) luvanvaraisesta henkiloeliikenteestae
tiellae και ο φορε΄ας Ηelsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk
(Office des transports d’Helsinki) που παρε΄χει στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε
µετρο΄ και τραµ.

Σουηδι΄α

Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε αστικου΄ς σιδηροδρο΄µους η΄
τραµ δυνα΄µει του νο΄µου lagen (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv
persontrafik και του νο΄µου lagen (1990:1157) om jaernvaegssaekerhet.
Οι δηµο΄σιοι η΄ ιδιωτικοι΄ φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε τρο΄λεϊ
η΄ λεωφορει΄α συ΄µφωνα µε το νο΄µο Lag (1978:438) om huvudmannaskap foer viss
kollektiv persontrafik και των νο΄µων lagen (1983:293) om yrkestrafik.

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Οι φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ µεταφορικε΄ς υπηρεσι΄ες µε λεωφορει΄ο δυνα΄µει του
νο΄µου London Regional Transport Act 1984.
Glasgow Underground.
Greater Manchester Rapid Transit Company.
Docklands Light Railway.
London Underground Ltd.
British Railways Board.
Tyne and Wear Metro.
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Βε΄λγιο

Ο φορε΄ας Régie des voies aériennes που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του νοµοθετη΄µατος arrêtéloi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié
par l’arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies
aériennes.

∆ανι΄α

Οι αερολιµε΄νες που λειτουργου΄ν βα΄σει α΄δειας συ΄µφωνα µε το artikel 55, stk. 1, του
νο΄µου lov om luftfart, jf. lovbekendtgoerelse nr. 408 af 11. September 1985.

Γερµανι΄α

Οι αερολιµε΄νες ο΄πως ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 38 Absatz 2 Nr. 1 του διατα΄γµατος
Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. Marz 1979, zuletzt geaendert durch die
Verordnung vom 21. Juli 1986.

Ελλα΄ς

Οι αερολιµε΄νες που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νο΄µου 517/1931 για την ΄δρυση
ι
της
Υπηρεσι΄ας Πολιτικη΄ς Αεροπορι΄ας (ΥΠΑ).
Οι διεθνει΄ς αερολιµε΄νες που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του προεδρικου΄ διατα΄γµατος
647/981.
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Ισπανι΄α

Οι αερολιµε΄νες που διευθυ΄νονται απο΄ το φορε΄α Αeropuertos Nacionales δυνα΄µει του
βασιλικου΄ διατα΄γµατος Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

Γαλλι΄α

Οι αερολιµε΄νες Αéroports de Paris που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του titre V, articles L 2511 ΄εως 252-1 του κω΄δικα code de l’aviation civile.
Ο αερολιµε΄νας Αéroport de Bâle-Mulhouse που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει της συ΄µβασης
convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
Οι αερολιµε΄νες, ο΄πως ορι΄ζονται στο article L 270-1 του κω΄δικα code de l’aviation
civile.
Οι αερολιµε΄νες που λειτουργου΄ν δυνα΄µει της συγγραφη΄ς υποχρεω΄σεων cahier des
charges type d’une concession d’aéroport, décret du 6 mai 1955.
Οι αερολιµε΄νες που λειτουργου΄ν βα΄σει της συ΄µβασης convention d’exploitation en
vertu de l’article L/221 du code de l’aviation civile.

Ιρλανδι΄α

Οι αερολιµε΄νες των Dublin, Cork και Shannon που διευθυ΄νονται απο΄ το φορε΄α Αer
Rianta-Irish Airports.
Οι αερολιµε΄νες που λειτουργου΄ν βα΄σει αδει΄ας Public Use Licence που χορηγη΄θηκε
δυνα΄µει των Αir Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and
Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No
125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order
1970 (SI No 291 of 1970).

Ιταλι΄α

Οι πολιτικοι΄ εθνικοι΄ αερολιµε΄νες (aerodromi civili istituti dallo Stato) που λειτουργου΄ν
δυνα΄µει του κω΄δικα Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327,
βλε΄πε α΄ρθρο 692.
Οι οργανισµοι΄ των αερολιµενικω΄ν εγκαταστα΄σεων που λειτουργου΄ν βα΄σει παραχω΄ρησης
που χορηγει΄ται δυνα΄µει του α΄ρθρου 694 του κω΄δικα Codice della navigazione, Regio
Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Λουξεµβου΄ργο

Aéroport de Findel.

Κα΄τω Χω΄ρες

Οι πολιτικοι΄ αερολιµε΄νες που λειτουργου΄ν βα΄σει των α΄ρθρων 18 κ.επ. του νο΄µου
Luchtvaartwet της 15ης Ιανουαρι΄ου 1958 (stbld. 47), ο΄πως τροποποιη΄θηκε στις
7 Ιουνι΄ου 1978.

Αυστρι΄α

Austro Control GmbH.
Οι φορει΄ς που καθορι΄ζονται στα α΄ρθρα 60 ΄εως 80 του νο΄µου Luftfahrtgesetz 1957
(BGBl. n° 253/1957).

Πορτογαλι΄α

Οι αερολιµε΄νες που διευθυ΄νονται απο΄ τους αερολιµε΄νες Αeroportos e Navegaçao Aérea
(ANA) EP δυνα΄µει του νοµοθετικου΄ διατα΄γµατος Decreto-Lei no 246/79.
Οι αερολιµε΄νες Αeroporto de Funchal και Αeroporto de Porto Santo που απε΄κτησαν
περιφερειακε΄ς αρµοδιο΄τητες δυνα΄µει του νοµοθετικου΄ διατα΄γµατος Decreto-Lei no
284/81.

Φινλανδι΄α

Οι αερολιµε΄νες που διευθυ΄νονται απο΄ το φορε΄α «Ilmailulaitos/Luftfartsverket» δυνα΄µει
του νο΄µου Ιlmailulaki (595/64).

Σουηδι΄α

Οι κρατικοι΄ αερολιµε΄νες που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νο΄µου lagen (1957:297) om
luftfart.
Οι ιδιωτικοι΄ αερολιµε΄νες που λειτουργου΄ν βα΄σει α΄δειας εκµετα΄λλευσης που ΄εχει
χορηγηθει΄ συ΄µφωνα µε τον ως α΄νω νο΄µο, εφο΄σον η εν λο΄γω α΄δεια πληροι΄ το κριτη΄ριο
του α΄ρθρου 2, παρα΄γραφος 3, της οδηγι΄ας.

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Οι αερολιµε΄νες που διευθυ΄νονται απο΄ το φορε΄α British Airports Authority plc.
Οι αερολιµε΄νες που ΄εχουν το καθεστω΄ς public limited companies (plc) και οι οποι΄οι
λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νο΄µου Αirports Act 1986.
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Α ν α θ ΄ε τ ο ν τ ε ς φ ο ρ ε ΄ς
ι σ τ ο ν τ ο µ ΄ε α τ ω ν θ α λ α΄ σ σ ι ω ν η΄ ε σ ω τ ε ρ ι κ ω΄ ν λ ι µ ε ν ι κ ω
΄ ν εγκατ α σ τ α΄ σ ε ω ν η΄ α΄ λ λ ω ν τ ε ρ µ α τ ι κ ω
΄ ν σ τ α θ µ ω΄ ν
Βε΄λγιο

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.
Port autonome de Liège.
Port autonome de Namur.
Port autonome de Charleroi.
Port de la ville de Gand.
Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse
haveninrichtingen.
Société intercommunale de la rive gauche de l’Escaut — Intercommunale
maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d’Anvers).
Port de Nieuwport.
Port d’Ostende.

∆ανι΄α

Οι λιµε΄νες, ο΄πως καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1, I ΄εως ΙΙΙ του νοµοθετη΄µατος
bekendtgoerelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af
lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavn.

Γερµανι΄α

Οι θαλα΄σσιοι λιµε΄νες που ανη΄κουν πλη΄ρως η΄ µερικω΄ς στις τοπικε΄ς η΄ περιφερειακε΄ς αρχε΄ς
(Länder, Kreise, Gemeinden).
Οι εσωτερικοι΄ λιµε΄νες που διε΄πονται απο΄ το νοµοθε΄τηµα Ηafenordnung δυνα΄µει του
νο΄µου Wassergesetze der Länder.

Ελλα΄ς

Ο Οργανισµο΄ς Λιµε΄νος Πειραιω΄ς που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του Α.Ν. 1559/1950 και του
νο΄µου 1630/1951.
Ο Οργανισµο΄ς Λιµε΄νος Θεσσαλονι΄κης που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του Ν.A. 2251/1953.
'Αλλοι λιµε΄νες που διε΄πονται απο΄ το προεδρικο΄ δια΄ταγµα 649/1977 M.A. 649/1977
(Εποπτει΄α, οργα΄νωση λειτουργι΄ας και διοικητικο΄ς ΄ελεγχος λιµε΄νων).

Ισπανι΄α

Ο φορε΄ας Puerto de Huelva που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του διατα΄γµατος Decreto de 2 de
octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de
Autonomı́a al Puerto de Huelva.
Ο φορε΄ας Puerto de Barcelona που συστα΄θηκε δυνα΄µει του διατα΄γµατος Decreto de
25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona
Régimen de Estatuto de Autonomı́a.
Ο φορε΄ας Puerto de Bilbao που συστα΄θηκε δυνα΄µει του διατα΄γµατος Decreto de 25 de
agosto de 1978, no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de
Estatuto de Autonomı́a.
Ο φορε΄ας Puerto de Valencia που συστα΄θηκε δυνα΄µει του διατα΄γµατος Decreto 25 de
agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de
Estatuto de Autonomı́a.
Οι φορει΄ς Juntas de Puertos που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νο΄µου Ley 27/68 de 20 de
junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomı́a en
Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.
Οι λιµε΄νες που διευθυ΄νονται απο΄ το φορε΄α Comisión Administrativa de Grupos de
Puertos και λειτουργου΄ν δυνα΄µει των νοµοθετηµα΄των Ley 27/68 de 20 de junio de
1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 και Decreto 571/81 de 6 de mayo
de 1981.
Οι λιµε΄νες που αναφε΄ρονται στο βασιλικο΄ δια΄ταγµα Real Decreto 989/82 de 14 de
mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.
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Ο φορε΄ας Port autonome de Paris που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου loi 68/917 du
24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.
Ο φορε΄ας Port autonome de Strasbourg που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει της συ΄µβασης
convention du 20 mai 1923 entre l’État et la ville de Strasbourg relative à la
construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension
de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924.
'Αλλοι εσωτερικοι΄ λιµε΄νες που ιδρυ΄θηκαν η΄ διευθυ΄νονται δυνα΄µει του article 6
[navigation intérieure] του διατα΄γµατος 69-140 du 6 février 1969 relatif aux
concessions d’outillage public dans les ports maritimes.
Οι αυτο΄νοµοι λιµε΄νες που λειτουργου΄ν δυνα΄µει των α΄ρθρων L 111-1 κ.επ. του κω΄δικα
code des ports maritimes.
Οι µη αυτο΄νοµοι λιµε΄νες που λειτουργου΄ν δυνα΄µει των α΄ρθρων R 121-1 κ.επ. του
κω΄δικα code des ports maritimes.
Οι λιµε΄νες που διευθυ΄νονται απο΄ τις περιφερειακε΄ς αρχε΄ς (διαµερι΄σµατα) η΄ λειτουργου΄ν
δυνα΄µει παραχω΄ρησης που χορηγει΄ται απο΄ τις περιφερειακε΄ς αρχε΄ς (διαµερι΄σµατα)
δυνα΄µει του α΄ρθρου 6 του νο΄µου loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, départements et l’État.

Ιρλανδι΄α

Οι λιµε΄νες που λειτουργου΄ν δυνα΄µει των νο΄µων Ηarbour Acts 1946 to 1976.
Ο λιµε΄νας Dun Laoghaire που λειτουργει΄ δυνα΄µει του νο΄µου State Harbours Act
1924.
Ο λιµε΄νας Rosslare Harbour που λειτουργει΄ δυνα΄µει του νο΄µου Finguard and Rosslare
Railways and Harbours Act 1899.

Ιταλι΄α

Οι κρατικοι΄ και λοιποι΄ λιµε΄νες που διευθυ΄νονται απο΄ το φορε΄α Capitaneria di Porto
δυνα΄µει του κω΄δικα Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.
Οι αυτο΄νοµοι λιµε΄νες (enti portuali) που ιδρυ΄θηκαν δυνα΄µει των ειδικω΄ν νο΄µων βα΄σει
του α΄ρθρου 19 του κω΄δικα Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942,
n. 327.

Λουξεµβου΄ργο

Ο λιµε΄νας Port de Mertert που ιδρυ΄θηκε και λειτουργει΄ δυνα΄µει του νο΄µου loi du
22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la
Moselle.

Κα΄τω Χω΄ρες

Οι φορει΄ς Ηavenbedrijven που συστα΄θηκαν και λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νοµοθετη΄µατος
Gemeentewet van 29 juni 1851.
Ο φορε΄ας Ηavenschap Vlissingen που συστα΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου wet van
10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van
het Havenschap Vlissingen.
Ο φορε΄ας Ηavenschap Terneuzen που συστα΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου wet van 8 april
1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap
Terneuzen.
Ο φορε΄ας Ηavenschap Delfzijl που συστα΄θηκε δυνα΄µει του νο΄µου wet van 31 juli
1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap
Delfzijl.
Ο φορε΄ας Ιndustrie- en havenschap Moerdijk που συστα΄θηκε δυνα΄µει του νοµοθετη΄µατος gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie — en havenschap
Moerdijk van 23 oktober 1970, ο΄πως επικυρω΄θηκε απο΄ το Koninklijk Besluit nr. 23
van 4 maart 1972.

Αυστρι΄α

Οι εσωτερικοι΄λιµε΄νες που ανη΄κουν πλη΄ρως η΄ µερικω΄ς στα Länder η΄/και στα Gemeinden.

