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L 123/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 769/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, (ΕΚ) αριθ. 555/2000, (ΕΚ) αριθ. 2500/2001,
(ΕΚ) αριθ. 1268/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1267/1999, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης να συµµετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών που διοργανώνονται στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραµµάτων προενταξιακής βοήθειας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

αριθ. 1267/1999, της 21ης Ιουνίου 1999, για τη θέσπιση
µέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (6) θα πρέπει
να τροποποιηθούν αναλόγως,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
την πρώτη πρόταση του άρθρου 181Α παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στις 20 Ιουνίου 2003 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης ενέκρινε το «πρόγραµµα δράσης της Θεσσαλονίκης
για τα ∆υτικά Βαλκάνια: προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»
και κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο λήψης
κατάλληλων µέτρων για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες
της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης να συµµετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών που διοργανώνονται στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραµµάτων προενταξιακής βοήθειας (Phare, ISPA, SAPARD).
Συνεπώς, οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ ορισµένων χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης (2), (ΕΚ) αριθ. 555/2000, της 13ης
Μαρτίου 2000, σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων στο
πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή
∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας (3), (ΕΚ) αριθ.
2500/2001, της 17ης ∆εκεµβρίου 2001, για την παροχή
προενταξιακής χρηµατοδοτικής βοήθειας στην Τουρκία και
την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89,
(ΕΚ) αριθ. 1267/1999, (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 και (ΕΚ)
αριθ. 555/2000 (4), (ΕΚ) αριθ. 1268/1999, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο (5) και (ΕΚ)

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 9 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 36).
3
( ) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 3· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 (ΕΕ L 342 της 27.12.2001, σ. 1).
(4) ΕΕ L 342 της 27.12.2001, σ. 1.
(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 87· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 696/2003 (ΕΕ L 99 της
17.4.2003, σ. 24).

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 τροποποιείται ως εξής:
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.
∆ύνανται να συµµετέχουν επί ίσοις όροις σε προσκλήσεις
υποβολής προσφορών και συµβάσεις όλα τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα των κρατών µελών, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των συνθηκών, των υποψηφίων χωρών για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των χωρών που λαµβάνουν
βοήθεια βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του
Συµβουλίου, της 5ης ∆εκεµβρίου 2000, για την παροχή
βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την
Κροατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας
και την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (*).
Η αναθέτουσα αρχή δύναται, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και αναλόγως των περιπτώσεων, να εγκρίνει τη συµµετοχή φυσικών και νοµικών προσώπων τρίτων χωρών σε
προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συµβάσεις.
2.
Εντός του πεδίου εφαρµογής των συνθηκών, οι προµήθειες πρέπει να είναι καταγωγής κρατών µελών, χωρών που
είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή χωρών
που λαµβάνουν βοήθεια βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2666/2000. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και αναλόγως των περιπτώσεων, η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει την παρέκκλιση από την υποχρέωση αυτή.
(*) (ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2415/
2001 (ΕΕ L 327 της 13.12.2001, σ. 3).»
(6) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 73· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 (ΕΕ L 342 της
27.12.2001, σ. 1).

L 123/2
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EL

Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 7 οι παράγραφοι 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«9. ∆ύνανται να συµµετέχουν επί ίσοις όροις σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συµβάσεις όλα τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών, που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των Συνθηκών, των χωρών που είναι υποψήφιες για
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των χωρών που
λαµβάνουν βοήθεια βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2666/
2000 του Συµβουλίου, της 5ης ∆εκεµβρίου 2000, για την
παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την
Κροατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας
και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (*). Η αναθέτουσα αρχή δύναται, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και αναλόγως των περιπτώσεων, να εγκρίνει τη
συµµετοχή φυσικών και νοµικών προσώπων τρίτων χωρών σε
προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συµβάσεις.
10. Εντός του πεδίου εφαρµογής των συνθηκών, οι προµήθειες πρέπει να είναι καταγωγής κρατών µελών, χωρών που
είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή χωρών
που λαµβάνουν βοήθεια βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2666/2000. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και αναλόγως των περιπτώσεων, η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει την παρέκκλιση από την υποχρέωση αυτή.
(*) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2415/
2001 (ΕΕ L 327 της 13.12.2001, σ. 3).»

Άρθρο 3
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 8:
α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«7. ∆ύνανται να συµµετέχουν επί ίσοις όροις σε
προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συµβάσεις όλα τα
φυσικά και νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των συνθηκών, των χωρών που
είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς
και των χωρών που λαµβάνουν βοήθεια βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/96 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τα συνοδευτικά χρηµατοδοτικά και
τεχνικά µέτρα (MEDA) για τη µεταρρύθµιση των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης (*) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2666/2000 του Συµβουλίου, της 5ης ∆εκεµβρίου 2000,
για την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, την Κροατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (**). Η αναθέτουσα αρχή δύναται,
σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και αναλόγως των
περιπτώσεων, να εγκρίνει τη συµµετοχή φυσικών και
νοµικών προσώπων τρίτων χωρών σε προσκλήσεις υποβολής
προσφορών και συµβάσεις.
Εντός του πεδίου εφαρµογής των συνθηκών, οι προµήθειες
πρέπει να είναι καταγωγής κρατών µελών, χωρών που είναι
υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή χωρών που
λαµβάνουν βοήθεια βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1488/
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96 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000. Σε δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις και αναλόγως των περιπτώσεων,
η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει την παρέκκλιση από
την υποχρέωση αυτή.
(*) (EE L 189 της 30.7.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2698/2000
(ΕΕ L 311 της 12.12.200, σ. 1).
(**) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2415/2001 (ΕΕ L 327 της 13.12.2001, σ. 3).»
β) η παράγραφος 8 διαγράφεται.

Άρθρο 4
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 3 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«3. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της Κύπρου, της
Μάλτας και της Τουρκίας καθώς και των χωρών που λαµβάνουν βοήθεια βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000,
της 5ης ∆εκεµβρίου 2000, για την παροχή βοήθειας προς την
Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (*) δύνανται να συµµετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συµβάσεις µε
τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλα τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα των κρατών µελών, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των συνθηκών, καθώς και των δικαιούχων χωρών.
(*) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2415/
2001 (ΕΕ L 327 της 13.12.2001, σ. 3).»

Άρθρο 5
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 6α η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Σε περίπτωση µέτρων για τα οποία η Κοινότητα είναι η
µόνη πηγή εξωτερικής βοήθειας, η συµµετοχή σε προσκλήσεις
υποβολής προσφορών και συµβάσεις είναι δυνατή επί ίσοις
όροις για όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των κρατών
µελών, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των συνθηκών, και
των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο, καθώς και των χωρών που λαµβάνουν βοήθεια
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000, της 5ης ∆εκεµβρίου 2000, για την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (*).
(*) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2415/
2001 (ΕΕ L 327 της 13.12.2001, σ. 3).»

Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 770/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 για τη θέσπιση ορισµένων µέτρων ελέγχου
που εφαρµόζονται στη ζώνη της σύµβασης για τη µελλοντική πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της
αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(7)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 2791/1999,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2791/1999 του Συµβουλίου, της
16ης ∆εκεµβρίου 1999, για τη θέσπιση ορισµένων µέτρων
ελέγχου που εφαρµόζονται στη ζώνη της σύµβασης για τη
µελλοντική πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της αλιείας
στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (2) θεσπίζει τους γενικούς
κανόνες και όρους για την εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου και επιβολής µέτρων όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη
που αλιεύουν σε περιοχές πέραν των ορίων της εθνικής
αλιευτικής δικαιοδοσίας στη ζώνη της σύµβασης για την
επιτροπή αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC)
(«το σύστηµα»).
Η NEAFC εξέδωσε σύσταση για την τροποποίηση του συστήµατος, ώστε να προστεθεί ο µπακαλιάρος εγκλεφίνος ως
πόρος που αποτελεί αντικείµενο ρύθµισης και εξέδωσε συστάσεις το Νοέµβριο του 2002 για την τροποποίηση του
συστήµατος όσον αφορά τις µεταφορτώσεις και τις κοινές
αλιευτικές δραστηριότητες.

(3)

Βάσει της σύµβασης NEAFC, οι συστάσεις αυτές έχουν
καταστεί δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενη µέρη. Η Κοινότητα θα πρέπει να θέσει σε εφαρµογή τις συστάσεις αυτές.

(4)

Το άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999
προβλέπει τη συνέχιση ισχύος ορισµένων άρθρων σε ειδική
προς τούτο βάση έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002, ενώ η
Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει, πριν από την 30ή
Σεπτεµβρίου 2002 το αργότερο, οποιεσδήποτε κατάλληλες
προτάσεις για τη θέσπιση ενός οριστικού καθεστώτος.

(5)

(6)

Εν αναµονή προτάσεως για την πρόβλεψη ενός οριστικού
καθεστώτος, η ειδική προς τούτο εφαρµογή του άρθρου 6
παράγραφος 3 και των άρθρων 8, 10 και 11 θα πρέπει να
παραταθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη συνεχείας µε τις
διατάξεις που ίσχυαν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, είναι
αναγκαία η έναρξη εφαρµογής του άρθρου 6 παράγραφος 3
και των άρθρων 8, 10 και 11 αµέσως µετά την εν λόγω ηµεροµηνία.

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) (EE L 337 της 31.12.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 215/2001 (ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 1).

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2791/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία:
«11. “Αλιευτικό σκάφος”, οποιοδήποτε σκάφος το οποίο είναι
εξοπλισµένο για εµπορική εκµετάλλευση των έµβιων
υδρόβιων πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των σκαφών
µεταποίησης ψαριών καθώς και των σκαφών που ασχολούνται µε τη µεταφόρτωση,
12. “εργασίες µεταφόρτωσης”, η µεταφορά οποιασδήποτε ποσότητας ιχθύων, µαλακίων, µαλακοστράκων ή/και προϊόντων αλιείας που διατηρούνται επί του σκάφους, από ένα
αλιευτικό σκάφος σε άλλο,
13. “κοινή αλιευτική δραστηριότητα”, οποιαδήποτε δραστηριότητα µεταξύ δύο ή περισσοτέρων σκαφών, στο πλαίσιο
της οποίας τα αλιεύµατα ανασύρονται από τα αλιευτικά
εργαλεία ενός αλιευτικού σκάφους προκειµένου να µεταφερθούν σε ένα άλλο σκάφος.»
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«1. Μόνο τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ειδική
άδεια αλιείας, η οποία έχει χορηγηθεί από το κράτος µέλος
σηµαίας τους, έχουν δικαίωµα, βάσει των όρων που αναγράφονται στην άδεια, να αλιεύουν, να διατηρούν επ' αυτών, να ασχολούνται µε δραστηριότητες µεταφόρτωσης ή κοινές αλιευτικές
δραστηριότητες και να εκφορτώνουν αλιευτικούς πόρους που
προέρχονται από τη ζώνη διακανονισµού.»
3. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση τήρησης ηµερολογίου ένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος το οποίο ασχολείται µε
δραστηριότητες µεταφόρτωσης, και το οποίο φορτώνει επ'
αυτού αλιεύµατα. Τα σκάφη που δικαιούνται αυτήν την παρέκκλιση καταχωρίζουν τα στοιχεία σε ηµερολόγιο παραγωγής ή σε
σχέδιο στοιβασίας:
α) την ηµεροµηνία και την ώρα (UTC) διαβίβασης µιας
έκθεσης·
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β) στην περίπτωση ραδιοεκποµπών, το όνοµα του ραδιοσταθµού µέσω του οποίου διαβιβάζεται η έκθεση·
γ) την ηµεροµηνία και την ώρα (UTC) της δραστηριότητας
µεταφόρτωσης·
δ) τον τόπο (γεωγραφικό µήκος/γεωγραφικό πλάτος) της δραστηριότητας µεταφόρτωσης·
ε) τις ποσότητες των ειδών που φορτώνονται·
στ) το όνοµα και το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου του
αλιευτικού σκάφους από το οποίο εκφορτώθηκε το
αλίευµα.»
4. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«γ) τις ποσότητες που διατηρούνται επί του σκάφους όταν ένα
σκάφος εξέρχεται από τη ζώνη διακανονισµού. Οι εκθέσεις
αυτές διαβιβάζονται όχι νωρίτερα από οκτώ ώρες και όχι
αργότερα από έξι ώρες πριν από κάθε αναχώρηση από τη
ζώνη διακανονισµού. Πρέπει να περιλαµβάνουν, εφόσον
κρίνεται σκόπιµο, τον αριθµό των ηµερών αλιείας και τα
αλιεύµατα που αλιεύθηκαν στη ζώνη διακανονισµού από
την έναρξη της αλιείας ή από την τελευταία έκθεση
αλιευµάτων·
δ) τις ποσότητες που φορτώθηκαν και εκφορτώθηκαν για
κάθε µεταφόρτωση ιχθύων και τα αλιεύµατα που
ανασύρθηκαν επί του σκάφους σε κοινές αλιευτικές
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της παραµονής του
σκάφους στη ζώνη διακανονισµού. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται το αργότερο εντός 24ώρου µετά το πέρας της
µεταφόρτωσης ή της κοινής αλιευτικής δραστηριότητας.»
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5. Στο άρθρο 9, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που ασχολούνται µε
δραστηριότητες µεταφόρτωσης, και οι οποίοι φορτώνουν επί
του σκάφους των αλιεύµατα, δεν επιτρέπεται να ασχολούνται µε
άλλες αλιευτικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των
κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια του ιδίου
ταξιδίου.»
6. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 24
Μεταφορτώσεις και κοινές αλιευτικές δραστηριότητες
Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών δεν ασχολούνται µε
δραστηριότητες µεταφόρτωσης ή κοινές αλιευτικές δραστηριότητες µε σκάφη µη συµβαλλόµενου µέρους.»
7. Στο άρθρο 30, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2002» αντικαθίσταται κάθε φορά από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2005»
και η ηµεροµηνία «30 Σεπτεµβρίου 2002» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «30 Σεπτεµβρίου 2004».
8. Το παράρτηµα αντικαθίσταται από το κείµενο που περιέχεται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 1 παράγραφος 7 εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Απόθεµα
(Κοινή ονοµασία)

(Επιστηµονική ονοµασία)

Γεωγραφική περιοχή/ζώνη CIEM

Κοκκινόψαρο του βυθού

Sebastes mentella

V, XII, XIV

Νορβηγική ατλαντικοσκανδιναβική ρέγγα

Clupea harengus

I, II

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VII, XII, XIV

Σκουµπρί

Scomber scombrus

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus Aeglefinus

VIb»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 771/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Απριλίου 2004
για τον καθορισµό µεταβατικών µέτρων όσον αφορά τη συνεχιζόµενη χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες ύστερα από την προσχώρηση νέων κρατών µελών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Αρκετά νέα κράτη µέλη ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι υπάρχουν δραστικές ουσίες στην αγορά τους που δεν κυκλοφορούν στην αγορά στα σηµερινά κράτη µέλη. Ενδείκνυται να
προβλεφθεί ότι αυτές οι δραστικές ουσίες είναι δυνατόν να
παραµείνουν στην αγορά προκειµένου να καταστεί δυνατό
να επανεξεταστούν στο τέταρτο στάδιο του προγράµµατος
αναθεώρησης.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 42,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2076/2002 (2) της Επιτροπής και
η απόφαση 2002/928/EΚ της Επιτροπής (3) περιέχουν
διατάξεις για την µη καταχώριση ορισµένων δραστικών
ουσιών στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/EΟΚ και για
την ανάκληση από τα κράτη µέλη όλων των εγκρίσεων για
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω
δραστικές ουσίες.
Η Ουγγαρία υπέβαλε αίτηση για τη λήψη µεταβατικών
µέτρων για ορισµένες δραστικές ουσίες προκειµένου να
εξασφαλίσει ότι η παραγωγή µπορεί να διακοπεί σταδιακά ή
ότι µπορεί να υποβληθεί φάκελος ο οποίος να πληροί τις
απαιτήσεις της οδηγίας 91/414/EΟΚ.
Κάθε µεταβατικό µέτρο που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της µετάβασης από το ισχύον καθεστώς στα νέα
κράτη µέλη σε εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή
φυτοϋγειονοµικών κανόνων περιορίζεται σε µια χρονική
περίοδο τριών ετών ύστερα από την ηµεροµηνία της
προσχώρησης.

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 30/2004/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ.
50).
(2) ΕΕ L 319 της 23.11.2002, σ. 3· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1336/2003 (ΕΕ L της
26.7.2003, σ. 21).
3
( ) ΕΕ L 322 της 27.11.2002, σ. 53.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το κράτος µέλος που καθορίζεται στη στήλη Β του παραρτήµατος
Ι εξασφαλίζει ότι οι εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
που περιέχουν τις δραστικές ουσίες που απαριθµούνται στη στήλη
Α ανακαλούνται το αργότερο την ηµεροµηνία που παρατίθεται στη
στήλη Γ.
Το ανωτέρω κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι η συνεχιζόµενη χρήση
γίνεται αποδεκτή µόνον εφόσον δεν υπάρχουν τυχόν επιβλαβείς
επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ούτε απαράδεκτες
επιδράσεις στο περιβάλλον.

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη µπορούν να εγκρίνουν ή να εγκρίνουν εκ νέου την
κυκλοφορία στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτηµα II έως
τις 30 Απριλίου 2007, εκτός αν ληφθεί απόφαση πριν από την εν
λόγω ηµεροµηνία να µην καταχωριστεί η δραστική ουσία στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της
συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας και από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 1
Στήλη A
∆ραστική ουσία

Στήλη B
Κράτος µέλος

Στήλη Γ
Ηµεροµηνία

Benomyl (βενοµύλη)

Ουγγαρία

31.12.2005

Beta-cypermethrin (β-κυπερµεθρίνη)

Ουγγαρία

31.12.2005

Butylate

Ουγγαρία

30.4.2006

Cycloate

Ουγγαρία

30.4.2006

EPTC (διπροπυλοθειοκαρβαµιδικό αιθύλιο)

Ουγγαρία

30.4.2006

27.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
— (1R)-1,3,3-τριµεθυλο-4,6-διοξατρικυκλο[3.3.1.02,7]εννέανιο (λινεατίνη)
— (3-βενζυλοξυκαροβονυλο-µεθυλο)-2-βενζοθειαζολινόνη (βενζολινόνη)
— (E)-2-µεθυλο-6-µεθυλενο-2,7-οκταδιενο-1-όλη (µυρκενόλη)
— (E)-2-µεθυλο-6-µεθυλενο-3,7-οκταδιενο-2-όλη (ισοµυρκενόλη)
— (E,Z)-8,10-δεκατετραδιενύλιο
— 1, 3, 5-τρις-(2-υδροξυαιθυλο)-εξαϋδρο-S-τριαζίνη
— 1-µεθοξυ-4-προπενυλοβενζόλιο (ανηθόλη)
— 1-µεθυλο-4-ισοπροπυλιδενοκυκλοεξ-1-ένιο (τερπινολένιο)
— 2,6,6-τριµεθυλοδικυκλο[3.1.1]επτ-2-ένιο (α-πινένιο)
— 2-αιθυλο-1,6-διοξασπειρο[4,4]εννεάνιο (χαλκογράνη)
— 2-(υδροξυαιθυλο)βουτυλοσουλφίδιο
— 2-µερκαπτοβενζοθειαζόλιο
— 2-µεθοξυ-5-νιτροφαινολικό νάτριο
— 2-µεθοξυπροπαν-1-όλη
— 2-µεθοξυπροπαν-2-όλη
— 2-µεθυλο-6-µεθυλενο-2,7-οκταδιεν-4-όλη (ιψιδιενόλη)
— 2-µεθυλο-6-µεθυλενο-7-οκτεν-4-όλη (ιψενόλη)
— 3,7,7-τριµεθυλοδικυκλο[4.1.0]επτ-3-ένιο (3-καρένιο)
— 3-µεθυλο-3-βουτεν-1-όλη
— 3-φαινυλο-2-προπενάλη (κιναµµωµαλδεΰδη)
— 4,6,6-τριµεθυλο-δικυκλο[3.1.1]επτ-3-ενόλη,((S)-cis-βερβενόλη)
— Agrobacterium radiobacter K 84
— Άσφαλτος
— Στέλεχος IBE 711 του Bacillus subtilis
— Baculovirus GV
— Βενζοθειαδιαζόλιο
— Χούµος γεωσκωλήκων
— Ανθρακικό ασβέστιο
— Πολυσουλφίδιο του ασβεστίου
— Μονοξείδιο του άνθρακα
— Καζεΐνη
— Υδροχλωρική κινίνη
— Εκχύλισµα εσπεριδοειδών/εκχύλισµα γκρέιπ-φρουτ
— Σκόνη βελόνων κωνοφόρων
— Σύµπλοκο χαλκού της 8-υδροξυκινολίνης µε σαλικυλικό οξύ
— Κουµυλοφαινόλη
— δι-1-p-µινθένιο
— Οξικό δωδεκαν-1-ύλιο
— Αιθανοδιάλη (γλυοξάλη)
— 2,4-δεκαδιενοϊκό αιθύλιο
— Εκχύλισµα Quercus rubra, Opuntia polyacantha, Rhus aromatica, Rhizophora mangle
— Εκχύλισµα αγριοδυόσµου (Menta piperata)
— Εκχύλισµα από Equisetum
— Εκχύλισµα τεϊόδεντρου
— Κατάλοιπα απόσταξης λιπών
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— Λιπαρά οξέα/ισοβουτυρικό οξύ
— Λιπαρά οξέα/ισοβαλεριανικό οξύ
— Λιπαρά οξέα/λαυρικό οξύ
— Λιπαρά οξέα/βαλεριανικό οξύ
— Φλουφενζίνη
— Φλουµετσουλάµη
— Πολτός σκόρδου
— Εξαµεθυλενοτετραµίνη (ουροτροπίνη)
— Σύµπλοκο ιχθυόλης
— Πυροφωσφορικός σίδηρος
— Γιασεµινικό οξύ
— Λακτοφέν
— Λανολίνη
— p-υδροξυβενζοϊκό µεθύλιο
— Λευκωµατίνη γάλακτος
— Σκόνη σπερµάτων σιναπιού
— N-φαινυλοφθαλαµικό οξύ
— Ελαΐνη
— p-υδροξυβενζοϊκό οξύ
— Οξικό πολυβινύλιο
— Προπισοχλώρ
— Πρόπολη
— Pythium oligandrum
— Απωθητικά (λόγω γεύσης) φυτικής και ζωικής προέλευσης/εκχύλισµα φωσφορικού οξέος και ιχθυαλεύρων κατάλληλων για
τρόφιµα
— Απωθητικά (λόγω οσµής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/ταλλέλαιο
— Ρητίνες

27.4.2004

27.4.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 772/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 2004
για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών
µεταφοράς τεχνολογίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ο παρών κανονισµός πρέπει να καλύψει συγχρόνως δύο
ανάγκες οι οποίες είναι η διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και η παροχή επαρκούς ασφάλειας
δικαίου στις επιχειρήσεις. Η επιδίωξη των στόχων αυτών
πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ανάγκη απλούστευσης του
κανονιστικού πλαισίου και της εφαρµογής του. Πρέπει να
εγκαταλειφθεί η προσέγγιση της απαρίθµησης των απαλλασσόµενων ρητρών και να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον
καθορισµό των κατηγοριών συµφωνιών που απαλλάσσονται
µέχρι ένα συγκεκριµένο επίπεδο ισχύος στην αγορά και στον
προσδιορισµό των περιορισµών και των ρητρών που δεν
επιτρέπεται να περιλαµβάνονται σε τέτοιου είδους συµφωνίες. Η προσέγγιση αυτή συµβαδίζει µε µία οικονοµοκεντρική προσέγγιση µε την οποία αξιολογούνται οι επιπτώσεις
της εκάστοτε συµφωνίας στην σχετική αγορά. Στο πλαίσιο
της προσέγγισης αυτής πρέπει να γίνει επίσης διάκριση
ανάµεσα σε συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστικών και συµφωνίες µεταξύ µη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

(5)

Οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας αφορούν την
παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης της τεχνολογίας. Οι
συµφωνίες αυτές συνήθως βελτιώνουν την οικονοµική αποδοτικότητα και προάγουν τον ανταγωνισµό δεδοµένου ότι
µειώνουν το ενδεχόµενο διπλής έρευνας και ανάπτυξης,
αυξάνουν τα κίνητρα για τη διεξαγωγή αρχικής έρευνας και
ανάπτυξης, προωθούν την προσθετική καινοτοµία, διευκολύνουν τη διάδοση και δηµιουργούν ανταγωνισµό στις
αγορές προϊόντων.

(6)

Το ενδεχόµενο, τα εν λόγω αποτελέσµατα αύξησης της αποδοτικότητας και προαγωγής του ανταγωνισµού να υπεραντισταθµίζουν τα τυχόν αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα από
περιορισµούς που επιβάλλουν οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας εξαρτάται από τη θέση των ενεχόµενων επιχειρήσεων στην αγορά και, συνεπώς, από τον βαθµό στον οποίο
οι επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν ανταγωνισµό από επιχειρήσεις που κατέχουν υποκατάστατες τεχνολογίες ή επιχειρήσεις που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα.

(7)

Ο παρών κανονισµός πρέπει να αφορά µόνον τις συµφωνίες
στις οποίες ο δικαιοπάροχος επιτρέπει στον δικαιοδόχο να
εκµεταλλευθεί τη σχετική τεχνολογία, ενδεχοµένως µετά από
περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη από µέρους του δικαιοδόχου, για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών. ∆εν πρέπει να
αφορά συµφωνίες εκµετάλλευσης σκοπός των οποίων είναι η
υπεργολαβική ανάθεση της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης,
δεν πρέπει να αφορά κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας, δηλαδή, συµφωνίες µε τις οποίες συγκεντρώνονται
διάφορες τεχνολογίες µε σκοπό την παραχώρηση σε τρίτους
αδειών εκµετάλλευσης για τα δηµιουργούµενα πακέτα
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Μαρτίου 1965, περί εφαρµογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της
συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών (1), και ιδίως το άρθρο 1,
Αφού δηµοσίευσε σχέδιο του παρόντος κανονισµού (2),
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις
περιοριστικές πρακτικές και τις δεσπόζουσες θέσεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός αριθ. 19/65/ΕΟΚ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή
να εφαρµόζει το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης µε
έκδοση κανονισµού σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών
µεταφοράς τεχνολογίας και αντíστοιχες εναρµονισµένες
πρακτικές που εµπίπτουν στο άρθρο 81 παράγραφος 1, εφόσον οι εν λόγω συµφωνίες και πρακτικές συνάπτονται µόνον
µεταξύ δύο µερών.

(2)

∆υνάµει του κανονισµού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, η Επιτροπή
εξέδωσε, ιδίως, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 240/96, της 31ης
Ιανουαρίου 1996, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 85
παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών
µεταφοράς τεχνολογίας (3).

(3)

Στις 20 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση
αξιολόγησης σχετικά µε τον κανονισµό απαλλαγής κατά
κατηγορία (ΕΚ) αριθ. 240/96 (4) όσον αφορά συµφωνίες
µεταφοράς τεχνολογίας. Η δηµοσίευση αυτή οδήγησε σε
δηµόσια συζήτηση σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 240/96 και τη γενικότερη εφαρµογή του άρθρου
81 παράγραφοι 1 και 3 της συνθήκης στις συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας. Οι αντιδράσεις των κρατών µελών και
τρίτων µερών στην έκθεση αξιολόγησης υπήρξαν, γενικά,
υπέρ της µεταρρύθµισης της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού στον τοµέα των συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας.
Είναι ως εκ τούτου σκόπιµη η αντικατάσταση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 240/96.

(1) ΕΕ 36 της 6.3.1965, σ. 533/65· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003,
σ. 1).
(2) ΕΕ C 235 της 1.10.2003, σ. 10.
(3) ΕΕ L 31 της 9.2.1996, σ. 2· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από την
πράξη προσχώρησης του 2003.
(4) COM(2001) 786 τελικό.
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Όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3
µε την έκδοση κανονισµού, δεν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ποιες συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας ενδέχεται
να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1. Κατά την αξιολόγηση µεµονωµένων συµφωνιών
βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 1 πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη διάφορες παράµετροι και ιδιαίτερα η δοµή και η
δυναµική της συγκεκριµένης αγοράς τεχνολογίας και
προϊόντος.
Το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό πρέπει να περιορίζεται στις
συµφωνίες εκείνες οι οποίες θεωρείται ότι πληρούν, µε
επαρκή βαθµό βεβαιότητας, τις προϋποθέσεις του άρθρου
81 παράγραφος 3. Προκειµένου να επιτευχθούν τα οφέλη
και οι στόχοι της µεταφοράς τεχνολογίας, το ευεργέτηµα
του παρόντος κανονισµού πρέπει να καλύπτει και τις ρήτρες
εκείνες των συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας, οι οποίες
δεν αποτελούν µεν πρωταρχικό αντικείµενο των συµφωνιών
αυτών αλλά αφορούν άµεσα την εφαρµογή της παραχωρούµενης προς εκµετάλλευση τεχνολογίας.
Όσον αφορά τις συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ
ανταγωνιστών, µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οδηγούν κατά
κανόνα στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής και
εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο µερίδιο από τα
οφέλη που προκύπτουν, εφόσον το συνολικό µερίδιο που
διαθέτουν στην αγορά τα µέρη των συµφωνιών δεν υπερβαίνει το 20 % και εφόσον οι συµφωνίες δεν περιλαµβάνουν
ορισµένους τύπους πολύ σοβαρών αντιανταγωνιστικών
περιορισµών.
Όσον αφορά τις συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ
µη ανταγωνιστών, µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οδηγούν
κατά κανόνα σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής
και εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο µερίδιο από τα
οφέλη που προκύπτουν, εφόσον το µερίδιο που διαθέτει
στην αγορά καθένα από τα µέρη των συµφωνιών δεν υπερβαίνει το 30 % και εφόσον οι συµφωνίες δεν περιλαµβάνουν
ορισµένους τύπους πολύ σοβαρών αντιανταγωνιστικών
περιορισµών.
Όταν το µερίδιο αγοράς υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1. Για παράδειγµα, οι αποκλειστικές συµφωνίες
εκµετάλλευσης µεταξύ µη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
συχνά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81
παράγραφος 1. Όταν το µερίδιο αγοράς υπερβαίνει τα
ανωτέρω όρια, επίσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 δεν πληρούν τα κριτήρια προς απαλλαγή. Ούτε, όµως, µπορεί να θεωρηθεί ότι
παρέχουν συνήθως αντικειµενικά πλεονεκτήµατα τέτοιας
φύσεως και έκτασης, ώστε να αντισταθµίζονται οι αρνητικές
επιπτώσεις που έχουν για τον ανταγωνισµό.
Ο παρών κανονισµός δεν πρέπει να απαλλάσσει συµφωνίες
µεταφοράς τεχνολογίας που περιλαµβάνουν περιορισµούς οι
οποίοι δεν είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της παραγωγής ή διανοµής. Ιδίως, οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που περιλαµβάνουν ορισµένους πολύ σοβαρούς αντιανταγωνιστικούς περιορισµούς, όπως ο καθορισµός των τιµών
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που χρεώνονται σε τρίτους, πρέπει να εξαιρούνται από το
ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία που παρέχει ο
παρών κανονισµός, ανεξαρτήτως των µεριδίων αγοράς των
ενεχόµενων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που περιλαµβάνονται τέτοιοι σοβαροί περιορισµοί, η συµφωνία πρέπει να
εξαιρείται στο σύνολό της από το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία.
(14)

Προκειµένου να προστατευθούν τα κίνητρα για καινοτοµία,
καθώς και η ορθή εφαρµογή των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας πρέπει να εξαιρούνται από την απαλλαγή κατά
κατηγορία ορισµένοι περιορισµοί. Συγκεκριµένα, πρέπει να
εξαιρούνται οι αποκλειστικές υποχρεώσεις επανεκχώρησης
για διαχωρίσιµες βελτιώσεις. Σε περίπτωση που µια συµφωνία παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης περιλαµβάνει
έναν τέτοιο περιορισµό µόνον ο υπόψη περιορισµός πρέπει
να εξαιρείται από το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία.

(15)

Τα όρια ως προς το µερίδιο αγοράς, η µη απαλλαγή των
συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας που περιλαµβάνουν
σοβαρούς αντιανταγωνιστικούς περιορισµούς και οι εξαιρούµενοι περιορισµοί που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό κατά κανόνα θα εξασφαλίζουν ότι οι συµφωνίες στις
οποίες εφαρµόζεται η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν επιτρέπουν στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να καταργήσουν τον
ανταγωνισµό για ένα σηµαντικό µέρος των υπόψη προϊόντων.

(16)

Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου οι συµφωνίες οι οποίες
πληρούν µεν τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού
αλλά παράγουν αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81
παράγραφος 3 η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
άρει το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία. Αυτό
µπορεί να συµβεί κυρίως όταν τα κίνητρα για καινοτοµία
µειώνονται ή όταν παρεµποδίζεται η πρόσβαση σε αγορές.

(17)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003, της 16ης ∆εκεµβρίου
2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που
προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (1) παρέχει στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών την εξουσία να
άρουν το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία στην
περίπτωση συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας οι οποίες
παράγουν αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81
παράγραφος 3 εφόσον τα εν λόγω αποτελέσµατα γίνονται
αισθητά στην επικράτειά τους ή σε τµήµα αυτής και εφόσον
η επικράτεια αυτή διαθέτει τα χαρακτηριστικά διακριτής
γεωγραφικής αγοράς. Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν θίγει την οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού σε
ολόκληρη την κοινή αγορά και την πλήρη αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή των
κανόνων αυτών.

(18)

Προκειµένου να ενισχυθεί η εποπτεία παράλληλων δικτύων
συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας που παράγουν παρόµοια
περιοριστικά αποτελέσµατα και καλύπτουν πάνω από το
50 % δεδοµένης αγοράς, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κηρύξει τον παρόντα κανονισµό ανεφάρµοστο σε
συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που περιλαµβάνουν συγκεκριµένους περιορισµούς ως προς την εν λόγω αγορά,
αποκαθιστώντας έτσι πλήρως την εφαρµογή του άρθρου 81
στις συµφωνίες αυτές.

