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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 845/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
περί τροποποίησης της απόφασης αριθ. 163/2001/ΕΚ, περί της εφαρµογής προγράµµατος
κατάρτισης για τους επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων
(MEDIA-Κατάρτιση) (2001-2005)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη :
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 150, παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 2,
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

1
2
3

ΕΕ C 10, 14.1.2004, σ. 8.
ΕΕ C 23, 27.1.2004, σ. 24.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου
2004.
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Εκτιµώντας τα εξής :
(1)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε την απόφαση αριθ. 163/2001/ΕΚ 1
εφάρµοσαν το πρόγραµµα MEDIA-Κατάρτιση που αφορά τους επαγγελµατίες της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων, για την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου 2001 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2005.

(2)

Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η συνέχεια της κοινοτικής πολιτικής για την υποστήριξη
του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα λόγω των στόχων που ακολουθεί η Κοινότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 150 της Συνθήκης.

(3)

Είναι επίσης σηµαντικό να παράσχει εγκαίρως η Επιτροπή πλήρη και λεπτοµερή έκθεση
αξιολόγησης του προγράµµατος MEDIA-Κατάρτιση το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2005, ώστε η νοµοθετική αρχή να είναι σε θέση να εξετάσει την πρόταση για το νέο MEDIAΚατάρτιση που προγραµµατίζεται να αρχίσει το 2007 και η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή να µπορέσει να αξιολογήσει την ανάγκη για νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

1

ΕΕ L 26, 27.1.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση ...../2004/ΕΚ (ΕΕ L
.........., σ....).
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Άρθρο 1
Η απόφαση αριθ. 163/2001/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :
1)

Στο άρθρο 1, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2005» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«31 ∆εκεµβρίου 2006».

2)

Στο άρθρο 4, παράγραφος 5, το ποσό «52 εκατοµµ. ευρώ» που έχει ορισθεί ως
χρηµατοδοτικό πλαίσιο αντικαθίσταται από το ποσό «59,4 εκατοµµ. ευρώ», σύµφωνα µε την
απόφαση αριθ. .../2004/ΕΚ * του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
προσαρµογή των ποσών αναφοράς, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Strasbourg, 29.4.2004
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

*

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL

Σηµείωση για την ΕΕ: Να εισαχθούν τα στοιχεία της απόφασης στην υποσηµείωση της
σελίδας 2.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 846/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
περί τροποποίησης της απόφασης 2000/821/ΕΚ του Συµβουλίου
για την εφαρµογή προγράµµατος για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης,
της διανοµής και της προώθησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
(MEDIA Plus - Ανάπτυξη, διανοµή και προώθηση) (2001-2005)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 157
παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2,
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3,

1
2
3

ΕΕ C 10, 14.1.2004, σ. 8.
ΕΕ C 23, 27.1.2004, σ. 24.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου
2004.
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Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Το Συµβούλιο, µε την απόφασή του 2000/821/ΕΚ1, εφάρµοσε το πρόγραµµα MEDIA Plus
που σκοπεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, τη διανοµή και την προώθηση των ευρωπαϊκών
οπτικοακουστικών έργων, για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2001 έως την
31η ∆εκεµβρίου 2005.

(2)

Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η συνέχεια της κοινοτικής πολιτικής για την υποστήριξη
του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα λόγω των στόχων που ακολουθεί η Κοινότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 157 της Συνθήκης.

(3)

Είναι επίσης σηµαντικό να παράσχει εγκαίρως η Επιτροπή πλήρη και λεπτοµερή έκθεση
αξιολόγησης του προγράµµατος MEDIA Plus, και δη το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2005, ώστε η νοµοθετική αρχή να είναι σε θέση να εξετάσει την πρόταση για το νέο MEDIA
Plus που προγραµµατίζεται να αρχίσει το 2007, και η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή
να µπορέσει να αξιολογήσει την ανάγκη για νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

1

ΕΕ L 336, 30.12.2000, σ. 82.
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Άρθρο 1
Η απόφαση 2000/821/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
(1)

Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2005» αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2006».

(2)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το ποσό «350 εκατοµµ. ευρώ» που έχει ορισθεί ως
χρηµατοδοτικό πλαίσιο αντικαθίσταται από το ποσό «453,60 εκατοµµ. ευρώ»,
περιλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής, κατόπιν της αναθεώρησης των δηµοσιονοµικών
προοπτικών, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση.
Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Strasbourg 29.4.2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 847/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
για τη διαπραγµάτευση και εφαρµογή των συµφωνιών
περί αεροπορικών µεταφορών
µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη :
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
την γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

1,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2,

1
2

ΕΕ C 234, 30.9.2003, σ. 21.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην ΕΕ), κοινή θέση του Συµβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2003 (ΕΕ C 54 Ε,
2.3.2004, σ. 33), θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ) και απόφαση του Συµβουλίου της 14ης Απριλίου 2004.
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα :
(1)

Οι σχέσεις στον τοµέα των διεθνών αεροµεταφορών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών
διέπονται παραδοσιακά από διµερείς συµφωνίες περί αεροπορικών µεταφορών µεταξύ
κρατών µελών και τρίτων χωρών, τα παραρτήµατά τους και άλλες διµερείς και πολυµερείς
διευθετήσεις.

(2)

Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις υποθέσεις
C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 και C-476/98 η
Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα ως προς ορισµένες πτυχές των εν λόγω
συµφωνιών.

(3)

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο διασαφήνισε επίσης το δικαίωµα των κοινοτικών
αεροµεταφορέων να επωφελούνται από το δικαίωµα εγκατάστασης εντός της Κοινότητας,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πρόσβασης στην αγορά χωρίς διακρίσεις.

(4)

Όταν είναι προφανές ότι το αντικείµενο µιας συµφωνίας εµπίπτει εν µέρει στην αρµοδιότητα
της Κοινότητας και εν µέρει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, είναι ουσιαστικό να
διασφαλίζεται η στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και των κοινοτικών θεσµικών
οργάνων, τόσο κατά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης και σύναψής τους, όσο και κατά την
εκπλήρωση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται. Η εν λόγω υποχρέωση συνεργασίας
απορρέει από την απαίτηση ενότητας κατά την διεθνή εκπροσώπηση της Κοινότητας. Τα
κοινοτικά όργανα και τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να εξασφαλίσουν εν προκειµένω τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία.
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(5)

Η διαδικασία συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής η οποία θεσπίζεται µε τον
παρόντα κανονισµό δεν θα πρέπει να θίγει την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ της
Κοινότητας και των κρατών µελών, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, όπως ερµηνεύεται από
το ∆ικαστήριο.

(6)

Όλες οι υφιστάµενες διµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών, οι οποίες
περιλαµβάνουν διατάξεις αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο, θα πρέπει να τροποποιηθούν ή
να αντικατασταθούν από νέες συµφωνίες οι οποίες συνάδουν πλήρως µε το κοινοτικό δίκαιο.

(7)

Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις της Συνθήκης, και ειδικότερα το άρθρο 300, τα κράτη µέλη
µπορούν ενδεχοµένως να θελήσουν να τροποποιήσουν υφιστάµενες συµφωνίες και να
λάβουν µέτρα για την διασφάλιση της εφαρµογής τους, έως ότου τεθεί σε ισχύ συµφωνία
συναφθείσα από την Κοινότητα.

(8)

Είναι ουσιαστικό να διασφαλιστεί ότι το κράτος µέλος το οποίο διεξάγει διαπραγµατεύσεις
λαµβάνει υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, τα ευρύτερα κοινοτικά συµφέροντα και τις εν εξελίξει
κοινοτικές διαπραγµατεύσεις.

(9)

Εάν κράτος µέλος επιθυµεί να εµπλέξει τους αεροµεταφορείς στη διαπραγµατευτική
διαδικασία, όλοι οι αεροµεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτεια του
συγκεκριµένου κράτους µέλους πρέπει να τύχουν ίσης µεταχείρισης.
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(10) Η εγκατάσταση στην επικράτεια ενός κράτους µέλους υποδηλώνει την αποτελεσµατική και
πραγµατική άσκηση της δραστηριότητας του αεροµεταφορέα µέσω σταθερών
διακανονισµών. Η νοµική µορφή της εν λόγω εγκατάστασης, είτε πρόκειται για
υποκατάστηµα είτε για θυγατρική µε νοµική προσωπικότητα δεν θα πρέπει να αποτελεί
εν προκειµένω τον καθοριστικό παράγοντα. Όταν επιχείρηση εγκαθίσταται στην επικράτεια
πλειόνων κρατών µελών, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι,
προκειµένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση του εθνικού δικαίου, εκάστη των
εγκαταστάσεων αυτών πληροί τις προϋποθέσεις που µπορεί, σύµφωνα µε το κοινοτικό
δίκαιο, να επιβάλλει το εθνικό δίκαιο που διέπει τις δραστηριότητές της.
(11) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώµατα των κοινοτικών αεροµεταφορέων δεν
περιορίζονται αδικαιολόγητα, δεν θα πρέπει να εισάγονται στις διµερείς αεροπορικές
συµφωνίες νέες ρυθµίσεις που να µειώνουν τον αριθµό των κοινοτικών αεροµεταφορέων που
µπορούν να ορισθούν για την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών σε δεδοµένη αγορά.
(12) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαφανείς διαδικασίες µη εισάγουσες δυσµενείς
διακρίσεις για την κατανοµή των µεταφορικών δικαιωµάτων µεταξύ κοινοτικών
αεροµεταφορέων. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών αυτών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
λαµβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη να διατηρηθεί η συνέχεια των αεροπορικών
µεταφορών.
(13) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα
µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1.
(14) Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επικαλεστεί το απόρρητο των διατάξεων των διµερών
συµφωνιών που έχει διαπραγµατευθεί και να ζητήσει από την Επιτροπή να µη δώσει τις
πληροφορίες σε άλλα κράτη µέλη.

1

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(15) Στις 2 ∆εκεµβρίου 1987, το Βασίλειο της Ισπανίας και το Ηνωµένο Βασίλειο συµφώνησαν
στο Λονδίνο σε κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών ρυθµίσεις για την
τόνωση της συνεργασίας ως προς τη χρήση του αεροδροµίου του Γιβραλτάρ. Οι εν λόγω
ρυθµίσεις δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή.
(16) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, κυρίως ο συντονισµός των
διαπραγµατεύσεων µε τρίτες χώρες µε σκοπό τη σύναψη συµφωνιών περί αεροπορικών
µεταφορών, η αναγκαιότητα διασφάλισης εναρµονισµένης προσέγγισης κατά την υλοποίηση
και εφαρµογή των εν λόγω συµφωνιών καθώς και η εξακρίβωση της συµµόρφωσής τους προς
το κοινοτικό δίκαιο δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, και κατά
συνέπεια, λόγω του ότι το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού καλύπτει ολόκληρη
την Κοινότητα, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα, σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
δύναται να θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή θεσπίζεται
στο προαναφερθέν άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν προχωρεί πέραν των αναγκαίων για την
επίτευξη των εν λόγω στόχων,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
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Άρθρο 1
Κοινοποίηση στην Επιτροπή
1.

Ένα κράτος µέλος δύναται, µε την επιφύλαξη των σχετικών αρµοδιοτήτων της Κοινότητας

και των κρατών µελών, να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τρίτη χώρα για τη σύναψη νέας συµφωνίας
ή την τροποποίηση υφιστάµενης συµφωνίας περί αεροπορικών µεταφορών, των παραρτηµάτων της
ή άλλου σχετικού διµερούς ή πολυµερούς διακανονισµού, το αντικείµενό των οποίων εµπίπτει εν
µέρει στην αρµοδιότητα της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι :
-

στις διαπραγµατεύσεις περιλαµβάνονται και τυχόν συναφείς τυποποιηµένες ρήτρες, τις οποίες
έχουν εκπονήσει και θεσπίσει από κοινού η Κοινότητα και τα κράτη µέλη, και

-

τηρείται η διαδικασία κοινοποίησης των παραγράφων 2, 3 και 4.

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή καλείται να συµµετάσχει ως παρατηρητής στις διαπραγµατεύσεις
αυτές.
2.

Όταν κράτος µέλος προτίθεται να αρχίσει διαπραγµατεύσεις, γνωστοποιεί γραπτώς την

πρόθεσή του στην Επιτροπή. Η γνωστοποίηση αυτή περιλαµβάνει αντίγραφο της υφιστάµενης
συµφωνίας, εφόσον είναι διαθέσιµο, τυχόν άλλα συναφή έγγραφα, αναφορά των διατάξεων που θα
συζητηθούν στις διαπραγµατεύσεις, τους στόχους των διαπραγµατεύσεων, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω γνωστοποίηση στα κράτη µέλη
και, µετά από αίτησή τους, τα συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του
απορρήτου.
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Η πληροφορία διαβιβάζεται τουλάχιστον ένα ηµερολογιακό µήνα πριν από την προβλεπόµενη
ηµεροµηνία για την έναρξη των επίσηµων διαπραγµατεύσεων µε την τρίτη χώρα. Εάν, λόγω
εξαιρετικών περιστάσεων, οι επίσηµες διαπραγµατεύσεις πρόκειται να αρχίσουν νωρίτερα από την
προθεσµία του ενός µηνός, το κράτος µέλος διαβιβάζει τη σχετική πληροφορία το ταχύτερο
δυνατό.
3.

Τα κράτη µέλη δύνανται να διαβιβάσουν τις παρατηρήσεις τους στο κράτος µέλος το οποίο

γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αρχίσει διαπραγµατεύσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Κατά
την διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων, το εν λόγω κράτος µέλος λαµβάνει υπόψη του, στο µέτρο
του δυνατού, τις συγκεκριµένες παρατηρήσεις.
4.

Αν, µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης της παραγράφου 2,

η Επιτροπή καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι διαπραγµατεύσεις ενδέχεται :
-

να υπονοµεύσουν τους στόχους των διαπραγµατεύσεων που έχει αναλάβει η Κοινότητα µε
την εν λόγω τρίτη χώρα, και/ή

-

να οδηγήσουν σε συµφωνία µη συµβατή µε το κοινοτικό δίκαιο

ενηµερώνει σχετικά το κράτος µέλος.

Άρθρο 2
∆ιαβουλεύσεις µε τους άµεσα ενδιαφεροµένους και συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις
Καθόσον οι αεροµεταφορείς και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη πρόκειται να εµπλακούν στις
διαπραγµατεύσεις του άρθρου 1, τα κράτη µέλη µεταχειρίζονται ισότιµα όλους τους κοινοτικούς
αεροµεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στα εδάφη τους, στα οποία ισχύει η Συνθήκη.

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 157/ 14
_______________________________________________________________________________

Άρθρο 3
Απαγόρευση εισαγωγής πλέον περιοριστικών ρυθµίσεων
Κανένα κράτος µέλος δεν συµφωνεί µε τρίτη χώρα νέες ρυθµίσεις που να µειώνουν, είτε ως προς
το σύνολο της αγοράς αεροµεταφορών µεταξύ των δύο µερών είτε ως προς συγκεκριµένα ζεύγη
πόλεων, τον αριθµό των κοινοτικών µεταφορέων οι οποίοι µπορούν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
ρυθµίσεις, να διοριστούν για την παροχή υπηρεσιών µεταξύ της επικράτειάς τους και της εν λόγω
τρίτης χώρας.

Άρθρο 4
Σύναψη συµφωνιών
1.

Μόλις υπογραφεί η συµφωνία,, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή

το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µαζί µε τα τυχόν συναφή έγγραφα.
2.

Εφόσον οι διαπραγµατεύσεις κατέληξαν σε συµφωνία περιλαµβάνουσα τις τυποποιηµένες

συναφείς ρήτρες του άρθρου 1 παράγραφος 1, το κράτος µέλος είναι εξουσιοδοτηµένο να συνάψει
τη συµφωνία.
3.

Εάν οι διαπραγµατεύσεις κατέληξαν σε συµφωνία µη περιλαµβάνουσα τις οικείες

τυποποιηµένες ρήτρες του άρθρου 1 παράγραφος 1, το κράτος µέλος εξουσιοδοτείται σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 2, να συνάψει τη συµφωνία εφόσον αυτό δεν θίγει το
αντικείµενο και το σκοπό της κοινής πολιτικής µεταφορών της Κοινότητας. Το κράτος µέλος
µπορεί να εφαρµόσει προσωρινά τη συµφωνία, µέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία.
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4.

Ανεξαρτήτως των παραγράφων 2 και 3, εάν η Επιτροπή διαπραγµατεύεται ενεργά µε

την εν λόγω τρίτη χώρα βάσει ειδικής εντολής ως προς τη χώρα, ή βάσει της απόφασης 2004/ /ΕΚ
του Συµβουλίου της

µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγµατεύσεις

µε τρίτες χώρες για την αντικατάσταση ορισµένων διατάξεων σε υφιστάµενες διµερείς συµφωνίες
από συµφωνία της Κοινότητας1, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µπορεί να εξουσιοδοτηθεί,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, να εφαρµόσει προσωρινά και/ή να
συνάψει τη συµφωνία.
Άρθρο 5
Κατανοµή µεταφορικών δικαιωµάτων
Όταν κράτος µέλος συνάπτει συµφωνία ή τροποποιεί συµφωνία ή τα παραρτήµατά της, µε τα οποία
προβλέπονται περιορισµοί στη χρήση των µεταφορικών δικαιωµάτων ή στον αριθµό των
κοινοτικών αεροµεταφορέων που είναι επιλέξιµοι για να µπορούν να επωφεληθούν από τα
µεταφορικά δικαιώµατα, το εν λόγω κράτος µέλος διασφαλίζει την κατανοµή των µεταφορικών
δικαιωµάτων µεταξύ των επιλέξιµων κοινοτικών αεροµεταφορέων βάσει διαφανούς διαδικασίας
που δεν εισάγει δυσµενείς διακρίσεις.
Άρθρο 6
∆ηµοσίευση των διαδικασιών
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµελλητί την Επιτροπή σχετικά µε τις διαδικασίες που θα
εφαρµόζουν για τους σκοπούς του άρθρου 5 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 2. Για λόγους
ενηµέρωσης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αυτές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός οκτώ εβδοµάδων από τη γνωστοποίησή τους. Τυχόν
νέες διαδικασίες και µεταγενέστερες αλλαγές των διαδικασιών γνωστοποιούνται στην Επιτροπή
οκτώ τουλάχιστον εβδοµάδες πριν τεθούν σε ισχύ, ώστε να µπορέσει η Επιτροπή να εξασφαλίσει
τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στο εν λόγω
διάστηµα.

1

ΕΕ L
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Άρθρο 7
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 11 του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των
κοινοτικών αεροµεταφορικών σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών 1.
2.

Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παράγραφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 8
Απόρρητο
Κατά την κοινοποίηση στην Επιτροπή των διαπραγµατεύσεων και της έκβασής τους, όπως
προβλέπεται στα άρθρα 1 και 4, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν σαφώς την Επιτροπή εάν κάποιες
πληροφορίες που περιέχονται στις κοινοποιήσεις πρέπει να θεωρηθούν απόρρητες και εάν µπορούν
να ανακοινωθούν στα άλλα κράτη µέλη. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι
πληροφορίες που χαρακτηρίζονται απόρρητες να αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής2.

1

2

ΕΕ L 240, 24.8.1992, σ. 8. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284,
31.10.2003, σ. 1).
ΕΕ L 145, 31.05.2001, σ. 43.
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Άρθρο 9
Γιβραλτάρ
1.

Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στο αεροδρόµιο του Γιβραλτάρ νοείται ως µη θίγουσα

τις αµοιβαίες νοµικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον αφορά
τις διαφορές τους στο θέµα της κυριαρχίας επί του εδάφους στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόµιο.
2.

Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στο αεροδρόµιο του Γιβραλτάρ αναστέλλεται µέχρις

ότου τεθούν σε εφαρµογή οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στην Κοινή ∆ήλωση των Υπουργών
Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας ∆εκεµβρίου 1987.
Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου θα ενηµερώσουν το Συµβούλιο για την
ηµεροµηνία έναρξης της εν λόγω εφαρµογής.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τριακοστή 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.
Strasbourg, le 29.4.2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ 848/2004/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προώθηση οργανώσεων
που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 13, παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2,

1
2

ΕΕ C 80, 30.3.2004, σ. 115.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου
2004 (ΕΕ C 95 Ε, 20.4.2004, σ. 1), θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου
2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου
της 20ής Απριλίου 2004.
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Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεµελιώδη αρχή του κοινοτικού
δικαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3, παράγραφος 2 της Συνθήκης και έχει
διασαφηνισθεί από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύµφωνα
µε τη Συνθήκη, η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα
καθήκοντα και στόχους της Κοινότητας, η οποία έχει την υποχρέωση να την προωθεί σε όλα
τα πεδία κοινοτικής δράσης.

(2)

Το άρθρο 13, παράγραφος 1 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί το Συµβούλιο να αναλάβει
κατάλληλη δράση για την καταπολέµηση όλων των διακρίσεων λόγω, µεταξύ άλλων, φύλου.
∆υνάµει του άρθρου 13, παράγραφος 2, όταν το Συµβούλιο θεσπίζει κοινοτικά µέτρα
ενθάρρυνσης, εκτός από την εναρµόνιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των
κρατών µελών, προς υποστήριξη των δράσεων των κρατών µελών οι οποίες αναλαµβάνονται
για να συµβάλλουν στην υλοποίηση του στόχου αυτού, αποφασίζει σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης.

(3)

Το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει
κάθε διάκριση λόγω φύλου, ενώ το άρθρο 23 θεσπίζει την αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών
και γυναικών σε όλους τους τοµείς.

(4)

Η εµπειρία της δράσης σε κοινοτικό επίπεδο κατέδειξε ότι η προαγωγή της ισότητας των
φύλων απαιτεί, στην πράξη, ένα συνδυασµό µέτρων, και ιδίως νοµοθετικών πράξεων και
πρακτικών δράσεων που αλληλοενισχύονται.

(5)

Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση τονίζει τη συµµετοχή των
πολιτών στη χάραξη και εφαρµογή των πολιτικών, της συµµετοχής της κοινωνίας των
πολιτών και των οργανώσεων που την απαρτίζουν και την πιο αποτελεσµατική και διάφανη
διαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών.
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(6)

Η Τέταρτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις Γυναίκες που έγινε στο Πεκίνο ενέκρινε, στις
15 Σεπτεµβρίου 1995, διακήρυξη και πλατφόρµα δράσης που καλούν τις κυβερνήσεις, τη
διεθνή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών να λάβουν στρατηγικά µέτρα για την
εξάλειψη των διακρίσεων έναντι των γυναικών καθώς και των εµποδίων στην ισότητα των
φύλων.

(7)

Το Συµβούλιο, µε την απόφαση 2001/51/ΕΚ1, θέσπισε ένα πρόγραµµα κοινής δράσης
σχετικά µε την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι
δράσεις αυτές θα πρέπει να συµπληρωθούν από µέτρα υποστήριξης στους σχετικούς τοµείς.

(8)

Οι θέσεις του προϋπολογισµού Α-3037 (αριθ. ΑΒΒ 040501) και Α-3046 (αριθ. ΑΒΒ 040503)
του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2003 και για τα
προηγούµενα έτη προορίζονταν για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών και
των γυναικείων οργανώσεων που εργάζονται για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών
και γυναικών.

(9)

Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για
τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, στο εξής καλούµενος «δηµοσιονοµικός κανονισµός», απαιτεί
να θεσπισθεί βασική νοµική πράξη για την κάλυψη των υφιστάµενων µέτρων υποστήριξης, η
οποία να ευθυγραµµίζεται προς τις διατάξεις του.

(10) Οι δραστηριότητες ορισµένων οργανώσεων συµβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των
φύλων, ιδίως στην περίπτωση των κοινοτικών µέτρων που απευθύνονται ειδικά στις γυναίκες.

1
2

ΕΕ L 17, 19.1.2001, σ. 22.
ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
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(11) Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών, το οποίο περιλαµβάνει τις περισσότερες
γυναικείες οργανώσεις που υπάρχουν στα δεκαπέντε κράτη µέλη και το οποίο αριθµεί
περισσότερα από τρεις χιλιάδες µέλη, διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά την
προώθηση, την παρακολούθηση και τη διάδοση των κοινοτικών µέτρων που απευθύνονται
στις γυναίκες και αποσκοπούν στην επίτευξη της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η
δράση του εντάσσεται σε µια προοπτική γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
(12) Εποµένως, θα πρέπει να εγκριθεί ένα διαρθρωµένο πρόγραµµα µε σκοπό την οικονοµική
υποστήριξη των οργανώσεων αυτών, µε τη µορφή επιδότησης λειτουργίας για
δραστηριότητες µε στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της ισότητας των
φύλων ή ενός στόχου ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τοµέα αυτόν και µε τη µορφή επιδοτήσεων για δράση.
(13) Το παρόν πρόγραµµα προσφέρει ευρεία γεωγραφική κάλυψη λόγω του ότι η νέα Συνθήκη
Προσχώρησης υπεγράφη στις 16 Απριλίου 2003 και του ότι η Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο (Συµφωνία ΕΟΧ) προβλέπει αυξηµένη συνεργασία στον τοµέα της
ισότητας των φύλων, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της,
αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), αφετέρου.
Στη Συµφωνία ΕΟΧ καθορίζονται οι διαδικασίες συµµετοχής των κρατών της ΕΖΕΣ, που
αποτελούν µέρος της Συµφωνίας ΕΟΧ, στα κοινοτικά προγράµµατα του τοµέα αυτού.
Εξάλλου, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συµµετοχής της Ρουµανίας και της
Βουλγαρίας στο παρόν πρόγραµµα, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στις
Ευρωπαϊκές Συµφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και στις αποφάσεις των αντίστοιχων
Συµβουλίων Σύνδεσης, και της Τουρκίας, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στη
Συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας,
µε την οποία θεσπίζονται οι γενικές αρχές για τη συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας
στα κοινοτικά προγράµµατα1.

1

ΕΕ L 61, 2.3.2002, σ. 29.
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(14) Κατά τον καθορισµό των διαδικασιών χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.
(15) Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ένα χρηµατοδοτικό
πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33 της
διοργανικής συµφωνίας, της 6ης Μαΐου του 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της
διαδικασίας του προϋπολογισµού1, για την αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή µέσα στα
πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.
(16) Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, της
24ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε τις βασικές πράξεις για τις επιδοτήσεις, προβλέπει, κατ’
εξαίρεσιν, την εισαγωγή στο παρόν πρόγραµµα µεταβατικών ρητρών για την περίοδο
επιλεξιµότητας της δαπάνης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:
Άρθρο 1
Στόχος του προγράµµατος
1.

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραµµα κοινοτικής δράσης (εφεξής: «το πρόγραµµα»),για

την προώθηση οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.

1

ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνία η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2003/429/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147, 14.6.2003, σ. 25).
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2.

Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων τέτοιων

οργανώσεων, το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας ή µια συγκεκριµένη δράση των οποίων εξυπηρετεί
στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών ή
επιδιώκει στόχο ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τοµέα αυτόν.
3.

Το πρόγραµµα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2004 και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Άρθρο 2
Πρόσβαση στο πρόγραµµα

1.

Για να είναι επιλέξιµη για επιδότηση, µία οργάνωση που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκό

επίπεδο στον τοµέα της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, πρέπει να πληροί τις διατάξεις του
Παραρτήµατος και οι δραστηριότητές της πρέπει:
α)

να συµβάλλουν στην ανάπτυξη και στην εφαρµογή κοινοτικών δράσεων για την προώθηση
της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών·

β)

να συµφωνούν µε τις αρχές στις οποίες βασίζεται, και µε τις νοµικές διατάξεις από τις οποίες
διέπεται, η κοινοτική δράση στον τοµέα της πολιτικής για την ισότητα µεταξύ ανδρών και
γυναικών·

γ)

να έχουν διεθνική διάσταση.

2.

Η εν λόγω οργάνωση πρέπει να έχει συσταθεί νοµικά περισσότερο από ένα χρόνο πριν και να

ενεργεί µόνη της ή µε τη µορφή διαφόρων συντονιστικών ενώσεων.
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Άρθρο 3
Συµµετοχή τρίτων χωρών
Εκτός από τις οργανώσεις που είναι εγκατεστηµένες στα κράτη µέλη, η συµµετοχή στο πρόγραµµα
είναι ανοικτή και σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι εγκατεστηµένες:
α)

στα προσχωρούντα κράτη που υπέγραψαν τη Συνθήκη Προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003·

β)

στις χώρες ΕΖΕΣ / ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στη Συµφωνία ΕΟΧ·

γ)

στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία, εφόσον οι όροι της συµµετοχής τους καθορισθούν
σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Συµφωνίες, τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και τις αποφάσεις
των αντίστοιχων Συµβουλίων Σύνδεσης·

δ)

στην Τουρκία, εφόσον οι όροι της συµµετοχής της καθορισθούν σύµφωνα µε τη
Συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας,
µε την οποία θεσπίζονται οι γενικές αρχές για τη συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας
στα κοινοτικά προγράµµατα.
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Άρθρο 4
Επιλογή δικαιούχων
1.

Οι επιδοτήσεις λειτουργίας χορηγούνται απευθείας στους δικαιούχους που αναφέρονται στο

σηµείο 2.1 του Παραρτήµατος.
2.

Η χορήγηση επιδότησης λειτουργίας βάσει ενός µόνιµου προγράµµατος εργασίας ή η

χορήγηση επιδότησης για µια συγκεκριµένη δράση, σε οργάνωση που επιδιώκει στόχο γενικού
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να πληροί τα γενικά
κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα. Οι οργανώσεις που δικαιούνται να λάβουν επιδοτήσεις
σύµφωνα µε τα σηµεία 2.2 και 2.3 του Παραρτήµατος επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων.
Άρθρο 5
Χορήγηση της επιδότησης
1.

Επιδοτήσεις λειτουργίας που χορηγούνται σύµφωνα µε τα σηµεία 2.1 και 2.2 του

Παραρτήµατος σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών µπορούν να καλύπτουν µόνο το 80% κατ’ ανώτατο όριο του
συνόλου των επιλέξιµων δαπανών της οργάνωσης για το ηµερολογιακό έτος για το οποίο
χορηγούνται.
2.

Σύµφωνα µε το άρθρο 113, παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, και λόγω της

φύσης των οργανώσεων τις οποίες αφορά η παρούσα απόφαση, ισχύει παρέκκλιση από την αρχή
της βαθµιαίας µείωσης για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος.
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Άρθρο 6
Χρηµατοδοτικές διατάξεις
1.

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του προγράµµατος για την περίοδο από το 2004

έως το 2005 είναι 2,2 εκατοµµύρια EUR.
2.

Η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις µέσα στα όρια των

δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Άρθρο 7
Μεταβατικές ρήτρες
Για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται το 2004, η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών µπορεί να
αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2004, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν είναι προγενέστερες της
ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση επιδότησης, ούτε της έναρξης του
δηµοσιονοµικού έτους του δικαιούχου.
Κατά το 2004, στην περίπτωση δικαιούχων το δηµοσιονοµικό έτος των οποίων αρχίζει πριν από
την 1η Μαρτίου, παρέχεται δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση να έχει υπογραφεί η
συµφωνία επιδότησης εντός των πρώτων τεσσάρων µηνών από την έναρξη του δηµοσιονοµικού
έτους του δικαιούχου, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 112, παράγραφος 2, του δηµοσιονοµικού
κανονισµού. Σε αυτήν την περίπτωση, η συµφωνία επιδότησης θα πρέπει να έχει υπογραφεί το
αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004.
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Άρθρο 8
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Η εν λόγω έκθεση
βασίζεται στα αποτελέσµατα που επέτυχαν οι δικαιούχοι και αξιολογεί, ιδίως, την
αποτελεσµατικότητά τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1 και
στο Παράρτηµα.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Strasbourg, 29.4.2004
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

∆ραστηριότητες προς υποστήριξη
Ο γενικός στόχος που καθορίζεται στο άρθρο 1 αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινοτικής
δράσης στον τοµέα της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και στην αύξηση της
αποτελεσµατικότητας της δράσης αυτής, µέσω της οικονοµικής υποστήριξης οργανώσεων
που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της ισότητας µεταξύ γυναικών
και ανδρών, συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών.

1.1

Στις δραστηριότητες των οργανώσεων που εργάζονται στον τοµέα της ισότητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών, που µπορούν να συµβάλουν στην ενίσχυση και αύξηση της
αποτελεσµατικότητας της κοινοτικής δράσης, περιλαµβάνονται οι ακόλουθες:
–

αντιπροσώπευση ενδιαφεροµένων µερών σε κοινοτικό επίπεδο,

–

ενέργειες ευαισθητοποίησης µε σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδίως
µέσω µελετών, εκστρατειών και σεµιναρίων,

–

διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την κοινοτική δράση στον τοµέα της ισότητας των
φύλων,

–

δράση που ευνοεί, µεταξύ άλλων, τον συνδυασµό του οικογενειακού και
επαγγελµατικού βίου, τη συµµετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων, την
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, των στερεότυπων που βασίζονται στο
φύλο και των διακρίσεων στο χώρο εργασίας,

−

µέτρα για την ενθάρρυνση της συνεργασίας µε γυναικείες οργανώσεις στις τρίτες χώρες
και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την κατάσταση των γυναικών
παγκοσµίως.
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1.2

Στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών, στο πλαίσιο της αντιπροσώπευσης
και του συντονισµού των µη κυβερνητικών γυναικείων οργανώσεων και της ενηµέρωσης των
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων, για θέµατα που
αφορούν τις γυναίκες, περιλαµβάνονται οι ακόλουθες:
–

παρακολούθηση της πλατφόρµας δράσης του Πεκίνου (Ηνωµένα Έθνη),

–

εργασίες για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας όσον αφορά την ισότητα των
φύλων και για την ένταξη των γυναικών σε όλους τους τοµείς της πολιτικής,

–

συµµετοχή σε συνεδριάσεις και συνέδρια για την ισότητα των φύλων,

–

ανάληψη δράσης προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι απόψεις και τα συµφέροντα των
γυναικών περιλαµβάνονται στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, ενθαρρύνοντας ιδίως
τη συµµετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων,

–

ενίσχυση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στη διαδικασία της διεύρυνσης της
ΕΕ και ανάπτυξη της συνεργασίας µε τις γυναικείες οργανώσεις στα προσχωρούντα
κράτη µέλη.

2.

Εφαρµογή των προς υποστήριξη δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες που διεξάγονται από τις οργανώσεις που είναι επιλέξιµες να λάβουν
επιδότηση από την Κοινότητα δυνάµει του προγράµµατος, εµπίπτουν σε ένα από τα
ακόλουθα µέρη:
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2.1. Μέρος 1: µόνιµες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών, τα µέλη του οποίου
είναι, µεταξύ άλλων, γυναικείες οργανώσεις στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
–

πρέπει να είναι ελεύθερη να επιλέγει τα µέλη της,

–

πρέπει να είναι ελεύθερη να διεξάγει τις δραστηριότητές της σύµφωνα µε το
σηµείο 1.2.

2.2. Μέρος 2: µόνιµες δραστηριότητες µιας οργάνωσης µε σκοπό την επίτευξη ενός στόχου
γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της ισότητας των φύλων ή ενός στόχου ο
οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτόν.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2, αυτό αφορά µία µη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία αναπτύσσει
δραστηριότητες αποκλειστικά προκειµένου να επιτευχθεί η ισότητα µεταξύ γυναικών και
ανδρών ή µία οργάνωση µε ευρύτερο σκοπό, µέρος των δραστηριοτήτων της οποίας
διεξάγεται αποκλειστικά υπέρ της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών.
Μια ετήσια επιδότηση λειτουργίας είναι δυνατόν να χορηγείται για την υποστήριξη της
υλοποίησης του µονίµου προγράµµατος εργασίας µιας τέτοιας οργάνωσης.
2.3. Μέρος 3: συγκεκριµένες δράσεις µιας οργάνωσης µε σκοπό την επίτευξη ενός στόχου
γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών ή
ενός στόχου ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τοµέα αυτόν.
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3.

Επιλογή των δικαιούχων

3.1. Επιδότηση λειτουργίας µπορεί να χορηγείται απευθείας στο Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών
σύµφωνα µε το µέρος 1 του προγράµµατος κατόπιν έγκρισης κατάλληλου σχεδίου εργασιών
και προϋπολογισµού.
3.2. Οι οργανώσεις που δικαιούνται να λάβουν επιδότηση λειτουργίας σύµφωνα µε το µέρος 2
του προγράµµατος επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
3.3. Οι οργανώσεις που δικαιούνται να λάβουν επιδότηση για συγκεκριµένη δράση σύµφωνα µε
το µέρος 3 του προγράµµατος επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
4.

Έλεγχοι και λογιστικοί έλεγχοι

4.1. Ο δικαιούχος επιδότησης λειτουργίας πρέπει να είναι σε θέση να θέτει στη διάθεση της
Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
του έτους για το οποίο χορηγήθηκε η επιδότηση, συµπεριλαµβανοµένης της επαληθευµένης
κατάστασης των λογαριασµών, για µια περίοδο πέντε ετών η οποία υπολογίζεται από την
τελευταία πληρωµή. Ο δικαιούχος επιδότησης φροντίζει ώστε, εφόσον χρειασθεί, τα
δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων ή των µελών των οργανώσεων να
τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής.
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4.2. Η Επιτροπή, είτε άµεσα µέσω του προσωπικού της είτε µέσω κάθε άλλου ειδικευµένου
εξωτερικού οργανισµού της επιλογής της, δικαιούται να πραγµατοποιεί λογιστικό έλεγχο
σχετικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιήθηκε η επιδότηση. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δυνατόν να
πραγµατοποιούνται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας επιδότησης, καθώς
και κατά τη διάρκεια της περιόδου των πέντε ετών που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
πληρωµής του υπολοίπου της επιδότησης. Τα αποτελέσµατα του λογιστικού αυτού ελέγχου
µπορούν, ενδεχοµένως, να οδηγήσουν σε αποφάσεις για ανάκτηση από την Επιτροπή.
4.3. Το προσωπικό της Επιτροπής καθώς και το εντεταλµένο από την Επιτροπή εξωτερικό
προσωπικό πρέπει να έχει κατάλληλο δικαίωµα πρόσβασης, ιδίως στα γραφεία του
δικαιούχου, καθώς και σε όλες αυτές τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των
πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή, όπως, ενδεχοµένως, απαιτείται για την διεξαγωγή των
λογιστικών αυτών ελέγχων.
4.4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης
(OLAF) έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε την Επιτροπή, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση.
4.5. Προκειµένου να προστατεύει τα οικονοµικά συµφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από
την απάτη και τις λοιπές παρατυπίες, η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτηµένη να πραγµατοποιεί
ελέγχους και επαληθεύσεις επιτοπίως, στο πλαίσιο του προγράµµατος, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου1. Εφόσον χρειασθεί, διεξάγονται
έρευνες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), οι οποίες
διέπονται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου2.
=====================

1
2

ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2.
ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/41/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για την κατάργηση ορισµένων οδηγιών σχετικών µε την υγιεινή των τροφίµων
και τους υγειονοµικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισµένων
προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και
για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου
και της απόφασης 95/408/EK του Συµβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 37, 95
και 152 παράγραφος 4 σηµείο β),
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,
αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3,

1
2
3

ΕΕ C 365 E, 19.12.2000, σ. 132.
ΕΕ C 155 της 29.5.2001, σ. 39.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 48
E, 24.2.2004, p. 131) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 (δεν
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

∆ιάφορες οδηγίες καθορίζουν κανόνες για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων και για
την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(2)

Οι ακόλουθες πράξεις περιέχουν νέους κανόνες που αναδιατυπώνουν και επικαιροποιούν
τους κανόνες των οδηγιών αυτών:
−

Κανονισµός (ΕΚ).../2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της …
για την υγιεινή των τροφίµων1,

−

Κανονισµός (ΕΚ).../2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ... για
τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης2,

−

Κανονισµός (ΕΚ).../2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της …
για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο3, και

−

Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για τους κανόνες
υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή και εισαγωγή
προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση4.