Πορτογαλι΄α

Ο φορε΄ας Porto de Lisboa που ιδρυ΄θηκε δυνα΄µει του βασιλικου΄ διατα΄γµατος Decreto
Real de 18 de Fevereiro de 1907 και λειτουργει΄ δυνα΄µει του νοµοθετικου΄ διατα΄γµατος
Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948.
Ο φορε΄ας Porto do Douro e Leixões που συστα΄θηκε δυνα΄µει του νοµοθετικου΄
διατα΄γµατος Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948.
Ο φορε΄ας Porto do Sines που συστα΄θηκε δυνα΄µει του νοµοθετικου΄ διατα΄γµατος
Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.
Οι λιµε΄νες Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao
και Faro που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νοµοθετικου΄ διατα΄γµατος Decreto-Lei no
37754 de 18 de Fevereiro de 1995.
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Οι λιµε΄νες που λειτουργου΄ν δυνα΄µει του νο΄µου
satamajaerjestyksistae ja liikennemaksuista (955/76).
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Laki

kunnallisista

∆ιω΄ρυγα Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta).
Σουηδι΄α

Οι λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις και τερµατικοι΄ σταθµοι΄ που λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε το
νο΄µο lagen (1983:293) om inraettande, utvidgning och avlysning av allmän farled
och allmän hamn, à foerordningen (1983:744) om trafiken paa Göta kanal.

Ηνω΄µενο Βασι΄λειο

Οι Ηarbour Authorities κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 57 του νο΄µου Ηarbours Act
1964 που εκχωρει΄λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις στους θαλα΄σσιους η΄ εσωτερικου΄ς µεταφορει΄ς.

Παρα΄ρτηµα ΙV B — Ελβετι΄α

Προσδιορισµο΄ς των ιδιωτικω
΄ ν φορε΄ων συ΄µφωνα µε το ΄αρθρο 3, παρα΄γραφοι 1 και 2 στ), της συµφωνι΄ας
α)

Π α ρ α γ ω γ η΄ , µ ε τ α φ ο ρ α΄ η΄ δ ι α ν ο µ η΄ π ο΄ σ ι µ ο υ υ΄ δ α τ ο ς
Φορει΄ς παραγωγη΄ς, µεταφορα΄ς και διανοµη΄ς πο΄σιµου υ΄δατος. Οι φορει΄ς αυτοι΄ λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε την καντονικη΄
η΄ τοπικη΄ νοµοθεσι΄α, η΄ ακο΄µη µε΄σω µεµονωµε΄νων συµφωνιω΄ν που συνα΄δουν µε την ως α΄νω νοµοθεσι΄α.
Π.χ.: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

β)

Π α ρ α γ ω γ η΄ , µ ε τ α φ ο ρ α΄ η΄ δ ι α ν ο µ η΄ η λ ε κ τ ρ ι κ η΄ ς ε ν ΄ε ρ γ ε ι α ς
Οι φορει΄ς µεταφορα΄ς και διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας στους οποι΄ους µπορει΄ να χορηγηθει΄ το δικαι΄ωµα
απαλλοτρι΄ωσης συ΄µφωνα µε το νο΄µο «loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible
et à fort courant».
Οι φορει΄ς παραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας συ΄µφωνα µε το νο΄µο «loi fédérale du 22 décembre 1916 sur ĺutilisation
des forces hydrauliques» και το νο΄µο «loi fédérale du 23 décembre 1959 sur ĺutilisation pacifique de l’énergie
atomique».
Π.χ.: CKW, ATEL, EGL.

γ)

Μ ε τ α φ ο ρ α΄ µ ε α σ τ ι κ ο υ΄ ς σ ι δ η ρ ο δ ρ ο΄ µ ο υ ς , τ ρ α µ , α υ τ ο΄ µ α τ α σ υ σ τ η΄ µ α τ α , τ ρ ο΄ λ ε ϊ , λ ε ω φ ο ρ ε ΄α
ι η΄ κ α λ ω΄ δ ι α
Οι φορει΄ς εκµετα΄λλευσης υπηρεσιω΄ν τραµ κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 2, εδα΄φιο 1, του νο΄µου «loi fédérale du
20 décembre 1959 sur les chemins de fer».
Οι πα΄ροχοι δηµο΄σιων µεταφορικω΄ν υπηρεσιω΄ν κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 4, εδα΄φιο 1, του νο΄µου «loi fédérale du
29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus».
Οι φορει΄ς που, µε επαγγελµατικη΄ ιδιο΄τητα, διενεργου΄ν τακτικα΄ δροµολο΄για µεταφορα΄ς επιβατω΄ν βα΄σει ωραρι΄ου
δυνα΄µει παραχω΄ρησης κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 4 του νο΄µου «loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de
voyageurs et les entreprises de transport par route» και εφο΄σον οι γραµµε΄ς τους εξυπηρετου΄ν κατα΄ την ΄εννοια του
α΄ρθρου 5, εδα΄φιο 3, του διατα΄γµατος «ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indémnités, les prêts et les aides
financières selon la loi sur les chemins de fer».

δ)

Α ε ρ ο λ ι µ ΄ε ν ε ς
Οι οργανισµοι΄ αερολιµε΄νων που λειτουργου΄ν δυνα΄µει παραχω΄ρησης κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 37, εδα΄φιο 1, του
νο΄µου «loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne».
Π.χ.: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 5 της παρου΄σας συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες προσφυγη΄ς)

1.

Οι προσφυγε΄ς υποβα΄λλονται σε δικαστη΄ριο η΄ σε αµερο΄ληπτο και ανεξα΄ρτητο εξεταστικο΄ ο΄ργανο που δεν ΄εχει κανε΄να
συµφε΄ρον απο΄ το αποτε΄λεσµα της διαδικασι΄ας συ΄ναψης της συ΄µβασης· τα µε΄λη του εξεταστικου΄ αυτου΄ οργα΄νου δεν
υπο΄κεινται σε εξωτερικε΄ς παρεµβα΄σεις και οι αποφα΄σεις τους ει΄ναι νοµικω΄ς δεσµευτικε΄ς. Η προθεσµι΄α προσφυγη΄ς, αν
υπα΄ρχει, πρε΄πει να ει΄ναι τουλα΄χιστον δεκαη΄µερη και να αρχι΄ζει να υπολογι΄ζεται µο΄νο απο΄ τη στιγµη΄ κατα΄ την οποι΄α
το γεγονο΄ς στο οποι΄ο στηρι΄ζεται η καταγγελι΄α ει΄ναι η΄ θα ΄επρεπε λογικα΄ να ει΄ναι γνωστο΄.
Το εξεταστικο΄ ο΄ργανο, το οποι΄ο δεν ει΄ναι δικαστη΄ριο, πρε΄πει ει΄τε να υπο΄κειται σε δικαστικο΄ ΄ελεγχο, ει΄τε να εφαρµο΄ζει
διαδικασι΄ες που:

2.

α)

ορι΄ζουν ο΄τι οι συµµετε΄χοντες µπορου΄ν να εκθε΄τουν τις απο΄ψεις τους πριν απο΄ την ΄εκδοση απο΄φασης,
αναγνωρι΄ζοντα΄ς τους το δικαι΄ωµα να εκπροσωπου΄νται και να συνοδευ΄ονται κατα΄ τη διαδικασι΄α προσφυγη΄ς και
παρε΄χοντα΄ς τους προ΄σβαση σε ο΄λη τη διαδικασι΄α·

β)

επιτρε΄πουν την ακρο΄αση µαρτυ΄ρων και επιβα΄λλουν την κοινοποι΄ηση στο εξεταστικο΄ ο΄ργανο των σχετικω΄ν µε τη
συ΄µβαση εγγρα΄φων που ει΄ναι απαραι΄τητα για την ορθη΄ διεξαγωγη΄ της διαδικασι΄ας·

γ)

προβλε΄πουν ο΄τι η διαδικασι΄α µπορει΄ να ει΄ναι δηµο΄σια και επιβα΄λλουν την αιτιολο΄γηση των αποφα΄σεων και την
΄εγγραφη διατυ΄πωση΄ τους.

Τα µε΄ρη µεριµνου΄ν ω΄στε τα µε΄τρα που αφορου΄ν τις διαδικασι΄ες προσφυγη΄ς να περιλαµβα΄νουν τουλα΄χιστον διατα΄ξεις
που να καθιστου΄ν εφικτη΄:
ει΄τε
α)

τη λη΄ψη, το συντοµο΄τερο δυνατο΄, προσωρινω΄ν µε΄τρων µε σκοπο΄ να επανορθω΄σουν την εικαζο΄µενη παρα΄βαση η΄
να αποτρε΄ψουν την προ΄κληση περαιτε΄ρω ζηµιω΄ν στα σχετικα΄ συµφε΄ροντα, συµπεριλαµβανοµε΄νων µε΄τρων που
αποβλε΄πουν στην α΄µεση η΄ ΄εµµεση αναστολη΄ της διαδικασι΄ας συ΄ναψης της υπο΄ εξε΄τασης συ΄µβασης η΄ της
εκτε΄λεσης κα΄θε απο΄φασης που λαµβα΄νεται απο΄ τον καλυπτο΄µενο φορε΄α, και

β)

την α΄µεση η΄ ΄εµµεση ακυ΄ρωση των παρα΄νοµων αποφα΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νης της κατα΄ργησης των τεχνικω΄ν,
οικονοµικω΄ν η΄ χρηµατοπιστωτικω΄ν προδιαγραφω΄ν που εισα΄γουν διακρι΄σεις στην προκη΄ρυξη συ΄µβασης, την
προκη΄ρυξη του σχεδι΄ου συ΄µβασης, την προκη΄ρυξη σχετικα΄ µε το συ΄στηµα προεπιλογη΄ς η΄ σε κα΄θε α΄λλο ΄εγγραφο
που αναφε΄ρεται στη διαδικασι΄α συ΄ναψης της υπο΄ εξε΄ταση συ΄µβασης. Ωστο΄σο, οι εξουσι΄ες του αρµο΄διου για τη
διαδικασι΄α προσφυγη΄ς οργα΄νου δυ΄νανται να περιοριστου΄ν στη χορη΄γηση αποζηµι΄ωσης σε κα΄θε προ΄σωπο που
ζηµιω΄θηκε λο΄γω παρα΄βασης, εα΄ν η συ΄µβαση ΄εχει συναφθει΄ απο΄ τους καλυπτο΄µενους φορει΄ς·

ει΄τε την α΄σκηση ΄εµµεσων πιε΄σεων στους καλυπτο΄µενους φορει΄ς µε σκοπο΄ την επανο΄ρθωση των παραβα΄σεων και την
αποτροπη΄ περαιτε΄ρω παραβα΄σεων, καθω΄ς και για την προ΄ληψη των ζηµιω΄ν.
3.

Οι διαδικασι΄ες προσφυγη΄ς ρυθµι΄ζουν επι΄σης το ζη΄τηµα της αποζηµι΄ωσης των θυµα΄των παρα΄βασης. Στην περι΄πτωση
κατα΄ την οποι΄α οι προκληθει΄σες βλα΄βες δυ΄νανται να αποδοθου΄ν στην ΄εκδοση παρα΄νοµης απο΄φασης, το µε΄ρος µπορει΄
να ορι΄σει ο΄τι η αµφισβητου΄µενη απο΄φαση ακυρω΄νεται εκ των προτε΄ρων η΄ κηρυ΄σσεται παρα΄νοµη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 3, παρα΄γραφοι 6 και 7 της συµφωνι΄ας)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ακο΄λουθες υπηρεσι΄ες που αναφε΄ρονται στην τοµεακη΄ ταξινο΄µηση των υπηρεσιω΄ν, η οποι΄α περιλαµβα΄νεται στο ΄εγγραφο
MTN.GNS/W/120 καλυ΄πτονται απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α:

Αντικει΄µενο

Αριθµοι΄ αναφορα΄ς CPC
(Κεντρικη΄ Tαξινο΄µηση Προϊ΄οντων)

Υπηρεσι΄ες συντη΄ρησης και επισκευω΄ν

6112, 6122, 633, 886

Υπηρεσι΄ες χερσαι΄ων µεταφορω΄ν (1), συµπεριλαµβανο΄µενων των υπηρεσιω΄ν θωρακισµε΄νων
οχηµα΄των και των υπηρεσιω΄ν ταχει΄ας αποστολη΄ς επιστολω΄ν, δεµα΄των και πακε΄των (courrier),
εξαιρουµε΄νης της µεταφορα΄ς ταχυδροµει΄ου

712 (εκτο΄ς
7512, 87304

Υπηρεσι΄ες εναε΄ριων µεταφορω΄ν: µεταφορα΄ επιβατω΄ν και εµπορευµα΄των, εξαιρουµε΄νης της
µεταφορα΄ς ταχυδροµει΄ου

73 (εκτο΄ς 7321)

Χερσαι΄α και εναε΄ρια µεταφορα΄ ταχυδροµει΄ου (εξαιρουµε΄νων των υπηρεσιω΄ν σιδηροδροµικω΄ν
µεταφορω΄ν)

71235, 7321

Τηλεπικοινωνιακε΄ς υπηρεσι΄ες

752 (2) (εκτο΄ς
7525, 7526)

71235)

7524,

Χρηµατοοικονοµικε΄ς υπηρεσι΄ες:
α)

υπηρεσι΄ες ασφαλιστικω΄ν εταιρειω΄ν

β)

τραπεζικε΄ς και επενδυτικε΄ς υπηρεσι΄ες (3)