(1) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2004 (ΕΕ L 68 της 6.3.2004, σ. 1).

27.4.2004
(19)

(20)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ο παρών κανονισµός πρέπει να καλύπτει µόνον συµφωνίες
µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου. Πρέπει να καλύπτει συµφωνίες του είδους αυτού ακόµη
και όταν περιλαµβάνουν όρους που αφορούν περισσότερα
από ένα επίπεδα εµπορίου π.χ. όταν απαιτούν από τον
δικαιοδόχο να δηµιουργήσει συγκεκριµένο σύστηµα διανοµής και προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις τις οποίες ο
δικαιοδόχος οφείλει ή δύναται να επιβάλει στους µεταπωλητές των προϊόντων που παράγονται βάσει της άδειας
εκµετάλλευσης. Ωστόσο, οι εν λόγω όροι και υποχρεώσεις
πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ανταγωνισµού
που ισχύουν για τις συµφωνίες προµηθειών και διανοµής. Οι
συµφωνίες προµηθειών και διανοµής που συνάπτονται
µεταξύ δικαιοδόχου και των πελατών του δεν πρέπει να
απαλλάσσονται µε τον παρόντα κανονισµό.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της
εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) ως «συµφωνία» νοείται µια συµφωνία, µια απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή µια εναρµονισµένη πρακτική·
β) ως «συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας» νοείται µια συµφωνία
παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,
µια συµφωνία παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης τεχνογνωσίας, µια συµφωνία παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογισµικού ή µια
µεικτή συµφωνία παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας ή δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας επί λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένων συµφωνιών
που περιλαµβάνουν ρήτρες οι οποίες αφορούν την πώληση και
αγορά προϊόντων ή την εκµετάλλευση άλλων δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή την εκχώρηση δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ρήτρες δεν
αποτελούν το πρωταρχικό αντικείµενο της συµφωνίας και αφορούν άµεσα την παραγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά η
σύµβαση· ως συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας θεωρείται
επίσης η εκχώρηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας,
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογισµικού ή συνδυασµού αυτών, εφόσον ένα µέρος του κινδύνου που συνδέεται µε
την εκµετάλλευση της τεχνολογίας βαρύνει τον εκχωρητή, ιδίως
όταν το πληρωτέο ποσό για την εκχώρηση εξαρτάται από τον
κύκλο εργασιών που επιτυγχάνει ο δικαιοδόχος για τα προϊόντα
που παράγονται µε την εκχωρούµενη τεχνολογία, την ποσότητα
των προϊόντων που παράγονται ή τον αριθµό των ενεργειών
που διεξάγονται µε τη χρήση της υπόψη τεχνολογίας·
γ) ως «αµοιβαία συµφωνία» νοείται µια συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας όταν δύο επιχειρήσεις χορηγούν η µια στην άλλη
στο πλαίσιο της ίδιας σύµβασης ή στο πλαίσιο χωριστών
συµβάσεων, άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή
άδεια εκµετάλλευσης τεχνογνωσίας, άδεια εκµετάλλευσης
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογισµικού ή µια
µεικτή άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τεχνογ-
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νωσίας ή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογισµικού
και οι εν λόγω άδειες αφορούν ανταγωνιστικές τεχνολογίες ή
δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων·
δ) ως «µη αµοιβαία συµφωνία» νοείται µια συµφωνία µεταφοράς
τεχνολογίας όταν µια επιχείρηση παραχωρεί σε άλλη επιχείρηση
άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή άδεια
εκµετάλλευσης τεχνογνωσίας, άδεια εκµετάλλευσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογισµικού ή µια µεικτή άδεια
εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας ή
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογισµικού ή όταν
δύο επιχειρήσεις παραχωρούν η µια στην άλλη άδεια του
είδους αυτού και οι εν λόγω άδειες δεν αφορούν ανταγωνιστικές τεχνολογίες και δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για
την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων·
ε) ως «προϊόν» νοείται ένα αγαθό ή µία υπηρεσία, περιλαµβανοµένων τόσο των ενδιάµεσων αγαθών και υπηρεσιών όσο και των
τελικών αγαθών και υπηρεσιών·
στ) ως «προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση» νοούνται τα
προϊόντα που παράγονται βάσει της παραχωρούµενης τεχνολογίας·
ζ) τα «δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας», περιλαµβάνουν
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσία, δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώµατα·
η) ως «διπλώµατα ευρεσιτεχνίας» νοούνται διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, υποδείγµατα
χρησιµότητας, αιτήσεις καταχώρισης υποδειγµάτων χρησιµότητας, σχέδια, τοπογραφίες προϊόντων ηµιαγωγών, συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας για ιατροφαρµακευτικά
προϊόντα ή άλλα προϊόντα ως προς τα οποία είναι δυνατή η
έκδοση συµπληρωµατικών πιστοποιητικών προστασίας και
πιστοποιητικά φυτοκαλλιέργειας·
θ) ως «τεχνογνωσία» νοείται το σύνολο πληροφοριών πρακτικής
φύσεως, µη κατοχυρωµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, που
έχουν προκύψει εµπειρικά και από δοκιµές, το οποίο είναι:
i) απόρρητο, που σηµαίνει ότι δεν είναι ευρύτερα γνωστό ή
εύκολα προσπελάσιµο,
ii) ουσιώδες, που σηµαίνει ότι περιλαµβάνει πληροφορίες οι
οποίες είναι σηµαντικές και χρήσιµες για την παραγωγή
των προϊόντων τα οποία αφορά η σύµβαση και
iii) προσδιορισµένο, που σηµαίνει ότι περιγράφεται κατά τρόπο
αρκούντως διεξοδικό ώστε να είναι δυνατό να διαπιστωθεί
αν πληροί τα κριτήρια του απόρρητου και του ουσιώδους·
ι) ως «ανταγωνιστικές επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις οι
οποίες ανταγωνίζονται στη σχετική αγορά τεχνολογίας ή και
στη σχετική αγορά προϊόντος, και συγκεκριµένα:
i) ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στη «σχετική αγορά τεχνολογίας» είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που παραχωρούν άδειες
εκµετάλλευσης για ανταγωνιστικές τεχνολογίες χωρίς να
αλληλοπαραβιάζονται τα εκατέρωθεν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (πραγµατικοί ανταγωνιστές στην αγορά
τεχνολογίας)· η σχετική αγορά τεχνολογίας περιλαµβάνει
τεχνολογίες τις οποίες οι δικαιοδόχοι θεωρούν ως εναλλάξιµες ή υποκαταστήσιµες µε την παραχωρούµενη τεχνολογία
εξαιτίας των ιδιοτήτων τους, των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης και της χρήσης για την οποία προορίζονται,
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ii) ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στη «σχετική αγορά προϊόντος»
είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες, ελλείψει συµφωνίας
µεταφοράς τεχνολογίας, δραστηριοποιούνται αµφότερες
στη σχετική αγορά προϊόντος και στη σχετική γεωγραφική
αγορά στην οποία πωλούνται τα προϊόντα τα οποία αφορά
η σύµβαση, χωρίς να παραβιάζονται τα εκατέρωθεν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, (πραγµατικοί ανταγωνιστές
στην αγορά προϊόντος) ή διατεθειµένες, σε ρεαλιστική βάση,
να προβούν στις απαραίτητες πρόσθετες επενδύσεις ή στις
απαραίτητες δαπάνες µετατροπής ούτως ώστε να εισέλθουν
εγκαίρως στη σχετική αγορά προϊόντος και στη σχετική
γεωγραφική αγορά, χωρίς να παραβιάζονται τα εκατέρωθεν
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, ανταποκρινόµενες σε
µια µικρή αλλά µόνιµη αύξηση των σχετικών τιµών (δυνητικοί ανταγωνιστές στην αγορά προϊόντος)· η σχετική αγορά
προϊόντος περιλαµβάνει προϊόντα τα οποία οι αγοραστές
θεωρούν ως εναλλάξιµα ή υποκαταστήσιµα µε τα προϊόντα
τα οποία αφορά η σύµβαση, εξαιτίας των ιδιοτήτων τους,
της τιµής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται·
ια) ως «σύστηµα επιλεκτικής διανοµής» νοείται ένα σύστηµα διανοµής στο πλαίσιο του οποίου ο δικαιοπάροχος αναλαµβάνει
να παραχωρήσει άδεια για την παραγωγή των προϊόντων τα
οποία αφορά η σύµβαση µόνον σε δικαιοδόχους που επιλέγονται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων και εφόσον αυτοί αναλαµβάνουν τη δέσµευση να µην πωλούν τα εν λόγω προϊόντα
σε µη εγκεκριµένους διανοµείς·
ιβ) ως «αποκλειστική περιοχή εκµετάλλευσης» νοείται µια περιοχή
στην οποία µόνον µια επιχείρηση επιτρέπεται να παράγει τα
προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση µε την παραχωρούµενη
τεχνολογία, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας να επιτραπεί σε
άλλον δικαιοδόχο να παράγει, στην ίδια περιοχή, τα προϊόντα
τα οποία αφορά η σύµβαση µόνον για έναν συγκεκριµένο
πελάτη εφόσον η δεύτερη αυτή άδεια χορηγήθηκε προκειµένου
να δηµιουργηθεί µια εναλλακτική πηγή εφοδιασµού για τον εν
λόγω πελάτη·
ιγ) ως «αποκλειστική κατηγορία πελατών» νοείται µια οµάδα
πελατών προς την οποία µόνον µια επιχείρηση επιτρέπεται να
πωλεί ενεργητικά τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση που
έχουν παραχθεί µε την παραχωρούµενη τεχνολογία·
ιδ) ως «διαχωρίσιµη βελτίωση» νοείται µια βελτίωση που µπορεί να
αποτελέσει αντικείµενο εκµετάλλευσης χωρίς να παραβιάζεται η
παραχωρούµενη τεχνολογία.
2.
Οι όροι «επιχείρηση», «δικαιοπάροχος» και «δικαιοδόχος»
καλύπτουν τις αντίστοιχες συνδεδεµένες επιχειρήσεις:
«Συνδεδεµένες επιχειρήσεις», είναι:
α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα µέρη της συµφωνίας,
άµεσα ή έµµεσα:
i) έχει την εξουσία να ασκεί πάνω από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου, ή
ii) δύναται να διορίζει πάνω από το ήµισυ των µελών του εποπτικού συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου ή των
οργάνων που εκπροσωπούν κατά νόµο την επιχείρηση, ή
iii) έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης·
β) οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, σε επιχείρηση που είναι µέρος
της συµφωνίας, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες
που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

27.4.2004

γ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων επιχείρηση που αναφέρεται στο
στοιχείο β) έχει, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες
που παρατίθενται στο στοιχείο α)·
δ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων ένα από τα µέρη της συµφωνίας
µαζί µε µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή επί των οποίων δύο ή περισσότερες
από τις τελευταίες έχουν από κοινού τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
ε) οι επιχειρήσεις επί των οποίων τα δικαιώµατα ή οι εξουσίες που
παρατίθενται στο στοιχείο α) κατέχονται από κοινού:
i) από µέρη της συµφωνίας, ή από τις αντίστοιχες συνδεδεµένες
µε αυτά επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως
δ), ή
ii) από ένα ή περισσότερα µέρη της συµφωνίας, ή µία ή περισσότερες από τις συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), και ένα ή περισσότερα
τρίτα µέρη.
Άρθρο 2
Απαλλαγή
∆υνάµει του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και εφόσον
τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού, κηρύσσεται µε
τον παρόντα κανονισµό ανεφάρµοστο το άρθρο 81 παράγραφος 1
της συνθήκης στις συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που συνάπτονται µεταξύ δύο επιχειρήσεων µε τις οποίες επιτρέπεται η παραγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά η σύµβαση.
Η εν λόγω απαλλαγή εφαρµόζεται στο µέτρο που οι εν λόγω συµφωνίες περιλαµβάνουν περιορισµούς του ανταγωνισµού που εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 81 παράγραφος 1. Η απαλλαγή ισχύει
εφόσον το δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας επί της παραχωρούµενης τεχνολογίας δεν έχει λήξει, δεν έχει αποσβεσθεί ή δεν έχει
κηρυχθεί άκυρο ή, στην περίπτωση τεχνογνωσίας, στο µέτρο που η
τεχνογνωσία παραµένει απόρρητη εκτός από την περίπτωση που η
τεχνογνωσία καθίσταται γνωστή δηµοσίως ως αποτέλεσµα ενεργειών
του δικαιοδόχου, οπότε η απαλλαγή ισχύει για τη διάρκεια της
συµφωνίας.
Άρθρο 3
Ανώτατα όρια ως προς τα µερίδια αγοράς
1. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2
ισχύει υπό τον όρο ότι το συνολικό µερίδιο αγοράς αµφοτέρων των
µερών της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 20 % στην επηρεαζόµενη
σχετική αγορά τεχνολογίας και προϊόντος.
2. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία δεν είναι
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η απαλλαγή που προβλέπεται στο
άρθρο 2 ισχύει υπό τον όρο ότι το µερίδιο αγοράς καθενός των
µερών της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 30 % στην επηρεαζόµενη
σχετική αγορά τεχνολογίας και προϊόντος.
3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το µερίδιο
αγοράς ενός των µερών της συµφωνίας στη σχετική αγορά τεχνολογίας προσδιορίζεται βάσει της παρουσίας της παραχωρούµενης τεχνολογίας στη σχετική αγορά προϊόντος. Ως µερίδιο του δικαιοπάροχου στη σχετική αγορά τεχνολογίας λαµβάνεται το συνολικό
µερίδιο που κατέχουν στη σχετική αγορά προϊόντος τα προϊόντα τα
οποία αφορά η σύµβαση, τα οποία παράγονται από τον δικαιοπάροχο και τους δικαιοδόχους του.
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Άρθρο 4
Περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας
1.
Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η απαλλαγή του άρθρου 2 δεν ισχύει για
συµφωνίες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό
µε άλλους παράγοντες τους οποίους ελέγχουν τα µέρη, έχουν ως
αντικείµενο:
α) τον περιορισµό της ικανότητας των µερών να καθορίζουν τις
τιµές τους κατά την πώληση προϊόντων προς τρίτους·
β) τον περιορισµό της παραγωγής, εκτός από περιορισµούς που
αφορούν την παραγωγή προϊόντων τα οποία αφορά η σύµβαση,
οι οποίοι επιβάλλονται στον δικαιοδόχο στο πλαίσιο µιας µη
αµοιβαίας συµφωνίας ή επιβάλλονται µόνον σε έναν από τους
δικαιοδόχους µιας αµοιβαίας συµφωνίας·
γ) τον καταµερισµό αγορών ή πελατών εκτός από:
i) την υποχρέωση του δικαιοδόχου (ή των δικαιοδόχων) να
χρησιµοποιεί την παραχωρούµενη τεχνολογία για παραγωγικούς σκοπούς µόνον σε έναν ή περισσότερους τεχνικούς
τοµείς χρήσεως ή σε µια ή περισσότερες αγορές προϊόντος,
ii) την υποχρέωση του δικαιοπάροχου ή και του δικαιοδόχου,
σε περίπτωση µη αµοιβαίας συµφωνίας, να µην χρησιµοποιεί
την παραχωρούµενη τεχνολογία για παραγωγικούς σκοπούς
σε έναν η περισσότερους τεχνικούς τοµείς χρήσεως ή σε µια
ή περισσότερες αγορές προϊόντος ή σε µία ή περισσότερες
αποκλειστικές περιοχές εκµετάλλευσης που προορίζονται
για το άλλο µέρος,
iii) την υποχρέωση του δικαιοπάροχου να µην παραχωρήσει
την τεχνολογία σε άλλον δικαιοδόχο σε δεδοµένη περιοχή
εκµετάλλευσης,
iv) τον περιορισµό, σε περίπτωση µη αµοιβαίας συµφωνίας,
ενεργητικών ή και παθητικών πωλήσεων από τον δικαιοδόχο
ή και τον δικαιοπάροχο στην αποκλειστική περιοχή
εκµετάλλευσης ή στην αποκλειστική κατηγορία πελατών
του άλλου µέρους,
v) τον περιορισµό, σε περίπτωση µη αµοιβαίας συµφωνίας,
ενεργητικών πωλήσεων από τον δικαιοδόχο σε αποκλειστική
περιοχή εκµετάλλευσης ή σε αποκλειστική κατηγορία
πελατών που έχει παραχωρηθεί από τον δικαιοπάροχο σε
άλλο δικαιοδόχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος
δεν αποτελούσε επιχείρηση που ανταγωνιζόταν τον
δικαιοπάροχο την εποχή της σύναψης της δικής του συµφωνίας παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης,
vi) την υποχρέωση του δικαιοδόχου να παράγει τα προϊόντα τα
οποία αφορά η σύµβαση αποκλειστικά για δική του χρήση,
υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιοδόχος δεν υφίσταται
περιορισµούς όσον αφορά τις ενεργητικές ή παθητικές
πωλήσεις των προϊόντων τα οποία αφορά η σύµβαση ως
ανταλλακτικών για τα δικά του προϊόντα,
vii) την υποχρέωση του δικαιοδόχου, σε περίπτωση µη αµοιβαίας συµφωνίας, να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά
η σύµβαση µόνον για συγκεκριµένο πελάτη, εφόσον η άδεια
παραχωρήθηκε µε σκοπό να δηµιουργηθεί µια εναλλακτική
πηγή εφοδιασµού για τον εν λόγω πελάτη·
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δ) τον περιορισµό της ικανότητας του δικαιοδόχου να εκµεταλλεύεται τη δική του τεχνολογία ή τον περιορισµό της ικανότητας οποιουδήποτε µέρους της συµφωνίας να διεξάγει έρευνα και
ανάπτυξη, εκτός εάν ένας τέτοιος περιορισµός είναι απαραίτητος
για την αποτροπή της κοινοποίησης της παραχωρούµενης τεχνογνωσίας σε τρίτους.
2. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία δεν είναι
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η απαλλαγή του άρθρου 2 δεν ισχύει
για συµφωνίες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες τους οποίους ελέγχουν τα µέρη,
έχουν ως αντικείµενο:
α) τον περιορισµό της δυνατότητας ενός µέρους να καθορίζει τις
τιµές του κατά την πώληση προς τρίτους, χωρίς να θίγεται η
δυνατότητά του να επιβάλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συνιστά
µια τιµή πώλησης, υπό τον όρο ότι δεν ισοδυναµεί µε προκαθορισµένη ή ελάχιστη τιµή πώλησης συνεπεία πιέσεων που ασκούνται ή κινήτρων που προσφέρονται από οποιοδήποτε από τα
µέρη της συµφωνίας·
β) τον περιορισµό ως προς την περιοχή στην οποία, ή τους πελάτες
προς τους οποίους, ο δικαιοδόχος δύναται να πραγµατοποιεί
παθητικές πωλήσεις των αγαθών τα οποία αφορά η σύµβαση
εκτός από:
i) τον περιορισµό των παθητικών πωλήσεων σε αποκλειστική
περιοχή εκµετάλλευσης ή προς µια αποκλειστική κατηγορία
πελατών που προορίζεται για τον δικαιοπάροχο,
ii) τον περιορισµό των παθητικών πωλήσεων σε αποκλειστική
περιοχή εκµετάλλευσης ή προς µια αποκλειστική κατηγορία
πελατών την οποία ο δικαιοπάροχος έχει αναθέσει σε άλλον
δικαιοδόχο κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών κατά τα
οποία ο άλλος δικαιοδόχος πωλεί τα αγαθά τα οποία αφορά
η σύµβαση στην εν λόγω περιοχή εκµετάλλευσης ή προς
την εν λόγω κατηγορία πελατών,
iii) την υποχρέωση να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η
σύµβαση αποκλειστικά για δική του χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιοδόχος δεν περιορίζεται όσον αφορά την
ενεργητική ή παθητική πώληση των προϊόντων τα οποία
αφορά η σύµβαση ως ανταλλακτικών για τα δικά του
προϊόντα,
iv) την υποχρέωση να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η
σύµβαση µόνον για συγκεκριµένο πελάτη, όταν η άδεια
χορηγείται µε σκοπό να δηµιουργηθεί µια εναλλακτική πηγή
εφοδιασµού για τον εν λόγω πελάτη,
v) τον περιορισµό των πωλήσεων προς τελικούς χρήστες από
έναν δικαιοδόχο δραστηριοποιούµενο σε επίπεδο χονδρικής
πώλησης,
vi) τον περιορισµό των πωλήσεων προς µη εξουσιοδοτηµένους
διανοµείς από τα µέλη ενός επιλεκτικού συστήµατος διανοµής·
γ) τον περιορισµό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων προς
τελικούς χρήστες από δικαιοδόχο ο οποίος είναι µέλος ενός επιλεκτικού συστήµατος διανοµής και δραστηριοποιείται σε επίπεδο
λιανικού εµπορίου, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα απαγόρευσης
σε ένα µέλος του συστήµατος να πραγµατοποιεί πωλήσεις από
µη εγκεκριµένο σηµείο εγκατάστασης.
3. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν σε µια συµφωνία δεν είναι
ανταγωνιστικές την εποχή της σύναψης της συµφωνίας αλλά καθίστανται ανταγωνιστικές αργότερα, ισχύει η παράγραφος 2 και όχι η
παράγραφος 1 για ολόκληρη τη διάρκεια της συµφωνίας εκτός εάν
η συµφωνία υποστεί ουσιαστική τροποποίηση σε µεταγενέστερο
χρονικό σηµείο.
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Άρθρο 5
Εξαιρούµενοι περιορισµοί
1.
Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 δεν εφαρµόζεται
όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις που περιέχονται σε συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας:
α) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση υποχρέωση του δικαιοδόχου να
παραχωρήσει αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης στον δικαιοπάροχο ή σε τρίτο υποδεικνυόµενο από τον δικαιοπάροχο για
δικές του διαχωρίσιµες βελτιώσεις ή για δικές του νέες εφαρµογές της παραχωρούµενης τεχνολογίας·
β) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση υποχρέωση του δικαιοδόχου να
εκχωρήσει συνολικά ή εν µέρει στον δικαιοπάροχο ή σε τρίτο
υποδεικνυόµενο από τον δικαιοπάροχο τα δικαιώµατα επί δικών
του διαχωρίσιµων βελτιώσεων ή δικών του νέων εφαρµογών της
παραχωρούµενης τεχνολογίας·
γ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση υποχρέωση του δικαιοδόχου να
µην προσβάλει την εγκυρότητα των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας που κατέχει ο δικαιοπάροχος στην κοινή αγορά,
χωρίς να θίγεται η δυνατότητα να προβλεφθεί η καταγγελία της
συµφωνίας µεταφοράς τεχνολογίας σε περίπτωση που ο δικαιοδόχος προσβάλει την εγκυρότητα ενός ή περισσότερων από τα
παραχωρούµενα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
2.
Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία δεν είναι
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η απαλλαγή του άρθρου 2 δεν ισχύει
για καµία άµεση ή έµµεση υποχρέωση η οποία περιορίζει την ικανότητα του δικαιοδόχου να εκµεταλλευθεί τη δική του τεχνολογία
ή την ικανότητα οποιουδήποτε µέρους της συµφωνίας να διεξάγει
έρευνα και ανάπτυξη, εκτός εάν ο τελευταίος περιορισµός είναι
απαραίτητος ώστε να αποτραπεί η κοινοποίηση της παραχωρούµενης τεχνογνωσίας σε τρίτους.
Άρθρο 6
Ανάκληση σε µεµονωµένες περιπτώσεις
1.
Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτηµα της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, δυνάµει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 εφόσον, σε δεδοµένη
περίπτωση, διαπιστώσει ότι µια συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας
στην οποία εφαρµόζεται η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγει, παρά ταύτα, αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81
παράγραφος 3 της συνθήκης και ιδίως στις περιπτώσεις που:
α) περιορίζεται η πρόσβαση τεχνολογιών τρίτων στην αγορά, π.χ.
εξαιτίας του σωρευτικού αποτελέσµατος παράλληλων δικτύων
παρόµοιων περιοριστικών συµφωνιών που απαγορεύουν στους
δικαιοδόχους να χρησιµοποιούν τεχνολογίες τρίτων·
β) περιορίζεται η πρόσβαση δυνητικών δικαιοδόχων στην αγορά,
π.χ. εξαιτίας του σωρευτικού αποτελέσµατος παράλληλων δικτύων παρόµοιων περιοριστικών συµφωνιών που απαγορεύουν
στους δικαιοπάροχους να παραχωρούν άδειες εκµετάλλευσης σε
άλλους δικαιοδόχους·
γ) τα µέρη δεν εκµεταλλεύονται την παραχωρούµενη τεχνολογία
χωρίς να υπάρχει αντικειµενικός λόγος.
2.
Όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση, µια συµφωνία µεταφοράς
τεχνολογίας ως προς την οποία ισχύει η απαλλαγή του άρθρου 2,
παράγει αποτελέσµατα τα οποία δεν συµβιβάζονται µε το άρθρο 81
παράγραφος 3 της συνθήκης στην επικράτεια ενός κράτους µέλους,
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ή σε τµήµα αυτής το οποίο συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά
µιας αυτοτελούς γεωγραφικής αγοράς, η αρχή ανταγωνισµού του
εν λόγω κράτους µέλους δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτηµα της
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, δυνάµει του άρθρου 29
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, στη συγκεκριµένη επικράτεια, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε εκείνες που
θεσπίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7
Μη εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
1. ∆υνάµει του άρθρου 1α του κανονισµού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, η
Επιτροπή δύναται µε την έκδοση κανονισµού να ορίσει ότι, όταν τα
παράλληλα δίκτυα παρόµοιων συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας
καλύπτουν πάνω από το 50 % µιας σχετικής αγοράς, ο παρών
κανονισµός δεν πρέπει να ισχύει για συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που περιλαµβάνουν ειδικούς περιορισµούς που αφορούν την
υπόψη αγορά.
2. Ο κανονισµός που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
δεν τίθεται σε εφαρµογή πριν την παρέλευση έξι µηνών από την
έκδοση του.
Άρθρο 8
Εφαρµογή των ορίων ως προς τα µερίδια αγοράς
1. Για τους σκοπούς της εφαρµογής των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 3 όσον αφορά το µερίδιο αγοράς εφαρµόζονται οι
κανόνες της παρούσας παραγράφου.
Το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση την αξία των πωλήσεων
στην αγορά· εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για την αξία των πωλήσεων,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις που βασίζονται σε άλλες
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε την αγορά, συµπεριλαµβανοµένου του όγκου πωλήσεων, προκειµένου να προσδιορισθεί το µερίδιο
αγοράς της εν λόγω επιχείρησης.
Το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται βάσει στοιχείων που αφορούν το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.
Το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι επιχειρήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο, παράγραφος 2 δεύτερo εδάφιο στοιχείο ε) κατανέµεται
ισοµερώς σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει τα δικαιώµατα ή τις
εξουσίες που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο, στοιχείο α).
2. Εάν το µερίδιο αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, ή παράγραφος 2 αρχικά δεν υπερβαίνει το 20 % και το
30 % αντίστοιχα αλλά αργότερα αυξάνεται πάνω από τα όρια αυτά,
η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 εξακολουθεί να ισχύει
για διάστηµα δύο συναπτών ηµερολογιακών ετών µετά το έτος
κατά το οποίο σηµειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου
του 20 % ή του 30 %.
Άρθρο 9
Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 240/96 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό.
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Άρθρο 10
Μεταβατική περίοδος

Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρµόζεται κατά το χρονικό
διάστηµα από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 31 Μαρτίου 2006 σε συµφωνίες οι οποίες θα ισχύουν ήδη στις 30
Απριλίου 2004 και οι οποίες δεν πληρούν µεν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του παρόντος κανονισµού,
αλλά οι οποίες, στις 30 Απριλίου 2004 πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
240/96.
Άρθρο 11
∆ιάρκεια ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004.
Η ισχύς του λήγει στις 30 Απριλίου 2014.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 773/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

∆υνάµει του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, είναι δυνατόν να επιβάλλονται πρόστιµα στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που
παραλείπουν να διορθώσουν, εντός της προθεσµίας που
τίθεται από την Επιτροπή, µια ανακριβή, ελλιπή ή παραπλανητική απάντηση που εδόθη από µέλος του προσωπικού
τους σε ερώτηση κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων. Ως εκ
τούτου, είναι αναγκαίο να παρέχεται στην εµπλεκόµενη επιχείρηση καταγραφή κάθε διδόµενης εξήγησης, να θεσπισθεί
δε διαδικασία που να της παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διορθώσεις, τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις των
εξηγήσεων εκ µέρους µέλους του προσωπικού της, το οποίο
δεν είναι ή δεν ήταν εξουσιοδοτηµένο να παρέχει εξηγήσεις
εξ ονόµατος της επιχείρησης. Οι εξηγήσεις που δίδονται από
µέλος του προσωπικού πρέπει να παραµένουν στον φάκελο
της Επιτροπής όπως καταγράφονται κατά τον έλεγχο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (1), και ιδίως
το άρθρο 33,
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή συµπράξεων
και δεσποζουσών θέσεων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να ρυθµίζει ορισµένες πτυχές των διαδικασιών εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης.
Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κανόνες σχετικά µε την κίνηση
των διαδικασιών αυτών από την Επιτροπή, καθώς και σχετικά
µε τον χειρισµό των καταγγελιών και την ακρόαση των
ενδιαφεροµένων µερών.

(5)

Οι καταγγελίες αποτελούν ουσιώδη πηγή πληροφοριών για
τον εντοπισµό παραβιάσεων των κανόνων ανταγωνισµού.
Είναι σηµαντικό να καθορίζονται σαφείς και αποτελεσµατικές
διαδικασίες για τον χειρισµό των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή.

(2)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, τα εθνικά
δικαστήρια έχουν την υποχρέωση να µην εκδίδουν αποφάσεις που ενδέχεται να συγκρούονται µε σχεδιαζόµενες
αποφάσεις της Επιτροπής στην ίδια υπόθεση. Σύµφωνα µε
το άρθρο 11 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισµού, οι
εθνικές αρχές ανταγωνισµού παύουν να είναι αρµόδιες από
τη στιγµή που η Επιτροπή κινήσει διαδικασία για την έκδοση
απόφασης δυνάµει του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1/2003. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό, τα
δικαστήρια και οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών να
είναι εν γνώσει της κίνησης διαδικασίας από την Επιτροπή.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να
δηµοσιοποιεί τις αποφάσεις της για κίνηση διαδικασίας.

(6)

Για να είναι µια καταγγελία παραδεκτή για τους σκοπούς
του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, πρέπει να
περιέχει συγκεκριµένα πληροφοριακά στοιχεία.

(7)

Πρέπει να εκπονηθεί ένα έντυπο για τη διευκόλυνση των
καταγγελλόντων κατά την υποβολή των αναγκαίων στοιχείων
στην Επιτροπή. Η υποβολή των στοιχείων που θα απαριθµούνται στο έντυπο αυτό πρέπει να αποτελεί όρο για να
αντιµετωπίζεται µια καταγγελία κατά το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

(8)

Στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιλέγουν να υποβάλουν
καταγγελία πρέπει να δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία που κινείται από την
Επιτροπή µε σκοπό τον εντοπισµό παραβάσεων. Ωστόσο, δεν
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επιχειρηµατικά απόρρητα ή
στοιχεία εµπιστευτικού χαρακτήρα που ανήκουν σε άλλους
εµπλεκόµενους στη διαδικασία.

(9)

Στους καταγγέλλοντες θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα
να διατυπώνουν τις απόψεις τους, εάν η Επιτροπή θεωρεί
ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για τη λήψη µέτρων ως προς
την καταγγελία τους. Οσάκις η Επιτροπή απορρίπτει µια
καταγγελία µε το αιτιολογικό ότι µε αυτήν ασχολείται ή έχει
ήδη ασχοληθεί αρχή ανταγωνισµού κράτους µέλους, θα
πρέπει να γνωστοποιεί στον καταγγέλλοντα τα στοιχεία της
αρχής αυτής.

(3)

Πριν λάβει προφορικές καταθέσεις από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα τα οποία συναινούν προς τούτο, η Επιτροπή πρέπει
να ενηµερώνει τα πρόσωπα αυτά για τη νοµική βάση της
κατάθεσης και για τον συναινετικό της χαρακτήρα. Ακόµη,
τα πρόσωπα που καταθέτουν πρέπει να ενηµερώνονται για
τον σκοπό της κατάθεσης και για την καταγραφή που τυχόν
πραγµατοποιείται. Για να ενισχύεται η ακρίβεια των καταθέσεων, θα πρέπει να δίδεται στα πρόσωπα που καταθέτουν η
δυνατότητα να διορθώσουν τη σχετική καταγραφή. Οσάκις
τα πληροφοριακά στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τις
προφορικές καταθέσεις ανταλλάσσονται δυνάµει του άρθρου
12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, τα στοιχεία αυτά
πρέπει να χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία µόνον
για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον
πληρούνται οι όροι που τίθενται στο εν λόγω άρθρο.

(1) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2004 (ΕΕ L 68 της 6.3.2004, σ. 1).
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(10)

Για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα υπεράσπισης των επιχειρήσεων, η Επιτροπή πρέπει να παρέχει στα εµπλεκόµενα
µέρη το δικαίωµα ακρόασης πριν εκδώσει την απόφασή της.