1
2
3
4

Βλ. σελ. ... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
Βλ. σελ. ... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
Βλ. σελ. ... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
ΕΕ L 18, 23.1.2003, σ. 11.
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(3)

Είναι εποµένως σκόπιµο να καταργηθούν οι προηγούµενες οδηγίες. ∆εδοµένου ότι ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. .../2004* προβλέπει την κατάργηση της οδηγίας 93/43/EOK του
Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για την υγιεινή των τροφίµων1, η παρούσα οδηγία
καταργεί µόνο τις οδηγίες σχετικά µε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(4)

Οι απαιτήσεις της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ2 θα πρέπει να συνεχίζουν εφαρµοζόµενες µόνον επί
των εισαγωγών ζώντων ζώων επειδή οι νέοι κανόνες υγιεινής και η οδηγία 2002/99/ΕΚ θα
την αντικαταστήσουν όσον αφορά το νωπό κρέας και τα προϊόντα αυτού.

(5)

Είναι, εντούτοις, απαραίτητο να προβλεφθεί να παραµείνουν σε ισχύ ορισµένοι εκτελεστικοί
κανόνες εν αναµονή της λήψης των απαραίτητων µέτρων στο νέο νοµικό πλαίσιο.

(6)

Τροποποιήσεις στην οδηγία 89/662/EOK3 του Συµβουλίου, στην οδηγία 92/118/EOK4 του
Συµβουλίου και στην απόφαση 95/408/EK5 του Συµβουλίου είναι επίσης απαραίτητες για να
ληφθεί υπόψη η αναδιατύπωση,

*
1
2

3

4

5

ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. πρώτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
ΕΕ L 175, 19.7.1993, σ. 1.
Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1972 περί των υγειονοµικών
προβληµάτων και των υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και
χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (ΕΕ L 302, 31.12.1972,
σ. 28). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003
(ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36).
Οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 1989 σχετικά µε τους
κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 13). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ.
1).
Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των
όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς και των υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και
τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους
προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι
του παραρτήµατος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους
παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 62, 15.3.1993, σ. 49). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/42/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 13, 18.1.2003,
σ. 24).
Απόφαση του Συµβουλίου 95/408/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1995 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες
κατάρτισης, για µια µεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων
χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα προϊόντα ζωικής
προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα µαλάκια (ΕΕ L 243, 11.10.1995, σ. 17).
Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «σχετική ηµεροµηνία» νοείται η ηµεροµηνία
εφαρµογής των κατωτέρω: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. …/2004*, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. …/2004** και
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. …/2004***.
Άρθρο 2
Οι ακόλουθες οδηγίες καταργούνται από τη σχετική ηµεροµηνία:
1)

Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονοµικών προβληµάτων
στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων,1

2)

Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονοµικών
προβληµάτων στον τοµέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών,2

3)

Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1972 περί προβληµάτων
υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων,3

4)

Οδηγία 77/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1976 περί αναζητήσεως τριχινών
κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που προέρχονται από χοιροειδή
κατοικίδια,4

*
**
***
1
2
3
4

ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. πρώτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. δεύτερο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. τρίτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
ΕΕ 121, 29.7.1964, σ. 2012/64. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
95/23/ΕΚ (ΕΕ L 243, 11.10.1995, σ. 7).
ΕΕ L 55, 8.3.1971, σ. 23. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 807/2003.
ΕΕ L 302, 31.12.1972, σ. 24. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 807/2003.
ΕΕ L 26, 31.1.1977, σ. 67. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 807/2003.
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5)

Οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1976 περί υγειονοµικών
προβληµάτων στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων µε βάση το κρέας,1

6)

Οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 περί προβληµάτων
υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων µε βάση το
κρέας,2

7)

Οδηγία 89/362/ΕΟΚ της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 1989 για τις γενικές συνθήκες υγιεινής στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις παραγωγής γάλακτος,3

8)

Οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 1989 σχετικά µε τα προβλήµατα υγείας
και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών,4

9)

Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισµού των
υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων
µαλακίων,5

10)

Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισµού των
υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών
προϊόντων,6

11)

Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 σχετικά µε τους όρους
υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών
κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες,7

1
2
3
4
5
6
7

ΕΕ L 26, 31.1.1977, σ. 85. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 807/2003.
ΕΕ L 47, 21.2.1980, σ. 4. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 807/2003.
ΕΕ L 156, 8.6.1989, σ. 30.
ΕΕ L 212, 22.7.1989, σ. 87. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003.
ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003.
ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 15. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003.
ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 35. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
1999/89/ΕΚ (ΕΕ L 300, 23.11.1999, σ. 17).
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12)

Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1990 για τα υγειονοµικά προβλήµατα
και τα προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου σχετικά µε την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά
του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόµενων θηραµάτων,1

13)

Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονοµικά προβλήµατα και
τα προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου σχετικά µε τη θανάτωση άγριων θηραµάτων και την
εµπορία κρέατός των,2

14)

Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονοµικών
κανόνων για την παραγωγή και την εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά επεξεργασµένου
γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα,3

15)

Οδηγία 92/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τον καθορισµό των ελάχιστων
κανόνων υγιεινής που εφαρµόζονται σε ορισµένα αλιευτικά προϊόντα που λαµβάνονται σε
αλιευτικά σκάφη σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) της οδηγίας
91/493/ΕΟΚ4, και

16)

Οδηγία 94/65/ΕΚ του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1994 περί καθορισµού των
υγειονοµικών κανόνων για την παραγωγή και τη θέση στην αγορά κιµάδων και
παρασκευασµάτων κρέατος.5

1
2
3
4
5

ΕΕ L 268, 24.9.1991, σ. 41. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003.
ΕΕ L 268, 14.9.1992, σ. 35. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003.
ΕΕ L 268, 14.9.1992, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003.
ΕΕ L 187, 7.7.1992, σ. 41.
ΕΕ L 368, 31.12.1994, σ. 10. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003.
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Άρθρο 3
Η οδηγία 92/118/EOK τροποποιείται ως εξής από τη σχετική ηµεροµηνία:
1)

όλες οι αναφορές στα «παραρτήµατα Ι και ΙΙ» αντικαθίστανται από αναφορές στο
«παράρτηµα Ι»,

2)

στο άρθρο 4 παράγραφος 1, οι λέξεις «και του παραρτήµατος ΙΙ όσον αφορά τα θέµατα
δηµόσιας υγείας» διαγράφονται, και

3)

το παράρτηµα ΙΙ καταργείται.
Άρθρο 4

1.

Από τη σχετική ηµεροµηνία, οι παραποµπές στις οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή στο

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 92/118/EOK νοούνται, αναλόγως των συµφραζοµένων, ως παραποµπές
στις εξής πράξεις:
(α)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. …/2004*,

(β)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. …/2004** ή

(γ)

Οδηγία 2002/99/ΕΚ.

2.

Εν αναµονή της θέσπισης µικροβιολογικών κριτηρίων και απαιτήσεων ελέγχου της

θερµοκρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ…./2004***, όλα τα τοιαύτα
κριτήρια ή απαιτήσεις που καθορίζονται στις οδηγίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 ή στο
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 92/118/EOK, ή στους κανόνες εφαρµογής τους, θα συνεχίσουν να
ισχύουν.

*
**
***

ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. δεύτερο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. τρίτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. πρώτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
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3.

Εν αναµονή της θέσπισης των αναγκαίων διατάξεων βάσει του Κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. …/2004*, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …/2004**, του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …/2004*** ή της
οδηγίας 2002/99/ΕΚ, οι κατωτέρω πράξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν τηρουµένων των αναλογιών:
(α)

κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται βάσει των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 2,

(β)

κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται βάσει του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 92/118/EOK, µε
εξαίρεση την απόφαση 94/371/EK1,

(γ)

κανόνες εφαρµογής που θεσπίζονται βάσει της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, και

(δ)

προσωρινοί κατάλογοι τρίτων χωρών και εγκαταστάσεων τρίτων χωρών που καταρτίζονται
σύµφωνα µε την απόφαση 95/408/EK.
Άρθρο 5

1.

Από 1ης Ιανουαρίου 2005, οι κανόνες υγείας των ζώων της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ θα

συνεχίζουν εφαρµοζόµενοι µόνο επί της εισαγωγής ζώντων ζώων.
2.

Από την σχετική ηµεροµηνία, η οδηγία 72/462/ΕΟΚ θα συνεχίσει εφαρµοζόµενη µόνον επί

της εισαγωγής ζώντων ζώων.

*
**
***
1

ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. πρώτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. δεύτερο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
ΕΕ: τίθεται ο αριθµός του κανονισµού, βλ. τρίτο εδάφιο της αιτιολογικής παραγράφου (2).
ΕΕ L 168, 2.7.1994, σ. 34.
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Άρθρο 6
Η οδηγία 89/662/EOK τροποποιείται ως εξής από τη σχετική ηµεροµηνία.
1)

Οι παραποµπές:
(α)

στο άρθρο 1, σε «προϊόντα ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από τις οδηγίες που
απαριθµούνται στο παράρτηµα Α» και

(β)

στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σε «προϊόντα, που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες
που αναφέρονται στο παράρτηµα Α»,

αντικαθίστανται από τους όρους «προϊόντα ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από τις
πράξεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Α».
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2)

Το παράρτηµα Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για τους κανόνες
υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, µεταποίηση, διανοµή και εισαγωγή
προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση*
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.../2004 † του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
…… για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των
όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς και των υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και
τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους
προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι
του παραρτήµατος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους
παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ***
Κανονισµός (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****

*
**
***
****
†
††

ΕΕ L 18, 23.1.2003, σ. 11.
ΕΕ L …… ††
ΕΕ L 62, 15.3.1993, σ. 49. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση
2003/42/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 13, 18.1.2003, σ. 24).
ΕΕ L 273, 10.10.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 117, 13.5.2003, σ. 1).»
ΕΕ: τίθεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία του κανονισµού που αναφέρεται στο 2ο εδάφιο,
αιτιολογική παράγραφος 2.
ΕΕ: τίθενται τα στοιχεία δηµοσίευσης του κανονισµού, βλ. 2ο εδάφιο, αιτιολογική
παράγραφος 2.
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Άρθρο 7
Στην απόφαση 95/408/EK, το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας:
«Άρθρο 9
Η παρούσα απόφαση ισχύει µέχρι τη «σχετική ηµεροµηνία», όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 2004/../EK † του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάργηση
ορισµένων οδηγιών σχετικών µε την υγιεινή των τροφίµων και τους υγειονοµικούς όρους για την
παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισµένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση*.
_______________
*
ΕΕ L.... ††».
Άρθρο 8
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις
για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως τη σχετική ηµεροµηνία το αργότερο.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, οι διατάξεις αυτές παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από την παραποµπή αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο ακριβής τρόπος
αυτής της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

†
††

ΕΕ: να προστεθεί ο αριθµός και η ηµεροµηνία της παρούσας οδηγίας.
ΕΕ: να προστεθούν τα στοιχεία δηµοσίευσης της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 9
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Έγινε στο Στρασβούργο, 29.4.2004
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. COX

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/48/ΕK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,
αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2,

1
2

ΕΕ C 32, 5.2.2004, σ. 15.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 2004.
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Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει την εξάλειψη των περιορισµών της
ελεύθερης κυκλοφορίας και των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, δηµιουργώντας
συγχρόνως περιβάλλον που ευνοεί την καινοτοµία και τις επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την επιτυχία της
εσωτερικής αγοράς. Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι σηµαντική όχι µόνο για
την προώθηση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, αλλά και για την ανάπτυξη της
απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

(2)

Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον εφευρέτη ή
στον δηµιουργό να αποκοµίζει νόµιµο κέρδος από την εφεύρεση ή τη δηµιουργία του. Θα
πρέπει επίσης να επιτρέπει την ευρύτερη δυνατή διάδοση των νέων έργων, ιδεών και
γνώσεων. Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να παρακωλύει την ελευθερία της έκφρασης, την
ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών ή την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου.

(3)

Ωστόσο, χωρίς αποτελεσµατικά µέσα επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η
καινοτοµία και η δηµιουργικότητα αποθαρρύνονται και οι επενδύσεις µειώνονται. Κατά
συνέπεια, είναι αναγκαίο να ληφθεί µέριµνα ώστε το ουσιαστικό δίκαιο της διανοητικής
ιδιοκτησίας, το οποίο σήµερα εµπίπτει σε µεγάλο βαθµό στο κοινοτικό κεκτηµένο, να
εφαρµόζεται αποτελεσµατικά εντός της Κοινότητας. Από την άποψη αυτή, τα µέσα επιβολής
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποκτούν κεφαλαιώδη σηµασία για την επιτυχία
της εσωτερικής αγοράς.
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(4)

Σε διεθνές επίπεδο, όλα τα κράτη µέλη, καθώς και η ίδια η Κοινότητα για τα θέµατα που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, δεσµεύονται από τη συναφθείσα στο πλαίσιο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου συµφωνία για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας
στον τοµέα του εµπορίου («συµφωνία TRIPS»), η οποία εγκρίθηκε, ως τµήµα των
πολυµερών συµφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης, µε την απόφαση 94/800/ΕΚ του
Συµβουλίου 1.

(5)

Η συµφωνία TRIPS περιέχει, ειδικότερα, διατάξεις σχετικές µε τα µέσα επιβολής των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίες αποτελούν κοινούς κανόνες που ισχύουν σε
διεθνές επίπεδο και εφαρµόζονται σε όλα τα κράτη µέλη. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να
θίγει τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών µελών, περιλαµβανοµένων των προβλεποµένων
στη συµφωνία TRIPS.

(6)

Υπάρχουν, εξάλλου, διεθνείς συµβάσεις στις οποίες όλα τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα
µέρη και οι οποίες περιέχουν επίσης διατάξεις σχετικές µε τα µέσα επιβολής των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρόκειται, ειδικότερα, για τη Σύµβαση των Παρισίων
για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, για τη σύµβαση της Βέρνης για την
προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, και για τη σύµβαση της Ρώµης για
την προστασία των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών
φωνογραφηµάτων και των οργανισµών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

(7)

Από τις διαβουλεύσεις που πραγµατοποίησε η Επιτροπή για το θέµα αυτό προκύπτει ότι,
παρά τις διατάξεις της συµφωνίας TRIPS, στα κράτη µέλη εξακολουθούν να υπάρχουν
σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τα µέσα επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας. Για παράδειγµα, οι ρυθµίσεις περί εφαρµογής προσωρινών µέτρων που
χρησιµοποιούνται ειδικότερα για τη διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων, ο υπολογισµός
της αποζηµίωσης ή οι ρυθµίσεις περί εφαρµογής προσωρινών διαταγών ποικίλλουν
σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Σε ορισµένα κράτη µέλη, δεν υπάρχουν µέτρα,
διαδικασίες και µέτρα αποκατάστασης, όπως το δικαίωµα ενηµέρωσης και η απόσυρση,
δαπάναις του παραβάτη, των επίµαχων εµπορευµάτων που έχουν διατεθεί στην αγορά.

1

ΕΕ L 336, 23.12.1994, σ. 1.
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(8)

Οι διαφορές µεταξύ των συστηµάτων που ισχύουν στα κράτη µέλη όσον αφορά τα µέσα
επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας υπονοµεύουν την εύρυθµη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς και δεν επιτρέπουν τη διασφάλιση ισοδύναµου επιπέδου προστασίας
εντός της Κοινότητας. Η εν λόγω κατάσταση δεν ευνοεί την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της
εσωτερικής αγοράς ούτε δηµιουργεί περιβάλλον ευνοϊκό για τον υγιή ανταγωνισµό.

(9)

Οι υπάρχουσες διαφορές οδηγούν επίσης σε αποδυνάµωση του ουσιαστικού δικαίου
διανοητικής ιδιοκτησίας και σε κατακερµατισµό της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα αυτόν. Η
εν λόγω κατάσταση έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της εµπιστοσύνης των επιχειρηµατικών
κύκλων στην εσωτερική αγορά και, κατά συνέπεια, τη µείωση των επενδύσεων στην
καινοτοµία και τη δηµιουργία. Οι προσβολές των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
φαίνεται ότι συνδέονται ολοένα και περισσότερο µε το οργανωµένο έγκληµα. Η αυξηµένη
χρήση του ∆ιαδικτύου καθιστά δυνατή την άµεση διανοµή των πειρατικών προϊόντων
παγκοσµίως. Η αποτελεσµατική τήρηση του ουσιαστικού δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας θα
πρέπει να διασφαλιστεί µε ειδική δράση σε κοινοτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, η προσέγγιση
των σχετικών νοµοθεσιών των κρατών µελών είναι ουσιώδης προϋπόθεση για την ορθή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(10) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νοµοθετικών συστηµάτων
προκειµένου να διασφαλιστεί υψηλό, ισοδύναµο και οµοιογενές επίπεδο προστασίας της
διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά.
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(11) Η παρούσα οδηγία δεν σκοπεί να θεσπίσει εναρµονισµένους κανόνες στους τοµείς της
δικαστικής συνεργασίας, της δικαιοδοσίας ή της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, ούτε ασχολείται µε το εφαρµοστέο δίκαιο. Υπάρχουν
κοινοτικά κείµενα που διέπουν τα θέµατα αυτά σε γενικό επίπεδο και εφαρµόζονται,
κατ’ αρχήν, και στον τοµέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.
(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού, ιδίως
των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης. Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον αδικαιολόγητο περιορισµό του ανταγωνισµού κατά
τρόπο αντίθετο προς τη Συνθήκη.
(13) Είναι σκόπιµο να ορισθεί το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας µε τον ευρύτερο δυνατό
τρόπο, ούτως ώστε να συµπεριλάβει το σύνολο των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
που καλύπτονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις και/ή από την εθνική νοµοθεσία του
συγκεκριµένου κράτους µέλους. Ωστόσο, η εν λόγω απαίτηση δεν επηρεάζει τη δυνατότητα
των κρατών µελών που το επιθυµούν να επεκτείνουν, για εσωτερικούς σκοπούς, την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε πράξεις αθέµιτου ανταγωνισµού,
συµπεριλαµβανοµένων των παρασιτικών αντιγράφων, ή σε παρόµοιες δραστηριότητες.
(14) Τα µέτρα των άρθρων 6, παράγραφος 2, 8, παράγραφος 1, και 9, παράγραφος 2, θα πρέπει να
εφαρµόζονται µόνο σε πράξεις που διενεργήθηκαν σε εµπορική κλίµακα. Αυτό δεν επηρεάζει
τη δυνατότητα των κρατών µελών να εφαρµόζουν τα εν λόγω µέτρα και σε άλλες πράξεις.
Πράξεις που διενεργούνται σε εµπορική κλίµακα είναι οι πράξεις που αποσκοπούν σε άµεσο
ή έµµεσο οικονοµικό ή εµπορικό όφελος· εξαιρούνται συνεπώς, κατά κανόνα, οι πράξεις των
τελικών καταναλωτών που ενεργούν καλόπιστα.