πρω΄ην 81, 812, 814

Υπηρεσι΄ες πληροφορικη΄ς και συναφει΄ς υπηρεσι΄ες

84

Υπηρεσι΄ες λογιστικη΄ς, λογιστικου΄ ελε΄γχου και τη΄ρησης βιβλι΄ων

862

Υπηρεσι΄ες ΄ερευνας αγορα΄ς και δηµοσκοπη΄σεων

864

Υπηρεσι΄ες παροχη΄ς συµβουλω΄ν σε θε΄µατα διαχει΄ρισης και συναφει΄ς υπηρεσι΄ες

865, 866 (4)

Αρχιτεκτονικε΄ς υπηρεσι΄ες· υπηρεσι΄ες λοιπω΄ν µηχανικω΄ν και ολοκληρωµε΄νες υπηρεσι΄ες µηχανικου΄· υπηρεσι΄ες πολεοδοµι΄ας και αρχιτεκτονικη΄ς τοπι΄ου· συναφει΄ς υπηρεσι΄ες παροχη΄ς επιστηµονικω΄ν και τεχνικω΄ν συµβουλω΄ν· υπηρεσι΄ες τεχνικω΄ν δοκιµω΄ν και αναλυ΄σεων

867

∆ιαφηµιστικε΄ς υπηρεσι΄ες

871

Υπηρεσι΄ες καθαρισµου΄ κτιρι΄ων και υπηρεσι΄ες διαχει΄ρισης οικιστικω΄ν ακινη΄των

874, 82201-82206

Υπηρεσι΄ες εκδο΄σεων και εκτυπω΄σεων ΄εναντι αµοιβη΄ς η΄ επι΄ συµβα΄σει

88442

Υπηρεσι΄ες αποχε΄τευσης και αποκοµιδη΄ς απορριµµα΄των: υπηρεσι΄ες υγιεινη΄ς και συναφει΄ς
υπηρεσι΄ες

94

Οι υποχρεω΄σεις που αναλαµβα΄νουν τα µε΄ρη στον τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν, συµπεριλαµβανο΄µενων των κατασκευαστικω΄ν
υπηρεσιω΄ν, δυνα΄µει της παρου΄σας συµφωνι΄ας, περιορι΄ζονται στις αρχικε΄ς υποχρεω΄σεις που ορι΄ζονται στις τελικε΄ς προσφορε΄ς
της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας, οι οποι΄ες υποβλη΄θηκαν στο πλαι΄σιο της Γενικη΄ς Συµφωνι΄ας για το Εµπο΄ριο και τις
Υπηρεσι΄ες.
(1) Εξαιρουµε΄νων των υπηρεσιω΄ν σιδηροδροµικω΄ν µεταφορω΄ν.
(2) Εξαιρουµε΄νων των υπηρεσιω΄ν φωνητικη΄ς τηλεφωνι΄ας, τηλετυπι΄ας, ραδιοτηλεφωνι΄ας, τηλεειδοποι΄ησης και τηλεπικοινωνιακω
΄ ν υπηρεσιω΄ν
µε΄σω δορυφο΄ρου.
(3) Εξαιρουµε΄νων των συµβα΄σεων χρηµατοοικονοµικω
΄ ν υπηρεσιω΄ν σχετικα΄ µε την ΄εκδοση, την αγορα΄, την πω
΄ ληση και τη µεταφορα΄ τι΄τλων
η΄ α΄λλων χρηµατοοικονοµικω
΄ ν µε΄σων, καθω΄ς και των υπηρεσιω΄ν που παρε΄χονται απο΄ τις κεντρικε΄ς τρα΄πεζες.
(4) Εξαιρουµε΄νων των υπηρεσιω΄ν διαιτησι΄ας και συνδιαλλαγη΄ς.
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Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν ισχυ΄ει:
1.

για τις συµβα΄σεις υπηρεσιω΄ν που ανατι΄θενται σε φορε΄α που συνιστα΄ ο ΄διος
ι
αναθε΄τουσα αρχη΄ κατα΄ την ΄εννοια της
παρου΄σας συµφωνι΄ας και των παραρτηµα΄των 1, 2 η΄ 3 της Σ∆Σ βα΄σει αποκλειστικου΄ δικαιω΄µατος που απολαυ΄ει
δυνα΄µει δηµοσιευµε΄νων νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν η΄ διοικητικω΄ν διατα΄ξεων.

2.

για τις συµβα΄σεις υπηρεσιω΄ν που συνα΄πτει αναθε΄των φορε΄ας µε συνδεδεµε΄νη επιχει΄ρηση η΄ τις συµβα΄σεις που
συνα΄πτονται απο΄ κοινη΄ επιχει΄ρηση, που συγκροτει΄ται απο΄ πολλου΄ς αναθε΄τοντες φορει΄ς µε σκοπο΄ τη εκτε΄λεση των
δραστηριοτη΄των κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 3 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, µε ΄εναν απο΄ τους εν λο΄γω αναθε΄τοντες
φορει΄ς η΄ µε επιχει΄ρηση που συνδε΄εται µε ΄εναν απο΄ αυτου΄ς τους αναθε΄τοντες φορει΄ς, εφο΄σον τουλα΄χιστον το 80 %
του µε΄σου κυ΄κλου εργασιω΄ν που πραγµατοποι΄ησε αυτη΄ η επιχει΄ρηση κατα΄ τη δια΄ρκεια της τελευται΄ας τριετι΄ας στον
τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν προε΄ρχεται απο΄ την παροχη΄ αυτω΄ν των υπηρεσιω΄ν στις επιχειρη΄σεις µε τις οποι΄ες συνδε΄εται.
'Οταν η ΄δια
ι
υπηρεσι΄α η΄ συναφει΄ς υπηρεσι΄ες παρε΄χονται απο΄ περισσο΄τερες επιχειρη΄σεις που συνδε΄ονται µε τον
αναθε΄τοντα φορε΄α, πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη ο συνολικο΄ς κυ΄κλος εργασιω΄ν που προκυ΄πτει απο΄ την παροχη΄
υπηρεσιω΄ν εκ µε΄ρους των επιχειρη΄σεων αυτω΄ν.

3.

για τις συµβα΄σεις υπηρεσιω΄ν που αποβλε΄πουν στην αγορα΄ η΄ τη µι΄σθωση, ανεξαρτη΄τως χρηµατοοικονοµικω΄ν
προϋποθε΄σεων, υφισταµε΄νων γηπε΄δων, κτιρι΄ων η΄ α΄λλων ακινη΄των αγαθω΄ν η΄ που αφορου΄ν δικαιω΄µατα επι΄ των αγαθω΄ν
αυτω΄ν.

4.

για τις συµβα΄σεις απασχο΄λησης.

5.

για τις συµβα΄σεις που αφορου΄ν την αγορα΄, την ανα΄πτυξη, την παραγωγη΄ η΄ την συµπαραγωγη΄ στοιχει΄ων προγραµµα΄των
απο΄ ραδιοτηλεοπτικου΄ς οργανισµου΄ς και για τις συµβα΄σεις που αφορου΄ν το χρο΄νο µετα΄δοσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 3, παρα΄γραφος 6, της συµφωνι΄ας)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσδιορισµο΄ς των καλυπτο΄µενων κατασκευαστικω΄ν υπηρεσιω΄ν:

1.

Ορισµο΄ς
Ως συ΄µβαση κατασκευαστικω΄ν υπηρεσιω΄ν νοει΄ται η συ΄µβαση που αποβλε΄πει στην εκτε΄λεση, ανεξαρτη΄τως µε΄σου,
κατασκευαστικω΄ν εργασιω΄ν πολιτικου΄ µηχανικου΄ η΄ κτιρι΄ων κατα΄ την ΄εννοια της διαι΄ρεσης 51 της Κεντρικη΄ς
Ταξινο΄µησης των Προϊο΄ντων (CPC).

2.

Κατα΄λογος των εργασιω
΄ ν που υπα΄γονται στη διαι΄ρεση 51 της CPC
Προπαρασκευαστικε΄ς εργασι΄ες σε εργοτα΄ξια κατασκευαστικω΄ν ΄εργων

511

Κατασκευαστικε΄ς εργασι΄ες για κτι΄ρια

512

Κατασκευαστικε΄ς εργασι΄ες για ΄εργα πολιτικου΄ µηχανικου΄

513

Συναρµολο΄γηση και ανε΄γερση προκατασκευασµε΄νων κατασκευω΄ν

514

Κατασκευαστικε΄ς εργασι΄ες ειδικη΄ς φυ΄σεως

515

Εργασι΄ες εγκαταστα΄σεων

516

Εργασι΄ες αποπερα΄τωσης και τελειωµα΄των σε κτι΄ρια

517

'Αλλες υπηρεσι΄ες

518

Οι υποχρεω΄σεις που αναλαµβα΄νουν τα µε΄ρη στον τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν, συµπεριλαµβανο΄µενων των κατασκευαστικω΄ν
υπηρεσιω΄ν, δυνα΄µει της παρου΄σας συµφωνι΄ας, περιορι΄ζονται στις αρχικε΄ς υποχρεω΄σεις που ορι΄ζονται στις τελικε΄ς προσφορε΄ς
της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας, οι οποι΄ες υποβλη΄θηκαν στο πλαι΄σιο της Γενικη΄ς Συµφωνι΄ας για τις συναλλαγε΄ς στον τοµε΄α
των υπηρεσιω΄ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 3, παρα΄γραφος 7, της συµφωνι΄ας)

Ελβετι΄α
Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν ισχυ΄ει στην Ελβετι΄α:
α)

για τις συµβα΄σεις που οι αναθε΄τοντες φορει΄ς συνα΄πτουν για α΄λλους σκοπου΄ς απο΄ την πραγµατοποι΄ηση των
δραστηριοτη΄των τους που περιγρα΄φονται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 2, και στα παραρτη΄µατα I ΄εως ΙV της παρου΄σας
συµφωνι΄ας η΄ για την πραγµατοποι΄ηση των δραστηριοτη΄των τους εκτο΄ς Ελβετι΄ας.

β)

για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται µε σκοπο΄ τη µεταπω΄ληση η΄ την υπενοικι΄αση, ο΄ταν ο αναθε΄των φορε΄ας δεν απολαυ΄ει
κανε΄να ειδικο΄ η΄ αποκλειστικο΄ δικαι΄ωµα πω΄λησης η΄ µι΄σθωσης του αντικειµε΄νου των εν λο΄γω συµβα΄σεων και ο΄ταν α΄λλοι
φορει΄ς µπορου΄ν ελευ΄θερα να προβου΄ν στην πω΄ληση η΄ τη µι΄σθωση΄ του µε τους ΄διους
ι
ο΄ρους που ισχυ΄ουν για τον
αναθε΄τοντα φορε΄α.

γ)

για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται για την αγορα΄ νερου΄.

δ)

για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται απο΄ αναθε΄τοντα φορε΄α α΄λλο απο΄ τις δηµο΄σιες αρχε΄ς, ο οποι΄ος τροφοδοτει΄ µε
πο΄σιµο νερο΄ η΄ µε ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια τα δι΄κτυα παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄, εφο΄σον η παραγωγη΄ πο΄σιµου υ΄δατος η΄
ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας απο΄ τον ενδιαφερο΄µενο φορε΄α ει΄ναι συνυφασµε΄νη µε την κατανα΄λωση που απαιτει΄ται για την
α΄σκηση δραστηριο΄τητας α΄λλης απο΄ εκει΄νη που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 2 στ), i) και ii), και εφο΄σον η
τροφοδο΄τηση του δηµο΄σιου δικτυ΄ου εξαρτα΄ται µο΄νο απο΄ την καθαρη΄ κατανα΄λωση του φορε΄α και δεν υπερβαι΄νει το
30 % της συνολικη΄ς παραγωγη΄ς πο΄σιµου υ΄δατος η΄ ενε΄ργειας του φορε΄α βα΄σει του µε΄σου ο΄ρου της τελευται΄ας
τριετι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νου του τρε΄χοντος ΄ετους.

ε)

για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται απο΄ αναθε΄τοντα φορε΄α α΄λλο απο΄ τις δηµο΄σιες αρχε΄ς, ο οποι΄ος εξασφαλι΄ζει την
τροφοδο΄τηση µε αε΄ριο η΄ θερµο΄τητα των δικτυ΄ων που προορι΄ζονται για την παροχη΄ υπηρεσιω΄ν στο κοινο΄, εφο΄σον η
παραγωγη΄ αερι΄ου η΄ θερµο΄τητας απο΄ τον ενδιαφερο΄µενο φορε΄α συνιστα΄ το αναπο΄φευκτο αποτε΄λεσµα της α΄σκησης
δραστηριο΄τητας α΄λλης απο΄ αυτη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 2 ε), i), και η τροφοδο΄τηση του δηµο΄σιου
δικτυ΄ου αποβλε΄πει µο΄νο στην εκµετα΄λλευση µε οικονοµικο΄ τρο΄πο αυτη΄ς της παραγωγη΄ς και αντιστοιχει΄ κατ' ανω΄τατο
ο΄ριο στο 20 % του κυ΄κλου εργασιω΄ν του φορε΄α, βα΄σει του µε΄σου ο΄ρου της τελευται΄ας τριετι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νου
του τρε΄χοντος ΄ετους.

στ)

για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται για την προµη΄θεια ενε΄ργειας η΄ καυσι΄µων µε σκοπο΄ την παραγωγη΄ ενε΄ργειας.

ζ)

για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται απο΄ τους αναθε΄τοντες φορει΄ς που παρε΄χουν στο κοινο΄ υπηρεσι΄ες µεταφορω΄ν µε
λεωφορει΄ο, ο΄ταν α΄λλοι φορει΄ς µπορου΄ν ελευ΄θερα να παρε΄χουν αυτη΄ την υπηρεσι΄α, ει΄τε γενικω΄ς ει΄τε σε συγκεκριµε΄νη
γεωγραφικη΄ περιοχη΄, µε τους ΄διους
ι
ο΄ρους που ισχυ΄ουν για τους αναθε΄τοντες φορει΄ς.