(11)

Πρέπει να θεσπισθούν και διατάξεις για την ακρόαση των
προσώπων που δεν έχουν υποβάλει καταγγελία κατά το
άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και τα οποία
δεν είναι µέρη στα οποία κοινοποιούνται οι αιτιάσεις, µπορούν όµως να αποδείξουν ότι έχουν επαρκές έννοµο συµφέρον. Οι ενώσεις καταναλωτών που ζητούν ακρόαση πρέπει
να θεωρούνται εν γένει ως έχουσες επαρκές έννοµο συµφέρον, εφόσον η διαδικασία αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που
χρησιµοποιούνται από τον τελικό καταναλωτή, ή προϊόντα ή
υπηρεσίες που συµβάλλουν άµεσα στην παραγωγή τέτοιων
προϊόντων ή υπηρεσιών. Οσάκις η Επιτροπή θεωρεί ότι
τούτο είναι χρήσιµο για τη διαδικασία, πρέπει, επίσης, να
είναι σε θέση να καλεί και άλλα πρόσωπα να διατυπώσουν
τις απόψεις τους εγγράφως και να παραστούν στην προφορική εξέταση των µερών προς τα οποία έχουν κοινοποιηθεί
οι αιτιάσεις. Εφόσον ενδείκνυται, θα πρέπει, επίσης, να
µπορεί να καλεί τα πρόσωπα αυτά να διατυπώσουν τις απόψεις τους και κατά την προφορική εξέταση.

(12)

(13)

(14)

Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της προφορικής
εξέτασης, ο σύµβουλος ακροάσεων πρέπει να διαθέτει την
εξουσία να επιτρέπει στα εµπλεκόµενα µέρη, στους
καταγγέλλοντες, στα λοιπά πρόσωπα που καλούνται στην
εξέταση αυτή, στις υπηρεσίες της Επιτροπής και στις αρχές
των κρατών µελών να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά την
ακρόαση.
Όταν η Επιτροπή επιτρέπει την πρόσβαση στο φάκελο,
πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία του επιχειρηµατικού
απορρήτου και των λοιπών πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα. Η κατηγορία «λοιπές πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα» περιλαµβάνει τις πληροφορίες που δεν συνιστούν επιχειρηµατικό απόρρητο και µπορούν να θεωρούνται
ως εµπιστευτικές καθόσον η αποκάλυψή τους θα έβλαπτε
σηµαντικά µια επιχείρηση ή ένα πρόσωπο. Η Επιτροπή πρέπει
να είναι σε θέση να ζητεί από τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που υποβάλλουν ή έχουν υποβάλει έγγραφα ή
δηλώσεις να προσδιορίζουν τις περιλαµβανόµενες εµπιστευτικές πληροφορίες.
Οσάκις το επιχειρηµατικό απόρρητο ή λοιπές πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα είναι απαραίτητες για να αποδειχθεί µια παράβαση, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί για
κάθε επιµέρους στοιχείο, αν η ανάγκη αποκάλυψής του είναι
µεγαλύτερη από τη βλάβη που είναι πιθανόν να προκύψει
από την αποκάλυψη αυτή.

(15)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να τάσσεται µια
ελάχιστη προθεσµία για την υποβολή των διαφόρων στοιχείων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

(16)

Ο παρών κανονισµός αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2842/98 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τις ακροάσεις στο πλαίσιο ορισµένων διαδικασιών
κατ εφαρµογή των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ (1),
ο οποίος ως εκ τούτου θα πρέπει να καταργηθεί.

(1) ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 18.
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(17)

Ο παρών κανονισµός ευθυγραµµίζει τους διαδικαστικούς
κανόνες στον τοµέα των µεταφορών µε τους γενικούς διαδικαστικούς κανόνες σε όλους τους τοµείς. Ως εκ τούτου, ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2843/98 της Επιτροπής, της 22ας
∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τη µορφή, το περιεχόµενο και
άλλα χαρακτηριστικά των αιτήσεων και των κοινοποιήσεων
που προβλέπονται στους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 1017/
68, (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του
Συµβουλίου, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού
στον τοµέα των µεταφορών (2), πρέπει να καταργηθεί.

(18)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 καταργεί το σύστηµα κοινοποιήσεων και εγκρίσεων. Κατά συνέπεια, ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 3385/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου
1994, σχετικά µε τη µορφή, το περιεχόµενο και τις λοιπές
προϋποθέσεις των αιτήσεων και κοινοποιήσεων που υποβάλλονται κατ εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 17 του Συµβουλίου (3), πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις διαδικασίες που διεξάγονται
από την Επιτροπή για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 2
Κίνηση διαδικασιών
1. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποφασίσει οποτεδήποτε την
κίνηση διαδικασίας εν όψει της έκδοσης απόφασης δυνάµει του
κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, αλλά όχι αργότερα από την ηµεροµηνία κατά την οποία καταρτίζει την προκαταρκτική εκτίµηση κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1 του εν λόγω
κανονισµού, ή κοινοποιεί τις αιτιάσεις, ή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης ανακοίνωσης δυνάµει του άρθρου 27 παράγραφος 4 του
ίδιου κανονισµού, µε υπερισχύουσα την πρώτη χρονολογικά ηµεροµηνία.
2. Η Επιτροπή µπορεί να δηµοσιοποιεί, µε οποιονδήποτε
κατάλληλο τρόπο, την κίνηση διαδικασίας. Προηγουµένως ενηµερώνει τα ενδιαφερόµενα µέρη.
(2) ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 22.
(3) ΕΕ L 377 της 31.12.1994, σ. 28.

L 123/20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

3.
Η Επιτροπή δύναται, πριν κινήσει τη διαδικασία, να ασκεί τις
εξουσίες έρευνας δυνάµει του κεφαλαίου V του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1/2003.
4.
Η Επιτροπή δύναται να απορρίπτει µία καταγγελία δυνάµει
του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 χωρίς να κινήσει
διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΡΕΥΝΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 3
Εξουσία διεξαγωγής ακροάσεων
1.
Οσάκις η Επιτροπή καλεί σε ακρόαση πρόσωπο, µε τη συναίνεσή του σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/
2003, γνωστοποιεί κατά την έναρξη της κατάθεσης τη νοµική βάση
και τον σκοπό της ακρόασης, ενώ υπενθυµίζει και τον συναινετικό
χαρακτήρα της. Ενηµερώνει επίσης την πρόθεσή της να καταγράψει
τη συνέντευξη.
2.
Η σχετική συνέντευξη µπορεί να διεξαχθεί µε οποιοδήποτε
µέσο, συµπεριλαµβανόµενου του τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών
µέσων.
3.
Η Επιτροπή µπορεί να καταγράφει τις καταθέσεις που λαµβάνει από τα ερωτώµενα πρόσωπα, σε οποιαδήποτε µορφή. Αντίγραφο
της καταγραµµένης κατάθεσης τίθεται στη διάθεση του προσώπου
που την έχει δώσει, προς έγκριση. Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή τάσσει προθεσµία εντός της οποίας το ερωτηθέν πρόσωπο
µπορεί να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τυχόν διορθώσεις που
πρέπει να γίνουν στην κατάθεσή του.
Άρθρο 4
Προφορικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων
ελέγχου
1.
Οσάκις, δυνάµει του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο ε)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, οι υπάλληλοι ή τα συνοδεύονται αυτούς εξουσιοδοτηµένα από την Επιτροπή πρόσωπα ζητούν
από τους εκπροσώπους ή το προσωπικό µιας επιχείρησης ή ένωσης
επιχειρήσεων εξηγήσεις, οι εξηγήσεις αυτές είναι δυνατόν να
καταγράφονται, σε οποιαδήποτε µορφή.
2.
Αντίγραφο κάθε καταγραφής δυνάµει της παραγράφου 1
τίθεται στη διάθεση της εµπλεκόµενης επιχείρησης ή της ένωσης
επιχειρήσεων µετά τον έλεγχο.
3.
Στην περίπτωση όπου έχει κληθεί από την Επιτροπή να δώσει
εξηγήσεις ένα µέλος του προσωπικού µιας επιχείρησης ή ένωσης
επιχειρήσεων το οποίο δεν είναι ή δεν ήταν εξουσιοδοτηµένο από
την επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων να δίδει εξηγήσεις εξ ονόµατος της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, η Επιτροπή τάσσει προθεσµία εντός της οποίας η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων µπορεί
να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις
ή συµπληρώσεις των εξηγήσεων που εδόθησαν από το εν λόγω
µέλος του προσωπικού της. Οι διορθώσεις, τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις προστίθενται στις εξηγήσεις, όπως αυτές καταγράφονται δυνάµει της παραγράφου 1.

27.4.2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Άρθρο 5
Παραδεκτό των καταγγελιών
1. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα νοµιµοποιούνται να υποβάλουν καταγγελία για τους σκοπούς του άρθρου 7 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1/2003, όταν αποδεικνύουν ότι έχουν έννοµο συµφέρον.
Οι καταγγελίες περιέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται στο έντυπο
Γ, όπως τούτο εµφαίνεται στο παράρτηµα. Η Επιτροπή µπορεί να
απαλλάξει τον καταγγέλλοντα από την υποχρέωση υποβολής ενός
µέρους από τα στοιχεία του εντύπου Γ, συµπεριλαµβανόµενων των
εγγράφων.
2. Στην Επιτροπή υποβάλλονται τρία αντίτυπα σε χαρτί, καθώς
και, ει δυνατόν, ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο της καταγγελίας. Ο
καταγγέλλων υποβάλλει και µία µη εµπιστευτική εκδοχή της καταγγελίας του, εφόσον για τµήµα της καταγγελίας προβάλλεται λόγος
τήρησης του απορρήτου.
3. Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας.
Άρθρο 6
Συµµετοχή των καταγγελλόντων στις διαδικασίες
1. Οσάκις η Επιτροπή προβαίνει σε κοινοποίηση αιτιάσεων σχετικά µε υπόθεση για την οποία έχει λάβει καταγγελία, παρέχει στον
καταγγέλλοντα αντίγραφο της µη εµπιστευτικής εκδοχής της κοινοποίησης αιτιάσεων και τάσσει προθεσµία εντός της οποίας ο
καταγγέλλων µπορεί να γνωστοποιήσει εγγράφως τις απόψεις του.
2. Η Επιτροπή δύναται, εφόσον ενδείκνυται, να δώσει στους
καταγγέλλοντες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις του κατά
την προφορική εξέταση των µερών προς τα οποία έχει αποσταλεί η
κοινοποίηση αιτιάσεων, εάν τούτο ζητηθεί από τους καταγγέλλοντες στις γραπτές παρατηρήσεις τους.
Άρθρο 7
Απόρριψη καταγγελιών
1. Οσάκις η Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των στοιχείων που
διαθέτει, δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να δοθεί συνέχεια σε
καταγγελία, ενηµερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά µε το σκεπτικό
της και τάσσει προθεσµία εντός της οποίας ο καταγγέλλων µπορεί
να γνωστοποιήσει εγγράφως τις απόψεις του. Η Επιτροπή δεν είναι
υποχρεωµένη να λάβει υπόψη της ενδεχόµενες περαιτέρω
παρατηρήσεις που λαµβάνει εκπρόθεσµα.
2. Εάν ο καταγγέλλων γνωστοποιήσει εντός της τασσόµενης από
την Επιτροπή προθεσµίας τις απόψεις του και οι γραπτές
παρατηρήσεις που υποβάλλονται από τον καταγγέλλοντα δεν οδηγούν σε διαφορετική αξιολόγηση της καταγγελίας, η Επιτροπή, µε
σχετική απόφαση, απορρίπτει την καταγγελία.
3. Εάν ο καταγγέλλων δεν γνωστοποιήσει τις απόψεις του εντός
της προθεσµίας που τάσσεται από την Επιτροπή, η καταγγελία λογίζεται αποσυρθείσα.
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Άρθρο 8

Άρθρο 11

Πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία

∆ικαίωµα ακρόασης

1.
Οσάκις η Επιτροπή γνωστοποιεί στον καταγγέλλοντα την
πρόθεσή της να απορρίψει καταγγελία δυνάµει του άρθρου 7
παράγραφος 1,ο καταγγέλλων είναι δυνατόν να ζητήσει να του
επιτραπεί η πρόσβαση στα έγγραφα στα οποία η Επιτροπή βασίζει
την προσωρινή της αξιολόγηση. Ωστόσο, προς τούτο ο καταγγέλλων δεν είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση σε επαγγελµατικά µυστικά
ή λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες άλλων εµπλεκοµένων στη διαδικασία.

1. Η Επιτροπή παρέχει στα µέρη, προς τα οποία έχει αποστείλει
κοινοποίηση αιτιάσεων, τη δυνατότητα να τύχουν ακρόασης πριν
ζητήσει τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 14
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

2.
Τα έγγραφα στα οποία ο καταγγέλλων έχει πρόσβαση στο
πλαίσιο των διαδικασιών που διεξάγονται από την Επιτροπή δυνάµει
των διατάξεων των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης είναι δυνατόν
να χρησιµοποιηθούν από τον καταγγέλλοντα µόνο για τους σκοπούς των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών εφαρµογής αυτών
των διατάξεων της συνθήκης.

2. Στις αποφάσεις της, η Επιτροπή ασχολείται µόνο µε τις αιτιάσεις ως προς τις οποίες τα µέρη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
Άρθρο 12
∆ικαίωµα παρουσίας σε προφορική εξέταση

Άρθρο 9

Η Επιτροπή παρέχει στα µέρη, προς τα οποία έχει αποστείλει κοινοποίηση αιτιάσεων, τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα επιχειρήµατά
τους σε προφορική εξέταση, εάν ζητήσουν τούτο στο πλαίσιο των
υποβαλλόµενων από αυτούς γραπτών παρατηρήσεων.

Απόρριψη καταγγελιών δυνάµει του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003

Άρθρο 13

Οσάκις η Επιτροπή απορρίπτει καταγγελία δυνάµει του άρθρου 13
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, γνωστοποιεί αµελλητί στον
καταγγέλλοντα την εθνική αρχή που επιλαµβάνεται ή που έχει ήδη
επιληφθεί της υπόθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Άρθρο 10
Κοινοποίηση αιτιάσεων και απαντήσεις
1.
Η Επιτροπή ενηµερώνει εγγράφως τα εµπλεκόµενα µέρη σχετικά µε τις αιτιάσεις που διατυπώνονται εναντίον τους. Η κοινοποίηση αιτιάσεων αποστέλλεται χωριστά σε κάθε εµπλεκόµενο
µέρος.
2.
Κατά την αποστολή της κοινοποίησης αιτιάσεων στα εµπλεκόµενα µέρη, η Επιτροπή τάσσει προθεσµία εντός της οποίας τα µέρη
αυτά µπορούν να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους. Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να λάβει υπόψη της παρατηρήσεις
που λαµβάνονται εκπρόθεσµα.
3.
Στις γραπτές παρατηρήσεις που υποβάλλουν, τα µέρη µπορούν να εκθέτουν όλα τα πραγµατικά περιστατικά που γνωρίζουν
και τα οποία είναι σχετικά µε την υπεράσπισή τους έναντι των αιτιάσεων που διατυπώνει η Επιτροπή. Επισυνάπτουν δε κάθε σχετικό
έγγραφο ως αποδεικτικό των εκτιθέµενων πραγµατικών περιστατικών. Παρέχουν ένα πρωτότυπο σε χαρτί και ένα ηλεκτρονικό
αντίγραφο, ή, εφόσον δεν παρέχουν ηλεκτρονικό αντίγραφο, 28
αντίγραφα σε χαρτί των υποβαλλόµενων παρατηρήσεων και των επισυναπτόµενων εγγράφων. Μπορούν δε να προτείνουν στην Επιτροπή να καλέσει σε ακρόαση πρόσωπα που είναι δυνατόν να επιβεβαιώσουν τα πραγµατικά περιστατικά που εκτίθενται στις υποβαλλόµενες από τα µέρη παρατηρήσεις.

Ακρόαση λοιπών προσώπων
1. Εάν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πέραν εκείνων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 5 και 11 ζητήσουν να κληθούν σε ακρόαση και
αποδεικνύουν ότι έχουν επαρκές προς τούτο συµφέρον, η Επιτροπή
τα ενηµερώνει εγγράφως σχετικά µε τη φύση και το αντικείµενο της
διαδικασίας και τάσσει προθεσµία εντός της οποίας µπορούν να
γνωστοποιήσουν εγγράφως τις απόψεις τους.
2. Η Επιτροπή, εφόσον τούτο ενδείκνυται, µπορεί να καλεί τα
πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1, να αναπτύξουν
τα επιχειρήµατά τους κατά την προφορική ακρόαση των µερών
προς τα οποία έχει αποσταλεί κοινοποίηση αιτιάσεων, εάν τα πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ζητήσουν στο
πλαίσιο των γραπτών παρατηρήσεών τους.
3. Η Επιτροπή δύναται να καλεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να
διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως και να παραστεί στην προφορική εξέταση των µερών προς τα οποία έχει αποσταλεί κοινοποίηση
αιτιάσεων. Η Επιτροπή δύναται επίσης να καλεί αυτά τα πρόσωπα
να διατυπώσουν τις απόψεις τους και κατά την προφορική εξέταση.
Άρθρο 14
∆ιεξαγωγή των προφορικών ακροάσεων
1. Οι ακροάσεις διεξάγονται από σύµβουλο ακροάσεων, ο
οποίος διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία.
2. Η Επιτροπή καλεί τα πρόσωπα που πρέπει να εξεταστούν να
παραστούν στην προφορική ακρόαση κατά την ηµεροµηνία που
αυτή καθορίζει.
3. Η Επιτροπή καλεί τις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών
να λάβουν µέρος στην προφορική ακρόαση. Οµοίως, µπορεί να
καλεί υπαλλήλους και δηµόσιους λειτουργούς και άλλων αρχών
των κρατών µελών.
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4.
Τα πρόσωπα που καλούνται να παραστούν είτε εµφανίζονται
αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούνται από νόµιµους εκπροσώπους ή
από εκπροσώπους εξουσιοδοτούµενους από την αρχή στην οποία
υπηρετούν, κατά περίπτωση. Οι επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων είναι δυνατόν επίσης να εκπροσωπούνται, από δεόντως εξουσιοδοτούµενους υπαλλήλους, επιλεγόµενους µεταξύ του µονίµου
προσωπικού τους.
5.
Τα πρόσωπα που τυγχάνουν ακρόασης από την Επιτροπή
είναι δυνατόν να επικουρούνται από τους δικηγόρους τους ή από
άλλα κατάλληλα πρόσωπα που γίνονται αποδεκτά από τον
σύµβουλο ακροάσεων.
6.
Οι προφορικές ακροάσεις δεν είναι δηµόσιες. Κάθε πρόσωπο
είναι δυνατόν να διατυπώσει τα επιχειρήµατά του χωριστά ή µε
παρουσία και των άλλων προσώπων που καλούνται να παραστούν
στην προφορική ακρόαση, λαµβανοµένου υπόψη του εννόµου
συµφέροντος των επιχειρήσεων ως προς την προστασία του επιχειρηµατικού απορρήτου τους και των λοιπών πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα.
7.
Ο σύµβουλος ακροάσεων µπορεί να επιτρέπει στα µέρη προς
τα οποία έχει αποσταλεί κοινοποίηση αιτιάσεων, στους καταγγέλλοντες, στα λοιπά πρόσωπα που καλούνται να παραστούν σε προφορική ακρόαση, στις υπηρεσίες της Επιτροπής και στις αρχές των
κρατών µελών να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της προφορικής ακρόασης.
8.
Η κατάθεση κάθε προσώπου που παρίσταται σε προφορική
εξέταση καταγράφεται. Εφόσον τούτο ζητηθεί, η καταγραφή της
προφορικής εξέτασης τίθεται στη διάθεση των προσώπων που έχουν
παραστεί στην προφορική εξέταση. Λαµβάνεται υπόψη το έννοµο
συµφέρον των µερών ως προς την προστασία του επιχειρηµατικού
απορρήτου τους και των λοιπών πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

27.4.2004
Άρθρο 16

Προσδιορισµός και προστασία των πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα
1. Η Επιτροπή ούτε κοινοποιεί ούτε καθιστά προσπελάσιµα
πληροφοριακά στοιχεία, συµπεριλαµβανόµενων των εγγράφων,
ενόσω αυτά περιέχουν επιχειρηµατικά απόρρητα ή λοιπές πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα για οποιοδήποτε πρόσωπο.
2. Κάθε πρόσωπο το οποίο γνωστοποιεί τις απόψεις του δυνάµει
του άρθρου 6 παράγραφος 1, του άρθρου 7 παράγραφος 1, του
άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και
3, ή µεταγενέστερα υποβάλλει περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία
προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, προσδιορίζει
σαφώς τυχόν υλικό το οποίο θεωρεί εµπιστευτικό, εκθέτοντας τους
σχετικούς λόγους, και παρέχει χωριστή µη εµπιστευτική εκδοχή
εντός της προθεσµίας που τάσσει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση
των απόψεών του.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που υποβάλλουν έγγραφα ή δηλώσεις δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, να προσδιορίσουν τα έγγραφα ή τα
τµήµατα εγγράφων τα οποία θεωρούν ότι περιέχουν επιχειρηµατικά
απόρρητα ή λοιπές πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα που
έχουν στην κατοχή τους, καθώς και να προσδιορίσουν τις επιχειρήσεις ως προς τις οποίες τα έγγραφα αυτά πρέπει να θεωρηθούν
εµπιστευτικά. Οµοίως, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να προσδιορίσουν τυχόν τµήµατα
κοινοποίησης αιτιάσεων, περίληψης υπόθεσης κατά το άρθρο 27
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ή απόφασης της
Επιτροπής τα οποία κατά τη γνώµη τους περιέχουν επιχειρηµατικά
µυστικά.
Η Επιτροπή µπορεί να τάσσει προθεσµία εντός της οποίας οι επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων πρέπει:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

α) να τεκµηριώσουν την απαίτησή τους για την τήρηση του
απορρήτου σχετικά µε κάθε επιµέρους έγγραφο ή τµήµα εγγράφου, δήλωση ή τµήµα δήλωσης·

Άρθρο 15

β) να παράσχουν στην Επιτροπή τη µη εµπιστευτική εκδοχή των
εγγράφων και δηλώσεων, στην οποία τα εµπιστευτικά αποσπάσµατα διαγράφονται·

Πρόσβαση στον φάκελο υπόθεσης και χρήση των εγγράφων
1.
Εάν της ζητηθεί, η Επιτροπή χορηγεί στα µέρη προς τα οποία
έχει αποσταλεί κοινοποίηση αιτιάσεων πρόσβαση στον φάκελο της
υπόθεσης. Η πρόσβαση αυτή χορηγείται µετά την αποστολή της
κοινοποίησης αιτιάσεων.
2.
Το δικαίωµα πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης δεν επεκτείνεται στο επιχειρηµατικό απόρρητο, στις πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα και στα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής ή των αρχών
ανταγωνισµού των κρατών µελών. Ακόµη, το εν λόγω δικαίωµα
πρόσβασης δεν επεκτείνεται στην αλληλογραφία µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών, ή µεταξύ
των αρχών αυτών εφόσον στον φάκελο της Επιτροπής περιέχεται
τέτοια αλληλογραφία.
3.
Ουδεµία διάταξη του παρόντος κανονισµού δεν εµποδίζει την
Επιτροπή να αποκαλύψει ή να κάνει χρήση πληροφοριακών στοιχείων που είναι αναγκαία για την απόδειξη της παράβασης των
άρθρων 81 ή 82 της συνθήκης.
4.
Τα έγγραφα που αποκτώνται µέσω της πρόσβασης στον
φάκελο υπόθεσης δυνάµει του παρόντος άρθρου χρησιµοποιούνται
µόνο για τους σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης.

γ) να παράσχουν συνοπτική περιγραφή κάθε διαγραµµένου
αποσπάσµατος.
4. Εάν επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν συµµορφώνονται
µε τις παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή µπορεί να θεωρήσει ότι τα
αντίστοιχα έγγραφα και δηλώσεις δεν περιέχουν απόρρητα στοιχεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Προθεσµίες
1. Οσάκις τάσσει τις προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 3
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 10 παράγραφος
2 και στο άρθρο 16 παράγραφος 3, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη
τόσο τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προς υποβολή παρατηρήσεων όσο και τον επείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης.
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2.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1,
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 10 παράγραφος 2
ανέρχεται τουλάχιστον σε τέσσερις εβδοµάδες. Ωστόσο, για διαδικασίες που κινούνται µε σκοπό τη λήψη προσωρινών µέτρων δυνάµει του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η προθεσµία
αυτή µπορεί να συντοµεύεται σε µία εβδοµάδα.

Οι παραποµπές σε καταργούµενους κανονισµούς λογίζονται ως
παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.

3.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3,
στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 16 παράγραφος 3
ανέρχεται τουλάχιστον σε δύο εβδοµάδες.

Μεταβατικές διατάξεις

4.
Εφόσον ενδείκνυται, και µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα υποβαλλόµενο πριν από την εκπνοή της εκάστοτε αρχικής προθεσµίας,
οι προθεσµίες είναι δυνατόν να παραταθούν.
Άρθρο 18
Κατάργηση
Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2842/98, (ΕΚ) αριθ. 2843/98 και (EΚ)
αριθ. 3385/94 καταργούνται.

Άρθρο 19

Τα διαδικαστικά µέτρα που ελήφθησαν δυνάµει των κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 2842/98 και (EΚ) αριθ. 2843/98 εξακολουθούν να
παράγουν αποτελέσµατα για τους σκοπούς της εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ Γ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1/2003
I. Πληροφορίες σχετικά µε τον καταγγέλλοντα και την καταγγελλόµενη επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, στις
οποίες βασίζεται η καταγγελία
1. Να δώσετε πλήρεις λεπτοµέρειες για την ταυτότητα του φυσικού ή του νοµικού προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία. Εάν ο καταγγέλλων είναι επιχείρηση, να προσδιορίσετε τον όµιλο επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει και να δώσετε
συνοπτική περιγραφή της φύσης και του πεδίου των επαγγελµατικών της δραστηριοτήτων. Να δηλώσετε έναν υπεύθυνο
επαφών (µε τον αριθµό τηλεφώνου, την ταχυδροµική και την ηλεκτρονική διεύθυνση) από τον οποίο µπορούν να ληφθούν
επιπλέον πληροφορίες.
2. Να προσδιορίσετε την επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων στην οποία αναφέρεται η καταγγελία, παρέχοντας, εφόσον συντρέχει περίπτωση, όλα τα διαθέσιµα στοιχεία για τον όµιλο επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει και για τη φύση και το πεδίο των
επαγγελµατικών της δραστηριοτήτων. Να αναφέρετε τη θέση του καταγγέλλοντος έναντι της καταγγελλόµενης επιχείρησης
ή ένωσης επιχειρήσεων (π.χ. πελάτης, ανταγωνιστής).
II. Λεπτοµέρειες για την εικαζόµενη παράβαση και αποδεικτικά στοιχεία
3. Να εκθέσετε λεπτοµερώς τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία, κατά τη γνώµη σας, προκύπτει παραβίαση των άρθρων
81 ή 82 της συνθήκης, ή/και των άρθρων 53 ή 54 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ. Να αναφέρετε ιδίως το είδος των ειδών
(αγαθών ή υπηρεσιών) που επηρεάζονται από τις εικαζόµενες παραβάσεις και να εξηγήσετε, εφόσον απαιτείται, τις εµπορικές σχέσεις που αφορούν αυτά τα είδη. Να δώσετε όλες τις διαθέσιµες λεπτοµέρειες για τις συµφωνίες ή πρακτικές των
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων στις οποίες αναφέρεται η καταγγελία. Να αναφέρετε, ενόσω τούτο είναι δυνατόν, τη
θέση των καταγγελλόµενων επιχειρήσεων στην αντίστοιχη αγορά.
4. Να υποβάλετε όλα τα έγραφα που έχετε στην κατοχή σας και τα οποία αφορούν ή συνδέονται άµεσα µε τα εκτιθέµενα
στην καταγγελία πραγµατικά περιστατικά (π.χ. κείµενα συµφωνιών, πρακτικά διαπραγµατεύσεων ή συσκέψεων, όρους
συναλλαγών, επαγγελµατικά έγραφα, εγκυκλίους, αλληλογραφία, σηµειώσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων …). Να δηλώσετε
το όνοµα και τη διεύθυνση των προσώπων που είναι σε θέση να καταθέσουν για τα εκτιθέµενα στην καταγγελία πραγµατικά περιστατικά, και ιδίως των προσώπων που επηρεάζονται από τις εικαζόµενες παραβάσεις. Να υποβάλετε στατιστικές ή
άλλα δεδοµένα που έχετε στην κατοχή σας και τα οποία αναφέρονται στα εκτιθέµενα πραγµατικά περιστατικά, ιδίως εφόσον εµφαίνουν εξελίξεις στην αντίστοιχη αγορά (π.χ. στοιχεία για τις τιµές και τις τάσεις των τιµών, τους φραγµούς στην
είσοδο νέων προµηθευτών στην αγορά κ.λπ.).
5. Να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά µε τη γεωγραφική έκταση των εικαζόµενων παραβάσεων και να εξηγήσετε, όπου
τούτο δεν είναι προφανές, σε ποιον βαθµό το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, ή µεταξύ της Κοινότητας και ενός ή περισσοτέρων κρατών της ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας για τον ΕΟΧ είναι δυνατόν να επηρεασθεί από
την καταγγελλόµενη συµπεριφορά.
III. Αποτελέσµατα αναµενόµενα από την παρέµβαση της Επιτροπής και έννοµο συµφέρον
6. Να επεξηγήσετε τα αποτελέσµατα ή τις ενέργειες που αναµένετε µετά την κινηθείσα από την Επιτροπή διαδικασία.
7. Να εκθέσετε τους λόγους βάσει των οποίων επικαλείσθε έννοµο συµφέρον ως καταγγέλλων κατά το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Να δηλώσετε ιδίως πώς η καταγγελλόµενη συµπεριφορά σας επηρεάζει και να εξηγήσετε πώς,
κατά την άποψή σας, η παρέµβαση της Επιτροπής θα µπορούσε να επανορθώσει την εικαζόµενη βλάβη.
IV. ∆ιαδικασίες ενώπιον εθνικών αρχών ανταγωνισµού ή εθνικών δικαστηρίων
8. Να δώσετε πλήρη στοιχεία σχετικά µε το αν έχετε απευθυνθεί για το ίδιο ή συναφές ζήτηµα σε άλλη αρχή ανταγωνισµού,
ή/και αν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. Εάν συµβαίνει τούτο, να δώσετε πλήρεις λεπτοµέρειες
σχετικά µε την επιληφθείσα διοικητική ή δικαστική αρχή και τα στοιχεία που έχετε υποβάλει στην αρχή αυτή.
Ο υπογραφόµενος δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έντυπο και στα παραρτήµατά του δίδονται καλή
τη πίστει.
Ηµεροµηνία και υπογραφή
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 774/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

121,1
39,4
120,5
93,7

0707 00 05

052
096
999

129,4
84,2
106,8

0709 90 70

052
204
999

83,6
70,6
77,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

52,0
40,4
102,8
36,4
43,1
30,7
67,9
53,3

0805 50 10

400
999

48,2
48,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

84,0
136,3
72,0
62,1
76,0
67,5
76,2
89,8
107,4
85,7

0808 20 50

388
512
524
528
720
999

76,0
75,2
83,4
71,4
39,9
69,2

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 775/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Όσον αφορά την εννεϋλοφαινόλη και τα αιθοξυλιωµένα
παράγωγα αυτής (τις αιθοξυλιωµένες εννεϋλοφαινόλες),
περιορίζεται αυστηρά η βιοµηχανική χρήση τους µε την
οδηγία 2003/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για τον περιορισµό
της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (8). Επιπλέον, σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής, της
20ής Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, και τη µη καταχώριση ορισµένων δραστικών ουσιών στο παράρτηµα Ι της εν λόγω οδηγίας και
την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες (9), τα αιθοξυλιωµένα παράγωγα εννεϋλοφαινόλης εξαιρέθηκαν από το
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και οι εγκρίσεις που
αφορούσαν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που τα περιείχαν
αποσύρθηκαν µέχρι τις 25 Ιουλίου 2003. Ως εκ τούτου και
τα δύο ως άνω χηµικά προϊόντα θα πρέπει να προστεθούν
στον κατάλογο των χηµικών προϊόντων που αναφέρονται
στα µέρη 1 και 2 του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 304/2003.

(5)

Κατά την δέκατη σύνοδό της που πραγµτοποιήθηκε από τις
17 έως τις 21 Νοεµβρίου 2003, η επιτροπή διακυβερνητικών διαπραγµατεύσεων (Ε∆∆) για την ως άνω σύµβαση
αποφάσισε ότι το χηµικό προϊόν DNOC και οι ίνες αµιάντου
amosite (αµοσίτης), antophyllite (ανθοφυλλίτης), actinolite
(ακτινόλιθος), tremolite (τρεµόλιθος — τρεµολίτης) πρέπει
επίσης να υπαχθούν στην προσωρινή διαδικασία ΣΜΕ. Ως εκ
τούτου οι εν λόγω ουσίες θα πρέπει να προστεθούν στον
κατάλογο των χηµικών προϊόντων που περιέχονται στο
µέρος 3 του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
304/2003 τροποποιώντας παράλληλα δεόντως τις υφιστάµενες καταχωρίσεις στα µέρη 1 και 2.

(6)

Κατά την ως άνω σύνοδο της Ε∆∆ αποφασίστηκε ότι τα
παρασκευάσµατα µε τη µορφή επιπαστικής σκόνης τα οποία
περιέχουν συνδυασµό benomyl σε συγκέντρωση µεγαλύτερη
ή ίση του 7 %, carbofuran σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή
ίση του 10 % και thiram σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση
του 15 % πρέπει επίσης να αποτελέσουν αντικείµενο της
προσωρινής διαδικασίας ΣΜΕ. Κατά συνέπεια, ανάλογα
παρασκευάσµατα θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο
των χηµικών ουσιών που παρατίθενται στα µέρη 1 και 3 του
παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 304/2003.

(7)

Ως εκ τούτου επιβάλλεται να τροποποιηθεί αντιστοίχως το
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 304/2003.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάµει του
άρθρου 29 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου (10),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 22 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 304/2003 εφαρµόζει την σύµβαση
του Ρότερνταµ σχετικά µε τη διαδικασία συναίνεσης µετά
από ενηµέρωση για ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊόντα
και φυτοφάρµακα στο διεθνές εµπόριο (διαδικασία ΣΜΕ),
που υπεγράφη στις 11 ∆εκεµβρίου 1998 και εγκρίθηκε από
την Κοινότητα µε την απόφαση 2003/106/ΕΚ του Συµβουλίου (2).