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 157/ 50
_______________________________________________________________________________

(15) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει το ουσιαστικό δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας,
την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών1, την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε τη θέσπιση ενός κοινοτικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
υπογραφές2 και την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά3.

1
2
3

ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1882/203 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
ΕΕ L 13, 19.1.2000, σ. 12.
ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
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(16) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγουν τις ειδικές διατάξεις για την
επιβολή των δικαιωµάτων και τις εξαιρέσεις στον τοµέα των δικαιωµάτων του δηµιουργού
και των συγγενικών δικαιωµάτων που προβλέπονται από κοινοτικά κείµενα, και ιδίως τις
διατάξεις της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 1991, για τη νοµική
προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 ή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση
ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην
κοινωνία της πληροφορίας2.
(17) Τα µέτρα, οι διαδικασίες και τα µέτρα αποκατάστασης που προβλέπει η παρούσα οδηγία θα
πρέπει να προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση κατά τρόπον ώστε να λαµβάνονται δεόντως
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης περίπτωσης, συµπεριλαµβανοµένων των
ειδικών χαρακτηριστικών κάθε δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας και, κατά περίπτωση,
του εσκεµµένου ή µη εσκεµµένου χαρακτήρα της προσβολής.

1
2

EE L 122, 17.5.1991, σ. 72. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/98/ΕΟΚ (ΕΕ L
290, 24.11.1993, σ. 9).
ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10.
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(18) Τα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να ζητούν την εφαρµογή των εν λόγω µέτρων,
διαδικασιών και µέτρων αποκατάστασης δεν θα πρέπει να είναι µόνο οι δικαιούχοι
δικαιωµάτων, αλλά και πρόσωπα µε άµεσο συµφέρον και ικανότητα διαδίκου, εφόσον το
επιτρέπει η εφαρµοστέα νοµοθεσία και σύµφωνα µε αυτήν, µεταξύ των οποίων µπορούν να
περιλαµβάνονται οι επαγγελµατικές οργανώσεις διαχείρισης των εν λόγω δικαιωµάτων ή
προάσπισης των συλλογικών και ατοµικών συµφερόντων τα οποία έχουν αναλάβει να
προστατεύουν.
(19) ∆εδοµένου ότι το δικαίωµα του δηµιουργού υφίσταται από τη δηµιουργία του έργου και δεν
προϋποθέτει επίσηµη καταχώριση, είναι σκόπιµο να υιοθετηθεί η διάταξη του άρθρου 15 της
Σύµβασης της Βέρνης, που θεσπίζει το τεκµήριο ότι δηµιουργός ενός λογοτεχνικού ή
καλλιτεχνικού έργου είναι εκείνος του οποίου το όνοµά εµφανίζεται επί του έργου. Παρόµοιο
τεκµήριο θα πρέπει να ισχύει και για τους κατόχους συγγενικών δικαιωµάτων, δεδοµένου ότι
συχνά οι δικαιούχοι συγγενικού δικαιώµατος, για παράδειγµα παραγωγοί φωνογραφηµάτων,
θα επιδιώξουν να προασπίσουν τα δικαιώµατά τους και να στραφούν κατά πράξεων
πειρατείας.
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(20) ∆εδοµένου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την τεκµηρίωση
της προσβολής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προσήκει να διασφαλιστεί ότι
όντως διατίθενται αποτελεσµατικά µέσα παρουσίασης, συλλογής και προστασίας των
αποδεικτικών στοιχείων. Οι διαδικασίες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα δικαιώµατα της
υπεράσπισης και να παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της
προστασίας των εµπιστευτικών πληροφοριών. Όσον αφορά προσβολές που διαπράττονται σε
εµπορική κλίµακα, έχει επίσης σηµασία να µπορούν τα δικαστήρια να διατάσσουν την
πρόσβαση, εφόσον ενδείκνυται, σε τραπεζικά, χρηµατοοικονοµικά ή εµπορικά έγγραφα που
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του φερόµενου ως παραβάτη.
(21) Σε ορισµένα κράτη µέλη υπάρχουν άλλα µέτρα που σκοπούν να διασφαλίσουν υψηλό
επίπεδο προστασίας και που θα πρέπει να είναι διαθέσιµα σε όλα τα κράτη µέλη. Τούτο
ισχύει για το δικαίωµα ενηµέρωσης, που επιτρέπει τη λήψη συγκεκριµένων πληροφοριών ως
προς την προέλευση των παρανόµων εµπορευµάτων ή υπηρεσιών, τα κυκλώµατα διανοµής
και την ταυτότητα κάθε τρίτου που εµπλέκεται στην προσβολή.
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(22) Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν προσωρινά µέτρα για την άµεση παύση της
προσβολής πριν από την έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας, χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατα
της υπεράσπισης, διασφαλίζοντας τον αναλογικό χαρακτήρα των προσωρινών µέτρων εν
σχέσει µε τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίπτωσης και αφού παρασχεθούν οι αναγκαίες
εγγυήσεις για την κάλυψη των εξόδων και της ζηµίας του εναγοµένου από αδικαιολόγητη
αίτηση. Τα µέτρα αυτά δικαιολογούνται ιδίως όταν οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ήταν
δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο δικαιώµατος διανοητικής
ιδιοκτησίας.
(23)

Με την επιφύλαξη παντός άλλου διαθέσιµου µέτρου, διαδικασίας και µέτρου
αποκατάστασης οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση
λήψεως προσωρικών µέτρων κατά ενδιαµέσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιµοποιούνται
από τρίτον για την προσβολή των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου. Οι
όροι και οι διαδικασίες για τα εν λόγω µέτρα θα πρέπει να καθορίζονται από την εθνική
νοµοθεσία των κρατών µελών. Όσον αφορά τις προσβολές του δικαιώµατος του δηµιουργού
και των συγγενικών δικαιωµάτων, προβλέπεται ήδη υψηλό επίπεδο εναρµόνισης µε την
οδηγία 2001/29/ΕΚ. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει συνεπώς να θίξει τη διάταξη του
άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ.
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(24) Κατά περίπτωση και αν οι περιστάσεις το δικαιολογούν, τα µέτρα, οι διαδικασίες και τα
µέτρα αποκατάστασης που θα προβλεφθούν θα πρέπει να περιλαµβάνουν µέτρα
απαγόρευσης, στόχος των οποίων θα είναι η παρεµπόδιση περαιτέρω προσβολών των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν διορθωτικά µέτρα,
δαπάναις του παραβάτη εφόσον ενδείκνυται, όπως η ανάκληση, η οριστική απόσυρση από
τους εµπορικούς διαύλους ή η καταστροφή των παρανόµων εµπορευµάτων και, εφόσον
απαιτείται, των υλικών και των εργαλείων που κυρίως χρησίµευσαν στη δηµιουργία ή την
κατασκευή των εν λόγω εµπορευµάτων. Τα εν λόγω διορθωτικά µέτρα θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τα συµφέροντα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, των καλοπίστων
καταναλωτών και ιδιωτών.
(25) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσβολή διαπράχθηκε χωρίς δόλο ή αµέλεια και όπου τα
διορθωτικά ή τα προσωρινά µέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία θα ήταν
δυσανάλογα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν προαιρετικά να προβλέπουν τη
δυνατότητα να επιδικάζεται εναλλακτικώς, εφόσον ενδείκνυται, χρηµατική αποζηµίωση προς
τον ζηµιωθέντα. Ωστόσο, εφόσον η εµπορική χρήση αποµιµήσεων και η παροχή υπηρεσιών
συνιστούν παράβαση νοµοθεσίας άλλης από τη νοµοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας ή
ενδέχεται να θίξουν τους καταναλωτές, η εν λόγω χρήση ή παροχή θα πρέπει να παραµένει
απαγορευµένη.
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(26) Για την αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε εξαιτίας προσβολής από παραβάτη, ο
οποίος επιδόθηκε, εν γνώσει του ή ενώ µπορούσε ευλόγως να το γνωρίζει, σε δραστηριότητα
στοιχειοθετούσα τέτοια προσβολή, το ποσό της αποζηµίωσης που επιδικάζεται στον
δικαιούχο θα πρέπει να καθορίζεται λαµβανοµένων υπόψη όλων των ενδεδειγµένων
ζητηµάτων, όπως το διαφυγόν κέρδος για τον δικαιούχο ή τα αθέµιτα κέρδη που αποκοµίζει ο
παραβάτης και, εφόσον συντρέχει λόγος, οποιαδήποτε ηθική βλάβη προξενείται στον
δικαιούχο. Εναλλακτικώς, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για παράδειγµα, θα ήταν
δυσχερής ο υπολογισµός του ποσού της πραγµατικής ζηµίας, το ύψος της αποζηµίωσης
µπορεί να συνάγεται από στοιχεία όπως τα δικαιώµατα ή οι αµοιβές που θα οφείλονταν αν ο
παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιµοποιεί το επίµαχο δικαίωµα διανοητικής
ιδιοκτησίας. Το ζητούµενο δεν είναι η θέσπιση υποχρέωσης καταβολής ποινικής ρήτρας,
αλλά να καταστεί δυνατή η αποζηµίωση βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, λαµβανοµένων,
συγχρόνως, υπόψη των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο δικαιούχος, όπως οι δαπάνες
έρευνας και εντοπισµού.
(27) Είναι σκόπιµο να δηµοσιεύονται αποφάσεις επί υποθέσεων προσβολής δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, ως συµπληρωµατικό αποτρεπτικό µέτρο για µελλοντικούς
παραβάτες και προκειµένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού.
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(28) Εκτός από τα µέτρα, τις διαδικασίες και τα µέτρα αποκατάστασης αστικής και διοικητικής
φύσεως που προβλέπει η παρούσα οδηγία, οι ποινικές κυρώσεις αποτελούν επίσης, εφόσον
ενδείκνυται, µέσο που διασφαλίζει την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
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(29) Η βιοµηχανία θα πρέπει να συµµετάσχει ενεργά στην καταπολέµηση της πειρατείας και των
αποµιµήσεων. Η κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας από τους αµέσως ενδιαφεροµένους
κύκλους αποτελεί συµπληρωµατικό µέσο ενίσχυσης του κανονιστικού πλαισίου. Τα κράτη
µέλη, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, θα πρέπει να ενθαρρύνουν την κατάρτιση κωδίκων
δεοντολογίας εν γένει. Ο έλεγχος της κατασκευής των οπτικών δίσκων, κυρίως µέσω κωδικού
αναγνώρισης ενσωµατωµένου στους δίσκους που κατασκευάζονται εντός της Κοινότητας,
συµβάλλει στον περιορισµό των προσβολών των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον
τοµέα αυτόν, ο οποίος πλήττεται από πειρατεία µεγάλης έκτασης. Ωστόσο, τα εν λόγω
τεχνικά µέσα προστασίας δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται καταχρηστικά µε σκοπό την
προστασία των αγορών και την πρόληψη των παράλληλων εισαγωγών.
(30) Για να διευκολυνθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, είναι
σκόπιµο να προβλεφθούν συστήµατα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
κρατών µελών, αφενός, και µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής, αφετέρου, ιδίως
µέσω της δηµιουργίας δικτύου ανταποκριτών διοριζοµένων από τα κράτη µέλη και µε την
περιοδική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και της
αποτελεσµατικότητας των µέτρων που ελήφθησαν από τις διάφορες εθνικές υπηρεσίες.
(31) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν µπορούν, για τους προαναφερθέντες
λόγους, να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς να
επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα
µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη των στόχων αυτών.
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(32) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται
ιδίως από τον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα
οδηγία αποσκοπεί συγκεκριµένα στη διασφάλιση του πλήρους σεβασµού της διανοητικής
ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 2, του εν λόγω Χάρτη,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Η παρούσα οδηγία αφορά τα µέτρα, τις διαδικασίες και τα µέτρα αποκατάστασης που είναι
αναγκαία για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο όρος «δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας» εµπεριέχει τα
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
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Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1.

Με την επιφύλαξη των µέσων που προβλέπονται ή ενδέχεται να προβλεφθούν µε την

κοινοτική ή την εθνική νοµοθεσία, καθόσον τα εν λόγω µέσα µπορεί να είναι ευνοϊκότερα για τους
δικαιούχους, τα µέτρα, οι διαδικασίες και τα µέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται από την
παρούσα οδηγία εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 3, σε οποιαδήποτε προσβολή των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όπως προβλέπεται από την κοινοτική νοµοθεσία και/ή την
εθνική νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους.
2.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις ειδικές διατάξεις για την επιβολή των δικαιωµάτων και τις

εξαιρέσεις που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία για το δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά
προς αυτό δικαιώµατα, ιδίως δε την οδηγία 91/250/ΕΟΚ και, ειδικότερα, το άρθρο της 7 ή την
οδηγία 2001/29/ΕΚ και, ειδικότερα, τα άρθρα της 2 έως 6 και 8.
3.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει:

α)

τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν το ουσιαστικό δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, την
οδηγία 95/46/ΕΚ, την οδηγία 1999/93/ΕΚ ή την οδηγία 2000/31/ΕΚ, εν γένει, και ειδικότερα
τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 της οδηγίας 2001/31/ΕΚ,
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β)

τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη µέλη από διεθνείς συµβάσεις, και ιδίως από τη
συµφωνία TRIPS, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων που αφορούν ποινικές
διαδικασίες και ποινές,

γ)

οποιεσδήποτε εθνικές διατάξεις ισχύουν στα κράτη µέλη και αφορούν ποινικές διαδικασίες ή
κυρώσεις λόγω προσβολής δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μέτρα, διαδικασίες και µέτρα αποκατάστασης
Τµήµα 1
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 3
Γενική υποχρέωση
1.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν τα µέτρα, τις διαδικασίες και τα µέτρα αποκατάστασης που

απαιτούνται για τη διασφάλιση της επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που
ρυθµίζονται µε την παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω µέτρα, οι διαδικασίες και τα µέτρα
αποκατάστασης πρέπει να είναι θεµιτά και δίκαια, να µην είναι περίπλοκα και δαπανηρά άνευ
λόγου και να µην προβλέπουν παράλογες προθεσµίες ούτε να συνεπάγονται αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις.
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2.

Τα εν λόγω µέτρα, διαδικασίες και µέτρα αποκατάστασης πρέπει επίσης να είναι

αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και να εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε να
αποτρέπεται η δηµιουργία εµποδίων στο νόµιµο εµπόριο και να προβλέπονται εγγυήσεις κατά της
κατάχρησής τους.

Άρθρο 4
Πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να ζητούν την εφαρµογή των µέτρων, διαδικασιών και µέτρων
αποκατάστασης

1.

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν ως πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να ζητούν την εφαρµογή των

µέτρων, διαδικασιών και µέτρων αποκατάστασης του παρόντος κεφαλαίου:
α)

τους δικαιούχους δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
εφαρµοστέας νοµοθεσίας,
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β)

κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιµοποιεί τα εν λόγω δικαιώµατα, ιδίως
οι κάτοχοι άδειας εκµετάλλευσης, εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της εφαρµοστέας
νοµοθεσίας και σύµφωνα µε αυτές,

γ)

τους οργανισµούς διαχείρισης συλλογικών δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στους
οποίους αναγνωρίζεται συνήθως το δικαίωµα να εκπροσωπούν δικαιούχους δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της εφαρµοστέας νοµοθεσίας και
σύµφωνα µε αυτές,

δ)

τους οργανισµούς προάσπισης επαγγελµατικών συµφερόντων στους οποίους αναγνωρίζεται
συνήθως το δικαίωµα να εκπροσωπούν τους δικαιούχους δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της εφαρµοστέας νοµοθεσίας και σύµφωνα
µε αυτές.

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 157/ 64
_______________________________________________________________________________

Άρθρο 5
Τεκµήριο πνευµατικής ιδιοκτησίας ή κατοχής συγγενικών δικαιωµάτων
Για τους σκοπούς της εφαρµογής των µέτρων, των διαδικασιών και µέτρων αποκατάστασης που
προβλέπει η παρούσα οδηγία,
α)

για να θεωρείται ο δηµιουργός λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου ως δηµιουργός, και για
να έχει κατά συνέπεια το δικαίωµα προσφυγής κατά των παραβατών, αρκεί να εµφανίζεται το
όνοµά του επί του έργου κατά τον συνήθη τρόπο,

β)

η διάταξη του στοιχείου α) εφαρµόζεται κατ’ αναλογία στους δικαιούχους συγγενικών προς
το δικαίωµα του δηµιουργού δικαιωµάτων ως προς το προστατευόµενο αντικείµενό τους.
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Τµήµα 2
Αποδεικτικά στοιχεία

Άρθρο 6
Αποδεικτικά στοιχεία
1.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου ο οποίος έχει προσκοµίσει

αποδεικτικά στοιχεία ευλόγως διαθέσιµα και επαρκή προς τεκµηρίωση των ισχυρισµών του και ο
οποίος, τεκµηριώνοντας τους ισχυρισµούς του, έχει προβάλλει αποδεικτικά στοιχεία ευρισκόµενα
υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, οι αρµόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν την
προσκόµιση των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων από τον αντίδικο, µε την επιφύλαξη ότι
διασφαλίζεται η προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών. Για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι αρµόδιες δικαστικές αρχές πρέπει να
θεωρούν ότι ικανό δείγµα σηµαντικού αριθµού αντιγράφων ενός έργου ή οποιουδήποτε άλλου
προστατευοµένου αντικειµένου συνιστά βάσιµο αποδεικτικό στοιχείο.
2.

Υπό τους ίδιους όρους, σε περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος σε εµπορική κλίµακα, τα

κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται ώστε οι αρµόδιες δικαστικές αρχές να έχουν τη
δυνατότητα, εφόσον ενδείκνυται, κατόπιν αιτήσεως ενός διαδίκου, να διατάσσουν την κοινοποίηση
τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων ευρισκοµένων υπό τον έλεγχο του
αντιδίκου, µε την επιφύλαξη ότι διασφαλίζεται η προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών.
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Άρθρο 7
Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων
1.