η)

για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται απο΄ τους αναθε΄τοντες φορει΄ς που ασκου΄ν µι΄α απο΄ τις δραστηριο΄τητες που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 2 δ), εφο΄σον οι συµβα΄σεις αυτε΄ς αποβλε΄πουν στην πω΄ληση και τη
χρηµατοδοτικη΄ µι΄σθωση προϊο΄ντων για την επαναχρηµατοδο΄τηση της συ΄µβασης προµηθειω΄ν που ει΄χε συναφθει΄
συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

θ)

για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται δυνα΄µει διεθνου΄ς συµφωνι΄ας και αφορου΄ν την απο΄ κοινου΄ εκτε΄λεση η΄ εκµετα΄λλευση
΄εργου απο΄ τα µε΄ρη.

ι)

για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται δυνα΄µει της ειδικη΄ς διαδικασι΄ας ενο΄ς διεθνου΄ς οργανισµου΄.

κ)

για τις συµβα΄σεις που κηρυ΄σσονται απο΄ρρητες απο΄ τα µε΄ρη η΄ που η εκτε΄λεση΄ τους πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ ειδικα΄
µε΄τρα ασφαλει΄ας συ΄µφωνα µε τις νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς η΄ διοικητικε΄ς διατα΄ξεις που ισχυ΄ουν στις υπο΄ εξε΄ταση
συµβαλλο΄µενες χω΄ρες της συ΄µβασης η΄ ο΄ταν το απαιτει΄ η προα΄σπιση των θεµελιωδω΄ν συµφερο΄ντων της ασφα΄λειας της
χω΄ρας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 6, παρα΄γραφος 4, της συµφωνι΄ας)

Παρα΄ρτηµα ΙX A — Mε΄τρα που κοινοποιου΄νται απο΄ την Κοινο΄τητα

Παρα΄ρτηµα ΙX B — Mε΄τρα που κοινοποιου΄νται απο΄ την Ελβετι΄α
Τα µε΄σα προσφυγη΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 4, της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα οποι΄α ΄εχουν θεσπιστει΄ στα
καντο΄νια και τους δη΄µους για τις συµβα΄σεις κα΄τω απο΄ τα κατω΄φλια βα΄σει του οµοσπονδιακου΄ νο΄µου για την εσωτερικη΄
αγορα΄ της 6ης Οκτωβρι΄ου 1995.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
(αναφε΄ρεται στο ΄αρθρο 6, παρα΄γραφος 2, της συµφωνι΄ας)

Παραδει΄γµατα τοµε΄ων ο΄που ενδε΄χεται να σηµειωθει΄ διακριτικη΄ µεταχει΄ριση:
Κα΄θε κανο΄νας δικαι΄ου, διαδικασι΄α η΄ πρακτικη΄, ο΄πως οι εισφορε΄ς, οι προτιµησιακε΄ς τιµε΄ς, οι τοπικε΄ς προϋποθε΄σεις ως προς
το περιεχο΄µενο, οι τοπικε΄ς προϋποθε΄σεις ως προς τις επενδυ΄σεις η΄ την παραγωγη΄, οι ο΄ροι χορη΄γησης αδειω΄ν η΄
εξουσιοδοτη΄σεων, τα δικαιω΄µατα χρηµατοδο΄τησης η΄ προσφορα΄ς που συνιστου΄ν δια΄κριση η΄ αναγκα΄ζουν τον καλυπτο΄µενο
φορε΄α ενο΄ς µε΄ρους να διενεργη΄σει δια΄κριση ΄εναντι των προϊο΄ντων, υπηρεσιω΄ν, προµηθευτω΄ν η΄ παρο΄χων υπηρεσιω΄ν του
αντισυµβαλλο΄µενου κατα΄ την κατακυ΄ρωση των δηµοσι΄ων συµβα΄σεων.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξου΄σιοι
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
και
της ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
Συνελθο΄ντες στο Λουξεµβου΄ργο την ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννια΄ για την υπογραφη΄ της
Συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας, σχετικα΄ µε ορισµε΄νες πτυχε΄ς
που αφορου΄ν δηµο΄σιες συµβα΄σεις, ενε΄κριναν τις κατωτε΄ρω κοινε΄ς δηλω
΄ σεις που επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα
Τελικη΄ Πρα΄ξη:
Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες συ΄ναψης συµβα΄σεων και προσφυγη΄ς
Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε τις εποπτικε΄ς αρχε΄ς
Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε την ανανε΄ωση των παραρτηµα΄των
Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις
Σηµει΄ωσαν επι΄σης την εξη΄ς δη΄λωση που επισυνα΄πτεται στην παρου΄σα Τελικη΄ Πρα΄ξη:
∆η΄λωση της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε την αρχη΄ της αµοιβαιο΄τητας ο΄σον αφορα΄ το α΄νοιγµα των συµβα΄σεων σε
επι΄πεδο καντονιω΄ν και κοινοτη΄των στους προµηθευτε΄ς και στους φορει΄ς παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν της ΕΚ
∆η΄λωση για τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
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

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες συ΄ναψης συµβα΄σεων και προσφυγη΄ς
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι, επιβα΄λλοντας, αφενο΄ς, στους ελβετικου΄ς καλυπτο΄µενους φορει΄ς το σεβασµο΄ των
κανο΄νων της συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις, και αφετε΄ρου, στους καλυπτο΄µενους φορει΄ς της
Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της, το σεβασµο΄ των κανο΄νων της οδηγι΄ας 93/38/EOK, ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 4/98/EK (ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 1) καθω΄ς και της οδηγι΄ας 92/13/EOK (ΕΕ L 76
της 23.3.1992, σ. 14), πληρου΄ν το καθε΄να τις υποχρεω΄σεις που απορρε΄ουν απο΄ τα α΄ρθρα 4 και 5 της
συµφωνι΄ας για ορισµε΄νες πτυχε΄ς που αφορου΄ν τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
σχετικα΄ µε τις εποπτικε΄ς αρχε΄ς
'Οσον αφορα΄ την Κοινο΄τητα, η εποπτικη΄ αρχη΄ που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 8 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, µπορει΄
να ει΄ναι η Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των η΄ µια ανεξα΄ρτητη εθνικη΄ αρχη΄ ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους χωρι΄ς η
µι΄α απο΄ αυτε΄ς να ΄εχει την αποκλειστικη΄ αρµοδιο΄τητα παρε΄µβασης στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 211 της συνθη΄κης ΕΚ, η Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των διαθε΄τει η΄δη τις εξουσι΄ες
που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 8 δευ΄τερο εδα΄φιο.
'Οσον αφορα΄ την Ελβετι΄α, η εποπτικη΄ αρχη΄ µπορει΄ να ει΄ναι µια οµοσπονδιακη΄ αρχη΄ για το συ΄νολο της ελβετικη΄ς
επικρα΄τειας η΄ τοπικη΄ αρχη΄ για τους τοµει΄ς αρµοδιο΄τητα΄ς της.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
για την ενηµε΄ρωση των παραρτηµα΄των
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεσµευ΄ονται να ενηµερω΄νουν τα παραρτη΄µατα της συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε ορισµε΄νες
πτυχε΄ς που αφορου΄ν τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις το αργο΄τερο εντο΄ς ενο΄ς µηνο΄ς απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της
συµφωνι΄ας αυτη΄ς.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α δηλω΄νουν την προ΄θεση΄ τους να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν στους τοµει΄ς κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος ο΄πως η ενηµε΄ρωση του πρωτοκο΄λλου 2
της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν του 1972, η συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας σε ορισµε΄να κοινοτικα΄
προγρα΄µµατα για την κατα΄ρτιση, τους νε΄ους, τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, τις στατιστικε΄ς και το περιβα΄λλον.
Αυτε΄ς οι διαπραγµατευ΄σεις θα πρε΄πει να προετοιµασθου΄ν γρη΄γορα, µετα΄ το πε΄ρας των σηµερινω΄ν διµερω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
΄ν
σχετικα΄ µε την αρχη΄ της αµοιβαιο΄τητας ο΄σον αφορα΄ το α΄νοιγµα των συµβα΄σεων σε επι΄πεδο καντονιω
΄ ν της ΕΚ
και κοινοτη΄των στους προµηθευτε΄ς και στους φορει΄ς παροχη΄ς υπηρεσιω
Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αµοιβαιο΄τητας και για να περιοριστει΄ η προ΄σβαση στις συµβα΄σεις που κατακυρω΄νονται
στην Ελβετι΄α σε επι΄πεδο καντονιω΄ν και κοινοτη΄των στους προµηθευτε΄ς και φορει΄ς παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν της ΕΚ, η
Ελβετι΄α θα συµπεριλα΄βει νε΄ο εδα΄φιο µετα΄ το πρω΄το εδα΄φιο της γενικη΄ς σηµει΄ωσης αριθ. 1 των παραρτηµα΄των
της συµφωνι΄ας για τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις µε το ακο΄λουθο περιεχο΄µενο:
«ο΄σον αφορα΄ τις συµβα΄σεις που ανατι΄θενται απο΄ τους φορει΄ς που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 3 του παραρτη΄µατος 2
΄ ν του Καναδα΄, του Ισραη΄λ, της Ιαπωνι΄ας, της Κορε΄ας, της
στους προµηθευτε΄ς προϊο΄ντων και υπηρεσιω
Νορβηγι΄ας, των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν Αµερικη΄ς, του Χονγκ Κονγκ (Κι΄να), της Σιγκαπου΄ρης και της Αρου΄µπα».

∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς
Το Συµβου΄λιο συµφωνει΄ να συµµετε΄χουν οι εκπρο΄σωποι της Ελβετι΄ας ως παρατηρητε΄ς και για τα σηµει΄α που
τους αφορου΄ν, στις συνεδρια΄σεις των ακο΄λουθων επιτροπω΄ν και οµα΄δων εµπειρογνωµο΄νων:
—

Επιτροπε΄ς προγραµµα΄των για την ΄ερευνα· συµπεριλαµβανοµε΄νης της επιτροπη΄ς επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς
΄ερευνας (CREST)

—

∆ιοικητικη΄ επιτροπη΄ για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση των εργαζοµε΄νων µεταναστω΄ν

—

Οµα΄δα συντονισµου΄ για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των ανωτα΄της εκπαι΄δευσης

—

Συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για τις αεροπορικε΄ς οδου΄ς και για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων του ανταγωνισµου΄
στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.