(2)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 304/2003 αποτελείται από τρία τµήµατα τα οποία περιέχουν αντιστοίχως
τον κατάλογο των χηµικών προϊόντων που υπόκεινται στη
διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής, τον κατάλογο των
χηµικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως υποκείµενα σε
γνωστοποίηση ΣΜΕ και τον κατάλογο των χηµικών προϊόντων που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ βάσει της
σύµβασης του Ρόττερνταµ.

(3)

Βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής 2004/141/ΕΚ (3),
2004/248/ΕΚ (4), 2004/140/ΕΚ (5) και 2004/247/ΕΚ (6),
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά µε τη διάθεση
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (7), όσον αφορά
την απαγόρευση ή τον αυστηρό περιορισµό της χρήσης των
χηµικών προϊόντων amitraz (αµιτράζη), atrazine (ατραζίνη),
fenthion (φενθείο) και simazine (σιµαζίνη) αντιστοίχως, τα
εν λόγω χηµικά προϊόντα θα πρέπει να προστεθούν στους
καταλόγους των χηµικών προϊόντων που αναφέρονται στα
τµήµατα 1 και 2 του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 304/2003.

(1) ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1213/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 16 της
8.7.2003, σ. 27).
(2) ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 27.
3
( ) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2004/30/ΕΚ (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 50).
(4) ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 35.
(5) ΕΕ L 78 της 16.3.2004, σ. 53.
(6) ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 32.
(7) ΕΕ L 78 της 16.3.2004, σ. 50.

(8) ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 24.
(9) ΕΕ L 319 της 23.11.2002, σ. 3.
(10) ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
36).
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 304/2003 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

27.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 304/2003 τροποποιείται ως εξής:
1. Το µέρος 1 τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:
Χηµικό προϊόν

Αριθ. CAS

Αριθ. Einecs

Κωδικός ΣΟ

Περιορισµός
χρήσης (**)

Υποκατηγορία (*)

«Amitraz (αµιτράζη) +

33089-61-1

251-375-4

2925 20 00

p(1)

sr

Atrazine (ατραζίνη) +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

sr

Fenthion (φενθείον) +

55-38-9

200-231-9

2930 90 70

p(1)

sr

Simazine (σιµαζίνη) +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)

sr

Nonylphenol + (εννεϋλοφαινόλη)
C6H4(OH)C9H19

25154-52-3

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

i(1)
p(1)

sr
b

Nonylphenol ethoxylate + (αιθοξυλιωµένα παράγωγα εννεϋλοφαινόλης ή αθοξυλιωµένες εννεϋλοφαινόλες) (C2H4O)nC15H24O
Παρασκευάσµατα επιπαστικής
σκόνης τα οποία περιέχουν συνδυασµό:

Χώρες για τις οποίες
δεν απαιτείται
κοινοποίηση

Βλέπε εγκύκλιο ΣΜΕ
στη διεύθυνση
www.pic.int/»

Benomyl σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 7 %,

17804-35-2

241-775-7

2933 90 80

Carbofuran σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 10 %

1563-66-2

216-353-0

2932 90 90

και Thiram σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 15 % #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

β) Η καταχώριση για τις ίνες αµιάντου αντικαθίσταται από τα εξής:
«Ίνες αµιάντου:

310-127-6

Κροκιδόλιθος #

12001-28-4

2524 00

i

b

Amosite (αµοσίτης -) #

12172-73-5

2524 00

i

b

Antophyllite (ανθοφυλλίτης) #

77536-67-5

2524 00

i

b

Actinolite (ακτινόλιθος — ακτινολίτης) #

77536-66-4

2524 00

i

b

Tremolite (τρεµόλιθος — τρεµολίτης) #

77536-68-6

2524 00

i

b

Chrysotile (χρυσότιλος) +

12001-29-5 ή
132207-32-0

2524 00

i

b

2908 90 00

p(1)

b

Βλέπε εγκύκλιο ΣΜΕ
στη διεύθυνση
www.pic.int/»

γ) Η καταχώριση για το χηµικό προϊόν DNOC αντικαθίσταται από τα εξής:
«DNOC #

534-52-1

208-601-1

Βλέπε εγκύκλιο ΣΜΕ
στη διεύθυνση
www.pic.int/»
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2. Το µέρος 2 τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:
Χηµικό προϊόν

Αριθ. CAS

Αριθ. Einecs

Κωδικός ΣΟ

Περιορισµός χρήσης
(**)

Κατηγορία (*)

«Amitraz (αµιτράζη)

33089-61-1

251-375-4

2925 20 00

p

sr

Atrazine (ατραζίνη)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

sr

Fenthion (φενθείον)

55-38-9

200-231-9

2930 90 70

p

sr

Simazine (σιµαζίνη)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

sr

Nonylphenol (εννεϋλοφαινόλη)
C6H4(OH)C9H19

25154-52-3

246-672-0

2907 13 00

i

sr

i
p

sr
b»

Nonylphenol ethoxylate (αιθοξυλιωµένα
παράγωγα εννεϋλοφαινόλης ή αθοξυλιωµένες εννεϋλοφαινόλες)
(C2H4O)nC15H24O
β) ∆ιαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση:
Χηµικό προϊόν

«DNOC

Αριθ. CAS

534-52-1

Αριθ. Einecs

208-601-1

Κωδικός ΣΟ

Περιορισµός χρήσης
(**)

Κατηγορία (*)

2908 90 00

p

b»

2524 00

i

b»

γ) Η καταχώριση για τις ίνες αµιάντου αντικαθίσταται από τα εξής:
«Ίνες αµιάντου:
Χρυσότιλος (ή λευκός αµίαντος)

12001-29-5 ή
132207-32-0

3. Το µέρος 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:
Χηµικό προϊόν

Αντίστοιχος αριθµός/αντίστοιχοι αριθµοί CAS

Κατηγορία

«Ίνες αµιάντου:
Actinolite (ακτινόλιθος και ακτινολίτης)

77536-66-4

Βιοµηχανικά προϊόντα

Anthophyllite (ανθοφυλλίτης)

77536-67-5

Βιοµηχανικά προϊόντα

Amosite (αµοσίτης)

12172-73-5

Βιοµηχανικά προϊόντα

Crocidolite (κροκιδόλιθος)

12001-28-4

Βιοµηχανικά προϊόντα

Tremolite (τρεµολίτης — τρεµόλιθος)

77536-68-6

Βιοµηχανικά προϊόντα

DNOC και τα άλατα αυτού (όπως το αµµωνιακό
άλας, το άλας καλίου και το άλας νατρίου)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

Φυτοφάρµακα

Παρασκευάσµατα µε µορφή επιπαστικής σκόνης
που περιέχουν συνδυασµό:

Πολύ επικίνδυνο φυτοφαρµακευτικό παρασκεύασµα»

Benomyl σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του
7 %,

17804-35-2

Carbofuran σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση
του 10 %

1563-66-2

και Thiram σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση
του 15 %

137-26-8

β) ∆ιαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση:
«Κροκιδόλιθος

12001-28-4

Βιοµηχανική χρήση»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 776/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 349/2003 σχετικά µε την αναστολή εισαγωγής στην
Κοινότητα δειγµάτων ορισµένων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις µε τις χώρες προέλευσης των
ειδών τα οποία υπόκεινται στους νέους περιορισµούς που
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 3.

(6)

Το άρθρο 41 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1808/2001 της
Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2001, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του
Συµβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας
και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους (3), περιλαµβάνει διατάξεις για την εφαρµογή από τα κράτη µέλη
των περιορισµών που θέσπισε η Επιτροπή.

(7)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 349/2003 τροποποιείται αναλόγως.

(8)

Η ανάγκη να αποφευχθεί η διατάραξη του εµπορίου δικαιολογεί την έναρξη ισχύος του κανονισµού την τρίτη ηµέρα
µετά τη δηµοσίευσή του.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής εµπορίου ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου, της 9ης
∆εκεµβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας
και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους (1), και ιδίως το
άρθρο 19 παράγραφος 2,
Κατόπιν διαβούλευσης µε την οµάδα επιστηµονικής εξέτασης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/
97 προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει περιορισµούς στην εισαγωγή ορισµένων ειδών στην Κοινότητα,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα στοιχεία α)
έως δ).

(2)

Πρόσφατα θεσπίστηκε, στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 349/
2003 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2003, για
αναστολή εισαγωγής στην Κοινότητα δειγµάτων από
ορισµένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας (2), κατάλογος
ειδών των οποίων η εισαγωγή στην Κοινότητα αναστέλλεται.

(9)

(3)

Βάσει πρόσφατων πληροφοριών, η οµάδα επιστηµονικής
εξέτασης κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η κατάσταση
διατήρησης ορισµένων ειδών που παρατίθενται στα παραρτήµατα Α και Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα τεθεί
σε σοβαρό κίνδυνο, εάν δεν ανασταλεί η εισαγωγή τους στην
Κοινότητα από ορισµένες χώρες προέλευσης.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(4)

Βάσει επιπρόσθετων πρόσφατων πληροφοριών, η οµάδα
επιστηµονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συµπέρασµα
ότι η αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα του Lama
guanicoe από τη Χιλή δεν δικαιολογείται πλέον, λόγω της
κατάστασης διατήρησής του.

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 349/2003 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1497/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 251 της
27.8.2003, σ. 3).
2
( ) ΕΕ L 51 της 26.2.2003, σ. 3.

(3) ΕΕ L 250 της 30.8.2001, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆είγµατα των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων η εισαγωγή στην Κοινότητα αναστέλλεται

Είδη

Πηγή(-ές) που
καλύπτεται(ονται)

Είδος(-η) που καλύπτεται(-ονται)

Χώρες προέλευσης

Με βάση το
άρθρο 4
παράγραφος 6
εδάφιο

ΠΑΝΙ∆Α
CHORDATA MAMMALIA
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus

Άγρια

Κυνηγετικά τρόπαια

Κιργιζιστάν, Τουρκία

a

Canis lupus

Άγρια

Κυνηγετικά τρόπαια

Λευκορωσία

a

Άγρια

Κυνηγετικά τρόπαια

Αζερµπαϊτζάν,
Λιθουανία, Ουκρανία

Άγρια

Κυνηγετικά τρόπαια

Καζακστάν

a

Άγρια

Κυνηγετικά τρόπαια

Ισηµερινός, Περού

a

Felidae
Lynx lynx

Μολδαβία,

a

ARTIODACTYLA
Bovidae
Ovis ammon nigrimontana
AVES
FALCONIFORMES
Accipitridae
Leucopternis occidentalis

∆είγµατα των ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων η εισαγωγή στην Κοινότητα αναστέλλεται

Είδη

Πηγή(-ές) που
καλύπτεται(ονται)

Είδος(-η) που καλύπτεται(-ονται)

Χώρες προέλευσης

Με βάση το
άρθρο 4
παράγραφος 6
εδάφιο

ΠΑΝΙ∆Α
CHORDATA MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Άγρια

Όλα

Όλα

Arctocebus aureus

Άγρια

Όλα

Κεντροαφρικανική
Γκαµπόν

Arctocebus calabarensis

Άγρια

Όλα

Νιγηρία

b

Nycticebus pygmaeus

Άγρια

Όλα

Καµπότζη, Λάος

b

Perodicticus potto

Άγρια

Όλα

Τόγκο

b

Euoticus pallidus (συνώνυµο Galago elegantulus pallidus)

Άγρια

Όλα

Νιγηρία

b

Galago matschiei (συνώνυµο G. inustus)

Άγρια

Όλα

Ρουάντα

b

Zaglossus bruijni

b

PRIMATES
Loridae
∆ηµοκρατία,

b

Galagonidae
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Είδη

Πηγή(-ές) που
καλύπτεται(ονται)

L 123/33

Είδος(-η) που καλύπτεται(-ονται)

Με βάση το
άρθρο 4
παράγραφος 6
εδάφιο

Χώρες προέλευσης

Galago senegalensis

Άγρια

Όλα

Ντζιµπουτί

b

Galagoides demidoff (συνώνυµο Galago demidovii)

Άγρια

Όλα

Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Κένυα, Σενεγάλη

b

Galagoides zanzibaricus (συνώνυµο Galago
zanzibaricus)

Άγρια

Όλα

Μαλάουι

b

Callithrix argentata

Άγρια

Όλα

Παραγουάη

b

Callithrix geoffroyi (συνώνυµο C. jacchus geoffroyi)

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

b

Saguinus labiatus

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

b

Alouatta fusca

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Alouatta seniculus

Άγρια

Όλα

Τρινιντάντ και Τοµπάγκο

b

Ateles belzebuth

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Ateles fusciceps

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Ateles geoffroyi

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Ateles paniscus

Άγρια

Όλα

Περού

b

Callicebus torquatus

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

b

Cebus albifrons

Άγρια

Όλα

Γουϊάνα

b

Cebus capucinus

Άγρια

Όλα

Μπελίζε, Βενεζουέλα

b

Cebus olivaceus

Άγρια

Όλα

Περού

b

Chiropotes satanas

Άγρια

Όλα

Βραζιλία, Γουιάνα

b

Lagothrix lagotricha

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Pithecia pithecia

Άγρια

Όλα

Γουιάνα

b

Allenopithecus nigroviridis

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Cercocebus torquatus

Άγρια

Όλα

Γκάνα

b

Cercopithecus ascanius

Άγρια

Όλα

Μπουρούντι

b

Cercopithecus cephus

Άγρια

Όλα

Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία

b

Άγρια

Όλα

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό

b

Cercopithecus erythrogaster

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Cercopithecus erythrotis

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Cercopithecus hamlyni

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Cercopithecus mona

Άγρια

Όλα

Τόγκο

b

Cercopithecus petaurista

Άγρια

Όλα

Τόγκο

b

Cercopithecus pogonias

Άγρια

Όλα

Καµερούν,
Νιγηρία

Callitrichidae

Cebidae

Cercopithecidae

Cercopithecus dryas
του C. salongo)

(συµπεριλαµβανοµένου

Ισηµερινή

Γουινέα,

b
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Cercopithecus preussi (συνώνυµο C. lhoesti
preussi)

Άγρια

Όλα

Καµερούν,
Νιγηρία

Ισηµερινή

Γουινέα,

Colobus guereza

Άγρια

Όλα

Ισηµερινή Γουινέα

Colobus polykomos

Άγρια

Όλα

Ακτή
Ελεφαντοστού,
Νιγηρία, Τόγκο

Lophocebus albigena (συνώνυµο Cercocebus
albigena )

Άγρια

Όλα

Κένυα, Νιγηρία

b

Macaca arctoides

Άγρια

Όλα

Ινδία, Μαλαισία, Ταϋλάνδη

b

Macaca assamensis

Άγρια

Όλα

Νεπάλ

b

Macaca cyclopis

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Macaca fascicularis

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Ινδία

b

Macaca maura

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Macaca nemestrina

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Macaca nemestrina pagensis

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Macaca nigra

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Macaca ochreata

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Macaca sylvanus

Άγρια

Όλα

Αλγερία, Μαρόκο

b

Papio hamadryas

Άγρια

Όλα

Γουινέα-Μπισάου, Λιβερία, Λιβύη

b

Procolobus badius (συνώνυµο Colobus badius)

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Procolobus verus (συνώνυµο Colobus verus)

Άγρια

Όλα

Μπενίν,
Ακτή
Ελεφαντοστού,
Γκάνα, Σιέρρα Λεόνε, Τόγκο

b

Trachypithecus phayrei (συνώνυµο Presbytis
phayrei)

Άγρια

Όλα

Καµπότζη, Κίνα, Ινδία

b

Trachypithecus vetulus (συνώνυµο Presbytis
senex)

Άγρια

Όλα

Σρι Λάνκα

b

Άγρια

Όλα

Μπελίζε, Ουρουγουάη

b

Ratufa affinis

Άγρια

Όλα

Σιγκαπούρη

b

Ratufa bicolor

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Άγρια

Όλα

Βολιβία, Περού

b

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Άγρια

Όλα

Μπρουνέι,
Κίνα,
Ινδονησία,
Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϋλάνδη

b

b
b

Γκάνα,

b

XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla
RODENTIA
Sciuridae

CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus
Mustelidae
Lutra maculicollis
Viverridae
Cynogale bennettii
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Eupleres goudotii

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Fossa fossana

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Leptailurus serval

Άγρια

Όλα

Αλγερία

b

Oncifelis colocolo

Άγρια

Όλα

Χιλή

b

Prionailurus bengalensis

Άγρια

Όλα

Μακάο

b

Profelis aurata

Άγρια

Όλα

Τόγκο

b

Άγρια

Όλα

Αγκόλα

b

Hexaprotodon liberiensis (συνώνυµο Choeropsis
liberiensis)

Άγρια

Όλα

Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα,
Γουινέα-Μπισάου, Νιγηρία, Σιέρρα
Λεόνε

b

Hippopotamus amphibius

Άγρια

Όλα

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό,
Γκάµπια,
Λιβερία,
Μαλάουι,
Νίγηρας, Νιγηρία, Ρουάντα, Σιέρρα
Λεόνε, Τόγκο

b

Άγρια

Όλα εκτός:
— των δειγµάτων που αποτελούν
τµήµα καταχωρισµένου αποθέµατος στην Αργεντινή, υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί οι άδειες από τη Γραµµατεία πριν από την αποδοχή από
το κράτος µέλος εισαγωγής
— προϊόντων που προέρχονται
από το κούρεµα ζωντανών
ζώων που διεξάγεται στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος διαχείρισης, που έχουν
δεόντως επισηµανθεί και καταχωριστεί. Μη εµπορικών εξαγωγών περιορισµένων ποσοτήτων µαλλιού για 9 βιοµηχανικές δοκιµές, έως 500

Αργεντινή

b

Moschus chrysogaster

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Moschus berezovskii

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Felidae

PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae

Camelidae
Lama guanicoe

Moschidae

Moschus fuscus

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Moschus moschiferus

Άγρια

Όλα

Κίνα, Ρωσία

b

Άγρια

Όλα

Ουζµπεκιστάν

b

Άγρια

Όλα

Kαζακστάν, Ρωσία

b

Άγρια

Όλα

Ζάµπια

b

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Accipiter brachyurus

Άγρια

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

b

Accipiter gundlachi

Άγρια

Όλα

Κούβα

b

Cervidae
Cervus elaphus bactrianus
Bovidae
Saiga tatarica
AVES
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas bernieri
FALCONIFORMES
Accipitridae
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Accipiter imitator

Άγρια

Όλα

Παπούα-Νέα
Σολοµώντος

Γουινέα,

Buteo albonotatus

Άγρια

Όλα

Περού

b

Buteo galapagoensis

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

b

Buteo platypterus

Άγρια

Όλα

Περού

b

Buteo ridgwayi

Άγρια

Όλα

∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Αϊτή

b

Erythrotriorchis radiatus

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

b

Gyps bengalensis

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Gyps coprotheres

Άγρια

Όλα

Μοζαµβίκη,
ζιλάνδη

Gyps indicus

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Gyps rueppellii

Άγρια

Όλα

Γουινέα

b

Harpyopsis novaeguineae

Άγρια

Όλα

Ινδονησία, Παπούα-Νέα Γουινέα

b

Leucopternis lacernulata

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

b

Lophoictinia isura

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

b

Polemaetus bellicosus

Άγρια

Όλα

Γουινέα

b

Spizaetus bartelsi

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Stephanoaetus coronatus

Άγρια

Όλα

Γουινέα

b

Terathopius ecaudatus

Άγρια

Όλα

Γουινέα

b

Trigonoceps occipitalis

Άγρια

Όλα

Γουινέα, Ακτή Ελεφαντοστού

b

Falco deiroleucus

Άγρια

Όλα

Μπελίζε, Γουατεµάλα

b

Falco fasciinucha

Άγρια

Όλα

Μποτσουάνα, Αιθιοπία, Κένυα,
Μαλάουι,
Μοζαµβίκη,
Νότια
Αφρική, Σουδάν, Τανζανία, Ζάµπια,
Ζιµπάµπουε

b

Falco hypoleucos

Άγρια

Όλα

Αυστραλία, Παπούα-Νέα Γουινέα

b

Micrastur plumbeus

Άγρια

Όλα

Κολοµβία, Ισηµερινός

b

Άγρια

Όλα

Γουινέα

b

Άγρια

Όλα

Ινδονησία, Μαλαισία

b

Άγρια

Όλα

Γουινέα, Μαλί

b

Ναµίµπια,

Νήσοι

Σουα-

b

b

Falconidae

Sagittariidae
Sagittarius serpentarius
GALLIFORMES
Phasianidae
Polyplectron schleiermacheri
GRUIFORMES
Gruidae
Balearica pavonina
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Balearica regulorum

Άγρια

Όλα

Αγκόλα, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του
Κογκό, Κένυα, Λεσόθο, Μαλάουι,
Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Ρουάντα,
Νότια
Αφρική,
Σουαζιλάνδη,
Ουγκάντα, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε

b

Grus carunculatus

Άγρια

Όλα

Νότια Αφρική

b

Grus virgo

Άγρια

Όλα

Σουδάν

b

Goura cristata

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Goura scheepmakeri

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Goura victoria

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Εκτροφής

Όλα

Μοζαµβίκη

b

Agapornis lilianae

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Agapornis nigrigenis

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Agapornis pullarius

Άγρια

Όλα

Αγκόλα, Γουινέα, Κένυα, Μαλί,
Τόγκο

b

Agapornis roseicollis

Άγρια

Όλα

Μποτσουάνα

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Amazona agilis

Άγρια

Όλα

Τζαµάικα

b

Amazona autumnalis

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

b

Amazona collaria

Άγρια

Όλα

Τζαµάικα

b

Amazona mercenaria

Άγρια

Όλα

Βενεζουέλα

b

Amazona xanthops

Άγρια

Όλα

Βολιβία, Παραγουάη

b

Ara ararauna

Άγρια

Όλα

Τρινιντάντ και Τοµπάγκο

b

Ara chloroptera

Άγρια

Όλα

Αργεντινή, Παναµάς

b

Ara severa

Άγρια

Όλα

Γουιάνα

b

Aratinga acuticaudata

Άγρια

Όλα

Ουρουγουάη

b

Aratinga aurea

Άγρια

Όλα

Αργεντινή

b

Aratinga auricapilla

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Aratinga erythrogenys

Άγρια

Όλα

Περού

b

Aratinga euops

Άγρια

Όλα

Κούβα

b

Aratinga solstitialis

Άγρια

Όλα

Βενεζουέλα

b

COLUMBIFORMES
Columbidae

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Agapornis fischeri
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Bolborhynchus ferrugineifrons

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

b

Cacatua sanguinea

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Cacatua sulphurea

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Charmosyna amabilis

Άγρια

Όλα

Φίτζι

b

Charmosyna diadema

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Cyanoliseus patagonus

Άγρια

Όλα

Χιλή, Ουρουγουάη

b

Deroptyus accipitrinus

Άγρια

Όλα

Περού, Σουρινάµ

b

Eclectus roratus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Eunymphicus cornutus

Άγρια

Όλα

Νέα Καληδονία

b

Forpus xanthops

Άγρια

Όλα

Περού

b

Hapalopsittaca amazonina

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Hapalopsittaca fuertesi

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Leptosittaca branickii

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Lorius domicella

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Nannopsittaca panychlora

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

b

Neophema splendida

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

b

Pionus chalcopterus

Άγρια

Όλα

Περού

b

Poicephalus cryptoxanthus

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Poicephalus gulielmi

Άγρια

Όλα

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό,
Ακτή Ελεφαντοστού

b

Poicephalus meyeri

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Poicephalus robustus

Άγρια

Όλα

Μποτσουάνα, Λαϊκή ∆ηµοκρατία
του Κονγκό, Γκάµπια, Γουινέα,
Μαλί,
Ναµίµπια,
Νιγηρία,
Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Τόγκο, Ουγκάντα

b

Poicephalus rufiventris

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Polytelis alexandrae

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

b

Prioniturus luconensis

Άγρια

Όλα

Φιλιππίνες

b

Psittacula alexandri

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Psittacula finschii

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Καµπότζη

b

Psittacula roseata

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Psittacus erithacus

Άγρια

Όλα

Μπενίν, Μπουρούντι, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, Λιβερία, Μαλί,
Τόγκο

b
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Psittacus erithacus timneh

Άγρια

Όλα

Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου

b

Psittrichas fulgidus

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Pyrrhura albipectus

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

b

Pyrrhura calliptera

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

b

Pyrrhura leucotis

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

b

Pyrrhura orcesi

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

b

Pyrrhura picta

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

b

Pyrrhura viridicata

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

b

Tanygnathus gramineus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Touit melanonota

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

b

Touit surda

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

b

Trichoglossus johnstoniae

Άγρια

Όλα

Φιλιππίνες

b

Triclaria malachitacea

Άγρια

Όλα

Αργεντινή, Βραζιλία

b

Musophaga porphyreolopha

Άγρια

Όλα

Ουγκάντα

b

Tauraco corythaix

Άγρια

Όλα

Μοζαµβίκη

b

Tauraco fischeri

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Tauraco macrorhynchus

Άγρια

Όλα

Γουινέα

b

Phodilus prigoginei

Άγρια

Όλα

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό

b

Tyto aurantia

Άγρια

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

b

Tyto inexspectata

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Tyto manusi

Άγρια

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

b

Tyto nigrobrunnea

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Tyto sororcula

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Asio clamator

Άγρια

Όλα

Περού

b

Bubo philippensis

Άγρια

Όλα

Φιλιππίνες

b

Bubo vosseleri

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Glaucidium albertinum

Άγρια

Όλα

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό,
Ρουάντα

b

Ketupa blakistoni

Άγρια

Όλα

Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία

b

Ketupa ketupu

Άγρια

Όλα

Σιγκαπούρη

b

CUCULIFORMES
Musophagidae

STRIGIFORMES
Tytonidae

Strigidae
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Nesasio solomonensis

Άγρια

Όλα

Παπούα-Νέα
Σολοµώντος

Γουινέα,

Νήσοι

Ninox affinis

Άγρια

Όλα

Ινδία

b

Ninox rudolfi

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Otus angelinae

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Otus fuliginosus

Άγρια

Όλα

Φιλιππίνες

b

Otus longicornis

Άγρια

Όλα

Φιλιππίνες

b

Otus magicus

Άγρια

Όλα

Σεϋχέλλες

b

Otus mindorensis

Άγρια

Όλα

Φιλιππίνες

b

Otus mirus

Άγρια

Όλα

Φιλιππίνες

b

Otus pauliani

Άγρια

Όλα

Κοµόρες

b

Otus roboratus

Άγρια

Όλα

Περού

b

Otus rutilus

Άγρια

Όλα

Κοµόρες

b

Pulsatrix melanota

Άγρια

Όλα

Περού

b

Scotopelia ussheri

Άγρια

Όλα

Ακτή
Ελεφαντοστού,
Γκάνα,
Γουινέα, Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε

b

Strix davidi

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Strix woodfordii

Άγρια

Όλα

Γουινέα

b

Chalcostigma olivaceum

Άγρια

Όλα

Περού

b

Heliodoxa rubinoides

Άγρια

Όλα

Περού

b

Άγρια

Όλα

Ταϋλάνδη

b

Άγρια

Όλα

Όλα (εκτός Βιετνάµ)

b

Άγρια

Όλα

Μαλαισία

b

Callagur borneoensis

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Cuora amboinensis

Άγρια

Όλα

Μαλαισία

b

Trachemys scripta elegans

Όλα

Ζωντανά

Όλα

d

b

APODIFORMES
Trochilidae

CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha
Pycnonotidae
Pycnonotus zeylanicus
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae
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Με βάση το
άρθρο 4
παράγραφος 6
εδάφιο

Testudinidae
Άγρια

Όλα

Αργεντινή

b

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Άγρια

Όλα

Βολιβία, Ισηµερινός

b

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Πακιστάν

b

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Geochelone gigantea

Άγρια

Όλα

Σεϋχέλλες

b

Geochelone pardalis

Άγρια

Όλα

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό,
Μοζαµβίκη, Τανζανία

b

Geochelone platynota

Άγρια

Όλα

Μυανµάρ

b

Gopherus agassizii

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Gopherus berlandieri

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Gopherus polyphemus

Άγρια

Όλα

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

b

Homopus areolatus

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Homopus boulengeri

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Homopus femoralis

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Homopus signatus

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Indotestudo elongata

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Κίνα, Ινδία

b

Indotestudo forstenii

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Kinixys belliana

Άγρια

Όλα

Μοζαµβίκη

b

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Μοζαµβίκη

b

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Άγρια

Όλα

Τόγκο

b

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν

b

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Kinixys natalensis

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Manouria emys

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Μπρουνέι, Καµπότζη,
Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Λάος,
Μυανµάρ, Ταϋλάνδη

b

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Άγρια

Όλα

Όλα (εκτός Βιετνάµ)

b

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Geochelone chilensis

Geochelone denticulata

Geochelone elegans

Kinixys erosa

Kinixys homeana

Manouria impressa
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Με βάση το
άρθρο 4
παράγραφος 6
εδάφιο

Psammobates spp.