Ακόµη και πριν από την εξέταση της αγωγής επί της ουσίας, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε

οι αρµόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του µέρους που προσκόµισε ευλόγως
διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία προς τεκµηρίωση των ισχυρισµών του περί προσβολής ή
επικείµενης προσβολής του δικαιώµατός του διανοητικής ιδιοκτησίας, να διατάσσουν την άµεση
και αποτελεσµατική λήψη προσωρινών µέτρων για την προστασία των σχετικών αποδεικτικών
στοιχείων που αφορούν την εικαζόµενη προσβολή, µε την επιφύλαξη ότι διασφαλίζεται η
προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν τη
λεπτοµερή περιγραφή, µε ή χωρίς λήψη δειγµάτων, ή την πραγµατική κατάσχεση των παράνοµων
εµπορευµάτων και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν για την
παραγωγή και/ή τη διανοµή των εµπορευµάτων αυτών καθώς και των σχετικών εγγράφων. Τα
µέτρα αυτά λαµβάνονται, εφόσον απαιτείται, και χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά, ιδίως όταν
κάθε καθυστέρηση ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο ή όταν υπάρχει
αποδεδειγµένος κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων.
Σε περίπτωση λήψης µέτρων προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων χωρίς να ακουστεί η άλλη
πλευρά, τα θιγόµενα µέρη ενηµερώνονται αµελλητί, το αργότερο κατόπιν της εκτελέσεως των
µέτρων. Η επανεξέταση των µέτρων, περιλαµβανοµένου και του δικαιώµατος ακροάσεως,
λαµβάνει χώρα κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων µερών, προκειµένου να αποφασιστεί, εντός
ευλόγου προθεσµίας από την κοινοποίησή τους, αν θα τροποποιηθούν, θα ανακληθούν ή θα
επιβεβαιωθούν.
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2.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων να

µπορούν να εξαρτηθούν από τη σύσταση κατάλληλης ασφάλειας ή ισοδύναµης εγγύησης από τον
αιτούντα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποκατάσταση της ζηµίας που θα υποστεί ενδεχοµένως ο
καθού, όπως προβλέπει η παράγραφος 4.
3.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων να

ανακαλούνται ή να παύει άλλως το αποτέλεσµά τους κατόπιν αιτήσεως του καθού, µε την
επιφύλαξη των αποζηµιώσεων που µπορούν να ζητηθούν, εάν ο αιτών δεν ασκήσει, ενώπιον της
αρµόδιας δικαστικής αρχής, την επί της ουσίας αγωγή εντός ευλόγου προθεσµίας η οποία θα
καθορίζεται από τη δικαστική αρχή που διατάσσει τα µέτρα, εφόσον η νοµοθεσία ενός κράτους
µέλους το επιτρέπει, ή σε περίπτωση που δεν ορίσθηκε προθεσµία, εντός χρονικού διαστήµατος
που δεν υπερβαίνει τις 20 εργάσιµες η µέρες ή τις 31 ηµερολογιακές ηµέρες, αναλόγως του ποιό
χρονικό διάστηµα είναι µεγαλύτερο.
4.

Εάν τα µέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων ανακληθούν ή παύσουν να ισχύουν

εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι
δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι αρµόδιες
δικαστικές αρχές έχουν την εξουσία να διατάξουν τον αιτούντα, αιτήσει του καθού, να καταβάλει
στον καθού τη δέουσα αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη εξαιτίας των εν λόγω µέτρων.
5.

Τα κράτη µέλη δύνανται να λαµβάνουν µέτρα για την προστασία της ταυτότητας των

µαρτύρων.
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Τµήµα 3
∆ικαίωµα ενηµέρωσης

Άρθρο 8
∆ικαίωµα ενηµέρωσης
1.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά προσβολή δικαιώµατος

διανοητικής ιδιοκτησίας και κατόπιν αιτιολογηµένου και αναλογικού αιτήµατος του
προσφεύγοντος, οι αρµόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν την παροχή
πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανοµής των εµπορευµάτων ή παροχής των
υπηρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας, από τον παραβάτη και/ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο:
α)

βρέθηκε να κατέχει τα παράνοµα εµπορεύµατα σε εµπορική κλίµακα,

β)

βρέθηκε να χρησιµοποιεί τις παράνοµες υπηρεσίες σε εµπορική κλίµακα,

γ)

διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εµπορική κλίµακα, υπηρεσίες χρησιµοποιούµενες για την
προσβολή δικαιώµατος, ή
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δ)

υποδείχθηκε, από το πρόσωπο των στοιχείων α), β) ή γ), ως εµπλεκόµενο στην παραγωγή,
κατασκευή ή διανοµή των εµπορευµάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.

2.

Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν, εφόσον ενδείκνυται:

α)

τα ονοµατεπώνυµα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανοµέων,
προµηθευτών και λοιπών προηγούµενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και
των παραληπτών χονδρεµπόρων και των εµπόρων λιανικής,

β)

πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν,
παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίµηµα που εισπράχθηκε για τα εν λόγω
εµπορεύµατα ή υπηρεσίες.

3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη άλλων κανονιστικών διατάξεων οι

οποίες:
α)

παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώµατα πληρέστερης ενηµέρωσης,

β)

διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που
γνωστοποιούνται βάσει του παρόντος άρθρου,

γ)

διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης, ή

δ)

παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής πληροφοριών που θα υποχρέωναν το κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 1 πρόσωπο να παραδεχθεί τη συµµετοχή του ιδίου ή των στενών
συγγενών του στην προσβολή δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας, ή
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ε)

διέπουν την προστασία της εµπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων.
Τµήµα 4
Προσωρινά και συντηρητικά µέτρα
Άρθρο 9
Προσωρινά και συντηρητικά µέτρα

1.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήσεως

του ενάγοντος:
α)

να εκδίδουν κατά του φερόµενου ως παραβάτη προσωρινή διαταγή, µε σκοπό να προλάβουν
κάθε επικείµενη προσβολή δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας ή να απαγορεύσουν,
προσωρινώς και, εφόσον απαιτείται, υπό την προϋπόθεση επαναληπτικής καταβολής
προστίµου, εφόσον προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία, τη συνέχιση των προσβολών του
εν λόγω δικαιώµατος ή να εξαρτήσουν τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή
εγγύησης µε σκοπό να διασφαλισθεί η αποζηµίωση του δικαιούχου· µπορεί επίσης να
εκδίδεται προσωρινή διαταγή υπό τους ιδίους όρους κατά ενδιαµέσου, οι υπηρεσίες του
οποίου χρησιµοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας·
οι προσωρινές διαταγές κατά ενδιαµέσων, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται από
τρίτον για την προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού ή συγγενικού δικαιώµατος,
διέπονται από την οδηγία 2001/29/ΕΚ,
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β)

να διατάσσουν την κατάσχεση ή την απόδοση των εµπορευµάτων για τα οποία υπάρχουν
υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειµένου να εµποδίσουν
την είσοδο ή την κυκλοφορία τους στους εµπορικούς διαύλους.

2.

Στις περιπτώσεις προσβολών που διαπράττονται σε εµπορική κλίµακα, τα κράτη µέλη

µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν, εφόσον ο ζηµιωθείς
διάδικος αποδεικνύει την ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την
καταβολή της αποζηµίωσης, τη συντηρητική κατάσχεση των κινητών και ακινήτων αγαθών του
φερόµενου ως παραβάτη, περιλαµβανοµένης της δέσµευσης των τραπεζικών του λογαριασµών και
των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων. Προς τούτο, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να ζητούν την
κοινοποίηση τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων ή την προσήκουσα
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
3.

Οι δικαστικές αρχές έχουν, ως προς τα µέτρα που µνηµονεύονται στις παραγράφους 1 και 2,

την εξουσία να απαιτούν από τον αιτούντα να προσκοµίσει κάθε ευλόγως διαθέσιµο αποδεικτικό
στοιχείο για να σχηµατίσουν µε επαρκή βεβαιότητα την πεποίθηση ότι είναι ο δικαιούχος του
δικαιώµατος και ότι το δικαίωµά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή.
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4.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η απόφαση περί των προσωρινών µέτρων των παραγράφων 1

και 2 να µπορεί να λαµβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά, ιδίως όταν
τυχόν καθυστέρηση θα µπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο του
δικαιώµατος. Στην περίπτωση αυτή, οι διάδικοι ενηµερώνονται αµελλητί το αργότερο κατόπιν της
εκτελέσεως των µέτρων.
Η επανεξέταση των µέτρων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ακροάσεως, λαµβάνει χώρα
κατόπιν αιτήσεως του καθού, προκειµένου να αποφασιστεί, εντός ευλόγου προθεσµίας από την
κοινοποίηση των µέτρων, αν τα µέτρα τροποποιούνται, ανακαλούνται ή επιβεβαιώνονται.
5.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα προσωρινά µέτρα των παραγράφων 1 και 2 να

ανακαλούνται, ή να παύει άλλως το αποτέλεσµά τους, κατόπιν αιτήσεως του καθού, αν ο αιτών δεν
ασκήσει την επί της ουσίας αγωγή ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής αρχής εντός ευλόγου
προθεσµίας η οποία ορίζεται από τη δικαστική αρχή που διατάσσει τα µέτρα, όταν η νοµοθεσία του
κράτους µέλους το επιτρέπει, ή, εάν δεν ορισθεί προθεσµία, εντός χρονικού διαστήµατος που δεν
υπερβαίνει τις 20 εργάσιµες ηµέρες ή τις 31 ηµερολογιακές ηµέρες, αναλόγως του ποιο διάστηµα
είναι µεγαλύτερο.
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6.

Οι αρµόδιες δικαστικές αρχές δύνανται να εξαρτούν τα προσωρινά µέτρα των παραγράφων 1

και 2 από την σύσταση κατάλληλης ασφάλειας ή ισοδύναµης εγγύησης από τον αιτούντα,
προκειµένου να διασφαλισθεί η ενδεχόµενη αποκατάσταση της ζηµίας που θα υποστεί ο καθού,
όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 7.
7.

Εάν τα προσωρινά µέτρα καταργηθούν ή παύσουν να ισχύουν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης

ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή
προσβολής δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι αρµόδιες δικαστικές αρχές διαθέτουν την
εξουσία να διατάξουν τον αιτούντα, αιτήσει του καθού, να καταβάλει στον καθού προσήκουσα
αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη εξαιτίας των εν λόγω µέτρων.
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Τµήµα 5
Μέτρα που απορρέουν από απόφαση επί της ουσίας
Άρθρο 10
∆ιορθωτικά µέτρα
1.

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αποζηµίωσης που οφείλεται στον δικαιούχο του

προσβαλλόµενου δικαιώµατος και χωρίς άλλου είδους αποζηµίωση, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε
οι αρµόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν, αιτήσει του προσφεύγοντος, τη λήψη των
ενδεδειγµένων µέτρων σχετικά µε τα εµπορεύµατα που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωµα
διανοητικής ιδιοκτησίας και, εφόσον απαιτείται, σχετικά µε τα υλικά και τα εργαλεία που κυρίως
χρησίµευσαν στη δηµιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εµπορευµάτων. Τα εν λόγω µέτρα
περιλαµβάνουν:
α)

απόσυρση από το εµπόριο,

β)

οριστική αποµάκρυνση από το εµπόριο, ή

γ)

καταστροφή.

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 157/ 75
_______________________________________________________________________________

2.

Οι δικαστικές αρχές διατάσσουν την εκτέλεση των εν λόγω µέτρων δαπάναις του παραβάτη,

εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.
3.

Κατά την εξέταση αιτήσεως λήψεως διορθωτικών µέτρων λαµβάνονται υπόψη η ανάγκη

αναλογίας µεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των µέτρων αποκατάστασης καθώς και τα
συµφέροντα τρίτων.
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Άρθρο 11
Απαγορευτική διάταξη δικαστηρίου
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που διαπιστώνει προσβολή
δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι αρµόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να απαγορεύουν
στον παραβάτη τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής στο µέλλον. Εφόσον το προβλέπει η εθνική
νοµοθεσία, η µη συµµόρφωση προς την απαγόρευση αυτή υπόκειται, εφόσον απαιτείται, σε
επαναληπτικές χρηµατικές ποινές, προκειµένου να διασφαλισθεί η συµµόρφωση. Τα κράτη µέλη
µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι να δύνανται να στραφούν κατά ενδιαµέσου, οι υπηρεσίες του οποίου
χρησιµοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ.
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Άρθρο 12
Εναλλακτικά µέτρα
Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, εφόσον ενδείκνυται και κατόπιν αιτήσεως του
προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα µέτρα του παρόντος τµήµατος, οι αρµόδιες
δικαστικές αρχές µπορούν, αντί της εφαρµογής των προαναφερόµενων µέτρων, να διατάσσουν την
καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης στον ζηµιωθέντα αν το εν λόγω πρόσωπο ενήργησε χωρίς δόλο
ή αµέλεια, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω µέτρων θα του προκαλούσε δυσανάλογη ζηµία και
εφόσον η καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης στον ζηµιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς
ικανοποιητική.
Τµήµα 6
Αποζηµίωση και δικαστικά έξοδα

Άρθρο 13
Αποζηµίωση
1.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήσεως του

ζηµιωθέντος, να καταδικάζουν τον παραβάτη ο οποίος προέβη σε προσβολή του δικαιώµατος από
δόλο ή βαριά αµέλεια, να καταβάλει στον δικαιούχο του δικαιώµατος αποζηµίωση αντίστοιχη προς
την πραγµατική ζηµία που υπέστη ο δικαιούχος εξαιτίας της προσβολής του δικαιώµατός του
διανοητικής ιδιοκτησίας.
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Όταν οι δικαστικές αρχές καθορίζουν την αποζηµίωση:
α)

λαµβάνουν υπόψη όλα τα συναφή ζητήµατα, όπως τις αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υφίσταται ο ζηµιωθείς διάδικος, και
τα τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόµισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα
στοιχεία, πέραν των οικονοµικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του
δικαιώµατος η προσβολή,

ή
β)

εναλλακτικώς προς το στοιχείο α), δύνανται, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζουν την
αποζηµίωση ως κατ’ αποκοπήν ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των
δικαιωµάτων ή λοιπών αµοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να
χρησιµοποιεί το επίµαχο δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας.
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2.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραβάτης προέβη στην προσβολή δικαιώµατος

διανοητικής ιδιοκτησίας εν αγνοία του ή ενώ δεν υπήρχαν βάσιµοι λόγοι να το γνωρίζει, τα κράτη
µέλη µπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα των δικαστικών αρχών να διατάσσουν την αναζήτηση
των κερδών ή την καταβολή αποζηµίωσης, η οποία µπορεί να είναι προκαθορισµένη.
Άρθρο 14
∆ικαστικά έξοδα
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα εύλογα και αναλογικά δικαστικά έξοδα και οι λοιπές δαπάνες
στις οποίες υπεβλήθη ο νικήσας διάδικος να βαρύνουν κατά κανόνα τον ηττηθέντα διάδικο, εκτός
εάν λόγοι επιεικίας επιβάλλουν άλλως.
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Τµήµα 7
Μέτρα δηµοσιότητας

Άρθρο 15
∆ηµοσίευση των δικαστικών αποφάσεων
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, στις δικαστικές προσφυγές που ασκούνται για προσβολή
δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν, κατόπιν
αιτήσεως του προσφεύγοντος και δαπάναις του παραβάτη, ενδεδειγµένα µέτρα για τη διάδοση των
πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης της ανάρτησης της απόφασης καθώς
και της πλήρους ή µερικής δηµοσίευσής της. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν και άλλα
πρόσθετα µέτρα δηµοσιότητας, τα οποία ενδείκνυνται για τις συγκεκριµένες περιστάσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της εµφανούς διαφηµίσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Κυρώσεις από κράτη µέλη
Άρθρο 16
Κυρώσεις από κράτη µέλη
Με την επιφύλαξη των µέτρων, διαδικασιών και µέτρων αποκατάστασης αστικής και διοικητικής
φύσεως που προβλέπει η παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλλουν κυρώσεις σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες προσβάλλονται δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Κώδικες δεοντολογίας και διοικητική συνεργασία
Άρθρο 17
Κώδικες δεοντολογίας
1.

Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν:

α)

την κατάρτιση, από επιχειρηµατικές ή επαγγελµατικές ενώσεις ή φορείς, κωδίκων
δεοντολογίας σε κοινοτικό επίπεδο, σκοπός των οποίων είναι να συµβάλλουν στην επιβολή
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συνιστώντας ειδικότερα τη χρήση κωδικού στους
οπτικούς δίσκους που θα επιτρέπει να προσδιορίζεται η προέλευση της κατασκευής τους,

β)

την διαβίβαση στην Επιτροπή των σχεδίων κωδίκων δεοντολογίας που καταρτίζονται σε
εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο και των ενδεχόµενων αξιολογήσεων των σχετικών µε την
εφαρµογή των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας.
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Άρθρο 18
Αξιολόγηση

1.

Τρία έτη µετά την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε το άρθρο 25, παράγραφος 1, κάθε κράτος

µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Βάσει των εν λόγω εκθέσεων, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας, περιλαµβανοµένης της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των µέτρων που
ελήφθησαν, καθώς και της αξιολόγησης του αντικτύπου της στην καινοτοµία και στην ανάπτυξη
της κοινωνίας της πληροφορίας. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Συνοδεύεται, εφόσον
απαιτείται και υπό το πρίσµα των εξελίξεων στην κοινοτική έννοµη τάξη, από προτάσεις
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.
2.

Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τη βοήθεια και την αρωγή που ενδεχοµένως

χρειάζεται για την κατάρτιση της έκθεσης της παραγράφου 1, δεύτερο εδάφιο.
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Άρθρο 19
Ανταλλαγή πληροφοριών και ανταποκριτές
Για τον σκοπό της προώθησης της συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής
πληροφοριών, µεταξύ κρατών µελών, αφενός, καθώς και µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής,
αφετέρου, κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν ή πλείονες εθνικούς ανταποκριτές για κάθε ζήτηµα
εφαρµογής των µέτρων που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Κοινοποιεί τα στοιχεία των εθνικών
ανταποκριτών στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή.
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Κεφάλαιο V
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 20
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία έως τις...*. Ενηµερώνουν αµελλητί
την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από την παραποµπή αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι τρόποι µε τους
οποίους γίνεται η εν λόγω παραποµπή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

*

Είκοσι τέσσερις µήνες από την έκδοση της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 22
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Strasbourg, 29.4.2004
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/74/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29 Απριλίου 2004
για τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε τη δυνατότητα για ορισµένα κράτη µέλη
να εφαρµόζουν, όσον αφορά τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, προσωρινές
απαλλαγές ή µειώσεις των επιπέδων φορολογίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

1
2

Γνώµη που εξεδόθη στις 30 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα.
Γνώµη που εξεδόθη στις 31 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα.
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε την
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της
ηλεκτρικής ενέργειας1 αντικαθιστά, από την 1η Ιανουαρίου 2004, την οδηγία 92/81/EΟΚ του
Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την εναρµόνιση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης που επιβάλλονται στα πετρελαιοειδή 2 και την οδηγία 92/82/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών
φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή 3. Καθορίζει τις φορολογικές δοµές και τα επίπεδα
φορολογίας που πρέπει να επιβάλλονται στα ενεργειακά προϊόντα και στην ηλεκτρική
ενέργεια.