Αυτε΄ς οι επιτροπε΄ς συνε΄ρχονται χωρι΄ς την παρουσι΄α των αντιπροσω΄πων της Ελβετι΄ας κατα΄ τις ψηφοφορι΄ες.
'Οσον αφορα΄ τις α΄λλες επιτροπε΄ς που ασχολου΄νται µε τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τις παρου΄σες συµφωνι΄ες
και για τους οποι΄ους η Ελβετι΄α ει΄τε µετε΄φερε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο ει΄τε το εφαρµο΄ζει κατ' αντιστοιχι΄α, η
Επιτροπη΄ θα ζητη΄σει τη γνω΄µη εµπειρογνωµο΄νων της Ελβετι΄ας συ΄µφωνα µε τον τυ΄πο του α΄ρθρου 100 της
συµφωνι΄ας ΕΟΧ.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
΄ ν Κοινοτη΄των και της Ελβετικη΄ς
Επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των Ευρωπαϊκω
συνοµοσπονδι΄ας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ενεργω΄ντας εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ εφεξη΄ς καλου΄µενη «Επιτροπη΄», ενεργω΄ντας εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
Ατοµικη΄ς Ενε΄ργειας, εφεξη΄ς καλου΄µενων αδιακρι΄τως «Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες»,
αφενο΄ς, και
ΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ενεργω΄ντας εξ ονο΄µατος της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας, εφεξη΄ς
καλου΄µενης «Ελβετι΄α»,
αφετε΄ρου,
εφεξη΄ς καλου΄µενα «συµβαλλο΄µενα µε΄ρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι οι στενε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας και των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των ωφελου΄ν και τα δυ΄ο µε΄ρη
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασι΄α της επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς ΄ερευνας για την Ελβετι΄α και τις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες
καθω΄ς και το αµοιβαι΄ο συµφε΄ρον τους να συνεργαστου΄ν στο πεδι΄ο αυτο΄, µε σκοπο΄ την καλυ΄τερη εκµετα΄λλευση των πο΄ρων
και την αποτροπη΄ περιττω΄ν επικαλυ΄ψεων,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι η Ελβετι΄α και οι Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες εφαρµο΄ζουν ση΄µερα ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα σε τοµει΄ς κοινου΄
ενδιαφε΄ροντος,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι η Ελβετι΄α και οι Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες ΄εχουν συµφε΄ρον να συνεργαστου΄ν στα προγρα΄µµατα αυτα΄ προς
αµοιβαι΄ο ο΄φελος,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι συµφε΄ρει και τα δυ΄ο µε΄ρη να ενθαρρυ΄νεται η εκατε΄ρωθεν προ΄σβαση των ερευνητικω΄ν τους φορε΄ων στις
δραστηριο΄τητες ΄ερευνας και τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης της Ελβετι΄ας, αφενο΄ς, και στα προγρα΄µµατα πλαι΄σια ΄ερευνας και
τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, αφετε΄ρου,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα Ατοµικη΄ς Ενε΄ργειας και η Ελβετι΄α συνη΄ψαν το 1978 συµφωνι΄α συνεργασι΄ας
στον τοµε΄α της ελεγχο΄µενης θερµοπυρηνικη΄ς συ΄ντηξης και της φυσικη΄ς πλα΄σµατος, εφεξη΄ς καλου΄µενη «συµφωνι΄α συ΄ντηξης»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι, στις 8 Ιανουαρι΄ου 1986, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συνη΄ψαν συµφωνι΄α πλαι΄σιο επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς
συνεργασι΄ας, η οποι΄α α΄ρχισε να ισχυ΄ει στις 17 Ιουλι΄ου 1987,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι το α΄ρθρο 6 της ανωτε΄ρω συµφωνι΄ας πλαισι΄ου ορι΄ζει ο΄τι η συνεργασι΄α στην οποι΄α αποσκοπει΄ η συµφωνι΄α
πλαι΄σιο, υλοποιει΄ται µε κατα΄λληλες συµφωνι΄ες,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι, µε την απο΄φαση αριθ.1821/1999/ΕΚ, της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 1998, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το
Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης θε΄σπισαν το 5ο προ΄γραµµα πλαι΄σιο δραστηριοτη΄των ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης
και επι΄δειξης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας (1998-2002), εφεξη΄ς καλου΄µενο «πε΄µπτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο», και ο΄τι, µε την
απο΄φαση αριθ. 99/64/Ευρατο΄µ, της 22ας ∆εκεµβρι΄ου 1998, το Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης θε΄σπισε το
5ο προ΄γραµµα πλαι΄σιο δραστηριοτη΄των ΄ερευνας και εκπαι΄δευσης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας Ατοµικη΄ς Ενε΄ργειας (Ευρατο΄µ)
(1998-2002), εφεξη΄ς καλου΄µενο «πυρηνικο΄ προ΄γραµµα πλαι΄σιο», ενω΄ και τα δυ΄ο προγρα΄µµατα εφεξη΄ς καλου΄νται εφεξη΄ς
αδιακρι΄τως «τα δυ΄ο προγρα΄µµατα πλαι΄σια»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι, µε την επιφυ΄λαξη των σχετικω΄ν διατα΄ξεων των συνθηκω΄ν περι΄ ιδρυ΄σεως των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, η
παρου΄σα συµφωνι΄α και κα΄θε δραστηριο΄τητα υπαγο΄µενη σ' αυτη΄ν, µε κανε΄να τρο΄πο δεν θι΄γουν τις αρµοδιο΄τητες των κρατω΄ν
µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης ο΄σον αφορα΄ στην ανα΄ληψη διµερω΄ν δραστηριοτη΄των µε την Ελβετι΄α στους τοµει΄ς της
επιστη΄µης, της τεχνολογι΄ας, της ΄ερευνας και ανα΄πτυξης και στη συ΄ναψη, κατα΄ περι΄πτωση, συµφωνιω΄ν για το σκοπο΄ αυτο΄,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
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'Αρθρο 1
Αντικει΄µενο
1.
Ο τρο΄πος και οι ο΄ροι συµµετοχη΄ς της Ελβετι΄ας στην
εφαρµογη΄ του συνο΄λου των δυ΄ο προγραµµα΄των πλαισι΄ων λαµβα΄νει
τη µορφη΄ που καθορι΄ζεται στην παρου΄σα συµφωνι΄α, µε την
επιφυ΄λαξη των ο΄ρων της συµφωνι΄ας συ΄ντηξης.
Ερευνητικοι΄ φορει΄ς εγκατεστηµε΄νοι στην Ελβετι΄α µπορου΄ν να
συµµετε΄χουν σε ο΄λα τα ειδικα΄ προγρα΄µµατα των δυ΄ο προγραµµα΄των πλαισι΄ων.
2.
Επιστη΄µονες η΄ ερευνητικοι΄ φορει΄ς της Ελβετι΄ας µπορου΄ν να
συµµετε΄χουν στις δραστηριο΄τητες του Κοινου΄ Κε΄ντρου Ερευνω΄ν
των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, εφο΄σον η συµµετοχη΄ αυτη΄ δεν
καλυ΄πτεται απο΄ την παρα΄γραφο 1.
3.
Ερευνητικοι΄ φορει΄ς εγκατεστηµε΄νοι στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες, συµπεριλαµβανοµε΄νου του Κοινου΄ Κε΄ντρου Ερευνω΄ν
µπορου΄ν να συµµετε΄χουν σε ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα και ΄εργα
της Ελβετι΄ας, των οποι΄ων τα θεµατικα΄ πεδι΄α ει΄ναι ισοδυ΄ναµα µε
εκει΄να των προγραµµα΄των των δυ΄ο προγραµµα΄των πλαισι΄ων.
4.
Ως «ερευνητικοι΄ φορει΄ς», υπο΄ την ΄εννοια της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, νοου΄νται, µεταξυ΄ α΄λλων, πανεπιστη΄µια, ερευνητικοι΄
οργανισµοι΄, βιοµηχανικε΄ς επιχειρη΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων
µικρω΄ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων, και ιδιω΄τες.

'Αρθρο 2
Μορφε΄ς και µε΄σα συνεργασι΄ας
Η συνεργασι΄α λαµβα΄νει τις ακο΄λουθες µορφε΄ς:
1)

Συµµετοχη΄ ερευνητικω΄ν φορε΄ων εγκατεστηµε΄νων στην
Ελβετι΄α σε ο΄λα τα ειδικα΄ προγρα΄µµατα που θεσπι΄ζονται
βα΄σει των δυ΄ο προγραµµα΄των πλαισι΄ων, υπο΄ τους ο΄ρους
και τις προϋποθε΄σεις που καθορι΄ζονται στους κανο΄νες
συµµετοχη΄ς επιχειρη΄σεων, ερευνητικω΄ν κε΄ντρων και πανεπιστηµι΄ων στις δραστηριο΄τητες ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς
ανα΄πτυξης και επι΄δειξης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και στις
δραστηριο΄τητες ΄ερευνας και εκπαι΄δευσης της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας Ατοµικη΄ς Ενε΄ργειας.

2)

Χρηµατοδοτικη΄ συνεισφορα΄ της Ελβετι΄ας στους προϋπολογισµου΄ς των προγραµµα΄των που θεσπι΄ζονται για την εφαρµογη΄ των δυ΄ο προγραµµα΄των πλαισι΄ων, κατα΄ τα οριζο΄µενα
στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2.

3)

Συµµετοχη΄ ερευνητικω΄ν φορε΄ων εγκατεστηµε΄νων στις
Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες σε χρηµατοδοτου΄µενα απο΄ το δηµο΄σιο τοµε΄α ερευνητικα΄ ΄εργα της Ελβετι΄ας, ιδι΄ως στο πλαι΄σιο
προγραµµα΄των προτεραιο΄τητας που χρηµατοδοτου΄νται απο΄
την Ελβετι΄α υπο΄ τους ο΄ρους και τις προϋποθε΄σεις που
καθορι΄ζονται στις αντι΄στοιχες κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις της
Ελβετι΄ας και µε τη συ΄µφωνη γνω΄µη των εται΄ρων του εκα΄στοτε
΄εργου και του διαχειριστικου΄ οργα΄νου του αντι΄στοιχου
ελβετικου΄ προγρα΄µµατος. Οι εγκατεστηµε΄νοι στην Κοινο΄τητα
ερευνητικοι΄φορει΄ς που συµµετε΄χουν σε ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα και ΄εργα της Ελβετι΄ας, καλυ΄πτουν τις δικε΄ς τους
δαπα΄νες, συµπεριλαµβανοµε΄νου του ποσοστου΄ των γενικω΄ν
διαχειριστικω΄ν και διοικητικω΄ν δαπανω΄ν του ΄εργου που τους
αναλογει΄.

4)
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'Εγκαιρη ενηµε΄ρωση και τεκµηρι΄ωση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄
των δυ΄ο προγραµµα΄των πλαισι΄ων και των προγραµµα΄των
προτεραιο΄τητας της Ελβετι΄ας.

'Αρθρο 3
Αναπροσαρµογη΄
Η συνεργασι΄α µπορει΄ να αναπροσαρµοσθει΄ και να αναπτυχθει΄ ανα΄
πα΄σα στιγµη΄ κατο΄πιν αµοιβαι΄ας συµφωνι΄ας των συµβαλλοµε΄νων
µερω΄ν.

'Αρθρο 4
΄ µατα και υποχρεω
΄ σεις σε σχε΄ση µε την πνευµατικη΄
∆ικαιω
ιδιοκτησι΄α
1.
Τηρουµε΄νων του παραρτη΄µατος Α και των ισχυουσω΄ν
νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων, οι εγκατεστηµε΄νοι στην Ελβετι΄α ερευνητικοι΄ φορει΄ς που συµµετε΄χουν σε ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, ΄εχουν, ως προς την κυριο΄τητα, εκµετα΄λλευση και δια΄δοση των πληροφοριω΄ν και της πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας που ει΄ναι προϊο΄ν της συµµετοχη΄ς αυτη΄ς, τα ΄δια
ι δικαιω
΄ µατα
και υποχρεω΄σεις µε τους εγκατεστηµε΄νους στην Κοινο΄τητα ερευνητικου΄ς φορει΄ς. Η δια΄ταξη αυτη΄ δεν αφορα΄ τα αποτελε΄σµατα ΄εργων
που ει΄χαν αρχι΄σει πριν απο΄ την ΄εναρξη της ισχυ΄ος της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.
2.
Τηρουµε΄νων του παραρτη΄µατος Α και των ισχυουσω΄ν
νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων, οι εγκατεστηµε΄νοι στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες ερευνητικοι΄ φορει΄ς που συµµετε΄χουν σε ερευνητικα΄ ΄εργα της
Ελβετι΄ας, κατα΄ τα οριζο΄µενα στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 3,
΄εχουν, ως προς την κυριο΄τητα, εκµετα΄λλευση και δια΄δοση των
πληροφοριω΄ν και της πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας που ει΄ναι προϊο΄ν
της συµµετοχη΄ς αυτη΄ς, τα ΄δια
ι
δικαιω΄µατα και υποχρεω΄σεις µε
τους ερευνητικου΄ς φορει΄ς της Ελβετι΄ας που συµµετε΄χουν στο
εκα΄στοτε ΄εργο.

'Αρθρο 5
∆ηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις
1.
Με την επιφυ΄λαξη των αντι΄στοιχων διατα΄ξεων της συµφωνι΄ας
συ΄ντηξης, οι δηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις αρχι΄ζουν να ισχυ΄ουν την
1η Ιανουαρι΄ου του ΄ετους που ακολουθει΄ το ΄ετος ΄εναρξης της
ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας. Πριν απο΄ την ΄εναρξη της ισχυ΄ος των
δηµοσιονοµικω΄ν διατα΄ξεων, η χρηµατοδοτικη΄ συνεισφορα΄ των
εγκατεστηµε΄νων στην Ελβετι΄α ερευνητικω
΄ ν φορε΄ων, καθορι΄ζεται
κατ' ΄εργο.
Οι υποχρεω΄σεις που ΄εχουν αναληφθει΄ απο΄ τις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου του ΄ετους που ακολουθει΄ το
΄ετος ΄εναρξης της ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας — ο΄πως και οι πληρωµε΄ς
που απορρε΄ουν απο΄ αυτε΄ς — δεν συνεπα΄γονται συνεισφορα΄ εκ
µε΄ρους της Ελβετι΄ας.
Η χρηµατοδοτικη΄ συνεισφορα΄ της Ελβετι΄ας λο΄γω της συµµετοχη΄ς
στην εκτε΄λεση των ειδικω΄ν προγραµµα΄των, καθορι΄ζεται αναλο΄γως
΄ σεων ανα΄ληψης υποχρεω΄σεων,
και επιπλε΄ον του υ΄ψους των πιστω
οι οποι΄ες εγγρα΄φονται κα΄θε χρο΄νο στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για την κα΄λυψη των χρηµατοδοτικω΄ν
υποχρεω΄σεων της Επιτροπη΄ς που απορρε΄ουν απο΄ τις εργασι΄ες που
προ΄κειται να εκτελεστου΄ν στις αναγκαι΄ες µορφε΄ς για την εφαρµογη΄,
διαχει΄ριση και λειτουργι΄α των καλυπτο΄µενων απο΄ την παρου΄σα
συµφωνι΄α προγραµµα΄των και δραστηριοτη΄των.
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2.
Ο συντελεστη΄ς αναλογικο΄τητας, βα΄σει του οποι΄ου προσδιορι΄ζεται η συνεισφορα΄ της Ελβετι΄ας στο πε΄µπτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο
και στο πυρηνικο΄ προ΄γραµµα πλαι΄σιο, πλην του προγρα΄µµατος
συ΄ντηξης, προκυ΄πτει προσδιορι΄ζοντας το λο΄γο του ΑΕΠ της
Ελβετι΄ας, σε τιµε΄ς αγορα΄ς, προς το α΄θροισµα των ΑΕΠ, σε τιµε΄ς
αγορα΄ς, των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Η συνεισφορα΄
της Ελβετι΄ας στο προ΄γραµµα συ΄ντηξης θα εξακολουθη΄σει να
υπολογι΄ζεται βα΄σει της αντι΄στοιχης συµφωνι΄ας.
Ο λο΄γος υπολογι΄ζεται µε βα΄ση τα τελευται΄α στατιστικα΄ δεδοµε΄να
του Οργανισµου΄ Οικονοµικη΄ς Συνεργασι΄ας και Ανα΄πτυξης
(ΟΟΣΑ), που ει΄ναι διαθε΄σιµα ο΄ταν δηµοσιευ΄εται ο γενικο΄ς προϋπολογισµο΄ς των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των.
3.
Οι κανο΄νες που διε΄πουν τη χρηµατοδοτικη΄ συνεισφορα΄ της
Ελβετι΄ας περιγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα Β.