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Pyxis arachnoides

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Άγρια

Ζωντανά

Όλα

c

Άγρια

Όλα

Κίνα, Πακιστάν

b

Erymnochelys madagascariensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Podocnemis erythrocephala

Άγρια

Όλα

Κολοµβία, Βενεζουέλα

b

Podocnemis expansa

Άγρια

Όλα

Κολοµβία, Ισηµερινός, Γουιάνα,
Περού, Τρινιντάντ και Τοµπάγκο,
Βενεζουέλα

b

Podocnemis lewyana

Άγρια

Όλα

Όλα

b

Podocnemis sextuberculata

Άγρια

Όλα

Περού

b

Podocnemis unifilis

Άγρια

Όλα

Σουρινάµ

b

Caiman crocodilus

Άγρια

Όλα

Ελ Σαλβαντόρ, Γουατεµάλα, Μεξικό

b

Palaeosuchus trigonatus

Άγρια

Όλα

Γουιάνα

b

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Uromastyx acanthinura

Άγρια

Όλα

Σουδάν

b

Uromastyx aegyptia

Ζώα
γεννηµένα σε
αιχµαλωσία,
αλλά για τα
οποία δεν
καλύπτονται
τα κριτήρια
του κεφαλαίου
ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1808/
2001

Όλα

Αίγυπτος

b

Uromastyx dispar

Άγρια

Όλα

Αλγερία, Μαλί

b

Calumma boettgeri

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma brevicornis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma capuroni

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma cucullatus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma fallax

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma feae

Άγρια

Όλα

Ισηµερινή Γουινέα

b

Testudo horsfieldii

Pelomedusidae

CROCODYLIA
Alligatoridae

Crocodylidae
Crocodylus niloticus
SAURIA
Agamidae

Chamaeleonidae
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Calumma furcifer

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma gallus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma gastrotaenia

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma globifer

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma guibei

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma hilleniusi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma linotus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma malthe

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma nasutus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma oshaughnessyi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma parsonii

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma peyrierasi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Calumma tsaratananensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Chamaeleo deremensis

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Chamaeleo eisentrauti

Άγρια

Όλα

Καµερούν

b

Chamaeleo ellioti

Άγρια

Όλα

Μπουρούντι

b

Chamaeleo gracilis

Εκτροφής

Όλα

Τόγκο

b

Chamaeleo pfefferi

Άγρια

Όλα

Καµερούν

b

Chamaeleo werneri

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Chamaeleo wiedersheimi

Άγρια

Όλα

Καµερούν

b

Furcifer angeli

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer antimena

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer balteatus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer belalandaensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer bifidus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer campani

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer labordi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer minor

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer monoceras

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer pardalis

Εκτροφής

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer petteri

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer rhinoceratus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer tuzetae

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Furcifer willsii

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Gekkonidae
Phelsuma abbotti
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Phelsuma antanosy

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma barbouri

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma befotakensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma breviceps

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma cepediana

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma chekei

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma comorensis

Άγρια

Όλα

Κοµόρες

b

Phelsuma dubia

Άγρια

Όλα

Κοµόρες, Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma edwardnewtonii

Άγρια

Όλα

Μαυρίκιος

b

Phelsuma flavigularis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma guttata

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma klemmeri

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma laticauda

Άγρια

Όλα

Κοµόρες

b

Phelsuma leiogaster

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma minuthi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma modesta

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma mutabilis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma pronki

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma pusilla

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma seippi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma serraticauda

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma standingi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma trilineata

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Phelsuma v-nigra

Άγρια

Όλα

Κοµόρες

b

Conolophus pallidus

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

b

Conolophus subcristatus

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

b

Iguana iguana

Άγρια

Όλα

Ελ Σαλβαδόρ

b

Άγρια

Όλα

Μοζαµβίκη

b

Άγρια

Όλα

Γουατεµάλα, Μεξικό

b

Iguanidae

Cordylidae
Cordylus tropidosternum
Helodermatidae
Heloderma horridum
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Άγρια

Όλα

Μεξικό, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

b

Άγρια

Όλα

Νήσοι Σολοµώντος

b

Εκτραφέντα σε
αιχµαλωσία

Όλα

Νήσοι Σολοµώντος

b

Varanus albigularis

Άγρια

Όλα

Λεσόθο

b

Varanus beccarii

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Varanus bogerti

Άγρια

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

b

Varanus dumerilii

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Varanus exanthematicus

Άγρια

Όλα

Μπενίν

b

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

b

Varanus jobiensis (συνώνυµο V. karlschmidti)

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Varanus niloticus

Άγρια

Όλα

Μπουρούντι, Μοζαµβίκη

b

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

b

Varanus rudicollis

Άγρια

Όλα

Φιλιππίνες

b

Varanus salvadorii

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Varanus salvator

Άγρια

Όλα

Κίνα, Ινδία, Σιγκαπούρη

b

Varanus telenesetes

Άγρια

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

b

Varanus teriae

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

b

Varanus yemenensis

Άγρια

Όλα

Σαουδική Αραβία, Υεµένη

b

Morelia boeleni

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Python molurus

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Python reticulatus

Άγρια

Όλα

Ινδία, Μαλαισία (η χερσόνησος),
Σιγκαπούρη

b

Python sebae

Άγρια

Όλα

Μαυριτανία, Μοζαµβίκη

b

Εκτροφής

Όλα

Μοζαµβίκη

b

Heloderma suspectum

Scincidae
Corucia zebrata

Varanidae

SERPENTES
Pythonidae
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Boidae
Boa constrictor

Άγρια

Όλα

Ελ Σαλβαντόρ, Ονδούρα

b

Calabaria reinhardtii

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

b

Candoia bibroni

Εκτραφέντα σε
αιχµαλωσία

Όλα

Νήσοι Σολοµώντος

b

Candoia carinata

Εκτραφέντα σε
αιχµαλωσία

Όλα

Νήσοι Σολοµώντος

b

Eunectes deschauenseei

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

b

Eunectes murinus

Άγρια

Όλα

Παραγουάη

b

Eryx colubrinus

Άγρια

Όλα

Τανζανία

b

Άγρια

Όλα εκτός: των δειγµάτων από
επισηµασµένα και καταχωρισµένα
αποθέµατα 102 285 δερµάτων που
αποκτήθηκαν πριν από τις 30
Σεπτεµβρίου 1993, και υπό την
προϋπόθεση ότι η Γραµµατεία
CITES έχει επικυρώσει την άδεια
εξαγωγών από την Ινδονησία

Ινδονησία

b

Dendrobates auratus

Άγρια

Όλα

Νικαράγουα

b

Dendrobates pumilio

Άγρια

Όλα

Νικαράγουα

b

Dendrobates tinctorius

Άγρια

Όλα

Σουρινάµ

b

Conraua goliath

Άγρια

Όλα

Καµερούν

b

Mantella baroni (συνώνυµο Phrynomantis
maculatus)

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella aff. baroni

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella bernhardi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella cowani

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella crocea

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella expectata

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella haraldmeieri (συνώνυµο M. madagascariensis haraldmeieri)

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella laevigata

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella madagascariensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella manery

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Colubridae
Ptyas mucosus

AMPHIBIA
ANURA
Dendrobatidae

Ranidae
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Mantella milotympanum (συνώνυµο M. aurantiaca milotympanum)

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella nigricans (συνώνυµο M. cowani
nigricans)

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella pulchra

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Mantella viridis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Rana catesbeiana

Όλα

Ζωντανά

Όλα

d

Άγρια

Όλα

Νικαράγουα

b

Ornithoptera croesus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Ornithoptera tithonus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Ornithoptera urvillianus

Άγρια

Όλα

Νήσοι Σολοµώντος

b

Ornithoptera victoriae

Άγρια

Όλα

Νήσοι Σολοµώντος

b

Troides andromache

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Εκτροφής

Όλα

Ινδονησία

b

Hippopus hippopus

Άγρια

Όλα

Νέα Καληδονία

b

Tridacna crocea

Άγρια

Όλα

Βιετνάµ

b

Tridacna derasa

Άγρια

Όλα

Τόγκο, Νέα Καληδονία, Φιλιππίνες,
Παλάου

b

Tridacna gigas

Άγρια

Όλα

Μικρονησία, Φίτζι, Ινδονησία,
Νήσοι Μάρσαλ, Παλάου, ΠαπούαΝέα Γουινέα, Βανουάτου

b

Tridacna maxima

Άγρια

Όλα

Νέα Καληδονία

b

Tridacna squamosa

Άγρια

Όλα

Νέα Καληδονία, Τόγκο, Βιετνάµ

b

Άγρια

Όλα

Αντίγκουα και Μπαρµπούντα,
Μπαρµπάντος, ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Αϊτή (δείγµατα < 23 cm),
Τρινιντάντ και Τοµπάγκο

b

ARTHROPODA
ARACHNIDA
ARANEAE
Theraphosidae
Brachypelma albopilosum
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae

MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
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Είδος(-η) που καλύπτεται(-ονται)

Με βάση το
άρθρο 4
παράγραφος 6
εδάφιο

Χώρες προέλευσης

CNIDARIA
SCLERACTINIA
Acroporidae
Άγρια

Όλα

Τόγκο

b

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

b

Άγρια

Όλα

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία,
Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ελβετία, Ουκρανία

b

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

b

Anacamptis pyramidalis

Άγρια

Όλα

Εσθονία,
Τουρκία

Barlia robertiana

Άγρια

Όλα

Μάλτα, Τουρκία

b

Cephalanthera damasonium

Άγρια

Όλα

Πολωνία, Σλοβακία

b

Cephalanthera rubra

Άγρια

Όλα

Λεττονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Σλοβακία

Νορβηγία,

b

Cypripedium japonicum

Άγρια

Όλα

Κίνα, Λαοκρατική ∆ηµοκρατία της
Κορέας (Βόρεια Κορέα), Ιαπωνία,
∆ηµοκρατία της Κορέας (Νότια
Κορέα)

b

Cypripedium macranthos

Άγρια

Όλα

∆ηµοκρατία της Κορέας (Νότια
Κορέα), Ρωσία

b

Cypripedium margaritaceum

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Cypripedium micranthum

Άγρια

Όλα

Κίνα

b

Dactylorhiza fuchsii

Άγρια

Όλα

Τσεχική ∆ηµοκρατία, Πολωνία

b

Dactylorhiza incarnata

Άγρια

Όλα

Νορβηγία, Σλοβακία

b

Dactylorhiza latifolia

Άγρια

Όλα

Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία

b

Dactylorhiza maculata

Άγρια

Όλα

Τσεχική ∆ηµοκρατία, Λιθουανία

b

Dactylorhiza romana

Άγρια

Όλα

Τουρκία

b

Dactylorhiza russowii

Άγρια

Όλα

Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία

b

Dactylorhiza traunsteineri

Άγρια

Όλα

Λιχτενστάϊν, Πολωνία

b

Gymnadenia conopsea

Άγρια

Όλα

Τσεχική ∆ηµοκρατία, Λιθουανία,
Σλοβακία

b

Himantoglossum hircinum

Άγρια

Όλα

Τσεχική ∆ηµοκρατία,
Ελβετία

b

Nigritella nigra

Άγρια

Όλα

Νορβηγία

b

Ophrys apifera

Άγρια

Όλα

Ουγγαρία

b

Ophrys holoserica

Άγρια

Όλα

Τουρκία

b

Montipora caliculata
Caryophylliidae
Catalaphyllia jardinei
ΧΛΩΡΙ∆Α
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis

Apocynaceae
Pachypodium inopinatum
Euphorbiaceae
Euphorbia millotii
Orchidaceae
Σλοβακία,

Ελβετία,

Ουγγαρία,

b
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Είδος(-η) που καλύπτεται(-ονται)

Με βάση το
άρθρο 4
παράγραφος 6
εδάφιο

Χώρες προέλευσης

Ophrys insectifera

Άγρια

Όλα

Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ουγγαρία,
Λεττονία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
Ρουµανία, Σλοβακία

b

Ophrys pallida

Άγρια

Όλα

Αλγερία

b

Ophrys scolopax

Άγρια

Όλα

Ουγγαρία

b

Ophrys sphegodes

Άγρια

Όλα

Ουγγαρία, Ρουµανία, Ελβετία

b

Ophrys tenthredinifera

Άγρια

Όλα

Μάλτα, Τουρκία

b

Ophrys umbilicata

Άγρια

Όλα

Τουρκία

b

Orchis coriophora

Άγρια

Όλα

Πολωνία, Ρωσία, Ελβετία

b

Orchis italica

Άγρια

Όλα

Μάλτα, Τουρκία

b

Orchis laxiflora

Άγρια

Όλα

Ελβετία

b

Orchis mascula

Άγρια

Όλα

Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία

b

Άγρια/εκτροφής

Όλα

Αλβανία

b

Orchis militaris

Άγρια

Όλα

Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία

b

Orchis morio

Άγρια

Όλα

Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τουρκία

b

Orchis pallens

Άγρια

Όλα

Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία

b

Orchis papilionacea

Άγρια

Όλα

Ρουµανία, Σλοβενία

b

Orchis provincialis

Άγρια

Όλα

Ελβετία

b

Orchis punctulata

Άγρια

Όλα

Τουρκία

Orchis purpurea

Άγρια

Όλα

Πολωνία,
Τουρκία

Ελβετία,

b

Orchis simia

Άγρια

Όλα

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία,
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Ρουµανία,
Σλοβενία, Ελβετία, Τουρκία

b

Orchis tridentata

Άγρια

Όλα

Τσεχική ∆ηµοκρατία,
Τουρκία

Σλοβακία,

b

Orchis ustulata

Άγρια

Όλα

Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία

b

Serapias cordigera

Άγρια

Όλα

Τουρκία

b

Serapias lingua

Άγρια

Όλα

Μάλτα

b

Serapias parviflora

Άγρια

Όλα

Τουρκία

b

Serapias vomeracea

Άγρια

Όλα

Μάλτα, Ελβετία, Τουρκία

b

Spiranthes spiralis

Άγρια

Όλα

Τσεχική ∆ηµοκρατία, Λιχτενστάιν,
Πολωνία, Ελβετία

b

Cyclamen intaminatum

Άγρια

Όλα

Τουρκία

b

Cyclamen mirabile

Άγρια

Όλα

Τουρκία

b

Cyclamen pseudibericum

Άγρια

Όλα

Τουρκία

b

Cyclamen trochopteranthum

Άγρια

Όλα

Τουρκία

b

b
Σλοβακία,

Primulaceae
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 777/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για την προσαρµογή πολλών κανονισµών σχετικών µε την αγορά των σιτηρών λόγω της προσχώρησης
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(3)

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Μετά την προσχώρηση της Σλοβενίας, το Koper κατέστη
κοινοτικός λιµένας. Εκ του γεγονότος αυτού, η παρέκκλιση
που προβλέπεται στο άρθρο 2α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2131/1993 καθίσταται άνευ αντικειµένου και πρέπει
συνεπώς να καταργηθεί.

(4)

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 57 παράγραφος 2,

Μετά την προσχώρηση της Κύπρου και της Μάλτας, οι
παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13α παράγραφος
3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 καθίστανται άνευ
αντικειµένου και πρέπει συνεπώς να καταργηθούν.

(5)

Για να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό κόστος ναύλου σε
συνάρτηση µε τον λιµένα προορισµού, ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1249/96 της Επιτροπής (15) προβλέπει µια κατ' αποκοπή προσαρµογή του εισαγωγικού δασµού κυρίως για τις
σκανδιναβικές χώρες. Πρέπει να επεκταθεί το µέτρο αυτό
στις εισαγωγές στους λιµένες των νέων κρατών µελών στη
Βαλτική.

(6)

Στην Εσθονία και στη Λεττονία οι κλιµατικές και γεωπονικές
συνθήκες για την καλλιέργεια της κριθής είναι συγκρίσιµες
µε αυτές που επικρατούν στη Φινλανδία και στη Σουηδία.
Πρέπει συνεπώς να προβλεφθούν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
824/2000 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2000, περί
των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισµούς
παρέµβασης, καθώς και των αναλυτικών µεθόδων για τον
καθορισµό της ποιότητας (16), για τα ανωτέρω δύο νέα
κράτη µέλη οι ίδιοι όροι µε αυτούς που προβλέπονται για
τη Φινλανδία και τη Σουηδία για την ανάληψη των σιτηρών
από τους οργανισµούς παρέµβασης.

(7)

Μετά την προσχώρηση, καθίστανται άκυρες οι κοινοτικές
δασµολογικές ποσοστώσεις µε την Ουγγαρία που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2133/2001 της Επιτροπής (17). Θα πρέπει συνεπώς να καταργηθούν οι αναφορές σ' αυτές τις ποσοστώσεις.

(8)

Ως επακόλουθο των εµπορικών συµφωνιών µε τα νέα κράτη
µέλη, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 καθόρισε ειδική
διαδικασία για τις εξαγωγές των προϊόντων σιτηρών προς τις
χώρες αυτές. Λόγω της προσχώρησης, οι διατάξεις αυτές
καθίστανται άκυρες και πρέπει συνεπώς να καταργηθούν,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιµώντας τα ακόλοθα:
(1)

(2)

Θα πρέπει να επέλθουν ορισµένες τεχνικές προσαρµογές σε
πολλούς κανονισµούς της Επιτροπής σχετικούς µε την
αγορά των σιτηρών, λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της
Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας (εφεξής αποκαλούµενες «τα
νέα κράτη µέλη») στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πολλοί κανονισµοί του τοµέα των σιτηρών περιλαµβάνουν
ενδείξεις σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες. Πρέπει συνεπώς να
συµπληρωθούν οι ενδείξεις αυτές στις γλώσσες των κρατών
µελών και να τροποποιηθούν συνεπώς οι κανονισµοί της
Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 (1), (ΕΟΚ) αριθ. 2131/
93 (2), (ΕΚ) αριθ. 1501/95 (3), (ΕΚ) αριθ. 1839/95 (4), (ΕΚ)
αριθ. 2369/96 (5), (ΕΚ) αριθ. 2402/96 (6), (ΕΚ) αριθ. 2449/
96 (7), (ΕΚ) αριθ. 2390/98 (8), (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 (9),
(ΕΚ) αριθ. 2377/2002 (10), (ΕΚ) αριθ. 573/2003 (11), (ΕΚ)
αριθ. 958/2003 (12), (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 (13) και (ΕΚ)
αριθ. 2305/2003 (14).

(1) ΕΕ L 271 της 10.12.1971, σ. 22· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 560/91 (ΕΕ L 62 της
8.3.1991, σ. 26).
2
( ) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1630/2000 (ΕΕ L 187 της
26.7.2000, σ. 24).
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (ΕΕ L 203 της
12.8.2003, σ. 16).
(4) ΕΕ L 177 της 28.7.1995, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (ΕΕ L 256 της
10.10.2000, σ. 13).
(5) ΕΕ L 323 της 13.12.1996, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 630/97 (ΕΕ L 96 της 11.4.1997, σ. 5).
(6) ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 14.
(7) ΕΕ L 333 της 21.12.1996, σ. 14· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2780/1999 (ΕΕ L 334 της 28.12.1999, σ.
20).
8
( ) ΕΕ L 297 της 6.11.1998, σ. 7.
(9) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 88· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1111/2003 (ΕΕ L 158 της
27.6.2003, σ. 21).
(10) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 95· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1112/2003 (ΕΕ L 158 της
27.6.2003, σ. 23).
(11) ΕΕ L 82 της 29.3.2003, σ. 25.
(12) ΕΕ L 136 της 4.6.2003, σ. 3.
(13) ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.
(14) ΕΕ L 342 της 30.12.2003, σ. 7.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2622/71 αντικαθίσταται
από το εξής κείµενο:
(15) ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 (ΕΕ L 158 της
27.6.2003, σ. 12).
(16) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 336/2003 (ΕΕ L 49 της 22.2.2003, σ. 6).
(17) ΕΕ L 287 της 31.10.2001, σ. 12.
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«Άρθρο 1
Η απόδειξη ότι έχει εξοφληθεί το ειδικό εξαγωγικό τέλος, που
αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1234/71, παρέχεται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
εισαγωγής µε την προσκόµιση του πιστοποιητικού κυκλοφορίας
εµπορευµάτων A. TR. 1. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια
αρχή αναγράφει στη στήλη Παρατηρήσεις µία των ακολούθων
ενδείξεων:
— Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …
— Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71
zaplacen ve výši …
— Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr.
1234/71, betalt med et beløb på …
— Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG)
Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet
— Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71
— Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …
— Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71
paid to an amount of …
— Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no
1234/71 acquittée pour un montant de …

L 123/51
Άρθρο 2

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2α, απαλείφεται η δεύτερη φράση.
2. Στο άρθρο 17 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση, οι ενδείξεις
αντικαθίστανται από το εξής κείµενο:
«— Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17
del Reglamento (CEE) no 2131/93
— Vývoz obilovin po moři — čl. 17 nařízení (EHS)
č. 2131/93
— Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 i forordning
(EØF) nr. 2131/93
— Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 Artikel 17
— Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93
artikkel 17
— Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93
— Export of cereals by sea — Article 17 of Regulation
(EEC) No 2131/93
— Exportation de céréales par voie maritime — Règlement
(CEE) no 2131/93, article 17

— Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó
… összegben megfizetve

— Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. cikk

— Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

— Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17
del regolamento (CEE) n. 2131/93

— Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.

— Grūdu˛ eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93
17 straipsnis

— Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

— Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr.
2131/93 17. pants

— Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament
(KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

— Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17 tarRegolament (KEE) Nru 2131/93

— Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening
(EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

— Uitvoer van graan over zee — Artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2131/93

— Specjalny podatek eksportowy według rozporza˛dzenia
(EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

— Wywóz zbóż droga˛ morska˛ — Art. 17 rozporza˛dzenia
(EWG) nr 2131/93

— Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

— Exportação de cereais por via marítima — artigo 17.o
do Regulamento (CEE) n.o 2131/93

— Osobitný vývozný poplatok podl’a nariadenia (EHS)
č. 1234/71 vo výške …

— Vývoz obilnín po mori — článok 17 nariadenia (EHS)
č. 2131/93

— Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za
znesek …

— Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17 Uredbe
(EGS) št. 2131/93

— Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

— Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17
artikla

— Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr
1234/71, betalt med ett belopp på …»

— Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17 i
förordning (EEG) nr 2131/93»
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3. Στο άρθρο 17α δεύτερο εδάφιο, οι ενδείξεις αντικαθίστανται
από το εξής κείµενο:
«— Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17
bis del Reglamento (CEE) no 2131/93
— Vývoz obilovin po moři — čl. 17a nařízení (EHS)
č. 2131/93
— Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17a i forordning
(EØF) nr. 2131/93
— Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung
(EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17a
— Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93
artikkel 17a
— Η εξαγωγή των σιτηρών διά θαλασσίας oδoύ — Κανoνισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 άρθρo 17 α
— Export of cereals by sea — Article 17a of Regulation
(EEC) No 2131/93
— Exportation de céréales par voie maritime — Règlement
(CEE) no 2131/93, article 17 bis
— Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17a. cikk
— Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis
— Grūdu˛ eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93
17a straipsnis
— Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr.
2131/93 17.a pants
— Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tarRegolament (KEE) Nru 2131/93
— Uitvoer van graan over zee — Verordening (EEG) nr.
2131/93, artikel 17 bis
— Wywóz zbóż droga˛ morska˛ — Art. 17a rozporza˛dzenia
(EWG) nr 2131/93
— Exportação de cereais por via marítima — Artigo
17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93
— Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS)
č. 2131/93
— Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe
(EGS) št. 2131/93
— Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93
17a artikla
— Export av spanmål sjövägen – Artikel 17a i förordning
(EEG) nr 2131/93»
Άρθρο 3
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 τροποποιείται ως εξής:
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— Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning
(EF) nr. 1501/95
— Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung
(EG) Nr. 1501/95 Artikel 13
— Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95
artikkel 13
— Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95
— Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation
(EC) No 1501/95
— Exportation de céréales par voie maritime — Règlement
(CE) no 1501/95, article 13
— Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13
— Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk
— Grūdu˛ eksportas jūra — reglamento (EB) Nr. 1501/95
13 straipsnis
— Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EK) Nr.
1501/95 13. pants
— Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 13 tarRegolament (KE) Nru 1501/95
— Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr.
1501/95, artikel 13
— Wywóz zbóż droga˛ morska˛ — Art. 13 rozporza˛dzenia
(WE) nr 1501/95
— Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o,
Regulamento (CE) n.o 1501/95
— Vývoz obilnín po mori — článok 13 nariadenia (ES)
č. 1501/95
— Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 13 Uredbe
(EGS) št. 1501/95
— Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13
artikla
— Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning
(EG) nr 1501/95»
2. Στο άρθρο 13α, απαλείφεται η παράγραφος 3.
Άρθρο 4
Στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95, η παράγραφος
2 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικού και τα πιστοποιητικά περιλαµβάνουν στη θέση 24 µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Reducción del derecho: certificado válido únicamente
en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

1. Στο άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο, οι ενδείξεις αντικαθίστανται από
το εξής κείµενο:
«— Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13
del Reglamento (CE) no 1501/95

— Reducción del derecho: certificado válido únicamente
en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

— Vývoz obilovin po moři — čl. 13 nařízení (ES) č. 1501/
95

— Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení
(ES) č. 1839/95]
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— Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

— Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyła˛cznie
w Hiszpanii (rozporza˛dzenie (WE) nr 1839/95)

— Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien
(Forordning (EF) nr. 1839/95)

— Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyła˛cznie
w Portugalii (rozporza˛dzenie (WE) nr 1839/95)

— Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal
(Forordning (EF) nr. 1839/95)

— Redução do direito: certificado válido apenas em
Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

— Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

— Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

— Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

— Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

— Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

— Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

— Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

— Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji
(Uredba (ES) št. 1839/95

— Μείωση τoυ δασµoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει µόνo στην
Iσπανία [κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

— Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

— Μείωση τoυ δασµoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει µόνo στην
Πoρτoγαλία [κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

— Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa
(Asetus (EY) N:o 1839/95)

— Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation
(EC) No 1839/95)
— Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)
— Abattement du droit: certificat valable uniquement en
Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

— Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa
(Asetus (EY) N:o 1839/95)
— Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien
(Förordning (EG) nr 1839/95)
— Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal
(Förordning (EG) nr 1839/95)»

— Abattement du droit: certificat valable uniquement au
Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

Άρθρο 5

— Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96,
η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

— Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában
érvényes (1839/95/EK rendelet)

«— στη ∆ανία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία,
στην Πολωνία, στη Φινλανδία ή στη Σουηδία, και αν το
εµπόρευµα φθάνει από τον Ατλαντικό Ωκεανό, η Επιτροπή
µειώνει τον εισαγωγικό δασµό µέχρι ποσού 2 ευρώ ανά
τόνο.»

— Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna
[regolamento (CE) n. 1839/95]
— Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]
— Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje
[Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
— Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje
[Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]
— Muitas samazinājums: licence ir derı̄ga tikai Spānijā
[Regula (EK) Nr. 1839/95]
— Muitas samazinājums: licence ir derı̄ga tikai Portugālē
[Regula (EK) Nr. 1839/95]
— Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Άρθρο 6
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2369/96 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 4, η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής
κείµενο:
«— στη θέση 20, µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Reglamento (CE) no 2369/96
— Nařízení (ES) č. 2369/96
— Forordning (EF) nr. 2369/96
— Verordnung (EG) Nr. 2369/96

— Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall
[Regolament (KE) Nru 1839/95]

— Määrus (EÜ) nr 2369/96

— Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig
in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

— Regulation (EC) No 2369/96

— Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig
in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

— Κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 2369/96

— Règlement (CE) no 2369/96
— 2369/96/EK rendelet
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— Regolamento (CE) n. 2369/96
— Reglamentas (EB) Nr. 2369/96
— Regula (EK) Nr. 2369/96
— Regolament (KE) Nru 2369/96
— Verordening (EG) nr. 2369/96
— Rozporza˛dzenie (WE) nr 2369/96
— Regulamento (CE) n. 2369/96
o

— Nariadenie (ES) č. 2369/96

27.4.2004

— Direito igual a zero. Contingente pautal de grãos de
aveia trabalhados de outro modo, do código NC
1104 22 98
— Nulové clo. Colná kvóta pre inak spracované zrná
z ovsa, spadajúce pod kód KN 1104 22 98
— Brez carinske dajatve. Tarifna kvota za zrnje ovsa, ki
spada pod KN oznako 1104 22 98
— Tulliton. CN-koodeihin 1104 22 98 kuuluvien
muulla tavoin käsiteltyjen kauranjyvien kiintiö
— Tullsats 0. Tullkvot för korn av havre bearbeta på
annat sätt med KN-nummer 1104 22 98»

— Uredba (ES) št. 2369/96
— Asetus (EY) N:o 2369/96
— Förordning (EG) nr 2369/96»
2. Στο άρθρο 4, η πέµπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής
κείµενο:
«— στη θέση 24, µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Derecho cero. Contingente arancelario de granos de
avena trabajados de otra forma del código NC
1104 22 98
— Nulové clo. Celní kvóta pro jinak zpracovaná
ovesná zrna spadající pod kód KN 1104 22 98
— Toldfritagelse. Toldkontingent for havrekerner, bearbejdet på anden måde, i KN-kode 1104 22 98
— Nullsatz. Zollkontingent für anders bearbeiteten
Hafer des KN-Codes 1104 22 98
— Tollimaksuta. CN koodi 1104 22 98 alla kuuluvate
muul viisil töödeldud kaeraterade tariifikvoot
— ∆ασµός µηδέν. ∆ασµoλoγική πoσόστωση σπόρων
βρώµης αλλιώς επεξεργασµένων των κωδικών ΣΟ
1104 22 98
— Zero duty. Tariff quota for oats grains otherwise
worked falling within CN code 1104 22 98
— Droit zéro. Contingent tarifaire de grains d'avoine
autrement travaillés du code NC 1104 22 98
— Nulla vámtétel. A 1104 22 98 KN-kód alá tartozó
másképp megmunkált zabra vonatkozó vámkontingens

Άρθρο 7
Στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2402/96, η παράγραφος
2 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«2. Τα πιστοποιητικά περιλαµβάνουν στη θέση 24 µία των
ακολούθων ενδείξεων:
— Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) no 2402/96]
— Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]
— Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr.
2402/96)
— Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
— Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)
— Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασµό [άρθρo 4 τoυ κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]
— Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation
(EC) No 2402/96)
— Exemption du droit de douane [article 4 du règlement
(CE) no 2402/96]
— Vámmentesség (2402/96/EK rendelet 4. cikk)
— Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]
— Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr.
2402/96 4 straipsnis)
— Atbrı̄vošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/
96 4. pants)

— Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena
altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 98

— Eżenzjoni mid-dazju doganali [Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2402/96]

— Nulinis muitas. Tarifinė kvota kitaip apdirbtiems
aviu˛ grūdams, kuriuos apibūdina KN kodas
1104 22 98

— Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 2402/96)

— Nulles muita. Tarifu kvota citādi apstrādātiem auzu
graudiem, ko raksturo KN kods 1104 22 98
— Dazju żero. Kwota ta' tariffa għaż-żerriegħa tal-ħafur
maħduma mod ieħor li taqa' taħt il-kodiċi NM
1104 22 98

— Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporza˛dzenia
(WE) nr 2402/96)
— Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o 2402/96]
— Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/
96)

— Nulrecht. Tariefcontingent voor op andere wijze
bewerkte haver van de GN-code 1104 22 98

— Oproščeno carinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št.
2402/96)

— Zerowa stawka celna. Kontyngent taryfowy na
ziarna owsa obrobione w inny sposób, oznaczone
kodem CN 1104 22 98

— Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
— Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)»
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Άρθρο 8
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2449/96 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 6, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το εξής
κείµενο:
«β) στη θέση 24, µία των ακολούθων ενδείξεων:
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— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel
10, stk. 2
— Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96
— Täiendav impordilitsents üleliigse koguse
määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2

kohta,

— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem
[Reglamento (CE) no 2449/96]

— Συµπληρωµατικό πιστoπoιητικό — Άρθρo 10 παράγραφoς
2 τoυ κανoνισµoύ (ΕΚ) αριθ. 2449/96

— Clo limitováno 6 % ad valorem (nařízení (ES)
č. 2449/96)

— Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96

— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning
(EF) nr. 2449/96)

— Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96,
article 10, paragraphe 2

— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts
(Verordnung (EG) Nr. 2449/96)

— Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2)
bek.

— Väärtuseline tollimaks 6 % (määrus (EÜ) nr 2449/96)

— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96,
articolo 10, paragrafo 2

— Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατo όριo 6 % κατ' αξία
[Κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation
(EC) No 2449/96)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2449/96]
— Csökkentett, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)
— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]
— Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (reglamentas
(EB) Nr. 2449/96)
— Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem
(regula (EK) Nr. 2449/96)
— Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem [Regolament (KE) Nru 2449/96]
— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)
— Należności celne obniżone do 6 % ad valorem (rozporza˛dzenie (WE) nr 2449/96)
— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem
[Regulamento (CE) n.o 2449/96]
— Clo limitované vo výške 6 % ad valorem (Nariadenie
(ES) č. 2449/96)
— Omejene carinske dajatve do 6 % vrednosti (Uredba
(ES) št. 2449/96)
— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o
2449/96)
— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning
(EG) nr 2449/96)»
2. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, οι ενδείξεις αντικαθίστανται από το εξής κείµενο:
«— Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10
del Reglamento (CE) no 2449/96
— Dovozní licence pro dodatečné množství, čl. 10 ods. 2
nařízení (ES) č. 2449/96

— Licencija papildomam kiekiui, reglamento (EB) Nr.
2449/96 10 straipsnio 2 dalis
— Licence papildu daudzumam, regulas (EK) Nr. 2449/96
10. panta 2. daļa
— Liċenzja għal kwantita addizzjonali, Artikolu 10(2) tarRegolament (KE) Nru 2449/96
— Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96
— Pozwolenie uzupełniaja˛ce, art. 10 ust. 2 rozporza˛dzenia
(WE) nr 2449/96
— Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96
— Licencia pre dodatkové množstvo, článok 10 odsek 2
nariadenia (ES) č. 2449/96
— Nadomestilo za dodatno količino, člen 10(2) Uredbe
(ES) št. 2449/96
— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2449/96, 10 artiklan 2
kohta
— Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr
2449/96»
Άρθρο 9
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2390/98 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής
κείµενο:
«2. Το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαµβάνει στη θέση 24
µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Producto ACP:
— exención del derecho de aduana
— apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) no
1706/98
— Produkt AKT:
— osvobozené od cla
— nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 15 ods. 1
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— AVS-produkt:
— toldfritagelse
— forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 15, stk. 1
— Erzeugnis AKP:
— Zollfrei
— Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 15 Absatz 1
— AKV riikide toode:
— Tollimaksuvaba
— Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 15 lõige 1
— Πρoϊόν ΑΚΕ:
— Απαλλαγή από δασµoύς
— Κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 15 παράγραφoς
1
— ACP product:
— exemption from customs duty
— Regulation (EC) No 1706/98, Article 15(1)
— produit ACP:
— exemption du droit de douane
— règlement (CE) no 1706/98, article 15, paragraphe 1
— AKCs-termék
— vámmentes
— 1706/98/EK rendelet 15. cikk (1) bek.
— prodotto ACP:
— esenzione dal dazio doganale
— regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 15, paragrafo
1
— AKR produktas:
— atleistas nuo muito mokesčio
— Reglamento (EB) Nr. 1706/98 15 straipsnio 1 dalis
— AĀK produkts:
— atbrı̄vots no muitas nodevas
— Regulas (EK) Nr. 1706/98 15. panta 1. daļa
— Prodott ACP:
— eżenzjoni mid-dazju doganali
— Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 15(1)
— Product ACS:
— vrijgesteld van douanerecht
— Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 15, lid 1
— Produkt AKP:
— zwolnienie z należności celnych
— art. 15 ust. 1 rozporza˛dzenia (WE) nr 1706/98
— produto ACP:
— isenção do direito aduaneiro
— Regulamento (CE) n.o 1706/98, n.o 1 do artigo 15.o
— Výrobok zo štátov AKP
— oslobodenie od cla
— Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 15 odsek 1
— AKP proizvodi
— oproščeni carinskih dajatev
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— Uredba (ES) št. 1706/98, člen 15(1)
— AKT-maista:
— Tullivapaa
— asetuksen (EY) N:o 1706/98 15 artiklan 1 kohta
— AVS-produkt:
— Tullfri
— Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 15.1»
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής
κείµενο:
«3. Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει στη θέση 24 µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Producto ACP/PTU:
— exención del derecho de aduana
— apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no
1706/98
— exclusivamente válido para el despacho a libre
práctica en los departamentos de Ultramar
— AKT/ZZÚ produkty:
— osvobozeno od cla
— nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 27 ods.5
— platné výhradně pro vydání do volného oběhu
v zámořských zemích a územích
— AVS/OLT-produkt:
— toldfritagelse
— forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 27, stk. 5
— gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i
de oversøiske departementer
— Erzeugnis AKP/ÜLG:
— Zollfrei
— Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 27 Absatz 5
— gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien
Verkehr in den französischen überseeischen Departements
— AKV/ÜMT riikide toode:
— Tollimaksuvaba
— Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 27 lõige 5
— Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja –territooriumitel
— Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:
— Απαλλαγή από δασµoύς
— Κανoνισµός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 27 παράγραφoς
5
— Iσχύει απoκλειστικά για µία θέση σε ελεύθερη κυκλoφoρία στα Υπερπόντια ∆ιαµερίσµατα
— ACP/OCT product:
— exemption from customs duty
— Regulation (EC) No 1706/98, Article 27(5)
— valid exclusively for release for free circulation in the
overseas departments
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— produit ACP/PTOM:
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— výrobok zo štátov AKP/ZKU

— exemption du droit de douane

— oslobodenie od cla

— règlement (CE) no 1706/98, article 27, paragraphe 5

— Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 27 odsek 5

— exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

— platné výhradne pre uvol’nenie do vol’ného obehu v
zámorských krajinách a územiach

— AKCs-TOT termék
— vámmentes
— 1706/98/EK rendelet 27. cikk (5) bek.
— kizárólag a tengerentúli megyékben történő szabad
forgalomba bocsátás céljára érvényes
— prodotto ACP/PTOM:

— AKP/ČDO
— oproščene carinskih dajatev
— Uredba (ES) št. 1706/98, člen 27(5)
— Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih
— AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta
alueilta peräisin oleva tuote:

— esenzione dal dazio doganale

— Tullivapaa

— regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 27, paragrafo
5

— asetuksen (EY) N:o 1706/98 27 artiklan 5 kohta

— valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM
— AKR/UŠT produktas:

— voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi
— AVS/ULT-produkt:
— Tullfri

— atleistas nuo muito mokesčio

— Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 27.5

— Reglamento (EB) Nr. 1706/98 27 straipsnio 5 dalis

— Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i
de utomeuropeiska länderna och territorierna»

— galioja leidimui ˛i laisva˛ apyvarta˛ tiktai užjūrio šaliu˛
teritorijose
— AĀK/AZT produkts:
— atbrı̄vots no muitas nodevas
— Regulas (EK) Nr. 1706/98 27. panta 5. daļa
— ir derı̄gs laišanai brı̄vā apgrozı̄bā vienı̄gi aizjūru teritorijās

Άρθρο 10
Στο παράρτηµα II σηµείο 1.2 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο πρώτη
περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 824/2000, οι όροι «της Φινλανδίας και της Σουηδίας» αντικαθίστανται από τους όρους «της
Εσθονίας, της Λεττονίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας».