(2)

Οι ελάχιστοι συντελεστές που έθεσε η οδηγία 2003/96/ΕΚ ενδέχεται να προκαλέσουν
σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές δυσκολίες σε ορισµένα κράτη µέλη, ιδίως στην
Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στη Μάλτα, στην Ουγγαρία, στην
Πολωνία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία και στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, λόγω του συγκριτικά
χαµηλού επιπέδου ειδικών φόρων κατανάλωσης που εφήρµοζαν προηγουµένως, της
µεταβατικής οικονοµικής περιόδου που διανύουν τα εν λόγω κράτη µέλη, των συγκριτικά
χαµηλών επιπέδων των εσόδων τους και της περιορισµένης τους ικανότητας για
αντιστάθµιση αυτής της επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης µε τη µείωση άλλων φόρων.
Συγκεκριµένα, οι αυξήσεις των τιµών που επέφερε η εφαρµογή των ελάχιστων συντελεστών
που όρισε η οδηγία 2003/96/ΕΚ είναι πιθανόν να έχουν αρνητικές συνέπειες στους πολίτες
και στις εθνικές τους οικονοµίες, δηµιουργώντας, παραδείγµατος χάριν, ένα δυσβάσταχτο
βάρος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

(3)

Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται στα εν λόγω κράτη µέλη, σε προσωρινή βάση, να
εφαρµόζουν πρόσθετες απαλλαγές ή µειώσεις των επιπέδων φορολογίας, όταν αυτό δεν είναι
εις βάρος της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και δεν οδηγεί σε στρέβλωση του
ανταγωνισµού. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις αρχές βάσει των οποίων οι µεταβατικές περίοδοι
χορηγήθηκαν αρχικά βάσει της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να
σχεδιασθούν έτσι ώστε να επιφέρουν σταδιακή ευθυγράµµιση µε τους ισχύοντες ελάχιστους
κοινοτικούς συντελεστές.

1

ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51.
ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/74/ΕΚ (EE L
365 της 31.10.1992, σ. 46).
ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/74/ΕΚ.

2
3
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(4)

Η συνθήκη προσχώρησης του 2003 1 προβλέπει µεταβατικές ρυθµίσεις, στην περίπτωση της
Πολωνίας και της Κύπρου, για την εφαρµογή των οδηγιών 92/81/ΕΟΚ και 92/82/ΕΟΚ. Η
συνθήκη προβλέπει επίσης ειδικά µέτρα για θέµατα που αφορούν την ενέργεια στη
Λιθουανία και στην Εσθονία. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη όσον
αφορά τη χορήγηση φοροαπαλλαγών.

(5)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύσει µε την επιφύλαξη του αποτελέσµατος διαδικασιών
που αφορούν στρεβλώσεις της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς που µπορεί να εφαρµόζονται,
ιδίως βάσει των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης. ∆εν θα πρέπει να απαλλάσσει τα κράτη
µέλη από την υποχρέωση να επισηµαίνουν ενδεχόµενες κρατικές ενισχύσεις στην Επιτροπή
βάσει του άρθρου 88 της συνθήκης.

(6)

Ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ θα πρέπει να αποσαφηνισθούν ως προς τις
αναφορές στη µεταβατική περίοδο που ορίζεται εκεί.

(7)

Κατά συνέπεια η οδηγία 2003/96/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

1

ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 17.
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Άρθρο 1
Η οδηγία 2003/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :
1.

2.

Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:
α)

στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη που ορίζονται στο
παράρτηµα II εξουσιοδοτούνται να εξακολουθούν να εφαρµόζουν τις µειώσεις στα
επίπεδα φορολογίας ή τις απαλλαγές που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτηµα.»·

β)

στην παράγραφο 2, οι λέξεις «στις παραγράφους 3 έως 12» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «στις παραγράφους 3 έως 13».

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 18α
1.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη που ορίζονται

στο παράρτηµα III εξουσιοδοτούνται να εφαρµόζουν τις µειώσεις στα επίπεδα φορολογίας ή
τις απαλλαγές που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτηµα.
Κατόπιν προηγούµενης εξέτασης από το Συµβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, η
παρούσα άδεια εκπνέει στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ή κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στο
παράρτηµα III.
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2.

Παρά τις περιόδους που ορίζονται στις παραγράφους 3 έως 11 και εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε

σηµαντική στρέβλωση του ανταγωνισµού, παρέχεται στα κράτη µέλη τα οποία αντιµετωπίζουν
δυσκολίες στην εφαρµογή των νέων ελαχίστων επιπέδων φορολογίας µεταβατική περίοδος έως την
1η Ιανουαρίου 2007, ιδίως προκειµένου να µην διαταραχθεί η σταθερότητα των τιµών.
3.

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόζει ολικές ή µερικές απαλλαγές ή µειώσεις στο

επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας, των στερεών καυσίµων και του φυσικού αερίου, έως
την 1η Ιανουαρίου 2008.
4.

Η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την

1η Ιανουαρίου 2010 για την προσαρµογή του εθνικού της επιπέδου φορολογίας στο πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό στο νέο ελάχιστο επίπεδο των 330 ευρώ
ανά 1 000 λίτρα. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας του πετρελαίου ντίζελ που χρησιµοποιείται ως
καύσιµο κίνησης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 245 ευρώ ανά 1 000 λίτρα από την 1η Μαΐου
2004.
Η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2010 για την προσαρµογή του εθνικού της επιπέδου φορολογίας στην αµόλυβδη βενζίνη που
χρησιµοποιείται ως προωθητικό στο νέο ελάχιστο επίπεδο των 359 ευρώ ανά 1 000 λίτρα. Ωστόσο,
το επίπεδο φορολογίας της αµόλυβδης βενζίνης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό δεν µπορεί να
είναι κατώτερο από 287 ευρώ ανά 1 000 λίτρα από την 1η Μαΐου 2004.
Η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας δύναται να εφαρµόζει ολική φοροαπαλλαγή του ασφαλτούχου
σχιστόλιθου έως την 1η Ιανουαρίου 2009. Επιπλέον, δύναται να εφαρµόζει, έως την 1η Ιανουαρίου
2013, µειωµένο συντελεστή στο επίπεδο φορολογίας του ασφαλτούχου σχιστόλιθου, εφόσον αυτό
δεν οδηγεί σε φορολογία κατώτερη του 50 % του αντίστοιχου ελάχιστου κοινοτικού συντελεστή
από την 1η Ιανουαρίου 2011.
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Η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2010 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας του ασφαλτούχου σχιστόλιθου που
χρησιµοποιείται για τηλεθέρµανση, στο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας.
Η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2010 για τη µετατροπή του σηµερινού της συστήµατος φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας στην
παραγωγή, σε σύστηµα φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατανάλωση.
5.

Η ∆ηµοκρατία της Λετονίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την

1η Ιανουαρίου 2011 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης και της κηροζίνης που χρησιµοποιούνται ως προωθητικό στο νέο ελάχιστο
επίπεδο των 302 ευρώ ανά 1000 λίτρα και έως την 1η Ιανουαρίου 2013 ώστε να φτάσει τα 330
ευρώ. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και της κηροζίνης δεν
πρέπει να είναι χαµηλότερο από 245 ευρώ ανά 1 000 λίτρα από την 1η Μαΐου 2004 και όχι
κατώτερο από 274 ευρώ ανά 1 000 λίτρα από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Η ∆ηµοκρατία της Λετονίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2011 για την προσαρµογή του εθνικού της επιπέδου φορολογίας της αµόλυβδης βενζίνης που
χρησιµοποιείται ως προωθητικό στο νέο ελάχιστο επίπεδο των 359 EUR ανά 1000 λίτρα. Ωστόσο,
το επίπεδο φορολογίας της αµόλυβδης βενζίνης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 287 ευρώ ανά
1 000 λίτρα από την 1η Μαΐου 2004 και κατώτερο από 323 ανά 1 000 λίτρα από την 1η Ιανουαρίου
2008.
Η ∆ηµοκρατία της Λετονίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2010 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας στο βαρύ πετρέλαιο που
χρησιµοποιείται για τηλεθέρµανση, στο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας.
Η ∆ηµοκρατία της Λετονίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2010 ώστε να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας στα
συναφή ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 50 % των αντίστοιχων ελάχιστων κοινοτικών συντελεστών από
την 1η Ιανουαρίου 2007.
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Η ∆ηµοκρατία της Λετονίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2009 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας του άνθρακα και του οπτάνθρακα στα
σχετικά ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας του άνθρακα και του
οπτάνθρακα δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 50 % των αντίστοιχων ελάχιστων κοινοτικών
συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου 2007.
6.

Η ∆ηµοκρατία της Λιθουανίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την

1η Ιανουαρίου 2011 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης και της κηροζίνης που χρησιµοποιούνται ως προωθητικό στο νέο ελάχιστο
επίπεδο των 302 ευρώ ανά 1 000 λίτρα και έως την 1η Ιανουαρίου 2013 ώστε να φτάσει τα 330
ευρώ. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και της κηροζίνης δεν
πρέπει να είναι χαµηλότερο από 245 ευρώ ανά 1 000 λίτρα από την 1η Μαΐου 2004 και όχι
κατώτερο από 274 ευρώ ανά 1 000 λίτρα από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Η ∆ηµοκρατία της Λιθουανίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2011 για την προσαρµογή του εθνικού της επιπέδου φορολογίας της αµόλυβδης βενζίνης που
χρησιµοποιείται ως προωθητικό στο νέο ελάχιστο επίπεδο των 359 ευρώ ανά 1 000 λίτρα. Ωστόσο,
το επίπεδο φορολογίας της αµόλυβδης βενζίνης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 287 ευρώ ανά
1 000 λίτρα από την 1η Μαΐου 2004 ούτε κατώτερο από 323 ανά 1 000 λίτρα από την 1η
Ιανουαρίου 2008.
7.

Η ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την

1η Ιανουαρίου 2010 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής
ενέργειας, του φυσικού αερίου, του άνθρακα και του οπτάνθρακα που χρησιµοποιούνται για
τηλεθέρµανση, στα αντίστοιχα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας.
8.

Η ∆ηµοκρατία της Μάλτας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την

1η Ιανουαρίου 2010 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής
ενέργειας. Ωστόσο, τα επίπεδα φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας δεν µπορεί να είναι κατώτερα
από 50 % των αντίστοιχων ελάχιστων κοινοτικών συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου 2007.
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Η ∆ηµοκρατία της Μάλτας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2010
για την προσαρµογή του εθνικού της επιπέδου φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και
της κηροζίνης που χρησιµοποιούνται ως προωθητικό στα ελάχιστα επίπεδα των 330 ευρώ ανά
1 000 λίτρα. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και κηροζίνης
που χρησιµοποιούνται ως προωθητικό δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 245 ευρώ ανά 1 000 λίτρα
από την 1η Μαΐου 2004.
Η ∆ηµοκρατία της Μάλτας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2010
για την προσαρµογή του εθνικού της επιπέδου φορολογίας στην αµόλυβδη και στην µολυβδούχο
βενζίνη που χρησιµοποιούνται ως προωθητικό στα αντίστοιχα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας.
Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας της αµόλυβδης και της µολυβδούχου βενζίνης δεν µπορεί να είναι
κατώτερο από 287 ευρώ ανά 1 000 λίτρα και από 337 ευρώ ανά 1 000 λίτρα αντίστοιχα από την 1η
Μαΐου 2004.
Η ∆ηµοκρατία της Μάλτας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2010
για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας όσον αφορά το φυσικό αέριο που
χρησιµοποιείται για θέρµανση στα αντίστοιχα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Ωστόσο, οι
πραγµατικοί φορολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται στο φυσικό αέριο δεν πρέπει να είναι
κατώτεροι από 50 % των αντίστοιχων ελάχιστων κοινοτικών συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου
2007.
Η ∆ηµοκρατία της Μάλτας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2009
για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας όσον αφορά τα στερεά καύσιµα, στα
αντίστοιχα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Ωστόσο, οι πραγµατικοί φορολογικοί συντελεστές που
εφαρµόζονται στα εν λόγω ενεργειακά προϊόντα, δεν δύνανται να ανέρχονται σε ποσοστό λιγότερο
από 50% των αντίστοιχων ελάχιστων κοινοτικών συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου 2007.
9.

Η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την

1η Ιανουαρίου 2009 για την προσαρµογή του εθνικού της επιπέδου φορολογίας της αµόλυβδης
βενζίνης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό στο νέο ελάχιστο επίπεδο των 359 ευρώ ανά 1 000
λίτρα. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας της αµόλυβδης βενζίνης δεν πρέπει να ανέρχεται σε
λιγότερο από 287 ευρώ ανά 1 000 λίτρα από την 1η Μαΐου 2004.
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Η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2010 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
που χρησιµοποιείται ως προωθητικό στο νέο ελάχιστο επίπεδο των 302 ευρώ ανά 1 000 λίτρα και
έως την 1η Ιανουαρίου 2012 ώστε να φτάσει τα 330 ευρώ. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης δεν πρέπει να είναι κατώτερο από 245 ευρώ ανά 1 000 λίτρα από
την 1η Μαΐου 2004 και όχι κατώτερο από 274 ευρώ ανά 1 000 λίτρα από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2008 για την προσαρµογή του εθνικού της επιπέδου φορολογίας στο βαρύ πετρέλαιο στο νέο
ελάχιστο επίπεδο των 15 ευρώ ανά 1 000 kg. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας στο βαρύ πετρέλαιο
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 13 ευρώ ανά 1 000 kg από την 1η Μαΐου 2004.
Η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2012 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας του άνθρακα και του οπτάνθρακα που
χρησιµοποιείται για τηλεθέρµανση, στο σχετικό ελάχιστο επίπεδο φορολογίας.
Η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2012 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολόγησης του άνθρακα και του οπτάνθρακα
που χρησιµοποιείται για θέρµανση, εκτός της τηλεθέρµανσης, στο σχετικό ελάχιστο επίπεδο
φορολογίας.
Η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας δύναται να εφαρµόσει ολικές ή µερικές απαλλαγές ή µειώσεις για το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται για θέρµανση από σχολεία, νηπιαγωγεία και
άλλες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, όσον αφορά τις δραστηριότητες ή τις συναλλαγές στις
οποίες µετέχουν ως δηµόσιες αρχές έως την 1η Ιανουαρίου 2008.
Η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2006 για να ευθυγραµµίσει το εθνικό της σύστηµα φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας µε το
κοινοτικό πλαίσιο.
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10.

Η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας δύναται να εφαρµόσει, υπό φορολογικό έλεγχο, ολική ή

µερική απαλλαγή ή µείωση του επιπέδου της φορολογίας του φυσικού αερίου. Η ολική ή
µερική απαλλαγή ή µείωση δύναται να ισχύει έως το Μάιο του 2014 ή έως ότου το εθνικό
µερίδιο φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση ενέργειας αγγίξει ποσοστό 25 %, όποιο από
τα δύο συµβεί πρώτα. Ωστόσο, µόλις το εθνικό µερίδιο φυσικού αερίου στην τελική
κατανάλωση ενέργειας αγγίξει ποσοστό 20 %, πρέπει να εφαρµόσει ένα αυστηρά θετικό
επίπεδο φορολόγησης, που θα αυξάνεται σε ετήσια βάση για να αγγίξει τουλάχιστον τον
ελάχιστο συντελεστή στο τέλος της προαναφερόµενης περιόδου.
11.

Η Σλοβακική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την

1η Ιανουαρίου 2010 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας όσον αφορά την
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο που χρησιµοποιούνται για θέρµανση στα αντίστοιχα
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας και
του φυσικού αερίου δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 50 % των αντίστοιχων ελάχιστων
κοινοτικών συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Η Σλοβακική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου
2009 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας όσον αφορά τα στερεά καύσιµα,
στα αντίστοιχα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Ωστόσο, το επίπεδο φορολογίας των στερεών
καυσίµων δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 50 % των αντίστοιχων ελάχιστων κοινοτικών
συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου 2007.
12.

Εντός των µεταβατικών περιόδων που έχουν ορισθεί, τα κράτη µέλη θα µειώσουν

σταδιακά τα αντίστοιχά τους κενά όσον αφορά τα νέα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Ωστόσο,
όταν η διαφορά µεταξύ του εθνικού επιπέδου και του ελάχιστου επιπέδου δεν υπερβαίνει το
3% του εν λόγω ελάχιστου επιπέδου, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δύναται να περιµένει
έως το τέλος της περιόδου για την προσαρµογή του εθνικού του επιπέδου.»
3.

Προστίθεται το παράρτηµα III, το κείµενο του οποίου περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της
παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία από την 2α Μαΐου 2004. Ανακοινώνουν
αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ
των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς
διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων του εθνικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Μειωµένοι φορολογικοί συντελεστές και φοροαπαλλαγές που αναφέρονται
στο άρθρο 18α, παράγραφος 1

1.

Λετονία
−

για ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιούνται σε επιβατικά

οχήµατα δηµόσιων µεταφορών σε τοπικό επίπεδο.
2.

Λιθουανία
−

για τον άνθρακα, τον οπτάνθρακα και το λιγνίτη έως την 1η Ιανουαρίου 2007,

−

για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια έως την 1η Ιανουαρίου 2010,

−

για το µείγµα ύδατος-πίσσας που χρησιµοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς της

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή της θέρµανσης έως την 1η
3.

Ουγγαρία
−

4.

Ιανουαρίου 2010.

για τον άνθρακα και τον οπτάνθρακα έως την 1η Ιανουαρίου 2009.

Μάλτα
−

για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής,

−

για την αεροπλοΐα, εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 14
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

5.

Πολωνία
−

αεροπορικά καύσιµα και καύσιµα ελικοφόρων κινητήρων και έλαια για
αεροπορικούς κινητήρες, που πωλούνται από τον παραγωγό των εν λόγω

καυσίµων

κατόπιν εντολής του υπουργού Εθνικής Άµυνας ή του αρµόδιου υπουργού Εσωτερικών, για
σκοπούς που αφορούν τον κλάδο της αεροπορίας, ή του Οργανισµού αποθεµάτων υλών για
τη συµπλήρωση των κρατικών

αποθεµάτων, ή µονάδων µέριµνας αεροσκαφών

υγειονοµικών χρήσεων, για την

κάλυψη των αναγκών τους.
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πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για ναυτικούς κινητήρες και κινητήρες θαλάσσης και

λάδια για ναυτικούς κινητήρες και κινητήρες θαλάσσης που πωλούνται από τον παραγωγό
των εν λόγω καυσίµων κατόπιν εντολής του Οργανισµού αποθήκευσης αποθεµάτων για τη
συµπλήρωση των κρατικών αποθεµάτων ή του

υπουργού Εθνικής Άµυνας για να

χρησιµοποιηθούν από το ναυτικό ή του αρµόδιου υπουργού Εσωτερικών για τη
χρησιµοποίησή τους σε ναυτικές
−

τεχνολογικές εφαρµογές,

αεροπορικά καύσιµα και καύσιµα ελικοφόρων κινητήρων και πετρέλαιο

εσωτερικής

καύσης για ναυτικούς κινητήρες και κινητήρες θαλάσσης καθώς και λάδια για
αεροπορικούς κινητήρες και ναυτικούς κινητήρες και κινητήρες θαλάσσης, που πωλούνται
από τον Οργανισµό αποθήκευσης αποθεµάτων κατόπιν
Άµυνας ή του αρµόδιου υπουργού Εσωτερικών».