'Αρθρο 6
Ερευνητικη΄ Επιτροπη΄ Ελβετι΄ας/Κοινοτη΄των
Η «Ερευνητικη΄ Επιτροπη΄ Ελβετι΄ας/Κοινοτη΄των», που ΄εχει συσταθει΄
βα΄σει της συµφωνι΄ας πλαισι΄ου του 1986, επανεξετα΄ζει, αξιολογει΄
και διασφαλι΄ζει την ορθη΄ εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
Οποιοδη΄ποτε ζη΄τηµα ανακυ΄ψει απο΄ την εφαρµογη΄ η΄ την ερµηνει΄α
της παρου΄σας συµφωνι΄ας, παραπε΄µπεται στην εν λο΄γω επιτροπη΄.

'Αρθρο 7
Συµµετοχη΄
1.
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 4, οι εγκατεστηµε΄νοι στην Ελβετι΄α ερευνητικοι΄ φορει΄ς που συµµετε΄χουν στα
δυ΄ο προγρα΄µµατα πλαι΄σια, ΄εχουν τα ΄δια
ι
συµβατικα΄ δικαιω΄µατα
και υποχρεω΄σεις µε τους εγκατεστηµε΄νους στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες φορει΄ς.
2.
Για τους εγκατεστηµε΄νους στην Ελβετι΄α ερευνητικου΄ς
φορει΄ς, οι ο΄ροι και οι προϋποθε΄σεις που ισχυ΄ουν για την υποβολη΄
και την αξιολο΄γηση προτα΄σεων και για την ανα΄θεση ΄εργων και τη
συ΄ναψη συµβα΄σεων βα΄σει των κοινοτικω΄ν προγραµµα΄των, ει΄ναι οι
ισχυ΄οντες για τις συµβα΄σεις που συνα΄πτονται βα΄σει των ΄διων
ι
προγραµµα΄των µε ερευνητικου΄ς φορει΄ς εγκατεστηµε΄νους στις
Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες.
3.
Στην επιλογη΄ αξιολογητω΄ν η΄ εισηγητω΄ν δυνα΄µει των κοινοτικω΄ν προγραµµα΄των ΄ερευνας και τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης θα
περιληφθει΄ κατα΄λληλος αριθµο΄ς εµπειρογνωµο΄νων απο΄ την
Ελβετι΄α.
4.
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 1 παρα΄γραφος 3, του α΄ρθρου 2 παρα΄γραφοι 3 και 4 και του α΄ρθρου 4
παρα΄γραφος 2 και των ισχυο΄ντων κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων και
διαδικαστικω΄ν κανο΄νων, οι εγκατεστηµε΄νοι στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες ερευνητικοι΄ φορει΄ς µπορου΄ν να συµµετε΄χουν υπο΄ ισοδυ΄ναµους ο΄ρους και προϋποθε΄σεις, ο΄πως οι Ελβετοι΄ εται΄ροι των ΄εργων,
στα ΄εργα των ερευνητικω΄ν προγραµµα΄των της Ελβετι΄ας που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 3.
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'Αρθρο 8
Κινητικο΄τητα
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος εξασφαλι΄ζει, συ΄µφωνα µε τις ισχυ΄ουσες
κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις και συµφωνι΄ες, την ει΄σοδο και την παραµονη΄ ερευνητω΄ν και — εφο΄σον ει΄ναι απαραι΄τητο για την επιτυχι΄α
της εκα΄στοτε δραστηριο΄τητας — περιορισµε΄νου αριθµου΄ µελω΄ν
του ερευνητικου΄ προσωπικου΄ τους που συµµετε΄χουν στις καλυπτο΄µενες απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α δραστηριο΄τητες, στην Ελβετι΄α
και στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες.

'Αρθρο 9
΄ ρηση και µελλοντικη΄ συ΄µπραξη
Αναθεω
1.
Σε περι΄πτωση ο΄που οι Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες αναθεωρη΄σουν η΄ επεκτει΄νουν τα ερευνητικα΄ τους προγρα΄µµατα, η
παρου΄σα συµφωνι΄α µπορει΄ να αναθεωρηθει΄ η΄ να επεκταθει΄ υπο΄
ο΄ρους που θα συµφωνηθου΄ν απο΄ κοινου΄. Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
ανταλλα΄σσουν προηγουµε΄νως πληροφορι΄ες και απο΄ψεις σχετικα΄
µε την τυχο΄ν αναθεω΄ρηση η΄ επε΄κταση καθω΄ς και µε οποιοδη΄ποτε
ζη΄τηµα ΄εχει α΄µεση η΄ ΄εµµεση επι΄δραση στη συνεργασι΄α της Ελβετι΄ας
στα δυ΄ο προγρα΄µµατα πλαι΄σια. Η Ελβετι΄α ενηµερω΄νεται για
το ακριβε΄ς περιεχο΄µενο των αναθεωρου΄µενων η΄ επεκτεινο΄µενων
προγραµµα΄των εντο΄ς δυ΄ο εβδοµα΄δων απο΄ τη θε΄σπιση΄ τους απο΄ τις
Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες. Σε παρο΄µοια περι΄πτωση αναθεω΄ρησης η΄
επε΄κτασης των ερευνητικω΄ν προγραµµα΄των, η Ελβετι΄α δυ΄ναται να
καταγγει΄λει την παρου΄σα συµφωνι΄α, τηρω΄ντας εξα΄µηνη προθεσµι΄α
προειδοποι΄ησης· το α΄ρθρο 14 παρα΄γραφοι 3 και 4 δεν εφαρµο΄ζεται. Η ενδεχο΄µενη προ΄θεση καταγγελι΄ας η΄ επε΄κτασης της
συµφωνι΄ας γνωστοποιει΄ται εντο΄ς τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ την ΄εκδοση της
κοινοτικη΄ς απο΄φασης.
2.
Σε περι΄πτωση ο΄που οι Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες θεσπι΄σουν
νε΄α πολυετη΄ προγρα΄µµατα πλαι΄σια ΄ερευνας και τεχνολογικη΄ς
ανα΄πτυξης, η παρου΄σα συµφωνι΄α µπορει΄ να ανανεωθει΄ η΄ να τεθει΄
υπο΄ επαναδιαπραγµα΄τευση υπο΄ ο΄ρους που θα συµφωνηθου΄ν απο΄
κοινου΄. Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες και
απο΄ψεις σχετικα΄ µε την προπαρασκευη΄ αυτω΄ν των προγραµµα΄των
η΄ α΄λλων τρεχουσω΄ν η΄ µελλοντικω΄ν ερευνητικω΄ν δραστηριοτη΄των
µε΄σω της Ερευνητικη΄ς Επιτροπη΄ς Ελβετι΄ας/Κοινοτη΄των.

'Αρθρο 10
Συνε΄χιση ΄εργων
Τα ΄εργα και οι δραστηριο΄τητες που βρι΄σκονται σε εξε΄λιξη κατα΄ το
χρο΄νο λυ΄σης η΄/και λη΄ξης της παρου΄σας συµφωνι΄ας, συνεχι΄ζονται
µε΄χρι να περατωθου΄ν υπο΄ τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται στην
παρου΄σα συµφωνι΄α.

'Αρθρο 11
Σχε΄ση µε α΄λλες διεθνει΄ς συµφωνι΄ες
Οι διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας ισχυ΄ουν µε την επιφυ΄λαξη
των πλεονεκτηµα΄των τα οποι΄α προβλε΄πονται απο΄ α΄λλες διεθνει΄ς
συµφωνι΄ες που δεσµευ΄ουν ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
και επιφυλα΄σσουν τα πλεονεκτη΄µατα αυτα΄ αποκλειστικα΄ στους
εγκατεστηµε΄νους στην επικρα΄τεια του συγκεκριµε΄νου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους ερευνητικου΄ς φορει΄ς.
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'Αρθρο 12
Εδαφικη΄ εφαρµογη΄
Η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται, αφενο΄ς στα εδα΄φη στα οποι΄α
εφαρµο΄ζεται η συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
και υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πει η συνθη΄κη αυτη΄ και, αφετε΄ρου,
στο ΄εδαφος της Ελβετι΄ας.
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οριστικη΄ γνωστοποι΄ηση της κατα΄θεσης των πρα΄ξεων κυ΄ρωσης η΄
΄εγκρισης ο΄λων των ακο΄λουθων επτα΄ συµφωνιω΄ν:
—

Συµφωνι΄α ΄ερευνας και τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης

—

Συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων

—

Συµφωνι΄α για τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς

—

Συµφωνι΄α για τις σιδηροδροµικε΄ς και οδικε΄ς µεταφορε΄ς
εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν

—

Συµφωνι΄α για το εµπο΄ριο γεωργικω΄ν προϊο΄ντων

'Αρθρο 13

—

Συµφωνι΄α για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση σε σχε΄ση µε την
εκτι΄µηση της συµµο΄ρφωσης

Παραρτη΄µατα

—

Συµφωνι΄α για ορισµε΄νες πλευρε΄ς των δηµοσι΄ων συµβα΄σεων
προµηθειω΄ν.

Τα παραρτη΄µατα Α και Β αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 14
'Εναρξη και δια΄ρκεια ισχυ΄ος
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α κυρω
΄ νεται η΄ εγκρι΄νεται απο΄ τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συ΄µφωνα µε τις κατ' ιδι΄αν διαδικασι΄ες τους.
Αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την πρω΄τη ηµε΄ρα του δευ΄τερου µη΄να µετα΄ την

2.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α ισχυ΄ει για τη χρονικη΄ περι΄οδο απο΄ την
΄εναρξη της ισχυ΄ος της µε΄χρι τη λη΄ξη των δυ΄ο προγραµµα΄των
πλαισι΄ων.
3.
Οι Κοινο΄τητες η΄ η Ελβετι΄α δυ΄νανται να καταγγει΄λουν την
παρου΄σα συµφωνι΄α µε γνωστοποι΄ηση της απο΄φαση΄ς τους προς
τον αντισυµβαλλο΄µενο. Σε περι΄πτωση τε΄τοιας γνωστοποι΄ησης,
εφαρµο΄ζεται η παρα΄γραφος 4.
4.
Η ισχυ΄ς των επτα΄ συµφωνιω΄ν που απαριθµου΄νται στην
παρα΄γραφο 1 λη΄γει ΄εξι µη΄νες µετα΄ την παραλαβη΄ της γνωστοποι΄ησης καταγγελι΄ας που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.
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Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
For Europeiska gemenskaperna

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1.1. Οι συµβατικοι΄ διακανονισµοι΄ που συνοµολογου΄νται µεταξυ΄ των συµµετεχο΄ντων συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες εφαρµογη΄ς
του α΄ρθρου 167 της συνθη΄κης ΕΚ, αφορου΄ν ιδι΄ως την κυριο΄τητα και τη χρη΄ση, συµπεριλαµβανοµε΄νης της
δηµοσι΄ευσης, των πληροφοριω΄ν και της πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας (ΠΙ) που θα προκυ΄ψουν κατα΄ τη δια΄ρκεια της κοινη΄ς
΄ερευνας, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τους στο΄χους της κοινη΄ς ΄ερευνας, το σχετικο΄ υ΄ψος της χρηµατοδοτικη΄ς συνεισφορα΄ς
των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, τα πλεονεκτη΄µατα και µειονεκτη΄µατα που παρουσια΄ζει η χορη΄γηση αδειω΄ν εκµετα΄λλευσης
ανα΄ επικρα΄τεια η΄ για συγκεκριµε΄να πεδι΄α χρη΄σης, τις απαιτη΄σεις που επιβα΄λλει η ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α, τις διαδικασι΄ες
διευθε΄τησης διαφορω΄ν και α΄λλους κατα΄λληλους παρα΄γοντες, κατα΄ την κρι΄ση των συµµετεχο΄ντων.
Οι εν λο΄γω διακανονισµοι΄ καλυ΄πτουν επι΄σης τα τυχο΄ν σχετικα΄ µε την ΠΙ δικαιω΄µατα και υποχρεω΄σεις που συνδε΄ονται
µε τις ερευνητικε΄ς εργασι΄ες των επισκεπτω΄ν ερευνητω΄ν.
1.2. Στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας, η εκµετα΄λλευση των πληροφοριω΄ν και της ΠΙ γι΄νεται µε γνω΄µονα τα
αµοιβαι΄α συµφε΄ροντα των Κοινοτη΄των και της Ελβετι΄ας και οι συµβατικοι΄ διακανονισµοι΄ περιλαµβα΄νουν ανα΄λογες
διατα΄ξεις. Οι τελευται΄οι προβλε΄πουν την εκχω΄ρηση των δικαιωµα΄των που προσδιορι΄ζονται στο α΄ρθρο 4 της συµφωνι΄ας
µο΄νον επι΄ πληροφοριω΄ν και ΠΙ που προκυ΄πτουν µετα΄ την ηµεροµηνι΄α απο΄ την οποι΄α η χρηµατοδοτικη΄ συνεισφορα΄
της Ελβετι΄ας παρα΄γει αποτελε΄σµατα.
1.3. Οι πληροφορι΄ες η΄ η ΠΙ που προκυ΄πτουν στη δια΄ρκεια της κοινη΄ς ΄ερευνας και δεν καλυ΄πτονται απο΄ τους συµβατικου΄ς
διακανονισµου΄ς, επιµερι΄ζονται, µε την ΄εγκριση των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, συ΄µφωνα µε τις γενικε΄ς αρχε΄ς που
καθορι΄ζονται στους εν λο΄γω διακανονισµου΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της διευθε΄τησης διαφορω΄ν.
Εφο΄σον δεν ληφθει΄ δεσµευτικη΄ απο΄φαση µε τη µε΄θοδο διευθε΄τησης διαφορω΄ν που ΄εχουν επιλε΄ξει οι συµµετε΄χοντες, η
διαφορα΄ µπορει΄ να παραπεµφθει΄ στην Ερευνητικη΄ Επιτροπη΄ Ελβετι΄ας/Κοινοτη΄των, η οποι΄α καταβα΄λλει κα΄θε προσπα΄θεια
να µεσολαβη΄σει µεταξυ΄ των συµµετεχο΄ντων. Σε περι΄πτωση ο΄που, µετα΄ τη µεσολα΄βηση αυτη΄, οι συµµετε΄χοντες δεν
καταλη΄ξουν σε συµφωνι΄α, οι εν λο΄γω πληροφορι΄ες η΄ ΠΙ ανη΄κουν εξ αδιαιρε΄του σε ο΄λους τους συµµετε΄χοντες στην
κοινη΄ ΄ερευνα, της οποι΄ας προϊο΄ν η΄ταν οι πληροφορι΄ες η΄ η πνευµατικη΄ ιδιοκτησι΄α.
Ελλει΄ψει συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε την εκµετα΄λλευση, κα΄θε συµµετε΄χων που εµπι΄πτει στην παρου΄σα δια΄ταξη ΄εχει το
δικαι΄ωµα να κα΄νει χρη΄ση των εν λο΄γω πληροφοριω΄ν η΄ πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας για ΄δια
ι εµπορικη΄ εκµετα΄λλευση, χωρι΄ς
γεωγραφικο΄ περιορισµο΄.
1.4. Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µεριµνα΄ ω΄στε ο αντισυµβαλλο΄µενος και οι προερχο΄µενοι απο΄ αυτο΄ν συµµετε΄χοντες να
µπορου΄ν να αποκτη΄σουν τα δικαιω΄µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας που τους αναλογου΄ν συ΄µφωνα µε τις γενικε΄ς αρχε΄ς
του παρο΄ντος τµη΄µατος.
1.5. Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος προσπαθει΄, τηρω΄ντας ταυτο΄χρονα τους ο΄ρους ανταγωνισµου΄ στους τοµει΄ς που επηρεα΄ζονται
απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α, να διασφαλι΄σει ο΄τι τα δικαιω΄µατα που ΄εχουν αποκτηθει΄ στο πλαι΄σιο της παρου΄σας
συµφωνι΄ας καθω΄ς και των διακανονισµω΄ν που ΄εχουν συνοµολογηθει΄ βα΄σει των διατα΄ξεω΄ν της, ασκου΄νται κατα΄ τρο΄πον
ω΄στε να διευκολυ΄νονται ιδι΄ως:
(i)