— prodott ACP/OCT:
— eżenzjoni mid-dazju doganali
— Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 27(5)
— validu esklussivament biex jiġi meħlus għaċ-ċirkulazzjoni libera fid-dipartimenti extra-Ewropej
— Product ACS/LGO:
— vrijgesteld van douanerecht
— Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 27, lid 5
— geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen
— Produkt AKP/KTZ:
— zwolnienie z należności celnych
— art. 27 ust. 5 rozporza˛dzenia (WE) nr 1706/98
— ważne wyła˛cznie dla wprowadzenia do wolnego
obrotu w departamentach zamorskich
— produto ACP/PTU:
— isenção do direito aduaneiro
— Regulamento (CE) n.o 1706/98, n.o 5 do artigo 27.o
— válido exclusivamente para uma introdução em livre
prática nos departamentos ultramarinos

Άρθρο 11
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2133/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, οι όροι «µε αύξοντες αριθµούς
09.5716 και 09.5732» αντικαθίστανται από τους όρους «µε
αύξοντα αριθµό 09.5732».
2. Στο παράρτηµα I, απαλείφονται οι αναφορές στην ποσόστωση
µε τον αύξοντα αριθµό 09.5716.

Άρθρο 12
Στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2375/2002, το στοιχείο
β) αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«β) στη θέση 20, µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Reglamento (CE) no 2375/2002
— Nařízení (EC) č. 2375/2002
— Forordning (EF) nr. 2375/2002
— Verordnung (EG) Nr. 2375/2002
— Määrus (EÜ) nr 2375/2002
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— Κανονισµός (EK) αριθ. 2375/2002

— Nařízení (ES) č. 573/2003

— Regulation (EC) No 2375/2002

— Forordning (EF) nr. 573/2003

— Règlement (CE) n 2375/2002

— Verordnung (EG) Nr. 573/2003

— 2375/2002/EK rendelet

— Määrus (EÜ) nr 573/2003

— Regolamento (CE) n. 2375/2002

— Kανονισµός (EK) αριθ. 573/2003

o

— Reglamentas (EB) Nr. 2375/2002
— Regula (EK) Nr. 2375/2002
— Regolament (KE) Nru 2375/2002
— Verordening (EG) nr. 2375/2002
— Rozporza˛dzenie (WE) nr 2375/2002
— Regulamento (CE) n.o 2375/2002
— Nariadenie (ES) č. 2375/2002

— Regulation (EC) No 573/2003
— Règlement (CE) no 573/2003
— 573/2003/EK rendelet
— Regolamento (CE) n. 573/2003
— Reglamentas (EB) Nr. 573/2003
— Regula (EK) Nr. 573/2003

— Uredba (ES) št. 2375/2002

— Regolament (KE) Nru 573/2003

— Asetus (EY) N:o 2375/2002

— Verordening (EG) nr. 573/2003

— Förordning (EG) nr 2375/2002»

— Rozporza˛dzenie (WE) nr 573/2003
— Regulamento (CE) n.o 573/2003

Άρθρο 13
Στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2377/2002, το στοιχείο
α) αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«α) στη θέση 20, το όνοµα του µεταποιηµένου προϊόντος που
πρέπει να παρασκευαστεί από τα συγκεκριµένα σιτηρά και
µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Reglamento (CE) no 2377/2002
— Nařízení (ES) č. 2377/2002
— Forordning (EF) nr. 2377/2002
— Verordnung (EG) Nr. 2377/2002
— Määrus (EÜ) nr 2377/2002
— Κανονισµός (EK) αριθ. 2377/2002
— Regulation (EC) No 2377/2002
— Règlement (CE) no 2377/2002
— 2377/2002/EK rendelet
— Regolamento (CE) n. 2377/2002
— Reglamentas (EB) Nr. 2377/2002
— Regula (EK) Nr. 2377/2002

— Nariadenie (ES) č. 573/2003
— Uredba (ES) št. 573/2003
— Asetus (EY) N:o 573/2003
— Förordning (EG) nr 573/2003»
Άρθρο 15
Στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 958/2003, το στοιχείο β)
αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«β) στη θέση 20, µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Reglamento (CE) no 958/2003
— Nařízení (ES) č. 958/2003
— Forordning (EF) nr. 958/2003
— Verordnung (EG) Nr. 958/2003
— Määrus (EÜ) nr 958/2003
— Kανονισµός (EK) αριθ. 958/2003
— Regulation (EC) No 958/2003

— Regolament (KE) Nru 2377/2002

— Règlement (CE) no 958/2003

— Verordening (EG) nr. 2377/2002

— 958/2003/EK rendelet

— Rozporza˛dzenie (WE) nr 2377/2002

— Regolamento (CE) n. 958/2003

— Regulamento (CE) n.o 2377/2002

— Reglamentas (EB) Nr. 958/2003

— Nariadenie (ES) č. 2377/2002

— Regula (EK) Nr. 958/2003

— Uredba (ES) št. 2377/2002

— Regolament (KE) Nru 958/2003

— Asetus (EY) N:o 2377/2002

— Verordening (EG) nr. 958/2003

— Förordning (EG) nr 2377/2002»

— Rozporza˛dzenie (WE) nr 958/2003

Άρθρο 14
Στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 573/2003, το στοιχείο β)
αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«β) στη θέση 20, µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Reglamento (CE) n 573/2003
o

— Regulamento (CE) n.o 958/2003
— Nariadenie (ES) č. 958/2003
— Uredba (ES) št. 958/2003
— Asetus (EY) N:o 958/2003
— Förordning (EG) nr 958/2003»
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— Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 τροποποιείται ως εξής:

— Gegunde belasting bij uitvoer

1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, οι ενδείξεις αντικαθίστανται από το εξής
κείµενο:
«— Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

— Przyznana stawka podatku eksportowego
— Taxa de exportação adjudicada
— Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového
konania

— Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

— Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

— Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

— Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun
määrä

— Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung
— Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus
— Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά
την εξαγωγή

— Anbudssats för exportavgift»
2. Στο άρθρο 5, οι ενδείξεις αντικαθίστανται από το εξής κείµενο:
«— Gravamen a la exportación no aplicable

— Tendered rate of basic export refund

— Vývozní clo se nepoužije

— Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

— Eksportafgift ikke anvendelig

— Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

— Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

— Tasso della restituzione di base all'esportazione
aggiudicato

— Ekspordimaksu ei kohaldata

— Pagrindinės eksporto gra˛žinamosios išmokos dydis
— Pamata izvešanas kompensācijas likme
— Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

— Μη εφαρµοζόµενος φόρος κατά την εξαγωγή
— Export tax not applicable
— Taxe à l'exportation non applicable
— Exportadó nem alkalmazandó

— Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

— Tassa all'esportazione non applicabile

— Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

— Eksporto muitas netaikytinas

— Taxa de restituição de base à exportação adjudicada
— Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená
v rámci výberového konania
— Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil
— Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä
— Anbudssats för exportbidrag»
β) στην παράγραφο 2, οι ενδείξεις αντικαθίστανται από το εξής
κείµενο:
«— Tipo del gravamen a la exportación adjudicado
— Nabídková výše vývozního cla
— Tilslagssats for eksportafgiften
— Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe
— Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks
— Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

— Izvešanas muita netiek piemērota
— Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli
— Uitvoerbelasting niet van toepassing
— Podatku eksportowego nie stosuje sie˛
— Taxa de exportação não aplicável
— Vývozný poplatok sa neuplatňuje
— Izvozni davek ni sprejemljiv
— Vientimaksua ei sovelleta
— Exportavgift icke tillämplig»
3. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το εξής κείµενο:
«Στη θέση 22 των πιστοποιητικών αυτών αναγράφεται µία των
ακολούθων ενδείξεων:
— Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del
Reglamento (CE) no 1342/2003

— Tendered rate of export tax

— Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

— Taux de la taxe à l'exportation adjugé

— Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1342/2003

— Az exportadó megítélt mértéke
— Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata
— Eksporto muito mokesčio dydis
— Izvešanas muitas nodevas likme

— Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
— Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7
lõikele 2
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— Περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

— Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

— Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation
(EC) No 1342/2003

— Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8
straipsnio 2 dalyje

— Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

— Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003
8. panta 2. daļā

— Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti
korlátozás

— Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament
(KE) Nru 1342/2003

— Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

— Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1342/2003

— Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7
straipsnio 2 dalyje

— Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporza˛dzenia (WE) nr 1342/2003

— Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003
7. panta 2. daļā

— Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

— Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament
(KE) Nru 1342/2003
— Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1342/2003
— Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporza˛dzenia (WE) nr 1342/2003
— Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003
— Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia
(ES) č. 1342/2003
— Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/
2003
— Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa
säädetty rajoitus
— Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/
2003»
4. Στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το εξής κείµενο:
«Στη θέση 22, στα πιστοποιητικά αυτά αναγράφεται µία των
ακολούθων ενδείξεων:
— Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del
Reglamento (CE) no 1342/2003

— Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia
(ES) č. 1342/2003
— Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/
2003
— Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa
säädetty rajoitus
— Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/
2003»
5. Στο άρθρο 9 παράγραφος 3, τα στοιχµεία ε) και στ) αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«ε) στη θέση 20, µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento
(CE) no 1342/2003
— Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003
— Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003
— Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der
Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
— Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003
artiklile 9
— Περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

— Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

— Export in accordance with Article 9 of Regulation
(EC) No 1342/2003

— Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1342/2003

— Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

— Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

— Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban
bonyolított export

— Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8
lõikele 2

— Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

— Περιορισµός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

— Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/
2003 9 straipsniu

— Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation
(EC) No 1342/2003

— Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003
9. pantu

— Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

— Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tarRegolament (KE) Nru 1342/2003

— Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti
korlátozás

— Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening
(EG) nr. 1342/2003
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— Wywóz w myśl art. 9 rozporza˛dzenia (WE)
nr 1342/2003
— Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento
(CE) n.o 1342/2003
— Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES)
č. 1342/2003
— Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št.
1342/2003
— Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti
— Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003
στ) στη θέση 22, εκτός από την ένδειξη που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 2, µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Sin restitución por exportación
— Žádná vývozní náhrada
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6. Στο παράρτηµα IV, απαλείφονται οι κωδικοί των προϊόντων για
την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την
Πολωνία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.
Άρθρο 17
Στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, το στοιχείο
α) αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«α) στη θέση 20, µία των ακολούθων ενδείξεων:
— Reglamento (CE) no 2305/2003
— Nařízení (ES) č. 2305/2003
— Forordning (EF) nr. 2305/2003
— Verordnung (EG) Nr. 2305/2003
— Määrus (EÜ) nr 2305/2003
— Kανονισµός (EK) αριθ. 2305/2003
— Regulation (EC) No 2305/2003

— Uden eksportrestitution

— Règlement (CE) no 2305/2003

— Ohne Ausfuhrerstattung

— 2305/2003/EK rendelet

— Eksporditoetuseta

— Regolamento (CE) n. 2305/2003

— Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

— Reglamentas (EB) Nr. 2305/2003

— No export refund

— Regula (EK) Nr. 2305/2003

— Sans restitution à l'exportation

— Regolament (KE) Nru 2305/2003

— Export-visszatérítés nélkül

— Verordening (EG) nr. 2305/2003

— Senza restituzione all'esportazione

— Rozporza˛dzenie (WE) nr 2305/2003

— Eksporto gra˛žinamosios išmokos nėra

— Regulamento (CE) n.o 2305/2003

— Izvešanas kompensācijas nav

— Nariadenie (ES) č. 2305/2003

— Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

— Uredba (ES) št. 2305/2003

— Zonder uitvoerrestitutie

— Asetus (EY) N:o 2305/2003

— Bez refundacji wywozowej

— Förordning (EG) nr 2305/2003»

— Sem restituição à exportação
— Bez vývoznej náhrady
— Brez izvoznih nadomestil
— Ilman vientitukea
— Utan exportbidrag»

Άρθρο 18
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία και µε
την επιφύλαξη της ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχώρησης
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας,
της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 778/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για τη διόρθωση της πορτογαλικής διατύπωσης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 40/2004 για την απόδειξη
της περατώσεως των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής ζάχαρης σε µια τρίτη χώρα, που προβλέπεται
στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ακόλουθα:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 11 πρώτο εδάφιο
δεύτερη περίπτωση δεύτερη φράση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έγινε λάθος στην πορτογαλική διατύπωση του άρθρου 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 40/2004 της Επιτροπής (2).

(2)

Πρέπει συνεπώς να διορθωθεί η πορτογαλική διατύπωση.

(3)

∆εδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 40/2004 εφαρµόζεται από τις 8 Μαρτίου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004,
πρέπει να προβλεφθεί ότι ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται
κατά την ίδια περίοδο, εκτός σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές για
τις οποίες οι επιστροφές έχουν ήδη πληρωθεί.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αφορά µόνο την πορτογαλική διατύπωση.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, στις εξαγωγές που
έγιναν µετά τις 8 Μαρτίου 2003, µε εξαίρεση τις εξαγωγές για τις
οποίες οι επιστροφές είχαν ήδη πληρωθεί κατά την ηµεροµηνία
ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).
2
( ) ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 17.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 779/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για τη διόρθωση της γαλλικής και της ολλανδικής διατύπωσης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2277/2003
για την τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων σε γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης
Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής (1), και ιδίως το άρθρο 13 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η γαλλική και η ολλανδική διατύπωση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2277/2003 της Επιτροπής (2) διαφέρουν από τις διατυπώσεις του κειµένου στις άλλες επίσηµες γλώσσες της
Κοινότητας. Πρέπει συνεπώς να γίνουν σε αυτές τις γλωσσικές διατυπώσεις οι διορθώσεις που επιβάλλονται.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2277/2003 διορθώνεται ως εξής:
1. Αφορά µόνο τη γαλλική διατύπωση.
2. Αφορά µόνο την ολλανδική διατύπωση.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 392/2004 (ΕΕ L 65 της 3.3.2004,
σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 68.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για µεταβατικά µέτρα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου ως προς την εισαγωγή και τη διαµετακόµιση ορισµένων προϊόντων από ορισµένες
τρίτες χώρες
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

τότητα στους φορείς εκµετάλλευσης των τρίτων χωρών που
εξάγουν προς την Κοινότητα να συνεχίσουν να εφαρµόζουν
τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά µε το διαχωρισµό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των κατηγοριών 1, 2 και 3.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 668/2004 της
Επιτροπής (2) και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει την πλήρη
αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης ορισµένων
αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι µπορούν
να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.

(1)

(2)

Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων ήταν
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για ορισµένα
κράτη µέλη ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία
για να προσαρµοστεί. Αυτά τα µεταβατικά µέτρα καθορίζονται σε ορισµένες αποφάσεις και κανονισµούς της Επιτροπής.

(3)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 812/2003 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2268/
2003 (4), προβλέπει γενικά µεταβατικά µέτρα για τρίτες
χώρες έως την 30ή Απριλίου 2004. Ο ίδιος κανονισµός
ορίζει ότι η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω λεπτοµερείς µεταβατικούς κανόνες για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία έχει
παρασχεθεί κατάλληλη αιτιολόγηση.
Ορισµένες τρίτες χώρες αιτιολόγησαν επαρκώς το αίτηµά
τους για ειδικά µεταβατικά µέτρα. Εποµένως, πρέπει να
προβλεφθεί µεταβατική περίοδος ώστε να δοθεί η δυνα-

(4)

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση όσον αφορά την εισαγωγή από τρίτες χώρες
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1774/2002, τα κράτη µέλη δέχονται αποστολές των προϊόντων
που αναφέρονται στα παραρτήµατα VII και VIII του εν λόγω κανονισµού έως τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, αποστολές που προέρχονται από εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν
τις απαιτήσεις για το διαχωρισµό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
των κατηγοριών 1, 2 και 3, από τις χώρες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα I, εφόσον τα προϊόντα πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του παραρτήµατος II και συνοδεύονται από πιστοποιητικό
σύµφωνα µε το παράρτηµα III.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2004 έως την 31η Οκτωβρίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

273 της
112 της
117 της
336 της

10.10.2002, σ. 1.
19.4.2004, σ. 1.
13.5.2003, σ. 19.
23.12.2003, σ. 24.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
1. Αυστραλία
2. Καναδάς
3. Κίνα
4. ΗΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3
Τα προϊόντα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του πλήρους διαχωρισµού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των κατηγοριών 1, 2 και 3 που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι σηµείο 1 του παραρτήµατος VII του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1774/2002 πρέπει τουλάχιστον:
α) να έχουν παραχθεί µε τρόπο που να εµποδίζει τη διασταυρούµενη µόλυνση του υλικού της κατηγορίας 3 µε υλικά της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 και
β) να τηρούν τις λοιπές ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 έως 10 του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος VIΙ
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1774/2002.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
Σηµειώσεις
α) Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τη χώρα εξαγωγής, µε βάση τα υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στο παρόν παράρτηµα ΙIΙ,
ακολουθώντας τη µορφή του υποδείγµατος που αντιστοιχεί στα συγκεκριµένα ζωικά υποπροϊόντα. Περιλαµβάνουν, µε την αριθµητική σειρά
που αναφέρεται στο υπόδειγµα, τις βεβαιώσεις που απαιτούνται από κάθε τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, τις συµπληρωµατικές εγγυήσεις
που απαιτούνται για την τρίτη χώρα εξαγωγής ή περιοχή αυτής.
β) Το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού αποτελείται από ένα µόνο φύλλο, διπλής όψης, ή, εάν απαιτείται περισσότερο κείµενο, καταρτίζεται έτσι
ώστε όλες οι αναγκαίες σελίδες να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.
γ) Το πιστοποιητικό καταρτίζεται σε µία τουλάχιστον από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συνοριακό
σταθµό του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος και του κράτους µέλους προορισµού. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη µέλη είναι δυνατό να επιτρέψουν τη χρήση άλλων γλωσσών, εάν αυτό είναι αναγκαίο, εφόσον το πιστοποιητικό συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση.
δ) Εάν για λόγους ταυτοποίησης των µερών της παρτίδας επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό πρόσθετες σελίδες, οι σελίδες αυτές θεωρείται
επίσης ότι αποτελούν µέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού µε την επίθεση της υπογραφής και της σφραγίδας του επίσηµου κτηνιάτρου που
εκδίδει το πιστοποιητικό σε καθεµία από τις σελίδες.
ε) Όταν το πιστοποιητικό, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων πινάκων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), αποτελείται από περισσότερες από
µία σελίδες, κάθε σελίδα αριθµείται —(αριθµός σελίδας) από (συνολικός αριθµός σελίδων)— στο τέλος της και φέρει τον κωδικό αριθµό του
πιστοποιητικού, που ορίστηκε από την αρµόδια αρχή, στην αρχή της.
στ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από επίσηµο κτηνίατρο. Κατά τη συµπλήρωση και υπογραφή του
πιστοποιητικού, οι αρµόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής διασφαλίζουν ότι τηρούνται αρχές πιστοποίησης ισοδύναµες µε αυτές που ορίζονται
στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28).
ζ) Το χρώµα της µελάνης της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώµα των τυπογραφικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, µε εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσηµα.
η) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα στο συνοριακό σταθµό ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 781/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά µε τα πληρωτέα προς
το Γραφείο εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) σε συνέχεια της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1993, για το κοινοτικό σήµα (1), και
ιδίως το άρθρο 139,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής, της 13ης ∆εκεµβρίου 1995, περί της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου για το κοινοτικό σήµα (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής, της 13ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε τα πληρωτέα προς το
γραφείο εναρµόνισης τέλη (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 142 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου (εφεξής «ο κανονισµός») προβλέπει την
επιβολή τέλους για διεθνείς αιτήσεις µε βάση ένα κοινοτικό σήµα ή µε βάση αίτηση για κοινοτικό σήµα
στο Γραφείο εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

(2)

Το άρθρο 154 του ίδιου κανονισµού προβλέπει ότι για τη µετατροπή µια επέκτασης της προστασίας στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα µέσω διεθνούς καταχώρισης σε αίτηση εθνικού σήµατος ή σε επέκταση της προστασίας στα κράτη µέλη στο πλαίσιο της Συµφωνίας της Μαδρίτης ή του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ισχύουν
τα άρθρα 108 έως 110 τηρουµένων των αναλογιών, και ιδίως το άρθρο 109 παράγραφος 1, προβλέπει
ότι το αίτηµα µετατροπής δεν θεωρείται υποβληθέν έως ότου καταβληθεί το τέλος µετατροπής.

(3)

Το άρθρο 139 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού προβλέπει ότι το ύψος των τελών που πρέπει να
καταβάλλονται στο Γραφείο καθορίζεται κάτα τρόπο ώστε τα αντίστοιχα έσοδα να εξασφαλίζουν, κατ'
αρχήν, την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του Γραφείου.

(4)

Τα άρθρα 11, 12 και 13 προβλέπουν την πληρωµή των τελών προς το ∆ιεθνές Γραφείο σύµφωνα µε τους
κανόνες πληρωµής.

(5)

Το άρθρο 139 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι ο κανονισµός για τα τέλη τροποποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 158.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής για
θέµατα που αφορούν τα τέλη, τους εκτελεστικούς κανονισµούς και τη διαδικασία των τµηµάτων προσφυγών του γραφείου εναρµόνισης στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς (εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά µε τα πληρωτέα προς το γραφείο εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 σηµείο 20 έχει ως εξής:
«20. Τέλος για τη µετατροπή αίτησης κοινοτικού σήµατος ή κοινοτικού σήµατος (άρθρο 109 παράγραφος
1 και σε συνδυασµό µε το άρθρο 154 παράγραφος 1· κανόνας 45 παράγραφος 2 και σε συνδυασµό
µε τον κανόνα 123 παράγραφος 2)
α) σε αίτηση εθνικού σήµατος
β) σε επέκταση της προστασίας σε κράτη µέλη στο πλαίσιο της συµφωνίας της Μαδρίτης ή του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης
(1) ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1.
(2) ΕΕ L 303 της 15.12.1995, σ. 1.
(3) ΕΕ L 303 της 15.12.1995, σ. 33.

(σε ευρώ)
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2. Στο τέλος του άρθρου 2, προστίθενται τα εξής:
(σε ευρώ)

«31. Τέλος για την υποβολή διεθνούς αίτησης στο Γραφείο (άρθρο 142 παράγραφος 5)

300»

3. Στα άρθρα 2, 3 παράγραφος 3 και 8 παράγραφος 3 στοιχείο β), οι αναφορές σε ECU αντικαθίστανται από
αναφορές σε ευρώ.
4. Το άρθρο 6 έχει ως εξής:
«Άρθρο 6
Νοµίσµατα
Όλες οι πληρωµές, συµπεριλαµβανοµένης κάθε µεθόδου πληρωµής που επιτρέπεται από τον Πρόεδρο
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2, γίνονται σε ευρώ.»
5. Μετά από το άρθρο 10 προστίθενται τα ακόλουθα νέα άρθρα 11, 12, 13 και 14:
«Άρθρο 11
Επιµέρους τέλη για διεθνή καταχώριση που η προστασία της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
1.
Ο υποψήφιος για διεθνή αίτηση που η προστασία της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα οφείλει να
καταβάλει στο ∆ιεθνές Γραφείο επιµέρους τέλος για την επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 7 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.
2.
Ο κάτοχος διεθνούς καταχώρισης που υποβάλει άιτηµα για εδαφική επέκταση της προστασίας στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε συνέχεια της διεθνούς καταχώρισης, οφείλει να καταβάλει στο ∆ιεθνές Γραφείο επιµέρους τέλος για την επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 7 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.
3.
Το ποσό του τέλους στο πλαίσιο της παραγράφου 1 ή 2 είναι το ισοδύναµο σε ελβετικά φράγκα, όπως
ορίζεται από το Γενικό ∆ιευθυντή του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας σύµφωνα µε το
άρθρο 35 παράγραφος 2 των κοινών κανονισµών, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, των ακόλουθων ποσών:
α) στην περίπτωση επιµέρους τέλους: 1 875 ευρώ συν, όπου ενδείκνυται, 400 ευρώ για κάθε κατηγορία
αγαθών ή υπηρεσιών πέραν της τρίτης·
β) για συλλογικό σήµα, όπως αναφέρεται στον κανόνα 124 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2868/
95 της Επιτροπής: 3 675 ευρώ συν, όπου ενδείκνυται, 800 ευρώ για κάθε κατηγορία αγαθών ή υπηρεσιών
πέραν της τρίτης.
Άρθρο 12
Επιµέρους τέλος για την ανανέωση διεθνούς καταχώρισης που η προστασία της επεκτείνεται στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
1.
Ο κάτοχος διεθνούς καταχώρισης που η προστασία της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα οφείλει
να καταβάλει στο ∆ιεθνές Γραφείο, ως µέρος των τελών για ανανέωση της διεθνούς καταχώρισης, επιµέρους
τέλος για την επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 7
του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.
2.
Το ποσό του τέλους στο πλαίσιο της παραγράφου 1 είναι το ισοδύναµο σε ελβετικά φράγκα, όπως
ορίζεται από το Γενικό ∆ιευθυντή του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας σύµφωνα µε το
άρθρο 35 παράγραφος 2 των κοινών κανονισµών, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, των ακόλουθων ποσών:
α) στην περίπτωση επιµέρους τέλους: 2 300 ευρώ συν 500 ευρώ για κάθε κατηγορία αγαθών ή υπηρεσιών
που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση πέραν της τρίτης·
β) στην περίπτωση συλλογικού σήµατος, όπως αναφέρεται στον κανόνα 124 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής: 4 800 ευρώ συν 1 000 ευρώ για κάθε κατηγορία αγαθών ή υπηρεσιών
που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση πέραν της τρίτης.
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Άρθρο 13
Επιστροφή τελών ύστερα από απόρριψη προστασίας
1.
Όταν η απόρριψη αφορά όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιέχονται στην επέκταση της προστασίας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το ποσό του τέλους που επιστρέφεται σύµφωνα µε το άρθρο 149 παράγραφος 4
ή το άρθρο 151 παράγραφος 4 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 40/94 ανέρχεται
α) στην περίπτωση επιµέρους τέλους: 1 100 ευρώ συν 200 ευρώ για κάθε κατηγορία αγαθών ή υπηρεσιών
που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση πέραν της τρίτης·
β) στην περίπτωση συλλογικού σήµατος: 2 200 ευρώ συν 400 ευρώ για κάθε κατηγορία αγαθών ή υπηρεσιών
που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση πέραν της τρίτης.
2.
Όταν η άρνηση αφορά µόνο µέρος των αγαθών και των υπηρεσιών που περιέχονται στην επέκταση της
προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το ποσό του τέλους που επιστρέφεται σύµφωνα µε το άρθρο 149
παράγραφος 4 ή το άρθρο 151 παράγραφος 4 του κανονισµού ισοδυναµεί µε το 50 % της διαφοράς της
κατηγορίας των τελών που καταβάλλονται στο πλαίσιο του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2868/95 της Επιτροπής και της κατηγορίας των τελών που θα καταβάλλονταν στο πλαίσιο του άρθρου
11 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού εάν η επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συµπεριλάβει µόνο εκείνα τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία συνεχίζει να προστατεύεται η διεθνής καταχώριση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
3.
Η επιστροφή εκτελείται αφού εκδοθεί ανακοίνωση από το ∆ιεθνές Γραφείο σύµφωνα µε τον κανόνα 113
παράγραφος 2 στοιχείο β) έως δ) ή τον κανόνα 115 παράγραφος 3 στοιχείο β) έως δ) και παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής.
4.

Η επιστροφή καταβάλλεται στον κάτοχο της διεθνούς καταχώρισης ή στον εκπρόσωπό του.

Άρθρο 14
Τα άρθρα 1 έως 10 δεν ισχύουν για επιµέρους τέλος το οποίο πρέπει να καταβληθεί στο ∆ιεθνές Γραφείο.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ τη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, σε ό,τι
αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 782/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 σε συνέχεια της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας στο πρωτόκολλο της Μαδρίτης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1993, για το κοινοτικό σήµα (1), και ιδίως το άρθρο 158,

άρθρο 156 του κανονισµού, από κοινού µε την ηµεροµηνία
της διεθνούς καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή την ηµεροµηνια
καταγραφής της εδαφικής επέκτασης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε συνέχεια διεθνούς καταχώρισης σύµφωνα µε το
άρθρο 3γ παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης
και, ενδεχοµένως, την ηµεροµηνία προτεραιότητας της διεθνούς καταχώρισης.»

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σε συνέχεια της απόφασης του Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίνεται η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο
πρωτόκολλο που αφορά τη συµφωνία της Μαδρίτης σχετικά
µε τη διεθνή καταχώριση σηµάτων, που εγκρίθηκε στη
Μαδρίτη στις 27 Ιουνίου 1989 (στη συνέχεια «πρωτόκολλο
της Μαδρίτης») (2), είναι αναγκαία η θέσπιση τεχνικών
µέτρων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1992/
2003 του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, µε τον
οποίο τροποποιείται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 40/94 για το
κοινοτικό σήµα (3).

(2)

Πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2868/95 της Επιτροπής, της 13ης ∆εκεµβρίου 1995, περί
της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συµβουλίου για το κοινοτικό σήµα (4).

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής για θέµατα που αφορούν τα τέλη, τους εκτελεστικούς κανονισµούς και τη διαδικασία των τµηµάτων προσφυγών του γραφείου εναρµόνισης
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εµπορικά σήµατα,
σχέδια και υποδείγµατα),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

2. Ο κανόνας 84 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2 προστίθεται ένα νέο στοιχείο ιστ):
«ιστ) δήλωση ότι η αίτηση αποτελεί απόρροια µετατροπής
διεθνούς καταχώρισης που η προστασία της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύµφωνα µε το άρθρο
156 του κανονισµού, από κοινού µε την ηµεροµηνία
της διεθνούς καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή την
ηµεροµηνια καταγραφής της εδαφικής επέκτασης στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε συνέχεια διεθνούς καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 3γ παράγραφος 2 του
πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και, ενδεχοµένως, την ηµεροµηνία προτεραιότητας της διεθνούς καταχώρισης·»
β) στην παράγραφο 3 προστίθενται νέα σηµεία κ), κα) και κβ):
«κ) την αντικατάσταση του κοινοτικού σήµατος από διεθνή
καταχώριση σύµφωνα µε το άρθρο 152 του κανονισµού·
κα) την ηµεροµηνία και τον αριθµό διεθνούς καταχώρισης
που βασίζεται σε αίτηση κοινοτικού σήµατος η οποία
έχει καταχωριστεί ως κοινοτικό σήµα σύµφωνα µε το
άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισµού·
κβ) την ηµεροµηνία και τον αριθµό διεθνούς καταχώρισης
που βασίζεται σε κοινοτικό σήµα σύµφωνα µε το άρθρο
143 παράγραφος 2 του κανονισµού.»

Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 τροποποιείται ως
εξής:
1. Στον κανόνα 12 προστίθεται ένα νέο στοιχείο ιγ):
«ιγ) ενδεχοµένως, δήλωση ότι η αίτηση αποτελεί απόρροια
µετατροπής διεθνούς καταχώρισης που η προστασία της
επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύµφωνα µε το
(1)
(2)
(3)
(4)

EE L 11 της 14.1.1994, σ. 1.
ΕΕ L 296 της 14.11.2003, σ. 20.
ΕΕ L 296 της 14.11.2003, σ. 1.
ΕΕ L 303 της 15.12.1995, σ. 1.

3. Στον κανόνα 89 προστίθεται νέα παράγραφος 6:
«Οι φάκελλοι που τηρούνται από το γραφείο σχετικά µε διεθνείς
καταχωρίσεις που η προστασία τους επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µπορούν να ελεγχθούν ύστερα από αίτηση,
από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 147 παράγραφος 1 του κανονισµού, υπό τους όρους που προβλέπουν οι
παράγραφοι 1, 3 και 4 και σύµφωνα µε τον κανόνα 88.»
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4. Μετά τον κανόνα 101 εισάγεται ο ακόλουθος τίτλος XIII:

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ
ΣΗΜΑΤΩΝ

Κανόνας 103
Εξέταση διεθνών αιτήσεων

«ΤΙΤΛΟΣ XIII

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

L 123/89

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

Μέρος A
∆ιεθνής καταχώριση βάσει αιτήσεων για κοινοτικό
σήµα και κοινοτικών σηµάτων

Κανόνας 102
Συµπλήρωση µιας διεθνούς αίτησης
1.
Το έντυπο που διατίθεται από το γραφείο για τη συµπλήρωση διεθνούς αίτησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 142
παράγραφος 1 του κανονισµού, αποτελεί προσαρµογή του επίσηµου εντύπου που διατίθεται από το ∆ιεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (στη συνέχεια
“∆ιεθνές Γραφείο”), έχοντας τον ίδιο µορφότυπο αλλά περιλαµβάνοντας τις πρόσθετες ενδείξεις και τα στοιχεία όπως απαιτείται ή ενδέχεται να ενδείκνυται σύµφωνα µε τους παρόντες
κανόνες. Οι υποψήφιοι µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν το
επίσηµο έντυπο που διατίθεται από το ∆ιεθνές Γραφείο.
2.
Η παράγραφος 1 ισχύει τηρουµένων των αναλογιών για
το έντυπο αίτησης για εδαφική επέκταση σε συνέχεια της διεθνούς καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 144 του κανονισµού.
3.
Το γραφείο ενηµερώνει τον υποβάλλοντα διεθνή αίτηση
για την ηµεροµηνία λήψης από το γραφείο των εγγράφων που
συνιστούν τη διεθνή αίτηση.
4.
Όταν η διεθνής αίτηση έχει συνταχτεί σε µια επίσηµη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, άλλη από τις γλώσσες που
επιτρέπονται από το πρωτόκολλο της Μαδρίτης, για τη συµπλήρωση της διεθνούς αίτησης και όταν η διεθνής αίτηση δεν περιέχει, ή δεν συνοδεύεται από, µετάφραση του καταλόγου αγαθών
και υπηρεσιών και κάθε άλλου κειµένου που αποτελεί µέρος της
διεθνούς αίτησης στη γλώσσα στην οποία η αίτηση πρέπει να
υποβληθεί στο ∆ιεθνές Γραφείο σύµφωνα µε το άρθρο 142
παράγραφος 2 του κανονισµού, ο υποψήφιος εξουσιοδοτεί το
γραφείο να συµπεριλάβει στη διεθνή αίτηση τη µετάφραση του
εν λόγω καταλόγου αγαθών και υπηρεσιών και άλλων κειµένων
στη γλώσσα στην οποία πρέπει να υποβληθεί η αίτηση στο
∆ιεθνές Γραφείο, σύµφωνα µε το άρθρο 142 παράγραφος 2 του
κανονισµού. Εάν η µετάφραση δεν έχει γίνει στο πλαίσιο της
διαδικασίας καταχώρισης για την αίτηση κοινοτικού σήµατος
στην οποία βασίζεται η διεθνής αίτηση, το γραφείο µεριµνά
χωρίς καθυστέρηση για τη µετάφραση.