_____________________

εντολής του υπουργού Εθνικής
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/75/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29.4.2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα για την Κύπρο να
εφαρµόζει, ως προς τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, προσωρινές απαλλαγές ή
µειώσεις των επιπέδων φορολογίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

1
2

Γνώµη που διατυπώθηκε την 20ή Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
Γνώµη που διατυπώθηκε την 31η Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:
(33) Η οδηγία του Συµβουλίου 2003/96/ΕΚ της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της
ηλεκτρικής ενέργειας1 αντικατέστησε, από την 1η Ιανουαρίου 2004, την οδηγία του
Συµβουλίου 92/81/EΟΚ της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρµόνιση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης που επιβάλλονται στα πετρελαιοειδή2 και την οδηγία 92/82/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών
φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή3. Καθορίζει τις φορολογικές δοµές και τα επίπεδα
φορολόγησης που πρέπει να επιβληθούν στα ενεργειακά προϊόντα και στην ηλεκτρική
ενέργεια.
(34) Οι ελάχιστοι συντελεστές που έθεσε η οδηγία 2003/96/ΕΚ ενδέχεται να προκαλέσουν
σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές δυσκολίες σε ορισµένα κράτη µέλη, µεταξύ των
οποίων η Κύπρος, λόγω του συγκριτικά χαµηλού επιπέδου ειδικού φόρου κατανάλωσης που
εφάρµοζαν προηγουµένως, της τρέχουσας οικονοµικής µετάβασης των εν λόγω κρατών, των
συγκριτικά χαµηλών επιπέδων των εσόδων τους και της περιορισµένης τους ικανότητας
αντιστάθµισης της εν λόγω επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης µε την µείωση άλλων φόρων.
Συγκεκριµένα, οι αυξήσεις των τιµών που επέφερε η εφαρµογή των ελάχιστων συντελεστών
που όρισε η οδηγία 2003/96/ΕΚ είναι δυνατόν να έχουν αρνητικές συνέπειες στους πολίτες
και στις εθνικές τους οικονοµίες, δηµιουργώντας, για παράδειγµα, δυσβάσταχτο βάρος για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

1
2
3

ΕΕ L 283, 31.10.2003, σ.51.
EE L 316, 31.10.1992, σ. 12. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
2003/96/ΕΚ.
ΕΕ L 316, 31.10.1992, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
2003/96/ΕΚ.
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(35) Πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί στην Κύπρο, σε προσωρινή βάση, να εφαρµόζει πρόσθετες
απαλλαγές ή µειώσεις των επιπέδων φορολογίας, εάν αυτό δεν θα αποβεί εις βάρος της ορθής
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισµού.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τις αρχές βάσει των οποίων οι µεταβατικές περίοδοι χορηγήθηκαν
αρχικά στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, τα µέτρα αυτά πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε
να επιφέρουν σταδιακή εναρµόνιση µε τους ισχύοντες ελάχιστους κοινοτικούς συντελεστές.
(36) Η εν λόγω οδηγία δεν θίγει το αποτέλεσµα διαδικασιών που αφορούν στρεβλώσεις της
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς που µπορεί να εφαρµοστούν, ιδίως βάσει των άρθρων 87 και
88 της συνθήκης. ∆εν απαλλάσσει τα κράτη-µέλη από την υποχρέωση να επισηµαίνουν
ενδεχόµενες κρατικές ενισχύσεις στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 88 της συνθήκης.
(37) Θα πρέπει να διευκρινιστεί η διατύπωση του άρθρου 30 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ.
(38) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να ισχύσουν από την ηµέρα της προσχώρησης των
νέων κρατών µελών. Το επείγον του θέµατος δικαιολογεί παρέκκλιση από την περίοδο έξι
εβδοµάδων που παρέχεται µε το σηµείο Ι.3 του πρωτοκόλλου για τον ρόλο των εθνικών
Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
(39) Κατά συνέπεια, η οδηγία 2003/96/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
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Άρθρο 1
Η οδηγία 2003/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
(1)

Προστίθεται το εξής άρθρο :

«Άρθρο 18α
1.

Εκτός από τις περιόδους που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε

στρέβλωση του ανταγωνισµού, χορηγείται στα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην
εφαρµογή των νέων ελάχιστων επιπέδων φορολόγησης µεταβατική περίοδος έως την 1η
Ιανουαρίου 2007, ιδίως για να µην τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των τιµών.
2.

Χορηγείται η άδεια στην Κύπρο να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου

2008 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας του πετρελαίου ντίζελ και της
κηροζίνης που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κίνησης στο νέο ελάχιστο επίπεδο των 302 ευρώ ανά
1000 λίτρα και έως την 1η Ιανουαρίου 2010 ώστε να φτάσει σε 330 ευρώ. Εντούτοις, το επίπεδο
φορολογίας για το πετρέλαιο ντίζελ και τη κηροζίνη που χρησιµοποιείται ως καύσιµο δεν θα είναι
κατώτερο από 245 ευρώ ανά 1000 λίτρα από την 1η Μαΐου 2004.
Χορηγείται η άδεια στην Κύπρο να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010
για την προσαρµογή του εθνικού επιπέδου φορολογίας της αµόλυβδης βενζίνης που
χρησιµοποιείται ως καύσιµο κίνησης στο νέο ελάχιστο επίπεδο των 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
Εντούτοις, το επίπεδο φορολογίας της αµόλυβδης βενζίνης που χρησιµοποιείται ως καύσιµο
κίνησης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 287 ευρώ ανά 1000 λίτρα από την 1η Μαΐου 2004.
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3.

Εντός των µεταβατικών περιόδων που έχουν ορισθεί, τα κράτη µέλη θα µειώσουν σταδιακά

τις αντίστοιχές τους διαφορές όσον αφορά τα νέα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Εντούτοις, όταν η
διαφορά µεταξύ του εθνικού επιπέδου και του ελάχιστου επιπέδου δεν υπερβαίνει το 3% του εν
λόγω ελάχιστου επιπέδου, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος περιµένει έως το τέλος της περιόδου για
την προσαρµογή του εθνικού του επιπέδου.»
(2)

Στο άρθρο 30 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Οι αναφορές στις καταργηθείσες οδηγίες θεωρούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία.»
Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της
παρούσας οδηγίας. Κοινοποιούν δε αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων
καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία
ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς
διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων της εθνικής

νοµοθεσίας που εγκρίνουν σχετικά µε τον τοµέα που καλύπτει η εν λόγω οδηγία.
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Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία 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. Τα
κράτη µέλη τη µεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο την ίδια ηµέρα. Ενηµερώνουν αµελλητί την
Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 29.4.2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
____________________
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της 29.4.2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/49/ΕΚ µε στόχο τη δυνατότητα για ορισµένα κράτη µέλη να
επιβάλλουν µεταβατικές περιόδους όσον αφορά την εφαρµογή του κοινού συστήµατος
φορολόγησης των τόκων και δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιριών
διαφορετικών κρατών µελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 94 αυτής,
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,

1
2
3

ΕΕ C
ΕΕ C
ΕΕ C

30.4.2004
EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 157/ 107
_______________________________________________________________________________

Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η οδηγία του Συµβουλίου 2003/49/EΚ της 3ης Ιουνίου 2003 για την καθιέρωση ενός κοινού
καθεστώτος φορολόγησης των τόκων και δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ
διαφορετικών κρατών µελών1 προβλέπει την κατάργηση της φορολόγησης των εν λόγω
πληρωµών στα κράτη µέλη στα οποία ανακύπτουν, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι οι πληρωµές
αυτές θα φορολογούνται µόνον άπαξ σε κάποιο κράτος µέλος.

(2)

Η εφαρµογή της οδηγίας 2003/49/EΚ ενδέχεται να προκαλέσει δηµοσιονοµικές δυσκολίες
στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία και στη Σλοβακία
λαµβανοµένων υπόψη των συντελεστών για τους φόρους που επιβάλλονται στην πηγή βάσει
της εθνικής νοµοθεσίας και των φορολογικών συµβάσεων σχετικά µε το εισόδηµα και την
ακίνητη περιουσία και τα σχετικά φορολογικά έσοδα.

(3)

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επιτραπεί στα εν λόγω υπό προσχώρηση κράτη, προσωρινά,
µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος που προβλέπεται µε το άρθρο 17, παράγραφοι 2
και 3 της οδηγίας του Συµβουλίου 2003/48/EΚ της 3ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε την
φορολόγηση των τόκων από τις καταθέσεις2 να µην εφαρµόζουν ορισµένες από τις διατάξεις
της οδηγίας 2003/49/ΕΚ οι οποίες αφορούν, στην περίπτωση της Λετονίας και της
Λιθουανίας, πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων, και, στην περίπτωση της Τσεχίας, της
Πολωνίας και της Σλοβακίας, µόνο πληρωµές σε σχέση µε δικαιώµατα.

(4)

Το µέτρο που θεσπίζεται µε την παρούσα οδηγία δεν αποτελεί προσαρµογή κατά την έννοια
του άρθρου 57 της πράξης προσχώρησης του 2003.

1
2

ΕΕ L 157, 26.6.2003, σ. 49.
ΕΕ L 157, 26.6.2003, σ. 38.
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(5)

∆εδοµένου ότι τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να προβαίνουν σε πίστωση των φόρων που
παρακρατούνται από τόκους και δικαιώµατα είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι η παρούσα
οδηγία θα µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο έως την έναρξη της ισχύος της πράξης
προσχώρησης του 2003.

(6)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να τύχουν εφαρµογής από την ηµεροµηνία της
προσχωρήσεως των νέων κρατών µελών. Το επείγον του θέµατος δικαιολογεί την
παρέκκλιση από την περίοδο έξι εβδοµάδων που προβλέπεται µε το σηµείο Ι.3 του
Πρωτοκόλλου σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Το άρθρο 6 της οδηγίας 2003/49/EΚ τροποποιείται ως εξής:
1)

Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεταβατικές διατάξεις για την ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Λετονία,
την Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Σλοβακία»
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2)

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από το εξής κείµενο:
«1.

Η Ελλάδα, η Λετονία, η Πολωνία και η Πορτογαλία έχουν τη δυνατότητα να µην
εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 1 µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρει
το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης
Ιουνίου 2003, για τη φορολογία του εισοδήµατος εξ’ αποταµιεύσεων υπό µορφή
τόκων*. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου οκτώ ετών από την ανωτέρω
ηµεροµηνία, ο συντελεστής του φόρου επί των τόκων και των δικαιωµάτων που
καταβάλλονται προς συνδεδεµένη εταιρεία άλλου κράτους µέλους ή προς µόνιµη
εγκατάσταση, ευρισκόµενη σε άλλο κράτος µέλος, συνδεδεµένης εταιρείας κράτους
µέλους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% κατά τα πρώτα τέσσερα έτη και το 5%
κατά τα τελευταία τέσσερα έτη.
Η Λιθουανία εξουσιοδοτείται να µην εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου 1 µέχρι την
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος, που προβλέπεται από το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3
της οδηγίας του Συµβουλίου 2003/48/EΚ της 3ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε την
φορολόγηση του τόκου των καταθέσεων**. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου
έξι ετών, από την ανωτέρω ηµεροµηνία, ο συντελεστής του φόρου επί των τόκων και
των δικαιωµάτων που καταβάλλονται προς συνδεδεµένη εταιρία άλλου κράτους µέλους
ή προς µόνιµη εγκατάσταση, ευρισκόµενη σε άλλο κράτος µέλος, συνδεδεµένης
εταιρίας κράτους µέλους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Ο συντελεστής του φόρου
επί των τόκων που καταβάλλονται προς συνδεδεµένη εταιρία άλλου κράτους µέλους ή
προς µόνιµη εγκατάσταση ευρισκόµενη σε άλλο κράτος δεν µπορεί να υπερβαίνει το
10% κατά τα τέσσερα πρώτα έτη της µεταβατικής περιόδου των έξη ετών· κατά τα δύο
επόµενα έτη, δε, ο συντελεστής του φόρου επί των εν λόγω τόκων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 5%.
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Η Ισπανία και η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, έχουν τη δυνατότητα, όσον αφορά τα
δικαιώµατα, να µην εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 1 έως την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος της οδηγίας 2003/48/EΚ, που προβλέπεται από το άρθρο της 17
παράγραφοι 2 και 3. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου διάρκειας έξι ετών από
την προαναφερόµενη ηµεροµηνία ο συντελεστής του φόρου επί δικαιωµάτων που
καταβάλλονται προς συνδεδεµένη εταιρία άλλου κράτους µέλους ή προς µόνιµη
εγκατάσταση, ευρισκόµενη σε άλλο κράτος µέλος, συνδεδεµένης εταιρίας κράτους
µέλους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Η Σλοβακία έχει τη δυνατότητα, όσον αφορά
τα δικαιώµατα, να µην εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 1 κατά τη διάρκεια
µεταβατικής περιόδου 2 ετών, που θα αρχίσει την 1η Μαΐου 2004.
Οι εν λόγω µεταβατικές διατάξεις εντούτοις ισχύουν υπό τον όρο ότι θα συνεχίσουν να
επιβάλλονται χαµηλότεροι συντελεστές φόρου από τους προβλεπόµενους από την
πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη υποπαράγραφο των διµερών συµβάσεων που έχουν
συναφθεί ανάµεσα στην Τσεχία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία,
την Πορτογαλία ή τη Σλοβακία και τα άλλα κράτη µέλη. Πριν το τέλος των
µεταβατικών περιόδων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο το Συµβούλιο
µπορεί να αποφασίσει οµόφωνα, µετά από πρόταση της Επιτροπής, την πιθανή τους
παράταση.
2.

Οσάκις εταιρεία κράτους µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση, ευρισκόµενη στο εν λόγω
κράτος µέλος, εταιρείας κράτους µέλους :
−

εισπράττει τόκους ή δικαιώµατα από συνδεδεµένη εταιρεία της Ελλάδας, της
Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας ή της Πορτογαλίας,

−

εισπράττει δικαιώµατα από συνδεδεµένη εταιρεία της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας,
της Ισπανίας ή της Σλοβακίας,
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−

εισπράττει τόκους ή δικαιώµατα από µόνιµη εγκατάσταση, ευρισκόµενη στην
Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία ή την Πορτογαλία,
συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους, ή

−

εισπράττει δικαιώµατα από µόνιµη εγκατάσταση ευρισκόµενη στη ∆ηµοκρατία
της Τσεχίας, την Ισπανία ή τη Σλοβακία συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους,

το πρώτο κράτος µέλος επιτρέπει την έκπτωση ποσού ίσου προς τον φόρο που
καταβάλλεται στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λετονία, τη
Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία ή τη Σλοβακία, κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 1, για το εισόδηµα αυτό από τον φόρο εισοδήµατος της εταιρείας ή της
µόνιµης εγκατάστασης που έλαβε το συγκεκριµένο εισόδηµα.
3.

Η έκπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν µπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε
χαµηλότερο από τα δύο ποσά :
α)

τον φόρο επί του εισοδήµατος αυτού που είναι πληρωτέος στη ∆ηµοκρατία της
Τσεχίας, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την
Πορτογαλία ή τη Σλοβακία, βάσει της παραγράφου 1, ή

β)

το τµήµα εκείνο του φόρου εισοδήµατος της εταιρείας ή της µόνιµης
εγκατάστασης που εισέπραξε τους τόκους ή τα δικαιώµατα, όπως υπολογίζεται
πριν από την πραγµατοποίηση της έκπτωσης, το οποίο αναλογεί στις
συγκεκριµένες πληρωµές βάσει της εσωτερικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους
της εταιρείας ή της µόνιµης εγκατάστασης.

_______________
*
L 157, 26.6.2003, σ. 38.
** L 157, 26.6.2003, σ. 38».
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Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για τη συµµόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία από την έναρξη της ισχύος της.
∆ιαβιβάζουν αµελλητί στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων αυτών µαζί µε πίνακα αντιστοιχίας
των εν λόγω διατάξεων προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίσουν τις διατάξεις αυτές, θα περιλαµβάνουν αναφορά στην παρούσα
οδηγία ή τις συνοδεύουν µε την εν λόγω αναφορά επ’ ευκαιρία της επίσηµης δηµοσίευσής τους. Τα
κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες της αναφοράς αυτής.
2.

Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των κυριότερων διατάξεων εθνικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα και υπό τη προϋπόθεση της έναρξης ισχύος της
Συνθήκης προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας,
της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
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Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο 29.4.2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της

για κοινοτική χρηµατοδοτική συµµετοχή
στα προγράµµατα ελέγχου της αλιείας των κρατών µελών
(2004/465/EK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

1

Γνώµη που δόθηκε την 1η Απριλίου 2004 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική καθορίζει γενικούς κανόνες για τη διατήρηση, τη διαχείριση και
την υπεύθυνη εκµετάλλευση, καθώς και τη µεταποίηση και εµπορία έµβιων υδρόβιων πόρων.

(2)

Ειδικοί στόχοι και κανόνες καθορίζονται ιδίως στον κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.
2371/2002, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής1.

(3)

Η ευθύνη για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο
πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής προς τους κανόνες αυτούς βαρύνει κυρίως τα
κράτη µέλη.

(4)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν τους απαιτούµενους ανθρώπινους και οικονοµικούς
πόρους για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τον έλεγχο των αλιευτικών
δραστηριοτήτων και την επιβολή της εφαρµογής των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 υπογράµµισε την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης του
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων προκειµένου να καταπολεµηθεί µε οποιοδήποτε
µέσο η παράνοµη και αδήλωτη αλιεία εντός και εκτός των κοινοτικών υδάτων. Στον
κανονισµό αυτό προσδιορίζονται οι τεχνολογίες τηλεπαρακολούθησης ως µέσα για την
καλύτερη επίτευξη των στόχων ελέγχου στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και
επεκτείνεται η υποχρέωση τηλεπαρακολούθησης µέσω συστηµάτων παρακολούθησης
σκαφών σε σκάφη ολικού µήκους άνω των 15 µέτρων.

(6)

Από την ηµεροµηνία ένταξης, οι κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής εφαρµόζονται
στα νέα κράτη µέλη τα οποία θα πρέπει να µπορούν να τηρούν όλες τις απαιτήσεις που
ορίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως στον τοµέα του ελέγχου. Στα νέα αυτά κράτη µέλη
θα πρέπει να παρασχεθούν τα µέσα προκειµένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους.

1

ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.
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(7)

Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική συνδροµή σε κράτη µέλη από το 1990 προκειµένου να
καταστούν οι έλεγχοι επαρκέστεροι και αποτελεσµατικότεροι και ιδίως προκειµένου να
εισαχθεί και να επεκταθεί η τεχνολογία τηλεπαρακολούθησης και τα δίκτυα πληροφορικής,
να βελτιωθούν οι ικανότητες του προσωπικού και να εξοπλιστούν οι αρµόδιες αρχές µε
περιπολικά πλωτά µέσα και αεροσκάφη επιτήρησης.

(8)

Το ισχύον καθεστώς χρηµατοδότησης δυνάµει της απόφασης του Συµβουλίου 2001/431/ΕΚ,
της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε τη χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας σε ορισµένες
δαπάνες που αναλαµβάνονται από τα κράτη µέλη για την εφαρµογή καθεστώτων ελέγχου,
επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής1 έληξε στο τέλος
του 2003. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία ότι οι πόροι των κρατών µελών είναι ακόµη
ανεπαρκείς.

(9)

Είναι πρωταρχικής σηµασίας να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής σε ολόκληρη την Κοινότητα. Φαίνεται ότι ορισµένοι από
εκείνους που εµπλέκονται στις διοικητικές και ποινικές διαδικασίες δεν είναι πάντοτε
ενηµερωµένοι σχετικά µε την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών κυρώσεων προκειµένου να
αποφευχθεί η υπεραλίευση των ιχθυαποθεµάτων. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται η προώθηση
δράσεων προκειµένου να επικεντρωθεί η προσοχή στο θέµα αυτό.

(10) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 υπογράµµισε την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας
και του συντονισµού µεταξύ των κρατών µελών και µε την Επιτροπή µε στόχο την
ενδυνάµωση του ελέγχου και την αποθάρρυνση ενεργειών που είναι αντίθετες προς τους
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2006 µία
δοµή που έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να οργανώσει τη συνεργασία και τον συντονισµό
των δραστηριοτήτων ελέγχου και των µέσων που διατίθενται για σκοπούς ελέγχου.