η δια΄δοση και η χρη΄ση των πληροφοριω΄ν που συγκεντρω΄νονται, κοινοποιου΄νται η΄ α΄λλως διατι΄θενται δυνα΄µει
της παρου΄σας συµφωνι΄ας
και

(ii)

2.

η εκπο΄νηση και η εφαρµογη΄ διεθνω΄ν προτυ΄πων.

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η ΠΙ που ανη΄κει στα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη η΄ στους προερχο΄µενους απο΄ αυτα΄ συµµετε΄χοντες, αντιµετωπι΄ζεται συ΄µφωνα
µε τις σχετικε΄ς διεθνει΄ς συµβα΄σεις, µεταξυ΄ των οποι΄ων η συµφωνι΄α TRIPS (εµπορικε΄ς πτυχε΄ς των δικαιωµα΄των
πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας) των GATT-WTO, η συ΄µβαση της Βε΄ρνης (πρα΄ξη των Παρισι΄ων, 1971) και η συ΄µβαση των
Παρισι΄ων (πρα΄ξη της Στοκχο΄λµης, 1967).

3.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (COPYRIGHT)
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του κεφαλαι΄ου 4 και εκτο΄ς αντι΄θετων ρυθµι΄σεων στους συµβατικου΄ς διακανονισµου΄ς,
τα αποτελε΄σµατα της ΄ερευνας δηµοσιευ΄ονται απο΄ κοινου΄ απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη η΄ τους συµµετε΄χοντες στην
εκα΄στοτε κοινη΄ ΄ερευνα.
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Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες διαδικασι΄ες, τηρουµε΄νου του ανωτε΄ρω γενικου΄ κανο΄να:
3.1. Σε περι΄πτωση ΄εκδοσης απο΄ ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος η΄ απο΄ δηµο΄σιους οργανισµου΄ς αυτου΄ επιστηµονικω΄ν και τεχνικω΄ν
περιοδικω΄ν, α΄ρθρων, εκθε΄σεων, βιβλι΄ων, συµπεριλαµβανοµε΄νων των οπτικοακουστικω΄ν δηµιουργιω΄ν και του λογισµικου΄
υπολογιστω΄ν, τα οποι΄α ει΄ναι προϊο΄ντα κοινη΄ς ΄ερευνας που ΄εχει διεξαχθει΄ βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας, o
αντισυµβαλλο΄µενος ΄εχει την παγκο΄σµια, µη αποκλειστικη΄, αµετα΄κλητη και απαλλαγµε΄νη απο΄ την καταβολη΄
δικαιωµα΄των εκµετα΄λλευσης α΄δεια µετα΄φρασης, αναπαραγωγη΄ς, προσαρµογη΄ς, µετα΄δοσης και διανοµη΄ς στο κοινο΄ των
εν λο΄γω εργασιω΄ν.
3.2. Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη διασφαλι΄ζουν την ευρυ΄τερη δυνατη΄ δια΄δοση των συγγραφικω΄ν εργασιω΄ν και των οπτικοακουστικω΄ν δηµιουργιω΄ν επιστηµονικου΄ χαρακτη΄ρα, που ει΄ναι προϊο΄ν κοινη΄ς ΄ερευνας κατ' εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της
παρου΄σας συµφωνι΄ας και ΄εχουν δηµοσιευτει΄ απο΄ ανεξα΄ρτητους εκδο΄τες.
3.3. Σε ο΄λα τα αντι΄τυπα των προστατευο΄µενων µε αποκλειστικα΄ δικαιω΄µατα εργασιω΄ν, τα οποι΄α διανε΄µονται και
καταρτι΄ζονται βα΄σει της δια΄ταξης αυτη΄ς, αναγρα΄φονται τα ονο΄µατα του η΄ των συγγραφε΄ων, εκτο΄ς εα΄ν ΄ενας η΄
περισσο΄τεροι απο΄ αυτου΄ς απαγορευ΄σουν να αναφερθει΄ το ο΄νοµα΄ τους. Τα αντι΄τυπα φε΄ρουν επι΄σης ευδια΄κριτη µνει΄α
της στη΄ριξης που προ΄σφεραν τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη στο πλαι΄σιο της συνεργασι΄ας τους.

4.

ΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.
1.

Τεκµηριακε΄ς ακοινοποι΄ητες πληροφορι΄ες
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος η΄ οι προερχο΄µενοι απο΄ αυτο΄ συµµετε΄χοντες, κατα΄ περι΄πτωση, προσδιορι΄ζουν, το
νωρι΄τερο δυνατο΄ν και κατα΄ προτι΄µηση στους συµβατικου΄ς διακανονισµου΄ς, τις πληροφορι΄ες που επιθυµου΄ν να
µην κοινοποιηθου΄ν σε σχε΄ση µε την παρου΄σα συµφωνι΄α, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη, µεταξυ΄ α΄λλων, τα ακο΄λουθα
κριτη΄ρια:
(i)

το απο΄ρρητο των πληροφοριω΄ν, υπο΄ την ΄εννοια ο΄τι οι πληροφορι΄ες δεν ει΄ναι ευρε΄ως γνωστε΄ς ου΄τε ευ΄κολα
προσιτε΄ς µε νο΄µιµα µε΄σα, στο συ΄νολο΄ τους η΄ µε την ακριβη΄ δια΄ταξη η΄ ΄ενωση των συστατικω΄ν τους
στοιχει΄ων, στους ειδικου΄ς των χω΄ρων που συνη΄θως χειρι΄ζονται το εκα΄στοτε ει΄δος πληροφοριω΄ν,

(ii)

την τρε΄χουσα η΄ πιθανη΄ εµπορικη΄ αξι΄α που προσδι΄δει στις πληροφορι΄ες το απο΄ρρητο΄ τους
και

(iii) την προγενε΄στερη προστασι΄α των πληροφοριω΄ν, υπο΄ την ΄εννοια ο΄τι ο νο΄µιµος κα΄τοχο΄ς τους ει΄χε προβει΄
σε ενε΄ργειες δικαιολογηµε΄νες απο΄ τις περιστα΄σεις, για να κατοχυρω΄σει το απο΄ρρητο΄ τους.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη και οι προερχο΄µενοι απο΄ αυτα΄ συµµετε΄χοντες δυ΄νανται σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις να
συµφωνη΄σουν ο΄τι, εκτο΄ς αντι΄θετων ενδει΄ξεων, το συ΄νολο η΄ µε΄ρη των πληροφοριω΄ν που παρε΄χονται,
ανταλλα΄σσονται η΄ συγκεντρω΄νονται κατα΄ τη δια΄ρκεια κοινη΄ς ΄ερευνας κατ' εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της
παρου΄σας συµφωνι΄ας, δεν επιτρε΄πεται να κοινοποιηθου΄ν.
2.

Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος µεριµνα΄ ω΄στε ο αντισυµβαλλο΄µενος να µπορει΄ ευ΄κολα να αναγνωρι΄σει τις
ακοινοποι΄ητες πληροφορι΄ες και τον προνοµιακο΄ χαρακτη΄ρα τους, π.χ. µε κατα΄λληλη ση΄µανση η΄ περιοριστικη΄
επιγραφη΄. Το ΄διο
ι ισχυ΄ει επι΄σης για οποιαδη΄ποτε αναπαραγωγη΄ του συνο΄λου η΄ µε΄ρους των πληροφοριω΄ν αυτω΄ν.

3.

Το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος που λαµβα΄νει γνω΄ση ακοινοποι΄ητων πληροφοριω΄ν κατ' εφαρµογη΄ της παρου΄σας
συµφωνι΄ας τηρει΄ τον προνοµιακο΄ τους χαρακτη΄ρα. Οι περιορισµοι΄ αυτοι΄ παυ΄ουν αυτο΄µατα να ισχυ΄ουν ο΄ταν οι
πληροφορι΄ες αυτε΄ς γνωστοποιου΄νται απο΄ τον κα΄τοχο΄ τους, χωρι΄ς περιορισµο΄, σε ειδικου΄ς του κλα΄δου.

4.

Οι ακοινοποι΄ητες πληροφορι΄ες που ανακοινω΄νονται βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας µπορου΄ν να διαδοθου΄ν απο΄
το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος παραλη΄πτη σε προ΄σωπα που βρι΄σκονται σ' αυτο΄ η΄ απασχολου΄νται απο΄ αυτο΄ καθω΄ς και
σε α΄λλες ενδιαφερο΄µενες ∆ιευθυ΄νσεις η΄ Υπηρεσι΄ες του συµβαλλο΄µενου µε΄ρους παραλη΄πτη, εφο΄σον ΄εχουν
εξουσιοδοτηθει΄ προς του΄το για τους ειδικου΄ς σκοπου΄ς της διεξαγο΄µενης κοινη΄ς ΄ερευνας, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η
δια΄δοση των ακοινοποι΄ητων αυτω΄ν πληροφοριω΄ν διενεργει΄ται υπο΄ συνθη΄κες εµπιστευτικο΄τητας και ο΄τι ο
χαρακτη΄ρας τους ει΄ναι ευ΄κολα αναγνωρι΄σιµος, ο΄πως περιγρα΄φεται ανωτε΄ρω.

5.

Το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος παραλη΄πτης δυ΄ναται, µε προηγου΄µενη ΄εγγραφη συγκατα΄θεση του αντισυµβαλλοµε΄νου
που παρε΄χει τις ακοινοποι΄ητες πληροφορι΄ες υπο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α, να τις διαδω΄σει σε ευρυ΄τερη κλι΄µακα
απ' ο΄σο κατα΄ τα α΄λλα προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 4.Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συνεργα΄ζονται για τον καθορισµο΄
των διαδικασιω΄ν αι΄τησης και χορη΄γησης της προηγου΄µενης ΄εγγραφης συγκατα΄θεσης µε σκοπο΄ την εν λο΄γω
ευρυ΄τερη δια΄δοση, ενω΄ κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος χορηγει΄ την ΄εγκριση αυτη΄ στο βαθµο΄ που το επιτρε΄πουν η
εσωτερικη΄ του πολιτικη΄ και οι εθνικε΄ς νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις του.
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Μη τεκµηριακε΄ς ακοινοποι΄ητες πληροφορι΄ες
Οι µη τεκµηριακε΄ς ακοινοποι΄ητες η΄ α΄λλες εµπιστευτικε΄ς η΄ προνοµιακε΄ς πληροφορι΄ες, οι οποι΄ες παρε΄χονται σε
σεµινα΄ρια και α΄λλες συσκε΄ψεις που διοργανω΄νονται βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η΄ πληροφορι΄ες που
προκυ΄πτουν απο΄ την απο΄σπαση προσωπικου΄, τη χρη΄ση εγκαταστα΄σεων η΄ την εκτε΄λεση κοινω΄ν ΄εργων,
αντιµετωπι΄ζονται απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη η΄ τους προερχο΄µενους απο΄ αυτα΄ συµµετε΄χοντες συ΄µφωνα µε τις
γενικε΄ς αρχε΄ς που ορι΄ζει η συµφωνι΄α για την περι΄πτωση των τεκµηριακω΄ν πληροφοριω΄ν, υπο΄ τον ο΄ρο, ωστο΄σο,
ο΄τι ο παραλη΄πτης των εν λο΄γω ακοινοποι΄ητων η΄ α΄λλων εµπιστευτικω΄ν η΄ προνοµιακω΄ν πληροφοριω΄ν λαµβα΄νει
γνω΄ση του εµπιστευτικου΄ χαρακτη΄ρα των πληροφοριω΄ν που του ανακοινω΄νονται κατα΄ το χρο΄νο της ανακοι΄νωση΄ς
τους.

Γ.