1.
Όταν το γραφείο λαµβάνει διεθνή αίτηση και το τέλος
που αναφέρεται στο άρθρο 142 παράγραφος 5 του κανονισµού
για τη διεθνή αίτηση δεν έχει καταβληθεί, το γραφείο ενηµερώνει τον υποψήφιο ότι η διεθνής αίτηση θεωρείται ως µη συµπληρωθείσα έως την καταβολή του τέλους.
2.
Όταν από την εξέταση της διεθνούς αίτησης προκύπτει
κάποια από τις ακόλουθες ελλείψεις, το γραφείο καλεί τον
υποψήφιο να αποκαταστήσει τις ελλείψεις που σηµειώνονται
εντός µιας καθορισµένης περιόδου:
α) η διεθνής αίτηση δεν έχει συµπληρωθεί σε κάποιο από τα
έντυπα που αναφέρονται στον κανόνα 102 παράγραφος 1
και δεν περιέχει όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που
απαιτούνται από το έντυπο αυτό·
β) ο κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών που περιέχεται στη
διεθνή αιτηση δεν καλύπτεται από τον κατάλογο αγαθών
και υπηρεσιών που εµφανίζεται στη βασική αίτηση για το
κοινοτικό σήµα ή στο βασικό κοινοτικό σήµα·
γ) το σήµα που αποτελεί το αντικείµενο της διεθνούς αίτησης
δεν είναι ταυτόσηµο µε το σήµα όπως αυτό εµφανίζεται στη
βασική αίτηση κοινοτικού σήµατος ή στο βασικό κοινοτικό
σήµα·
δ) κάθε ένδειξη στη διεθνή αίτηση όσον αφορά το σήµα, εκτός
από ρήτρα παραιτήσεως από ευθύνη σύµφωνα µε το άρθρο
38 παράγραφος 2 του κανονισµού ή διεκδίκηση χρώµατος,
δεν εµφανίζεται στη βασική αίτηση κοινοτικού σήµατος ή
στο βασικό κοινοτικό σήµα·
ε) εάν στη διεθνή αίτηση ζητείται η κατοχύρωση χρώµατος ως
διακριτικού χαρακτηριστικού του σήµατος, η βασική αίτηση
κοινοτικού σήµατος ή το βασικό κοινοτικό σήµα δεν έχουν
το ίδιο χρώµα ή χρώµατα· ή
στ) σύµφωνα µε τις ενδείξεις που αναφέρονται στη διεθνή
αίτηση, ο υποψήφιος δεν είναι επιλέξιµος για τη συµπλήρωση διεθνούς αίτησης µέσω του γραφείου, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ii) του πρωτοκόλλου της
Μαδρίτης.
3.
Όταν ο υποψήφιος αδυνατεί να εξουσιοδοτήσει το γραφείο να συµπεριλάβει µετάφραση, όπως προβλέπεται στον
κανόνα 102 παράγραφος 4, ή όταν κατ άλλον τρόπο είναι
ασαφές σε ποιον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών βασίζεται η
διεθνής αίτηση, το γραφείο καλεί τον υποψήφιο να υποβάλει τις
απαιτούµενες ενδείξεις εντός καθορισµένης περιόδου.
4.
Εάν οι ελλείψεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν
καλύπτονται ή εάν οι απαιτούµενες ενδείξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 δεν υποβάλλονται εντός της προθεσµίας που
έχει οριστεί από το γραφείο, το γραφείο αποφασίζει να αρνηθεί
τη διαβίβαση της διεθνούς αίτησης στο ∆ιεθνές Γραφείο.
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Κανόνας 104

Κανόνας 106

∆ιαβίβαση της διεθνούς αίτησης

Εξάρτηση της διεθνούς καταχώρισης από τη βασική αίτηση
ή καταχώριση

Το γραφείο διαβιβάζει τη διεθνή αίτηση στο ∆ιεθνές Γραφείο
µαζί µε την επικύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, εφόσον η διεθνής
αίτηση πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στους κανόνες
102 και 103 όπως επίσης και στα άρθρα 141 και 142 του
κανονισµού.

Κανόνας 105
Μεταγενέστερες επεκτάσεις της προστασίας
1.
Το γραφείο καλεί τον υποψήφιο που αιτείται εδαφική
επέκταση σε συνέχεια της διεθνούς καταχώρισης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 144 του κανονισµού, να αποκαταστήσει κάθε µια
από τις ακόλουθες ελλείψεις, εντός τής προθεσµίας που αυτό
ορίζει:
α) η αίτηση για εδαφική επέκταση δεν έχει συµπληρωθεί σε
κάποιο από τα έντυπα που αναφέρονται στον κανόνα 102
παράγραφος 1 και 2 και δεν περιέχει όλες τις ενδείξεις και
τις πληροφορίες που απαιτούνται από το έντυπο αυτό·

1.
Το γραφείο αποστέλλει κοινοποίηση στο ∆ιεθνές Γραφείο
όταν, εντός περιόδου πέντε ετών από την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης,
α) η αίτηση για το κοινοτικό σήµα στην οποία βασίστηκε η
διεθνής καταχώριση έχει ανακληθεί, θεωρείται ανακληθείσα ή
έχει απορριφθεί µε τελική απόφαση·
β) το κοινοτικό σήµα στο οποίο βασίστηκε η διεθνής καταχώριση έπαψε να ισχύει λόγω εγκατάλειψης, µη ανανέωσης,
ακύρωσης ή ανισχυρότητάς του µε τελική απόφαση του γραφείου ή, λόγω ανταπαίτησης σε διαδικασίες επί παραβάσει,
από κοινοτικό δικαστήριο εµπορικού σήµατος·
γ) η αίτηση κοινοτικού σήµατος ή το κοινοτικό σήµα όπου
βασιζόταν η διεθνής καταχώριση χωρίστηκε σε δύο αιτήσεις
ή καταχωρίσεις.
2.
Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει:
α) τον αριθµό της διεθνούς καταχώρισης·
β) την επωνυµία του κατόχου της διεθνούς καταχώρισης·

β) η αίτηση για εδαφική επέκταση δεν αναφέρει τον αριθµό της
διεθνούς καταχώρισης στην οποία αναφέρεται·

γ) τα δεδοµένα και τις αποφάσεις που αφορούν τη βασική
αίτηση ή καταχώριση καθώς επίσης και την ηµεροµηνία
ισχύος αυτών των δεδοµένων και αποφάσεων·

γ) ο κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών δεν καλύπτεται από τον
κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών που περιέχονται στη διεθνή
καταχώριση· ή

δ) στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
α) ή β), η αίτηση ακύρωσης της διεθνούς καταχώρισης·

δ) σύµφωνα µε τις ενδείξεις που έχουν υποβληθεί στο διεθνές
έντυπο, ο υποψήφιος που αιτείται την εδαφική επέκταση δεν
δικαιούται ορισµό µεταγενέστερο της διεθνούς καταχώρισης
µέσω του γραφείου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο ii) και άρθρο 3 στοιχείο 2 του πρωτοκόλλου της
Μαδρίτης.
2.
Εάν οι ελλείψεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
καλυφθούν εντός της προθεσµίας που έχει οριστεί από το γραφείο, το γραφείο αποφασίζει να αρνηθεί τη διαβίβαση στο
∆ιεθνές Γραφείο της διεθνούς αίτησης για εδαφική επέκταση
που υποβλήθηκε µεταγενέστερα της διεθνούς καταχώρισης.
3.
Το γραφείο ενηµερώνει τον υποψήφιο που αιτείται εδαφική επέκταση για την ηµεροµηνία λήψης από το γραφείο της
αίτησης για εδαφική επέκταση.
4.
Το γραφείο διαβιβάζει την αίτηση για εδαφική επέκταση
που υποβλήθηκε µεταγενέστερα της διεθνούς καταχώρισης στο
∆ιεθνές Γραφείο, εφόσον έχουν καλυφθεί οι ελλείψεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος κανόνα και
πληρούνται οι προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 144 του
κανονισµού.

ε) εάν η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)
ή β) αφορά τη βασική αίτηση ή τη βασική καταχώριση µόνο
όσον αφορά ορισµένα από τα αγαθά και υπηρεσίες, τα εν
λόγω αγαθά και τις υπηρεσίες, ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες
που δεν επηρεάζονται·
στ) στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
γ), ο αριθµός κάθε σχετικής αίτησης κοινοτικού σήµατος ή
καταχώρισης.
3.
Το γραφείο αποστέλλει κοινοποίηση στο ∆ιεθνές Γραφείο
όταν, στο τέλος της περιόδου των πέντε ετών από την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης,
α) εκκρεµεί προσφυγή κατά της απόφασης εξεταστή να απορρίψει την αίτηση κοινοτικού σήµατος στην οποία βασιζόταν η
διεθνής καταχώριση σύµφωνα µε το άρθρο 38 του κανονισµού·
β) εκκρεµεί ένσταση έναντι της αίτησης κοινοτικού σήµατος
στην οποία βασιζόταν η διεθνής καταχώριση·
γ) εκκρεµεί αίτηση ακύρωσης ή αίτηση ανισχυρότητας του κοινοτικού σήµατος στο οποίο βασιζόταν η διεθνής καταχώριση·
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δ) έχει γίνει αναφορά στο Μητρώο Κοινοτικών Σηµάτων ότι έχει
υποβληθεί ανταπαίτηση ακύρωσης ή ανισχυρότητας ενώπιον
δικαστηρίου κοινοτικού σήµατος έναντι του κοινοτικού
σήµατος στο οποίο βασιζόταν η διεθνής καταχώριση, δεν
έχει όµως γίνει ακόµη αναφορά στο Μητρώο για την απόφαση του δικαστηρίου κοινοτικού σήµατος επί της ανταπαίτησης.
4.
Εφόσον οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο
3 έχουν ολοκληρωθεί µε τη λήψη τελικής απόφασης ή µε την
εγγραφή στο µητρώο, το γραφείο ενηµερώνει το ∆ιεθνές Γραφείο σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
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άλλες προδιαγραφές του κανόνα 108, καλεί τον κάτοχο να αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίζονται εντός καθορισµένης
περιόδου.
2.
Εάν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1
δεν ικανοποιηθούν εντός της προθεσµίας, χάνεται το δικαίωµα
όσον αφορά την αρχαιότητα της εν λόγω διεθνούς καταχώρισης.
Εάν οι ελλείψεις αφορούν µόνο ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες,
το δικαίωµα αρχαιότητας χάνεται µόνο στο βαθµό που αφορά
τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες.

5.
Κάθε αναφορά στις παραγράφους 1 και 3 σε ένα κοινοτικό σήµα στο οποίο βασιζόταν η διεθνής καταχώριση περιλαµβάνει µια καταχώριση κοινοτικού σήµατος βάσει της αίτησης
για κοινοτικό σήµα στην οποία βασιζόταν η διεθνής αίτηση.

3.
Το γραφείο ενηµερώνει το ∆ιεθνές Γραφείο για κάθε
δήλωση απώλειας του δικαιώµατος αρχαιότητας σύµφωνα µε
την παράγραφο 2. Ενηµερώνει επίσης το ∆ιεθνές Γραφείο για
κάθε άρση ή περιορισµό της διεκδίκησης αρχαιότητας.

Κανόνας 107

4.
Το γραφείο ενηµερώνει το Γραφείο Σήµατος Benelux ή το
κεντρικό γραφείο βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του αντίστοιχου
κράτους µέλους για τη διεκδίκηση αρχαιότητας, εκτός αν το
δικαίωµα αρχαιότητας έχει κηρυχθεί απωλεσθέν σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.

Ανανεώσεις
Η διεθνής καταχώριση ανανεώνεται απ ευθείας στο ∆ιεθνές Γραφείο.
Μ έρ ο ς B

Κανόνας 110

∆ιεθνείς καταχωρίσεις που η προστασία τους επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

∆ιεκδίκηση αρχαιότητας ενώπιον του γραφείου

Κανόνας 108
∆ιεκδίκηση αρχαιότητας σε µια διεθνή αίτηση
1.
Όταν σε µια διεθνή αίτηση διεκδικείται η αρχαιότητα ενός
ή περισσότερων ήδη καταχωρισθέντων σηµάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 148
παράγραφος 1 του κανονισµού, ο κάτοχος, εντός τριών µηνών
από την ηµεροµηνία κατά την οποία το ∆ιεθνές Γραφείο κοινοποιεί τη διεθνή καταχώριση στο γραφείο, υποβάλλοντας στο
γραφείο αντίγραφο της σχετικής καταχώρισης. Το αντίγραφο
πρέπει να επικυρωθεί από την αρµόδια αρχή ως πιστό αντίγραφο
της σχετικής καταχώρισης.
2.
Όταν ο κάτοχος διεθνούς καταχώρισης υποχρεούται να
εκπροσωπηθεί σε διαδικασίες ενώπιον του γραφείου σύµφωνα µε
το άρθρο 88 παράγραφος 2 του κανονισµού, η κοινοποίηση
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει τον ορισµό ενός
εκπροσώπου στο πνεύµα του άρθρου 89 παράγραφος 1 του
κανονισµού.
3.
Ο Πρόεδρος του γραφείου µπορεί να ορίσει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλει ο κάτοχος µπορούν
να είναι λιγότερα από αυτά που απαιτούνται στην παράγραφο
1, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούµενες πληροφορίες είναι
διαθέσιµες στο γραφείο από άλλες πηγές.

1.
Ο κάτοχος διεθνούς καταχώρισης που η προστασία της
επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µπορεί να διεκδικήσει,
απ ευθείας ενώπιον του γραφείου, την αρχαιότητα ενός ή περισσότερων προηγούµενα καταχωρισθέντων σηµάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισµού, από την ηµεροµηνία στην
οποία το γραφείο, σύµφωνα µε το άρθρο 147 παράγραφος 2
του κανονισµού, έχει δηµοσιεύσει το γεγονός ότι δεν έχει κοινοποιηθεί απόρριψη της προστασίας της διεθνούς καταχώρισης
που επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή εάν παρόµοια
απόρριψη έχει ανακληθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 148
παράγραφος 2 του κανονισµού.
2.
Όταν διεκδικείται αρχαιότητα ενώπιον του γραφείου πριν
από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η
διεκδίκηση αρχαιότητας θεωρείται ότι παρελήφθη από το γραφείο την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.
Η αίτηση διεκδίκησης αρχαιότητας σύµφωνα µε το άρθρο
148 παράγραφος 2 του κανονισµού και την παράγραφο 1
περιέχει:
α) ένδειξη ότι η διεκδίκηση αρχαιότητας γίνεται για διεθνή
καταχώριση στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης·
β) τον αριθµό καταχώρισης της διεθνούς καταχώρισης·

Εξέταση διεκδικήσεων αρχαιότητας

γ) την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατόχου της διεθνούς
καταχώρισης σύµφωνα µε τον κανόνα 1 παράγραφος 1
στοιχείο β)·

1.
Όταν το γραφείο διαπιστώνει ότι η διεκδίκηση αρχαιότητας στο πλαίσιο του κανόνα 108 παράγραφος 1 δεν είναι
σύµµορφη µε το άρθρο 34 του κανονισµού, ή δεν πληροί τις

δ) εάν ο κάτοχος έχει οριστεί ως εκπρόσωπος, την επωνυµία
και την επιχειρηµατική διεύθυνση του εκπροσώπου
σύµφωνα µε τον κανόνα 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

Κανόνας 109
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ε) ένδειξη του κράτους µέλους ή των κρατών µελών στο ή για
το οποίο έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήµα, την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σχετικής καταχώρισης, τον
αριθµό της σχετικής καταχώρισης και τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο
σήµα·
στ) όταν η αρχαιότητα διεκδικείται για λιγότερα από το σύνολο
των αγαθών και των υπηρεσιών που περιέχονται στην προγενέστερη καταχώριση, ένδειξη των αγαθών και των υπηρεσιών για τα οποία διεκδικείται αρχαιότητα·
ζ) αντίγραφο της σχετικής καταχώρισης· επικυρωµένο από την
αρµόδια αρχή ως πιστό αντίγραφο·
η) όταν ο κάτοχος της διεθνούς καταχώρισης υποχρεούται να
εκπροσωπηθεί σε διαδικασίες ενώπιον του γραφείου
σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 2 του κανονισµού,
τον ορισµό ενός εκπροσώπου στο πνεύµα του άρθρου 89
παράγραφος 1 του κανονισµού.
4.
Εάν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές που διέπουν τη
διεκδίκηση αρχαιότητας, που αναφέρονται στην παράγραφο 3,
το γραφείο καλεί τον κάτοχο της διεθνούς καταχώρισης να
καλύψει τις ελλείψεις. Εάν οι ελλείψεις δεν καλυφθούν εντός
περιόδου που καθορίζει το γραφείο, το γραφείο απορρίπτει την
αίτηση.
5.
Όταν το γραφείο έχει αποδεχθεί την αίτηση διεκδίκησης
αρχαιότητας, ενηµερώνει ανάλογα το ∆ιεθνές Γραφείο, κοινοποιώντας
α) τον αριθµό της εν λόγω διεθνούς καταχώρισης·
β) την ονοµασία του κράτους µέλους ή των κρατών µελών στο
ή για το οποίο έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήµα·
γ) τον αριθµό της σχετικής καταχώρισης και
δ) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σχετικής καταχώρισης.
6.
Το γραφείο, από τη στιγµή που την αποδέχεται, ενηµερώνει το Γραφείο Σήµατος Benelux ή το κεντρικό γραφείο βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του αντίστοιχου κράτους µέλους για την
αίτηση διεκδίκησης αρχαιότητας.
7.
Ο Πρόεδρος του γραφείου µπορεί να ορίσει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος µπορούν
να είναι λιγότερα από αυτά που απαιτούνται στην παράγραφο 1
στοιχείο ζ), υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούµενες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στο γραφείο από άλλες πηγές.

Κανόνας 111
Αποφάσεις που αφορούν διεκδικήσεις αρχαιότητας
Όταν µια διεκδίκηση αρχαιότητας που υποβλήθηκε σύµφωνα µε
το άρθρο 148 παράγραφος 1 του κανονισµού, ή που κοινοποιήθηκε σύµφωνα µε τον κανόνα 110 παράγραφος 5, αποσύρεται ή ακυρώνεται από το γραφείο, το γραφείο ενηµερώνει
ανάλογα το ∆ιεθνές Γραφείο.

27.4.2004
Κανόνας 112

Εξέταση σχετικά µε τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου

1.
Όταν, στο πλαίσιο της εξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο
149 παράγραφος 1 του κανονισµού, το γραφείο διαπιστώνει ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισµού, το
σήµα το οποίο υπόκειται σε εδαφική επέκταση της προστασίας
του στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι µη επιλέξιµο για προστασία για όλα ή µέρος των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα
οποία έχει καταχωριστεί από το ∆ιεθνές Γραφείο, το γραφείο
εκδίδει αυτεπάγγελτα κοινοποίηση προσωρινής απόρριψης προς
το ∆ιεθνές Γραφείο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 και
2 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον κανόνα 17 παράγραφος 1 των κοινών κανονισµών.

Όταν ο κάτοχος διεθνούς καταχώρισης υποχρεούται να εκπροσωπηθεί σε διαδικασίες ενώπιον του γραφείου σύµφωνα µε το
άρθρο 88 παράγραφος 1 του κανονισµού, η κοινοποίηση περιέχει πρόσκληση ορισµού ενός εκπροσώπου στο πνεύµα του
άρθρου 89 παράγραφος 1 του κανονισµού.

Στην κοινοποίηση προσωρινής απόρριψης αναφέρονται οι λόγοι
στους οποίους αυτή βασίζεται και ορίζεται η προθεσµία εντός
της οποίας ο κάτοχος της διεθνούς καταχώρισης µπορεί να
υποβάλει τις παρατηρήσεις του και, εάν χρειάζεται, να ορίσει
εκπρόσωπο.

Η προθεσµία αρχίζει από την ηµέρα έκδοσης από το γραφείο
της προσωρινής απόρριψης.

2.
Όταν, στο πλαίσιο της εξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο
149 παράγραφος 1 του κανονισµού, το γραφείο διαπιστώνει ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισµού, η
καταχώριση του σήµατος υπόκειται στη δήλωση του κατόχου
της διεθνούς καταχώρισης ότι παραιτείται από κάθε αποκλειστικό δικαίωµα σε ένα µη διακριτικό στοιχείο του σήµατος, στην
κοινοποίηση της αυτεπάγγελτης προσωρινής απόρριψης
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αναφέρεται ότι η διεθνής
καταχώριση θα αρνηθεί την προστασία εάν η σχετική δήλωση
δεν υποβληθεί εντός καθορισµένης προθεσµίας.

3.
Όταν, στο πλαίσιο της εξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο
149 παράγραφος 1 του κανονισµού, το γραφείο διαπιστώνει ότι
η διεθνής καταχώριση που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν
περιέχει την ένδειξη δεύτερης γλώσσας, σύµφωνα µε τον κανόνα
126 του παρόντος κανονισµού και τον κανόνα 9 παράγραφος 5
στοιχείο ζ) στοιχείο ii) των κοινών κανονισµών, το γραφείο εκδίδει προς το ∆ιεθνές Γραφείο αυτεπάγγελτη κοινοποίηση προσωρινής απόρριψης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 2
του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον κανόνα 17 παράγραφος 1 των κοινών κανονισµών. Ισχύει η παράγραφος 1, δεύτερη,
τρίτη και τέταρτη πρόταση.
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4. Όταν ο κάτοχος της διεθνούς καταχώρισης αδυνατεί να
αποκαταστήσει την αιτία άρνησης προστασίας εντός της προθεσµίας ή να συµµορφωθεί µε τον όρο που θέτει η παράγραφος 2
ή, εάν ενδείκνυται, να ορίσει εκπρόσωπο ή να αναφέρει δεύτερη
γλώσσα, το γραφείο λαµβάνει απόφαση µε την οποία αρνείται
την προστασία για το σύνολο ή µέρος των αγαθών και των υπηρεσιών για τα οποία έχει γίνει η διεθνής καταχώριση. Η απόφαση
µπορεί να εφεσιβληθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 57 έως 63 του
κανονισµού.
5. Όταν, έως την έναρξη της περιόδου ένστασης, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 151 παράγραφος 2 του κανονισµού, το
γραφείο δεν έχει εκδώσει αυτεπάγγελτη κοινοποίηση προσωρινής
απόρριψης σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το γραφείο αποστέλλει στο ∆ιεθνές Γραφείο δήλωση χορήγησης προστασίας, αναφέροντας ότι η εξέταση των απόλυτων λόγων απόρριψης σύµφωνα
µε το άρθρο 38 του κανονισµού έχει ολοκληρωθεί, αλλά η
διεθνής καταχώριση υπόκειται ακόµη σε ενστάσεις ή επιφυλάξεις
τρίτων µερών.

Κανόνας 113
Κοινοποίηση αυτεπάγγελτων προσωρινών απορρίψεων προς
το ∆ιεθνές Γραφείο
1.
Η κοινοποίηση αυτεπάγγελτης προσωρινής απόρριψης
προστασίας της διεθνούς καταχώρισης στο σύνολο ή εν µέρει,
σύµφωνα µε τον κανόνα 112, διαβιβάζεται στο ∆ιεθνές Γραφείο
και περιέχει:
α) τον αριθµό της διεθνούς καταχώρισης·
β) όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται η προσωρινή
απόρριψη, από κοινού µε αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις
του κανονισµού·
γ) την ένδειξη ότι η προσωρινή απόρριψη της προστασίας θα
επιβεβαιωθεί µε απόφαση του γραφείου, εάν ο κάτοχος της
διεθνούς καταχώρισης δεν αποκαταστήσει τις αιτίες απόρριψης µε την υποβολή των παρατηρήσεών του στο γραφείο
εντός προθεσµίας δύο µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης
από το γραφείο της προσωρινής απόρριψης·
δ) εάν η προσωρινή απόρριψη αφορά µόνο µέρος των αγαθών
και των υπηρεσιών, την ένδειξη αυτών των αγαθών και υπηρεσιών.
2.
Όσον αφορά κάθε κοινοποίηση αυτεπάγγελτης προσωρινής απόρριψης που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
και µε την προϋπόθεση ότι το χρονικό όριο για υποβολή
ένστασης έχει λήξει και ότι δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόρριψη βάσει ένστασης σύµφωνα µε τον κανόνα 115 παράγραφος
1, το γραφείο ενηµερώνει το ∆ιεθνές Γραφείο για τα εξής:
α) εάν, ως αποτέλεσµα των διαδικασιών ενώπιον του γραφείου
έχει ανακληθεί η απόρριψη, το γεγονός ότι το σήµα προστατεύεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
β) εάν η απόφαση απόρριψης της προστασίας του σήµατος
είναι τελική, εφόσον ενδείκνυται, σε συνέχεια προσφυγής στο
πλαίσιο του άρθρου 57 του κανονισµού ή ενέργειας στο
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πλαίσιο του άρθρου 63 του κανονισµού, το γραφείο κοινοποιεί στο ∆ιεθνές Γραφείο την απόρριψη της προστασίας του
σήµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
γ) εάν η απόρριψη ή αποποίηση σύµφωνα µε το εδάφιο α) ή β)
αφορά µέρος µόνο των αγαθών και των υπηρεσιών, τα αγαθά
και τις υπηρεσίες για τα οποία το σήµα προστατεύεται στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Κανόνας 114
∆ιαδικασίες ένστασης
1.
Όταν υποβάλλεται ένσταση κατά διεθνούς καταχώρισης
που η προστασία της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 151 του κανονισµού, η κοινοποίηση
ένστασης περιέχει:
α) τον αριθµό της διεθνούς καταχώρισης κατά της οποίας
υποβάλλεται ένσταση·
β) ένδειξη των αγαθών και των υπηρεσιών που περιέχονται στη
διεθνή καταχώριση έναντι της οποίας υποβάλλεται ένσταση·
γ) την επωνυµία του κατόχου της διεθνούς καταχώρισης·
δ) τις ενδείξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στον κανόνα
15 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ) και παράγραφος 3.
2.
Ισχύουν ο κανόνας 15 παράγραφος 1 και οι κανόνες 16
έως 22, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) κάθε αναφορά σε αίτηση καταχώρισης κοινοτικού εµπορικού
σήµατος νοείται ως αναφορά σε διεθνή καταχώριση·
β) κάθε αναφορά σε απόσυρση της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήµατος νοείται ως αναφορά σε αποποίηση της διεθνούς καταχώρισης σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
γ) κάθε αναφορά στον υποψήφιο νοείται ως αναφορά στον
κάτοχο της διεθνούς καταχώρισης.
3.
Εάν η κοινοποίηση της ένστασης συµπληρώνεται πριν από
τη λήξη της περιόδου των έξι µηνών που αναφέρεται στο άρθρο
151 παράγραφος 2 του κανονισµού, η κοινοποίηση ένστασης
θεωρείται ότι συµπληρώθηκε την πρώτη ηµέρα που ακολουθεί
τη λήξη της περιόδου έξι µηνών. ∆εν επηρεάζεται η εφαρµογή
του άρθρου 42 παράγραφος 3 δεύτερη πρόταση του κανονισµού.
4.
Εάν ο κάτοχος της διεθνούς καταχώρισης υποχρεούται να
εκπροσωπείται σε διαδικασίες ενώπιον του γραφείου σύµφωνα
µε το άρθρο 88 παράγραφος 2 του κανονισµού και εάν δεν έχει
ήδη ορίσει εκπρόσωπο δυνάµει του άρθρου 89 παράγραφος 1
του κανονισµού, η κοινοποίηση της ένστασης προς τον κάτοχο
της διεθνούς καταχώρισης σύµφωνα µε τον κανόνα 19 περιέχει
την πρόσκληση ορισµού ενός εκπροσώπου σύµφωνα µε το
άρθρο 89 παράγραφος 1 του κανονισµού, εντός περιόδου δύο
µηνών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης.
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Εάν ο κάτοχος της διεθνούς καταχώρισης αδυνατεί να ορίσει
εκπρόσωπο εντός της περιόδου αυτής, το γραφείο αποφασίζει
την απόρριψη της προστασίας της διεθνούς καταχώρισης.
5. Η διαδικασία ένστασης διακόπτεται εάν εκδοθεί ή έχει
εκδοθεί αυτεπάγγελτη προσωρινή απόρριψη της προστασίας,
σύµφωνα µε τον κανόνα 112. Εάν η αυτεπάγγελτη προσωρινή
απόρριψη οδηγήσει σε απόφαση απόρριψης της προστασίας του
σήµατος η οποία είναι τελική, το γραφείο δεν συνεχίζει την εκδίκαση και επιστρέφει το τέλος ένστασης και δεν λαµβάνεται απόφαση για την κατανοµή του κόστους.

Κανόνας 115

γ) όταν η απόρριψη σύµφωνα µε το στοιχείο α) ή β) αφορά
µόνο µέρος των αγαθών και των υπηρεσιών, τα αγαθά και τις
υπηρεσίες για τα οποία το σήµα προστατεύεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
6.
Όταν για µία και την αυτή διεθνή καταχώριση έχουν
εκδοθεί περισσότερες από µία προσωρινές απορρίψεις σύµφωνα
µε τον κανόνα 112 παράγραφος 1, 2 ή παράγραφο 1 του
παρόντος κανόνα, η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος κανόνα αφορά τη συνολική ή µερική
απόρριψη της προστασίας του σήµατος, όπως προκύπτει από
τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 149 και 151 του
κανονισµού.

Κοινοποίηση προσωρινών απορρίψεων λόγω ένστασης
1.
Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 151 παράγραφος 2 του
κανονισµού υποβάλλεται ή, σύµφωνα µε τον κανόνα 114
παράγραφος 3, θεωρείται ότι έχει υποβληθεί, στο γραφείο
ένσταση κατά διεθνούς καταχώρισης, το γραφείο εκδίδει κοινοποίηση προς το ∆ιεθνές Γραφείο σχετικά µε την προσωρινή
απόρριψη της προστασίας λόγω ένστασης.
2.
Η κοινοποίηση της προσωρινής απόρριψης προστασίας
λόγω ένστασης περιέχει:
α) τον αριθµό της διεθνούς καταχώρισης·
β) την ένδειξη ότι η απόρριψη βασίζεται στο γεγονός ότι έχει
υποβληθεί ένσταση, µε παραποµπή στις διατάξεις του
άρθρου 8 του κανονισµού στις οποίες βασίζεται η ένσταση·
γ) την επωνυµία και τη διεύθυνση του ενιστάµενου µέρους·
3.
Εάν η ένσταση βασίζεται σε εµπορικό σήµα που αποτελεί
το αντικείµενο αίτησης ή καταχώρισης, η κοινοποίηση που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις:
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Κανόνας 116
∆ήλωση χορήγησης προστασίας
1.
Όταν το γραφείο δεν έχει εκδώσει αυτεπάγγελτη κοινοποίηση προσωρινής απόρριψης σύµφωνα µε τον κανόνα 112 και
δεν έχει παραλάβει ένσταση εντός της περιόδου υποβολής
ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 151 παράγραφος 2 του
κανονισµού και το γραφείο δεν έχει εκδώσει αυτεπάγγελτη κοινοποίηση προσωρινής απόρριψης λόγω των παρατηρήσεων
τρίτου, το γραφείο αποστέλλει στο ∆ιεθνές Γραφείο περαιτέρω
δήλωση χορήγησης προστασίας, µε την ένδειξη ότι το σήµα
προστατεύεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
2.
Για τους σκοπούς του άρθρου 146 παράγραφος 2 του
κανονισµού, η περαιτέρω δήλωση χορήγησης προστασίας που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει την ίδια ισχύ µε τη δήλωση
του γραφείου για την ανάκληση απόρριψης κοινοποίησης.

i) την ηµεροµηνία αρχειοθέτησης, την ηµεροµηνία καταχώρισης και, εάν υπάρχει, την ηµεροµηνία προτεραιότητας,

Κανόνας 117

ii) τον αριθµό αρχειοθέτησης και, εάν είναι διαφορετικός, τον
αριθµό καταχώρισης,

Κοινοποίηση ανισχυρότητας στο ∆ιεθνές Γραφείο

iii) την επωνυµία και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη,
iv) αντίγραφο του σήµατος και
v) τον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών στα οποία βασίζεται η
ένσταση.
4.
Εάν η προσωρινή απόρριψη αφορά µόνο µέρος των
αγαθών και των υπηρεσιών, η κοινοποίηση που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 περιέχει ένδειξη αυτών των αγαθών και των υπηρεσιών.
5.

Το γραφείο ενηµερώνει το ∆ιεθνές Γραφείο για τα εξής:

α) όταν, ως αποτέλεσµα της διαδικασίας ένστασης, η προσωρινή
απόρριψη έχει ανακληθεί, το γεγονός ότι το σήµα προστατεύεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
β) όταν η απόφαση απόρριψης της προστασίας του σήµατος
είναι τελική, κατά περίπτωση, σε συνέχεια προσφυγής στο
πλαίσιο του άρθρου 57 του κανονισµού ή ενέργειας στο
πλαίσιο του άρθρου 63 του κανονισµού, το γεγονός ότι η
προστασία του σήµατος απορρίπτεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

1.
Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 56 ή το άρθρο 96 και το
άρθρο 153 του κανονισµού, έχει κηρυχθεί η ανισχυρότητα διεθνούς καταχώρισης που η προστασία της επεκτείνεται στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και όταν η απόφαση αυτή είναι τελική,
το γραφείο ενηµερώνει ανάλογα το ∆ιεθνές Γραφείο.
2.
χει:

Η κοινοποίηση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία και να περιέ-

α) την ένδειξη ότι η ανισχυρότητα έχει παραταθεί από το γραφείο, ή την ένδειξη του δικαστηρίου κοινοτικού σήµατος
που έχει παρατείνει την ανισχυρότητα·
β) την ένδειξη για το αν η ανισχυρότητα έχει παραταθεί µε τη
µορφή ανάκλησης των δικαιωµάτων του κατόχου της διεθνούς καταχώρισης, δήλωσης ότι το σήµα δεν έχει ισχύ για
απόλυτους λόγους, ή δήλωσης ότι το σήµα δεν έχει ισχύ
για σχετικούς λόγους·
γ) την ένδειξη του γεγονότος ότι η ανισχυρότητα δεν υπόκειται πλέον σε διαδικασία προσφυγής·
δ) τον αριθµό της διεθνούς καταχώρισης·
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στ) εάν η ανισχυρότητα δεν αφορά όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, εκείνα τα αγαθά και τις υπηρεσίες σε σχέση µε τα
οποία παρατάθηκε η ανισχυρότητα ή εκείνα σε σχέση µε τα
οποία δεν παρατάθηκε η ανισχυρότητα·

2.
Ο κάτοχος της διεθνούς καταχώρισης υποβάλει τους
κανονισµούς που διέπουν τη χρήση του σήµατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 του κανονισµού και στον κανόνα 43, απ'
ευθείας στο γραφείο εντός περιόδου δύο µηνών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της διεθνούς καταχώρισης από το
∆ιεθνές Γραφείο προς το γραφείο.

ζ) την ηµεροµηνία παράτασης της ανισχυρότητας, από κοινού
µε την ένδειξη για το αν η ανισχυρότητα έχει ισχύ από
εκείνη την ηµεροµηνία ή αναδροµικά.

3.
Εκδίδεται κοινοποίηση αυτεπάγγελτης προσωρινής απόρριψης σύµφωνα µε τον κανόνα 112:

ε) την επωνυµία του κατόχου της διεθνούς καταχώρισης·

Κανόνας 118
Νοµικές επιδράσεις της καταχώρισης µεταβιβάσεων
Για τους σκοπούς του άρθρου 17, και σε συνδυασµό µε το
άρθρο 23 παράγραφος 1 ή 2 και το άρθρο 24 του κανονισµού,
η καταγραφή της αλλαγής στην ιδιοκτησία µιας διεθνούς
καταχώρισης στο ∆ιεθνές Μητρώο αντικαθιστά την εγγραφή
µιας µεταβίβασης στο Μητρώο Κοινοτικών Σηµάτων.
Κανόνας 119
Νοµική επίδραση της καταχώρισης αδειών και άλλων
δικαιωµάτων
Για τους σκοπούς των άρθρων 19, 20, 21 και 22, και σε συνδυασµό µε το άρθρο 23 και το άρθρο 24 του κανονισµού, η
καταγραφή µιας άδειας ή ενός περιορισµού του δικαιώµατος
διάθεσης του κατόχου όσον αφορά τη διεθνή καταχώριση στο
∆ιεθνές Μητρώο αντικαθιστά την καταχώρισης άδειας, εµπράγµατος δικαιώµατος, εκτελεστικού µέτρου ή διαδικασίας αφερεγγυότητας στο Μητρώο Κοινοτικών Σηµάτων.
Κανόνας 120
Εξέταση αιτηµάτων καταχώρισης µεταβιβάσεων, αδειών ή
περιορισµών του δικαιώµατος διάθεσης του κατόχου
1.
Όταν υποβάλλεται µέσω του γραφείου αίτηµα αλλαγής
της ιδιοκτησίας, άδειας ή περιορισµού του δικαιώµατος
διάθεσης του κατόχου, από άτοµο άλλο από τον κάτοχο της
διεθνούς καταχώρισης, το γραφείο απορρίπτει τη διαβίβαση του
αιτήµατος προς το ∆ιεθνές Γραφείο εάν το αίτηµα δεν συνοδεύεται από απόδειξη της µεταβίβασης, της άδειας ή του περιορισµού του δικαιώµατος διάθεσης.
2.
Όταν υποβάλλεται µέσω του γραφείου αίτηµα καταχώρισης της αλλαγής ή της ακύρωσης µιας άδειας ή της
ανάκλησης του περιορισµού του δικαιώµατος διάθεσης του
κατόχου, από τον κάτοχο της διεθνούς καταχώρισης, το γραφείο
αποφασίζει την απόρριψη της διαβίβαση του αιτήµατος προς το
∆ιεθνές Γραφείο εάν δεν συνοδεύεται από απόδειξη ότι η άδεια
δεν υφίσταται πλέον ή ότι έχει τροποποιηθεί ή ότι ο περιορισµός του δικαιώµατος διάθεσης έχει ανακληθεί.
Κανόνας 121
Συλλογικά σήµατα
1.
Όταν στη διεθνή καταχώριση αναφέρεται ότι αυτή βασίζεται σε βασική αίτηση ή βασική καταχώριση που αφορά συλλογικό σήµα, σήµα πιστοποίησης ή σήµα εγγύησης, η διεθνής
καταχώριση που η προστασία της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα αντιµετωπίζεται ως κοινοτικό συλλογικό σήµα.

α) εάν υφίσταται ένας από τους λόγους απόρριψης που
προβλέπονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 ή 2, σε συνδυασµό µε την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, του κανονισµού·
β) όταν οι κανονισµοί που διέπουν τη χρήση του σήµατος δεν
έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
Ισχύουν ο κανόνας 112 παράγραφος 2, 3 και ο κανόνας
113.
4.
Ανακοίνωση των τροποποιήσεων στους κανονισµούς που
διέπουν τη χρήση του σήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του
κανονισµού, δηµοσιεύονται στο ∆ελτίο Κοινοτικών Σηµάτων.

Κανόνας 122
Μετατροπή µιας διεθνούς καταχώρισης σε εθνική αίτηση
σήµατος
1.
Η αίτηση µετατροπής µιας διεθνούς καταχώρισης που η
προστασία της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε εθνική
αίτηση σήµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 108 και 154 του κανονισµού, περιέχει:
α) τον αριθµό καταχώρισης της διεθνούς καταχώρισης·
β) την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης ή την ηµεροµηνία
της επέκτασης της προστασίας της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που έγινε σε συνέχεια της διεθνούς καταχώρισης
σύµφωνα µε το άρθρο 3 στοιχείο 2 του Πρωτοκόλλου της
Μαδρίτης και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για τη διεκδίκηση
προτεραιότητας για τη διεθνή καταχώριση σύµφωνα µε το
άρθρο 154 παράγραφος 2 του κανονισµού και στοιχεία για
τη διεκδίκηση αρχαιότητας σύµφωνα µε τα άρθρα 34, 35
και 148 του κανονισµού·
γ) τις ενδείξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στον κανόνα
44 παράγραφος 1 στοιχείο α), β), στ) και ζ) και, όπου
ισχύουν, η) και κ) και παράγραφος 2.
2.
Όταν ζητείται µετατροπή σύµφωνα µε το άρθρο 108
παράγραφος 5 και το άρθρο 154 του κανονισµού, ύστερα από
αδυναµία ανανέωσης της διεθνούς καταχώρισης που η προστασία της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η αίτηση
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει σχετική ένδειξη, και
η ηµεροµηνία λήξης της προστασίας. Η περίοδος τριών µηνών
που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 5 του κανονισµού αρχίζει να µετρά από την ηµέρα που ακολουθεί την τελευταία ηµέρα κατά την οποία η ανανέωση µπορεί ακόµη να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης·
3.
Οι κανόνες 45, 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) και γ) και ο
κανόνας 47 ισχύουν τηρουµένων των αναλογιών.
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Κανόνας 123
Μετατροπή µιας διεθνούς καταχώρισης σε επέκταση της
προστασίας σε κράτος µέλος που αποτελεί µέρος του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή της Συµφωνίας της Μαδρίτης
1.
Η αίτηση µετατροπής µιας διεθνούς καταχώρισης που η
προστασία της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε επέκταση της προστασίας σε κράτος µέλος που αποτελεί µέρος του
πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή της συµφωνίας της Μαδρίτης
σύµφωνα µε το άρθρο 154 του κανονισµού περιέχει τις ενδείξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στον κανόνα 122 παράγραφος 1 και 2.
2.
Ο κανόνας 45 ισχύει τηρουµένων των αναλογιών. Το γραφείο απορρίπτει την αίτηση µετατροπής όταν οι προϋποθέσεις
επέκτασης της προστασίας σε κράτος µέλος που αποτελεί µέρος
του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, ή της συµφωνίας της
Μαδρίτης δεν πληρούνται, τόσο κατά την ηµεροµηνία επέκτασης
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και κατά την ηµεροµηνία που η
αίτηση µετατροπής έχει παραληφθεί ή, σύµφωνα µε τη δεύτερη
πρόταση του άρθρου 109 παράγραφος 1 του κανονισµού, θεωρείται ότι παραλήφθηκε από το γραφείο.
3.
Ο κανόνας 46 2 στοιχείο α) και γ) ισχύει τηρουµένων των
αναλογιών. Η δηµοσίευση της αίτησης µετατροπής περιέχει
επίσης την ένδειξη ότι η µετατροπή ζητείται για την επέκταση
της προστασίας σε κράτος µέλος που αποτελεί µέρος του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή της συµφωνίας της Μαδρίτης
σύµφωνα µε το άρθρο 154 του κανονισµού.
4.
Όταν η αίτηση µετατροπής είναι σύµµορφη µε τις απαιτήσεις του κανονισµού και των παρόντων Κανόνων, το γραφείο
διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση την αίτηση στο ∆ιεθνές Γραφείο.
Το γραφείο ενηµερώνει τον κάτοχο της διεθνούς καταχώρισης
για την ηµεροµηνία διαβίβασης.
Κανόνας 124
Μετατροπή µιας διεθνούς καταχώρισης που η προστασία
της επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε αίτηση κοινοτικού σήµατος
1.
Για να θεωρηθεί από το ∆ιεθνές Γραφείο µια αίτηση κοινοτικού σήµατος µετατροπή µιας διεθνούς καταχώρισης που έχει
ακυρωθεί ύστερα από αίτηµα του γραφείου προέλευσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 9ε του πρωτοκόλου της Μαδρίτης και
σύµφωνα µε το άρθρο 156 του κανονισµού, πρέπει να περιέχει
σχετική ένδειξη. Η ένδειξη αυτή πρέπει να περιλαµβάνεται στη
συµπλήρωση της αίτησης.
2.
Η αίτηση, εκτός από τις ενδείξεις και τα στοιχεία που
αναφέρονται στον κανόνα 1, περιέχει
α) ένδειξη του αριθµού της διεθνούς καταχώρισης που έχει ακυρωθεί·
β) την ηµεροµηνία κατά την οποία το ∆ιεθνές Γραφείο ακύρωσε
τη διεθνή καταχώριση·
γ) εφόσον ενδείκνυται, την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή την ηµεροµηνία καταγραφής της
εδαφικής επέκτασης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σε συνέχεια
της διεθνούς καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 3 στοιχείο
2 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης·
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δ) εφόσον ενδείκνυται, την ηµεροµηνία διεκδίκησης προτεραιότητας στη διεθνή αίτηση, όπως έχει εγγραφεί στο
∆ιεθνές Μητρώο που τηρεί το ∆ιεθνές Γραφείο.
3.
Όταν, στο πλαίσιο της εξέτασης σύµφωνα µε τον κανόνα
9 παράγραφος 3, το γραφείο διαπιστώνει ότι η αίτηση δεν
συµπληρώθηκε εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία
ακύρωσης της διεθνούς καταχώρισης από το ∆ιεθνές Γραφείο· ή
ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωριστεί το
κοινοτικό σήµα δεν περιέχονται στον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία έχει εκδοθεί η διεθνής καταχώριση, όσον
αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το γραφείο καλεί τον υποψήφιο να αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίζονται και ιδίως
να περιορίσει τον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών σε εκείνα τα
αγαθά και τις υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο αγαθών
και υπηρεσιών για τα οποία έχει εκδοθεί η διεθνής καταχώριση
όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εντός καθορισµένης
περιόδου.
4.
Εάν οι ελλείψεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν
αποκατασταθούν εντός της προθεσµίας, χάνεται το δικαίωµα
όσον αφορά την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης ή την
ηµεροµηνία της εδαφικής επέκτασης και, εφόσον υπάρχει, την
ηµεροµηνία της προτεραιότητας της διεθνούς καταχώρισης.
Μέρ ο ς Γ
Επικοινωνία
Κανόνας 125
Επικοινωνία µε το ∆ιεθνές Γραφείο και ηλεκτρονικά
έντυπα
1.
Η επικοινωνία µε το ∆ιεθνές Γραφείο διεξάγεται µε τον
τρόπο και το µορφότυπο που συµφωνείται µεταξύ του ∆ιεθνούς
Γραφείου και του γραφείου, κατά προτίµηση µε ηλεκτρονικά
µέσα.
2.
Κάθε αναφορά σε έντυπα πρέπει να εννοείται ότι περιλαµβάνει έντυπα διαθέσιµα σε ηλεκτρονικό µορφότυπο.
Κανόνας 126
Χρήση γλωσσών
Με σκοπό την εφαρµογή του κανονισµού και των παρόντων
κανόνων στις διεθνείς καταχωρίσεις που η προστασία τους επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η γλώσσα συµπλήρωσης
της διεθνούς καταχώρισης είναι η γλώσσα των διαδικασιών στο
πνεύµα του άρθρου 115 παράγραφος 4 του κανονισµού, και η
δεύτερη γλώσσα που αναφέρεται στη διεθνή αίτηση είναι η
δεύτερη γλώσσα στο πνεύµα του άρθρου 115 παράγραφος 3
του κανονισµού.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ τη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 783/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 τον όγκο ενεργοποίησης πρόσθετων δασµών
για τα αγγούρια και τα κεράσια, εκτός από τα βύσινα
θούν οι όγκοι ενεργοποίησης των πρόσθετων δασµών για τα
αγγούρια και τα κεράσια, εκτός από τα βύσινα λαµβάνοντας
υπόψή τη νέα κατάσταση που θα προκύψει από τη διεύρυνση της Κοινότητας την 1η Μαΐου 2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1555/96 της Επιτροπής, της 30ης
Ιουλίου 1996, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής του
καθεστώτος σχετικά µε την εφαρµογή των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (2), προβλέπει έλεγχο της εισαγωγής των προϊόντων
που αναφέρονται στο παράρτηµά του. Ο έλεγχος αυτός
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 308δ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/
93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, περί καθορισµού
ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3).
Για την εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συµφωνίας για τη γεωργία (4) η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των
πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιµων στοιχείων για το 2000, 2001 και 2002, πρέπει να τροποποιη-

(3)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1555/96.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των νωπών
οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 αντικαθίσταται
από το κείµενο που εµφαίνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
7 της 11.1.2003, σ. 64).
2
( ) ΕΕ L 193 της 3.8.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 555/2004 (ΕΕ L 89 της 26.3.2004,
σ. 6).
(3) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της
31.12.2003, σ. 1).
4
( ) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, η περιγραφή των εµπορευµάτων έχει µόνο
ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρµογής των πρόσθετων δασµών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από την
εµβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίσταται τη στιγµή της έκδοσης του παρόντος κανονισµού. Στην περίπτωση που, πριν από τον
κωδικό ΣΟ υπάρχει “ex”, το πεδίο εφαρµογής των πρόσθετων δασµών προσδιορίζεται τόσο από την εµβέλεια του κωδικού ΣΟ
όσο και από την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής.
Αύξων
αριθµός

Κωδικός ΣΟ

78.0015
78.0020

ex 0702 00 00

78.0065
78.0075

ex 0707 00 05

78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Τοµάτες

Περίοδος εφαρµογής

— 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου

Ποσότητες ενεργοποίησης
(σε τόνους)

206 245

— 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου

10 586

Αγγούρια

— 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου
— 1η Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου

11 924
8 560

Αγκινάρες

— 1η Νοεµβρίου έως 30 Ιουνίου

Κολοκυθάκια

— 1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Πορτοκάλια

— 1η ∆εκεµβρίου έως 31 Μαΐου

404 503

78.0120

ex 0805 20 10

Κληµεντίνες

— 1η Νοεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

164 111

78.0130

ex
ex
ex
ex

Μανταρίνια (συµπεριλαµβανοµένων των tangerines και των satsumas)· wilkings και παρόµοια
υβρίδια εσπεριδοειδών

— 1η Νοεµβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

89 273

78.0155
78.0160

ex 0805 50 10

Λεµόνια

— 1η Ιουνίου έως 31 ∆εκεµβρίου
— 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

196 383
64 351

78.0170

ex 0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

— 21η Ιουλίου έως 20 Νοεµβρίου

62 108

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Μήλα

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

638 996

— 1η Σεπτεµβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

25 380

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

78.0180

1 357
18 056

78.0220
78.0235

ex 0808 20 50

Αχλάδια

— 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου
— 1η Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου

78.0250

ex 0809 10 00

Βερίκοκα

— 1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

24 312

78.0265

ex 0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

— 21η Μαΐου έως 10 Αυγούστου

32 863

78.0270

ex 0809 30

Ροδάκινα, συµπεριλαµβανοµένων των µπρουνιόν
και νεκταρινιών

— 11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου

113 101

78.0280

ex 0809 40 05

∆αµάσκηνα

— 11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου

18 236»

251 007
84 984
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 784/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), και ιδίως
το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, κοινοτικές τιµές κατά την εισαγωγή και κοινοτικές τιµές στην παραγωγή καθορίζονται ανά
δεκαπενθήµερο για τα µονοανθή γαρίφαλλα (standard), τα
πολυανθή γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, εφαρµοζόµενες για περίοδο δύο
εβδοµάδων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
700/88 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 1988, περί ορισµένων
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος που εφαρµόζεται κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (2), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι' αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 27 Απριλίου 2004.
Εφαρµόζεται από τις 29 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 της Επιτροπής (ΕΕ L
177 της 5.7.1997, σ. 1).

(2) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (ΕΕ L 289 της
22.10.1997, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από τις 29 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου 2004
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

13,13

10,00

24,08

13,89

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

—

—

—

—

Μαρόκο

—

—

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

6,37

—

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας

L 123/102

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27.4.2004

II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για το διορισµό µέλους δανικής ιθαγένειας της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(2004/395/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 259,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 167,
την απόφαση 2002/758/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 17ης Σεπτεµβρίου 2002, για το διορισµό των µελών
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από 21 Σεπτεµβρίου 2002 έως 20 Σεπτεµβρίου
2006,
Εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση της κυρίας Elly KJEMS HOVE, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις
16 Ιανουαρίου 2004, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
Έχοντας υπόψη την υποψηφιότητα που πρότεινε η δανική κυβέρνηση,
Έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Henrik FALLESEN διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση της
κυρίας Elly KJEMS HOVE και για το υπόλοιπο της θητείας της, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2006.
Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για το διορισµό ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού µέλους από τη Φινλανδία στην Επιτροπή των
Περιφερειών
(2004/396/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της φινλανδικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2002, για το διορισµό των τακτικών
και των αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών (1).

(2)

Έχει κενωθεί µία θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών, συνεπεία της παραιτήσεως του κ.
Hasse SVENSSON που γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 10 Νοεµβρίου 2003, και µια θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών, συνεπεία της παραιτήσεως της κας Britt LUNDBERG
που γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου 2004,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
∆ιορίζονται:
α) ως τακτικό µέλος:
η κα Britt LUNDBERG, µέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου του Åland, προς αντικατάσταση του κ.
Hasse SVENSSON·
β) ως αναπληρωµατικό µέλος:
η κα Carina AALTONEN, µέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου του Åland, προς αντικατάσταση της κας
Britt LUNDBERG
για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2004/397/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2002, για το διορισµό των τακτικών
και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών (1).

(2)

Μετά την παραίτηση του κ. Joan CARRETERO i GRAU, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 29
Μαρτίου 2004, έµεινε κενή µία θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Pere ESTEVE i ABAD, Consejero de Comercio Turismo y Consumo, Generalitat de Cataluña, διορίζεται
αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Joan CARRETERO i GRAU για
το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH

(1) ΕΕ L 24 της 26.4.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για το διορισµό ενός τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών από το Βέλγιο
(2004/398/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της βελγικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2002, για το διορισµό των τακτικών
και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών (1).

(2)

Μετά τη λήξη της θητείας του κ. Daniel DUCARME, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 25
Μαρτίου 2004, έµεινε κενή µία θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Jacques SIMONET, υπουργός —πρόεδρος της κυβέρνησης της περιοχής Βρυξελλών— πρωτευούσης, υπεύθυνος για τις τοπικές αρχές, τη χωροταξία, τα µνηµεία και τους αξιοθέατους χώρους, την πολεοδοµική ανανέωση
και την επιστηµονική έρευνα, διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ.
Daniel DUCARME για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για το διορισµό ενός τακτικού µέλους και πέντε αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών από τις Κάτω Χώρες
(2004/399/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 263,
την πρόταση της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Ιανουαρίου 2002, για το διορισµό των τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών (1).

(2)

Μετά την παραίτηση του κ. KESSEN, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 6 Οκτωβρίου 2003, έµεινε
κενή µία θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών, και µετά:
— τη λήξη της θητείας του κ. VAN DER SLUIJS, η οποία
γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 30 Μαρτίου
2004,
— τη λήξη της θητείας του κ. VERBEEK, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 30 Μαρτίου 2004,
— την παραίτηση της κας VLIETSTRA, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 8 Ιουλίου 2003,
— την παραίτηση της κας HAVEMAN, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 26 Ιανουαρίου 2004,
— τη λήξη της θητείας του κ. DALES, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 30 Μαρτίου 2004,

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
α) Ο κ. R. L. VREEMAN, burgemeester van Zaanstad, διορίζεται
τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών προς αντικατάσταση του κ. KESSEN για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή
έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
β) ∆ιορίζονται ως αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών:
— ο κ. A. B. SAKKERS, burgemeester van Eindhoven, προς
αντικατάσταση του κ. VAN DER SLUIJS,
— ο κ. N. P. M. SCHOOF, burgemeester van Alphen, προς
αντικατάσταση του κ. VERBEEK,
— ο κ. LIDT DE JEUDE, burgemeester van Deventer, προς
αντικατάσταση της κας VLIETSTRA,
— ο κ. G. B. M. LEERS, burgemeester van Maastricht, προς
αντικατάσταση της κας HAVEMAN,
— ο κ. G. P. H. HUFFNAGEL, wethouder van Amsterdam,
προς αντικατάσταση του κ. DALES
για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Λουξεµβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
που επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων οι οποίες έχουν
χορηγηθεί για τη νέα δραστική ουσία profoxydim
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1512]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/400/ΕΚ)
γίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προτείνονται από την
αιτούσα εταιρεία. Το κράτος µέλος εισηγητής υπέβαλε στην
Επιτροπή στις 28 Μαρτίου 2001 το σχέδιο της έκθεσης
αξιολόγησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

Η εξέταση του φακέλου δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί µετά
την υποβολή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης από το
κράτος µέλος εισηγητή και δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εντός του χρονοδιαγράµµατος που
προβλέπεται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

(5)

∆εδοµένου ότι από την αξιολόγηση δεν προέκυψαν µέχρι
τώρα λόγοι άµεσης ανησυχίας, πρέπει να δοθεί στα κράτη
µέλη η δυνατότητα να παρατείνουν τις προσωρινές εγκρίσεις
οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που περιέχουν profoxydim για περίοδο 24 µηνών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,
ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της εξέτασης του φακέλου. Αναµένεται ότι εντός 24 µηνών θα έχει ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση και η διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά µε
την έκδοση απόφασης για την πιθανή καταχώριση της
ουσίας profoxydim στο παράρτηµα Ι.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), και ιδίως το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ, το Μάρτιο του 1998 η Ισπανία παρέλαβε αίτηση
από την εταιρεία BASF AG για την καταχώριση της δραστικής ουσίας profoxydim (προηγούµενες ονοµασίες: clefoxydim, BAS 625H) στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ. Με την απόφαση 1999/43/ΕΚ (2) επιβεβαιώθηκε ότι ο
φάκελος ήταν πλήρης και ότι µπορεί να θεωρηθεί ότι κατ'
αρχήν πληροί τις απαιτήσεις ως προς τα δεδοµένα και τις
πληροφορίες του παραρτήµατος II και του παραρτήµατος III
της οδηγίας.
Η επιβεβαίωση της πληρότητας του φακέλου ήταν αναγκαία
για να καταστεί δυνατή η λεπτοµερής εξέτασή του και να
δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να χορηγήσουν προσωρινές εγκρίσεις, για περιόδους έως τρία έτη, σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν profoxydim, ενώ παράλληλα πληρούνται οι όροι του άρθρου 8 παράγραφος 1 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, και ιδίως ο όρος που αφορά τη
λεπτοµερή αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος βάσει των απαιτήσεων της
οδηγίας.
Ως προς την profoxydim, οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον έχουν αξιολογηθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδη-

(1) ΕΕ L 230 της 19.08.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 30/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 77 της 13.03.2004,
σ. 50).
2
( ) ΕΕ L 14 της 19.1.1999, σ. 30.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
profoxydim για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 24 µήνες από
την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη µη καταχώριση της ουσίας mefluidide στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και µε την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
αυτή την ουσία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1513]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/401/ΕΚ)
φορία στην αγορά και τη χρήση των υφιστάµενων αποθεµάτων για διάστηµα που να µην υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες,
ώστε να δοθεί η δυνατότητα να απορροφηθούν τα υφιστάµενα αποθέµατα το πολύ σε µία ακόµη καλλιεργητική
περίοδο. Στις περιπτώσεις που παρέχεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα προειδοποίησης, η περίοδος χάριτος µπορεί
να συντοµευθεί ώστε να λήγει στο τέλος της καλλιεργητικής
περιόδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
προβλέπεται ότι ένα κράτος µέλος ενδέχεται, κατά την
περίοδο των δώδεκα ετών µετά την κοινοποίηση της εν λόγω
οδηγίας, να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες
δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας αυτής τα
οποία ήδη διατίθενται στην αγορά δύο έτη µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης, ενόσω οι ουσίες αυτές εξετάζονται
βαθµιαία στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας.
Στους κανονισµούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (2)
και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 (3) καθορίζονται οι λεπτοµερείς
κανόνες για την εφαρµογή του τρίτου σταδίου του
προγράµµατος εργασίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 8
παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Για δραστικές
ουσίες για τις οποίες ο κοινοποιών παραλείπει να τηρήσει
τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τον κανονισµό δεν διενεργείται έλεγχος πληρότητας ή αξιολόγησης του φακέλου. Για
την ουσία mefluidide, ο κοινοποιών δεν υπέβαλε έως τις 23
Μαΐου 2003 καταλόγους µε τα απαραίτητα στοιχεία.
Συνεπώς η δραστική ουσία δεν πρέπει να περιληφθεί στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και τα κράτη µέλη
πρέπει να αποσύρουν όλες τις άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία mefluidide.
Για όσες δραστικές ουσίες είναι βραχύς o χρόνος προειδοποίησης για την απόσυρση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
που περιέχουν τις ουσίες αυτές, είναι εύλογο να δοθεί περίοδος χάριτος για τη διάθεση, την αποθήκευση, την κυκλο-

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991 σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2004/30/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 50).
(2) ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1044/2003 (ΕΕ L 151 της 19.6.2003 σ.
329.
(3) ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1044/2003.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ουσία mefluidide δεν καταχωρίζεται στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι:
1. Οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν
mefluidide ανακαλούνται έως τις 26 Οκτωβρίου 2004.
2. Από τις 27 Απριλίου 2004 δεν χορηγούνται ούτε ανανεώνονται
εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν mefluidide µέσα στο πλαίσιο της παρέκκλισης που προβλέπεται από
το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 3
Η τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη και εκπνέει το
αργότερο στις 26 Οκτωβρίου 2005.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για την έγκριση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την καταπολέµηση της γρίπης των ορνίθων και της ψευδοπανώλους των πτηνών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1517]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/402/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ως εκ τούτου, πρέπει να ανακληθεί η απόφαση 2004/102/
ΕΟΚ και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 3,
τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 21,
την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1992,
για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της
γρίπης των ορνίθων (1), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου
17 παράγραφος 4,
την οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992,
για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (2), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του
άρθρου 21 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο πλαίσιο της απόφασης 2004/102/ΕΚ της Επιτροπής,
της 26ης Ιανουαρίου 2004, περί εγκρίσεως σχεδίων
έκτακτης ανάγκης για την καταπολέµηση της γρίπης των
ορνίθων και της ψευδοπανώλους των πτηνών (3) εγκρίνονται
τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τα υφιστάµενα κράτη µέλη.

(2)

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λεττονία, η
Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία
και η Σλοβακία υπέβαλαν προς έγκριση σχέδια έκτακτης
ανάγκης για την καταπολέµηση της γρίπης των ορνίθων και
της ψευδοπανώλους των πτηνών.

(3)

(4)

Τα εν λόγω σχέδια έκτακτης ανάγκης πληρούν τα κριτήρια
που καθορίζονται στις οδηγίες 92/40/ΕΟΚ και 92/66/ΕΟΚ
και, υποκείµενα σε τακτική επικαιροποίηση και αποτελεσµατική εφαρµογή, επιτρέπουν την επίτευξη του επιδιωκόµενου
στόχου.
Εποµένως πρέπει να εγκριθούν τα σχέδια που υπέβαλαν τα
νέα κράτη µέλη. Για λόγους σαφήνειας, µε την παρούσα
απόφαση εγκρίνονται επίσης τα σχέδια έκτακτης ανάγκης
των υφιστάµενων κρατών µελών.

(1) ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003,
σ. 1).
(2) ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
(3) ΕΕ L 30 της 4.2.2004, σ. 22.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνονται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καταπολέµηση της γρίπης των ορνίθων και της ψευδοπανώλους των
πτηνών, τα οποία υπέβαλαν τα υφιστάµενα κράτη µέλη και παρατίθενται στο παράρτηµα.
2. Εγκρίνονται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καταπολέµηση της γρίπης των ορνίθων και της ψευδοπανώλους των
πτηνών, τα οποία υπέβαλαν τα νέα κράτη µέλη και παρατίθενται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Η διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει υπό την
επιφύλαξη και από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης
προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της
Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
Άρθρο 3
Ανακαλείται η ισχύς της απόφασης 2004/102/ΕΚ.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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Κατάλογος των υφιστάµενων και των νέων κρατών µελών, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 1
Κωδικός

Χώρα

AT

Αυστρία

BE

Βέλγιο

CY

Κύπρος

CZ

Τσεχική ∆ηµοκρατία

DE

Γερµανία

DK

∆ανία

EE

Εσθονία

EL

Ελλάδα

ES

Ισπανία

FI

Φινλανδία

FR

Γαλλία

HU

Ουγγαρία

IE

Ιρλανδία

IT

Ιταλία

LV

Λεττονία

LT

Λιθουανία

LU

Λουξεµβούργο

MT

Μάλτα

NL

Κάτω Χώρες

PL

Πολωνία

PT

Πορτογαλία

SE

Σουηδία

SI

Σλοβενία

SK

Σλοβακία

GB

Ηνωµένο Βασίλειο
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2004 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
της 18ης Μαρτίου 2004
όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο προσάρτηµα του παραρτήµατος 10 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων
(2004/403/ΕΚ)
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε
τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, και ιδίως το άρθρο 11,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συµφωνία αυτή άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2002.

(2)

Το παράρτηµα 10 για την αναγνώριση των ελέγχων συµµόρφωσης προς τις εµπορικές προδιαγραφές για
τα νωπά οπωροκηπευτικά καταγωγής Ελβετίας ή Κοινότητας, εφόσον τα εν λόγω οπωροκηπευτικά επανεξάγονται από την Ελβετία προς την Κοινότητα, αναγνωρίζει τους ελέγχους συµµόρφωσης εάν οι εν λόγω
έλεγχοι διενεργούνται από οργανισµούς ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί από την Οµοσπονδιακή Υπηρεσία
Γεωργίας.

(3)

∆υνάµει του άρθρου 6 του παραρτήµατος 10, η οµάδα εργασίας για τα οπωροκηπευτικά εξετάζει την
εξέλιξη των εσωτερικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των Μερών και διατυπώνει προτάσεις, τις
οποίες υποβάλλει στη µεικτή επιτροπή γεωργίας µε σκοπό την προσαρµογή και την ενηµέρωση του σχετικού προσαρτήµατος.

(4)

Στο προσάρτηµα αναφέρονται οι αναγνωρισµένοι ελβετικοί οργανισµοί ελέγχου.

(5)

Κρίνεται σκόπιµη η προσαρµογή του καταλόγου των αναγνωρισµένων ελβετικών οργανισµών ελέγχου, η
οποία έχει ήδη ληφθεί υπόψη στον κανονισµό (EK) αριθ. 2590/2001 της Επιτροπής (1), της 21ης ∆εκεµβρίου 2001.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το προσάρτηµα αντικαθίσταται από το κείµενο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2004.
Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2004.
Για τη µεικτή επιτροπή γεωργίας
Ο πρόεδρος και επικεφαλής της κοινοτικής
αντιπροσωπείας
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Aldo LONGO

Ο γραµµατέας
Hans-Christian BEAUMOND

(1) ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 20.

Ο επικεφαλής της ελβετικής αντιπροσωπείας
Christian HÄBERLI
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 10
Εγκεκριµένοι ελβετικοί οργανισµοί ελέγχου για την έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο
3 του παραρτήµατος 10
1. Qualiservice
Kapellenstrasse 5
CH-3011 BERN

27.4.2004