ΕΛΕΓΧOΣ
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος διασφαλι΄ζει ο΄τι οι ακοινοποι΄ητες πληροφορι΄ες που λαµβα΄νει βα΄σει της παρου΄σας
συµφωνι΄ας ελε΄γχονται ο΄πως προβλε΄πεται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα. Εα΄ν ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη διαπιστω΄σει
ο΄τι αδυνατει΄ η΄ ο΄τι λογικω΄ς θα ει΄ναι αδυ΄νατο να τηρη΄σει τις διατα΄ξεις των υποκεφαλαι΄ων Α και Β ανωτε΄ρω
σχετικα΄ µε τη µη δια΄δοση των πληροφοριω΄ν, ενηµερω΄νει αµε΄σως τον αντισυµβαλλο΄µενο. Στη συνε΄χεια, τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συσκε΄πτονται για να καθορι΄σουν τις κατα΄λληλες ενε΄ργειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

1.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

1.1. Το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και το αργο΄τερο την 1η Σεπτεµβρι΄ου κα΄θε ΄ετους, η Επιτροπη΄ γνωστοποιει΄ ση Ελβετι΄α, µαζι΄
µε το σχετικο΄ ιστορικο΄:
(α)

το υ΄ψος των πιστω΄σεων ανα΄ληψης υποχρεω΄σεων που αντιστοιχου΄ν στα δυ΄ο προγρα΄µµατα πλαι΄σια, ο΄πως
εµφαι΄νεται στην κατα΄σταση δαπανω΄ν του προσχεδι΄ου προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

(β)

το κατ' εκτι΄µηση υ΄ψος της συνεισφορα΄ς που αντιστοιχει΄ στη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στα δυ΄ο προγρα΄µµατα
πλαι΄σια, ο΄πως προκυ΄πτει απο΄ το προσχε΄διο προϋπολογισµου΄.

Παρ' ο΄λα αυτα΄, προς διευκο΄λυνση των εσωτερικω΄ν δηµοσιονοµικω΄ν διαδικασιω΄ν, οι Υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς παρε΄χουν
αντι΄στοιχα ενδεικτικα΄ στοιχει΄α, το αργο΄τερο στις 30 Μαι΅ου κα΄θε ΄ετους.
1.2. Αµε΄σως µετα΄ την οριστικη΄ ΄εγκριση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄, η Επιτροπη΄ γνωστοποιει΄ στην Ελβετι΄α τα ανωτε΄ρω
ποσα΄ που αντιστοιχου΄ν στη συµµετοχη΄ της, ο΄πως εµφαι΄νονται στην κατα΄σταση δαπανω΄ν.

2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.1 Το αργο΄τερο στις 15 Ιουνι΄ου και 15 Νοεµβρι΄ου κα΄θε οικονοµικου΄ ΄ετους, η Επιτροπη΄ εκδι΄δει προ΄σκληση καταβολη΄ς,
απευθυνο΄µενη στην Ελβετι΄α, που αντιστοιχει΄ στη συνεισφορα΄ της βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Οι προσκλη΄σεις
αυτε΄ς προβλε΄πουν, αντι΄στοιχα, την καταβολη΄:
—

των ΄εξι δωδεκα΄των της συνεισφορα΄ς της Ελβετι΄ας το αργο΄τερο στις 20 Ιουλι΄ου και

—

των ΄εξι δωδεκα΄των το αργο΄τερο στις 15 ∆εκεµβρι΄ου.

Ωστο΄σο, στο τελευται΄ο ΄ετος των δυ΄ο προγραµµα΄των-πλαι΄σιο, ολο΄κληρη η συνεισφορα΄ της Ελβετι΄ας καταβα΄λλεται
µε΄χρι τις 20 Ιουλι΄ου.
2.2. Η συνεισφορα΄ της Ελβετι΄ας εκφρα΄ζεται και καταβα΄λλεται σε ευρω΄.
2.3. Η Ελβετι΄α καταβα΄λλει τη συνεισφορα΄ της δυνα΄µει της παρου΄σας συµφωνι΄ας µε βα΄ση το χρονοδια΄γραµµα της
παραγρα΄φου 2.1. Τυχο΄ν καθυστε΄ρηση καταβολη΄ς συνεπα΄γεται επιβα΄ρυνση µε το΄κους, που υπολογι΄ζονται µε το
µηνιαι΄ο διατραπεζικο΄ επιτο΄κιο συναλλαγω΄ν σε ευρω΄ (EURIBOR) που δηµοσιευ΄εται στη σελι΄δα 248 του Telerate. Το
επιτο΄κιο αυτο΄ προσαυξα΄νεται κατα΄ 1,5 % για κα΄θε µη΄να υπερηµερι΄ας. Εντου΄τοις, το΄κοι οφει΄λονται µο΄νον, εα΄ν η
καθυστε΄ρηση στην καταβολη΄ της συνεισφορα΄ς υπερβαι΄νει τις τρια΄ντα ηµε΄ρες απο΄ τις προγραµµατισµε΄νες ηµεροµηνι΄ες
καταβολη΄ς που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2.1.
2.4. Τα οδοιπορικα΄ των αντιπροσω΄πων και εµπειρογνωµο΄νων της Ελβετι΄ας για συµµετοχη΄ στις εργασι΄ες των ερευνητικω΄ν
επιτροπω΄ν καθω΄ς και των επιτροπω΄ν που εµπλε΄κονται στην εφαρµογη΄ των δυ΄ο προγραµµα΄των πλαισι΄ων, επιστρε΄φονται
απο΄ την Επιτροπη΄ µε την ΄δια
ι βα΄ση υπολογισµου΄ και µε τις διαδικασι΄ες που ισχυ΄ουν ση΄µερα για τους αντιπροσω΄πους
και εµπειρογνω΄µονες των κρατω΄ν µελω΄ν των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των.

3.

Εκτελεστικοι΄ ο΄ροι

3.1. Η χρηµατοδοτικη΄ συνεισφορα΄ της Ελβετι΄ας στα δυ΄ο προγρα΄µµατα πλαι΄σια συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5 της συµφωνι΄ας,
παραµε΄νει κανονικα΄ αµετα΄βλητη για το εκα΄στοτε οικονοµικο΄ ΄ετος.
3.2. Κατα΄ το κλει΄σιµο των λογαριασµω΄ν κα΄θε οικονοµικου΄ ΄ετους (n) και στο πλαι΄σιο της κατα΄ρτισης του λογαριασµου΄
εσο΄δων και εξο΄δων, η Επιτροπη΄ προχωρει΄ σε τακτοποι΄ηση των λογαριασµω΄ν ως προς τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τυχο΄ν αλλαγε΄ς που επη΄λθαν, ει΄τε µε µεταβιβα΄σεις, διαγραφε΄ς και µεταφορε΄ς υπολοι΄πων η΄ µε
συµπληρωµατικου΄ς και διορθωτικου΄ς προϋπολογισµου΄ς, κατα΄ τη δια΄ρκεια του οικονοµικου΄ ΄ετους. Η τακτοποι΄ηση
αυτη΄ γι΄νεται µε την πρω΄τη καταβολη΄ για το ΄ετος (n+1). Η οριστικη΄ ωστο΄σο τακτοποι΄ηση γι΄νεται το αργο΄τερο τον
Ιου΄λιο του τε΄ταρτου ΄ετους µετα΄ τη λη΄ξη των δυ΄ο προγραµµα΄των πλαισι΄ων.
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Τα ποσα΄ που καταβα΄λλει η Ελβετι΄α πιστω΄νονται στα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα ως ΄εσοδα του προϋπολογισµου΄
καταλογιζο΄µενα στο κατα΄λληλο κονδυ΄λιο στην κατα΄σταση εσο΄δων του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης.

4.

Ενηµε΄ρωση

4.1. Το αργο΄τερο στις 31 Μαι΅ου κα΄θε οικονοµικου΄ ΄ετους (n+1), καταρτι΄ζεται και διαβιβα΄ζεται στην Ελβετι΄α, προς
ενηµε΄ρωση, η κατα΄σταση πιστω΄σεων για τα δυ΄ο προγρα΄µµατα πλαι΄σια που αφορα΄ το προηγου΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος
(n), συ΄µφωνα µε τη µορφη΄ του λογαριασµου΄ εσο΄δων και εξο΄δων της Επιτροπη΄ς.
4.2 Η Επιτροπη΄ γνωστοποιει΄ στην Ελβετι΄α κα΄θε α΄λλο γενικο΄ δηµοσιονοµικο΄ στοιχει΄ο σχετικο΄ µε την εφαρµογη΄ των δυ΄ο
προγραµµα΄των πλαισι΄ων, που διατι΄θεται στα κρα΄τη των ΕΖΕΣ-ΕΟΧ.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξου΄σιοι
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
και
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
αφενο΄ς,
και
της ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ,
αφετε΄ρου,
συνελθο΄ντες στο Λουξεµβου΄ργο στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννια΄ για την υπογραφη΄ της
συµφωνι΄ας επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας Ατοµικη΄ς Ενε΄ργειας, αφενο΄ς, και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας , αφετε΄ρου, ενε΄κριναν την κατωτε΄ρω
κοινη΄ δη΄λωση που επισυνα΄πτεται στην παρου΄σα τελικη΄ πρα΄ξη.
Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε τις µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις.
Σηµει΄ωσαν επι΄σης την εξη΄ς δη΄λωση που επισυνα΄πτεται στην παρου΄σα τελικη΄ πρα΄ξη.
∆η΄λωση σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.
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Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
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EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε µελλοντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α δηλω΄νουν την προ΄θεση΄ τους να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν στους τοµει΄ς κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος ο΄πως η ενηµε΄ρωση του Πρωτοκο΄λλου 2
της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν του 1972, η συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας σε ορισµε΄να κοινοτικα΄
προγρα΄µµατα για την κατα΄ρτιση, τους νε΄ους, τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, τις στατιστικε΄ς και το περιβα΄λλον.
Αυτε΄ς οι διαπραγµατευ΄σεις θα πρε΄πει να προετοιµασθου΄ν γρη΄γορα, µετα΄ το πε΄ρας των σηµερινω΄ν διµερω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων.

∆ΗΛΩΣΗ
σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ της Ελβετι΄ας στις επιτροπε΄ς
Το Συµβου΄λιο συµφωνει΄ να συµµετε΄χουν οι εκπρο΄σωποι της Ελβετι΄ας ως παρατηρητε΄ς και για τα σηµει΄α που
τους αφορου΄ν, στις συνεδρια΄σεις των ακο΄λουθων επιτροπω΄ν και οµα΄δων εµπειρογνωµο΄νων:
—

Επιτροπε΄ς προγραµµα΄των για την ΄ερευνα· συµπεριλαµβανοµε΄νης της επιτροπη΄ς επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς
΄ερευνας (CREST)

—

∆ιοικητικη΄ επιτροπη΄ για την κοινωνικη΄ ασφα΄λιση των εργαζοµε΄νων µεταναστω΄ν

—

Οµα΄δα συντονισµου΄ για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των διπλωµα΄των ανωτα΄της εκπαι΄δευσης

—

Συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για τις αεροπορικε΄ς οδου΄ς και για την εφαρµογη΄ των κανο΄νων του ανταγωνισµου΄
στον τοµε΄α των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.

Αυτε΄ς οι επιτροπε΄ς συνε΄ρχονται χωρι΄ς την παρουσι΄α των αντιπροσω΄πων της Ελβετι΄ας κατα΄ τις ψηφοφορι΄ες.
'Οσον αφορα΄ τις α΄λλες επιτροπε΄ς που ασχολου΄νται µε τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τις παρου΄σες συµφωνι΄ες
και για τους οποι΄ους η Ελβετι΄α ει΄τε µετε΄φερε το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο ει΄τε το εφαρµο΄ζει κατ' αντιστοιχι΄α, η
Επιτροπη΄ θα ζητη΄σει τη γνω΄µη εµπειρογνωµο΄νων της Ελβετι΄ας συ΄µφωνα µε τον τυ΄πο του α΄ρθρου 100 της
συµφωνι΄ας ΕΟΧ.

΄ ν µε την Ελβετικη΄ Οµοσπονδι΄α στους
Ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε την ΄εναρξη ισχυ΄ος των επτα΄ συµφωνιω
΄ πων, αεροπορικε΄ς και χερσαι΄ες µεταφορε΄ς, δηµο΄σιες
εξη΄ς τοµει΄ς: ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω
΄ ριση σχετικα΄ µε την αξιολο΄συµβα΄σεις, επιστηµονικη΄ και τεχνολογικη΄ συνεργασι΄α, αµοιβαι΄α αναγνω
΄ ν προϊο΄ντων
γηση της πιστο΄τητας και εµπορι΄α γεωργικω
Στις 17 Απριλι΄ου 2002 κοινοποιη΄θηκε οριστικα΄ η ολοκλη΄ρωση των διαδικασιω΄ν που απαιτου΄νται για την
΄εναρξη ισχυ΄ος των επτα΄ συµφωνιω΄ν µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της, αφενο΄ς, και
της Ελβετικη΄ς Οµοσπονδι΄ας, αφετε΄ρου, οι οποι΄ες υπογρα΄φηκαν στο Λουξεµβου΄ργο στις 21 Ιουνι΄ου 1999 και
αφορου΄ν τους εξη΄ς τοµει΄ς: ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων, αεροπορικε΄ς και χερσαι΄ες µεταφορε΄ς, δηµο΄σιες
συµβα΄σεις, επιστηµονικη΄ και τεχνολογικη΄ συνεργασι΄α, αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση της
πιστο΄τητας και εµπορι΄α γεωργικω΄ν προϊο΄ντων. Ως εκ του΄του, οι εν λο΄γω συµφωνι΄ες θα αρχι΄σουν να ισχυ΄ουν
ταυτο΄χρονα την 1η Ιουνι΄ου 2002.
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