1

ΕΕ L 154, 9.6.2001, σ. 22.
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(11) Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να συνεχιστεί µέχρι τότε η παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης στα
κράτη µέλη. Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική διάθεση της κοινοτικής
χρηµατοδότησης µε σκοπό να περιοριστούν οι διαπιστωθείσες αδυναµίες. Οι
χρηµατοδοτήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
(12) Ένα ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς κατά την έννοια του σηµείου 34 της διοργανικής
συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του
προϋπολογισµού 1 εγγράφεται στην παρούσα απόφαση για όλη τη διάρκεια της περιόδου
κατά την οποία θα δίδεται οικονοµική ενίσχυση χωρίς να θίγονται οι αρµοδιότητες της αρχής
που είναι αρµόδια για τον προϋπολογισµό, όπως καθορίζονται στη συνθήκη.
(13) Τα κράτη µέλη πρέπει να αξιολογούν τα προγράµµατά τους και τον αντίκτυπο των δαπανών
τους στον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση, κάθε έτος και για ολόκληρη την
περίοδο που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση και την απόφαση 2001/431/ΕΚ.
(14) Πρέπει να ληφθούν µεταβατικά µέτρα για τις αιτήσεις επιστροφής δαπανών βάσει της
απόφασης 2001/431/ΕΚ.
(15) Προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχεια µε τις διατάξεις της απόφασης 2001/431/ΕΚ, η
παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2004,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

1

ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνία η οποία τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 2003/429/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147, 14.6.2003, σ. 25).
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Άρθρο 1
Αντικείµενο
Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων η Κοινότητα µπορεί να παρέχει
χρηµατοδοτική συµµετοχή σε κράτη µέλη για τα προγράµµατα ελέγχου της αλιείας τους.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1)

«χρηµατοδοτική συµµετοχή»: χρηµατοδοτική συµµετοχή που καταβάλλεται από την
Κοινότητα σε κράτος µέλος δυνάµει της παρούσας απόφασης·

2)

«πρόγραµµα ελέγχου της αλιείας»: πρόγραµµα που καταρτίζεται από κράτος µέλος για την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση σε τοµείς που καλύπτονται από την Κοινή
Αλιευτική Πολιτική, όπως απαιτείται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

3)

«νέο κράτος µέλος»: χώρα η οποία εντάσσεται στην Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004.
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Άρθρο 3
Ετήσια προγράµµατα ελέγχου της αλιείας
1.

Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να λάβουν χρηµατοδοτική συµµετοχή, κοινοποιούν στην

Επιτροπή ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου της αλιείας, το οποίο προσδιορίζει:
(α)

τους στόχους του προγράµµατος·

(β)

τους διαθέσιµους ανθρώπινους πόρους·

(γ)

τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους·

(δ)

τον αριθµό των διαθέσιµων πλωτών µέσων και αεροσκαφών·

(ε)

τον κατάλογο των δράσεων για τις οποίες επιδιώκεται χρηµατοδοτική συµµετοχή·

(στ) το σύνολο των δαπανών που έχουν προγραµµατιστεί για την υλοποίηση των δράσεων·
(ζ)

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κάθε δράσης που περιέχεται στο πρόγραµµα·

(η)

µια σειρά από δείκτες που χρησιµοποιούνται για να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα του
προγράµµατος.

2.

Όλα τα κράτη µέλη υποβάλουν το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου της αλιείας τους µέχρι την

1η Ιουνίου 2004 για το 2004 και µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2005 για το 2005.
3.

Λεπτοµερείς κανόνες για το περιεχόµενο του προγράµµατος ελέγχου της αλιείας

καθορίζονται στο παράρτηµα I, µέρος A.
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Άρθρο 4
Καλυπτόµενες δράσεις
1.

Τα σχέδια για τα οποία ζητείται χρηµατοδοτική συµµετοχή αφορούν µία ή περισσότερες από

τις ακόλουθες δράσεις:
(α)

αγορά, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη για τεχνολογία πληροφορικής και δηµιουργία
δικτύων τεχνολογίας πληροφοριών προκειµένου να δοθεί δυνατότητα επαρκούς και
ασφαλούς ανταλλαγής δεδοµένων στον τοµέα της παρακολούθησης, του ελέγχου και της
επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

(β)

αγορά και εξοπλισµός αλιευτικών σκαφών µε:
(i)

συσκευές ηλεκτρονικού εντοπισµού που καθιστούν δυνατή την τηλεπαρακολούθηση
των σκαφών από κέντρο παρακολούθησης της αλιείας µέσω συστήµατος
παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ)·

(ii)

συσκευές ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης δεδοµένων, οι οποίες επιτρέπουν
τη διαβίβαση δεδοµένων από τα σκάφη·

(γ)

πιλοτικά σχέδια που έχουν σχέση µε νέες τεχνολογίες και εφαρµογή νέων τεχνολογιών στον
τοµέα του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

(δ)

προγράµµατα επιµόρφωσης και ανταλλαγής δηµοσίων υπαλλήλων που είναι επιφορτισµένοι
µε καθήκοντα παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης στον τοµέα της αλιείας·

(ε)

εφαρµογή πιλοτικών συστηµάτων επιθεώρησης και παρατηρητών·
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(στ) ανάλυση κόστους/οφέλους και αξιολόγηση των συνολικών δαπανών που πραγµατοποίησαν οι
αρµόδιες αρχές για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης
της αλιείας·
(ζ)

πρωτοβουλίες στις οποίες περιλαµβάνονται σεµινάρια και χρήση µέσων µαζικής ενηµέρωσης
που έχουν ως στόχο την καλύτερη ενηµέρωση των αλιέων και άλλων παραγόντων του
κλάδου, όπως είναι οι επιθεωρητές, οι εισαγγελείς και οι δικαστές, καθώς επίσης και του
ευρέως κοινού σχετικά µε την ανάγκη καταπολέµησης της µη υπεύθυνης και παράνοµης
αλιείας και την εφαρµογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

(η)

αγορά και εκσυγχρονισµός πλωτών µέσων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων που
χρησιµοποιούνται για την επιθεώρηση και την επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.

2.

Λεπτοµερείς κανόνες για τις καλυπτόµενες δράσεις καθορίζονται στο παράρτηµα I, µέρος B.
Άρθρο 5
Κοινοτικές πιστώσεις

1.

Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εφαρµογή των δράσεων για τις οποίες παρέχεται

χρηµατοδοτική συνδροµή ανέρχεται σε 70 εκατοµµ. ευρώ για την περίοδο 2004-2005. Οι ετήσιες
πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των
δηµοσιονοµικών προοπτικών.
2.

Στην απόφαση για τη χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συµµετοχής που προβλέπεται

από το άρθρο 6, η Επιτροπή δίδει προτεραιότητα σε δράσεις τις οποίες θεωρεί καταλληλότερες για
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και
επιτήρησης, λαµβανοµένων επίσης υπόψη των επιδόσεων των κρατών µελών κατά την εφαρµογή
ήδη εγκριθέντων προγραµµάτων.
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Άρθρο 6
Απόφαση για χρηµατοδοτική συµµετοχή
1.

Βάσει των προγραµµάτων ελέγχου της αλιείας που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη,

λαµβάνεται κάθε έτος απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Η απόφαση καθορίζει:
(α)

το συνολικό ποσό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής που χορηγείται σε κάθε κράτος µέλος για
τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4·

(β)

το ποσοστό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής·

(γ)

τους όρους που εφαρµόζονται στη χρηµατοδοτική συµµετοχή.

2.

Το ποσοστό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των

επιλέξιµων δαπανών. Ωστόσο,
(α)

για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (β), η Επιτροπή µπορεί
να αποφασίσει τη χορήγηση ενός κατ’ αποκοπή ποσού ανά συσκευή εντοπισµού σκαφών ή
για συσκευή που επιτρέπει την ηλεκτρονική καταγραφή και διαβίβαση δεδοµένων·

(β)

για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία (γ) και (ζ), η Επιτροπή
µπορεί να αποφασίσει ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο από 50% της επιλέξιµης δαπάνης·

(γ)

για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (η), το ποσοστό δεν
µπορεί να υπερβεί το 50% της επιλέξιµης δαπάνης για τα νέα κράτη µέλη και το 25% για τα
υφιστάµενα κράτη µέλη.
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Άρθρο 7
Προκαταβολές
Κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης κράτους µέλους, η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει προκαταβολή
ύψους µέχρι 50% της χρηµατοδοτικής συµµετοχής για ένα έτος. Το ποσό της προκαταβολής
αφαιρείται από το τελικό ποσό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής που καταβάλλεται στο εν λόγω
κράτος µέλος.
Εάν δεν αναληφθεί δεσµευτική υποχρέωση από την αρµόδια αρχή εντός της περιόδου που
καθορίζεται στο άρθρο 8, οποιαδήποτε χορηγηθείσα προκαταβολή επιστρέφεται αµελλητί.
Άρθρο 8
Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών
Κάθε κράτος µέλος προβαίνει σε νοµικές και δηµοσιονοµικές αναλήψεις υποχρεώσεων εντός 12
µηνών από τη λήξη του έτους κατά το οποίο του κοινοποιήθηκε η απόφαση που αναφέρεται στο
άρθρο 6.
Άρθρο 9
Εφαρµογή των σχεδίων
1.

Η έναρξη εφαρµογής των σχεδίων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα που

καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου της αλιείας και, οπωσδήποτε, εντός έτους από την
ηµεροµηνία της ανάληψης υποχρεώσεων.
2.

Τα σχέδια ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το εν λόγω χρονοδιάγραµµα.
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Άρθρο 10
Μη εφαρµογή των σχεδίων
Στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος αποφασίσει να µην εφαρµόσει το σύνολο ή µέρος των
σχεδίων για τα οποία του έχει παρασχεθεί χρηµατοδοτική συµµετοχή, ενηµερώνει αµελλητί την
Επιτροπή αναφέροντας τις επιπτώσεις στο πρόγραµµα ελέγχου της αλιείας του.
Άρθρο 11
Επιλέξιµη δαπάνη
1.

Προκειµένου να είναι επιλέξιµη για επιστροφή, η δαπάνη πρέπει:

(α)

να προβλέπεται από το πρόγραµµα ελέγχου της αλιείας·

(β)

να έχει σχέση µε τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4·

(γ)

να αφορά σχέδια µε κόστος µεγαλύτερο από 40 000 ευρώ, εκτός εάν πρόκειται για δράση που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµεία (δ) και (ζ)·

(δ)

να απορρέει από νοµικές και δηµοσιονοµικές αναλήψεις υποχρεώσεων στις οποίες
προέβησαν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 8·

(ε)

να αφορά έργα που τέθηκαν σε εφαρµογή σύµφωνα µε το άρθρο 9.

2.

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιµος για επιστροφή.
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3.

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για σχέδια τα οποία λαµβάνουν άλλη κοινοτική ενίσχυση.

4.

Για τα νέα κράτη µέλη, οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2004 είναι

επιλέξιµες για επιστροφή εφόσον τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 6.
Άρθρο 12
Αιτήσεις επιστροφής δαπανών
1.

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις αιτήσεις τους για επιστροφή των δαπανών

εντός 9 µηνών από την ηµεροµηνία της πραγµατοποίησής τους. Οι αιτήσεις δεν πρέπει να αφορούν
ποσό µικρότερο από 20 000 ευρώ. Οι αιτήσεις για ποσό µικρότερο από 20 000 ευρώ δεν θα
εξετάζονται, εκτός εάν αιτιολογούνται δεόντως.
Λεπτοµερείς κανόνες για το περιεχόµενο των αιτήσεων επιστροφής δαπανών καθορίζονται στο
παράρτηµα I, µέρος Γ.
2.

Οι αιτήσεις για σχέδια τα οποία δεν υλοποιήθηκαν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο (ζ) µπορούν να γίνονται δεκτές µόνον στην
περίπτωση που η καθυστέρηση αιτιολογείται δεόντως. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις αυτές δεν
γίνονται δεκτές, είναι δυνατή η αποδέσµευση των κοινοτικών πιστώσεων. Σε οποιαδήποτε
περίπτωση, οι κοινοτικές πιστώσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση αποδεσµεύονται το
αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
3.

Κατά την υποβολή αιτήσεων επιστροφής δαπανών, τα κράτη µέλη επαληθεύουν και

πιστοποιούν ότι οι δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην
παρούσα απόφαση, στην απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 6 και σύµφωνα µε τους κανόνες για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει δήλωση αναφορικά µε την
ακρίβεια και την ειλικρίνεια των διαβιβασθέντων λογαριασµών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που
περιέχεται στο παράρτηµα II.
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4.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η αίτηση δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στην

παράγραφο 3, ζητά από το κράτος µέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε το θέµα.
Εάν η εξέταση επιβεβαιώσει τη µη συµµόρφωση, η Επιτροπή απορρίπτει την επιστροφή του
συνόλου ή µέρους των σχετικών δαπανών και, κατά περίπτωση, ζητά την επιστροφή των
προκαταβολών.
Άρθρο 13
Νόµισµα
Όλα τα προγράµµατα ελέγχου της αλιείας, οι αιτήσεις επιστροφής δαπανών και οι αιτήσεις
πληρωµής προκαταβολών εκφράζονται σε ευρώ.
Τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν στην τρίτη φάση της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης,
προσδιορίζουν τη χρησιµοποιούµενη τιµή συναλλάγµατος.
Η επιστροφή πραγµατοποιείται σε ευρώ στη συναλλαγµατική ισοτιµία του µήνα κατά τον οποίον η
Επιτροπή παρέλαβε την αίτηση.
Άρθρο 14
Πληροφορίες
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο οποιεσδήποτε πληροφορίες
ζητήσουν αναφορικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης και της απόφασης που
προβλέπεται στο άρθρο 6.
∆ιατηρούν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιολογητικά έγγραφα επί
πέντε τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία επιστροφής των δαπανών.
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Άρθρο 15
Έλεγχοι
1.

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους

εθνικούς νόµους, κανονισµούς και διοικητικές διατάξεις, οι υπάλληλοι της Επιτροπής και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορούν να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους για σχέδια τα οποία λαµβάνουν
χρηµατοδοτική συµµετοχή.
Η Επιτροπή µπορεί επίσης να ζητήσει από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να διεξαγάγει
επιτόπιους ελέγχους για σχέδια που λαµβάνουν χρηµατοδοτική συµµετοχή. Στους ελέγχους αυτούς
µπορούν να συµµετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι κοινοτικοί πόροι δεν χρησιµοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους

όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση ή στην απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 6,
ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Εάν δεν αντικρουστούν οι εκτιµήσεις της, η Επιτροπή
µειώνει ή ακυρώνει τη χρηµατοδοτική συµµετοχή για τα εν λόγω σχέδια. Οποιοδήποτε
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στην Επιτροπή εντόκως.
Άρθρο 16
Εκθέσεις των κρατών µελών
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες οι οποίες της επιτρέπουν να επαληθεύσει
τη χρησιµοποίηση της χρηµατοδοτικής συµµετοχής και να αξιολογήσει την επίπτωση των µέτρων
που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση στις δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και
επιτήρησης.
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Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν στην Επιτροπή:
(α)

πριν την 30ή Μαρτίου κάθε έτους, ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε το πρόγραµµα
ελέγχου της αλιείας τους για το προηγούµενο έτος, η οποία καλύπτει τα εξής:
(i)

υλοποιηθέντα σχέδια,

(ii)

κόστος των σχεδίων,

(iii) συνέπειες για τα προγράµµατα ελέγχου της αλιείας, µε την εφαρµογή των δεικτών που
απαριθµούνται στο πρόγραµµα,
(iv) οποιαδήποτε προσαρµογή του αρχικού προγράµµατος.
(β)

πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2006, τελική έκθεση αξιολόγησης η οποία καλύπτει τα εξής:
(i)

υλοποιηθέντα σχέδια,

(ii)

κόστος των σχεδίων,

(iii) συνέπειες για τα προγράµµατα ελέγχου της αλιείας, µε την εφαρµογή των δεικτών που
απαριθµούνται στο πρόγραµµα,
(iv) οποιαδήποτε προσαρµογή του αρχικού προγράµµατος,
(v)

τον αντίκτυπο της χρηµατοδοτικής συµµετοχής στα προγράµµατα ελέγχου της αλιείας
για ολόκληρη την περίοδο από το 2001 έως το 2005.
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Άρθρο 17
Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη µέλη δυνάµει του άρθρου 16, η Επιτροπή,
µέχρι την 30ή Ιουνίου 2007 το αργότερο, υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης και της απόφασης 2001/431/ΕΚ.
Άρθρο 18
Μέτρα εφαρµογής
Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, θεσπίζονται λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
Από την 1η Μαΐου 2004, οι αιτήσεις επιστροφής που αφορούν τη χρηµατοδοτική συµµετοχή για
δαπάνες που εγκρίθηκαν βάσει της απόφασης 2001/431/ΕΚ υποβάλλονται σύµφωνα µε το
άρθρο 12, το παράρτηµα I µέρος Γ και το παράρτηµα II της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 20
Εφαρµογή
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Άρθρο 21
Παραλήπτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 29.4.2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Μέρος A
Απαιτήσεις όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες
για τα ετήσια προγράµµατα ελέγχου της αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 3
(1)

Για κάθε σχέδιο, το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου της αλιείας πρέπει να προσδιορίζει µία από
τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και τον στόχο, την περιγραφή, τον
πλοιοκτήτη, τον τόπο, το εκτιµώµενο κόστος, τη διοικητική διαδικασία που πρόκειται να
τηρηθεί και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

(2)

Όσον αφορά τα πλωτά µέσα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 σηµείο (η), το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου της αλιείας πρέπει επίσης να
προσδιορίζει:
(α)

το ποσοστό χρήσης τους από τις αρµόδιες αρχές για σκοπούς ελέγχου κατά τη διάρκεια
της συνολικής δραστηριότητας ενός έτους·

(β)

τον αριθµό ωρών ή ηµερών χρήσης τους για σκοπούς ελέγχου της αλιείας κατά τη
διάρκεια ενός έτους·

(γ)
(3)

στην περίπτωση εκσυγχρονισµού, την προσδοκώµενη διάρκεια ζωής τους.

Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, πρέπει να δίδεται δηµοσιότητα στη χρηµατοδοτική συµµετοχή
της Κοινότητας.
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Μέρος B
Λεπτοµερείς κανόνες για επιλέξιµες δράσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4
(1)

Οι συσκευές εντοπισµού σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο (β)(i)
πρέπει να πληρούν τις διατάξεις που καθορίζονται από τους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες.

(2)

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για τη δράση που προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 σηµείο (δ) επιστρέφονται στο βαθµό που είναι επιλέξιµες για επιστροφή
σύµφωνα µε τους σχετικούς εθνικούς κανόνες.

(3)

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την αγορά εξοπλισµού που αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 σηµείο (η) µπορούν να επιστραφούν στο βαθµό που ο εξοπλισµός
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας, βάσει δηλώσεως του
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.
Μέρος Γ
Κανόνες σχετικά µε τις αιτήσεις επιστροφής δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 12

Οι αιτήσεις για επιστροφή δαπανών πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής:
1)

παραποµπή στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 6 µαζί µε τον συνηµµένο σε αυτήν
πίνακα που προσδιορίζει τη χορηγούµενη ενίσχυση·

2)

κατάλογο όλων των δικαιολογητικών εγγράφων για κάθε σχέδιο·

3)

τα ποσά για τα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις χωρίς ΦΠΑ για κάθε σχέδιο·

4)

για κάθε σχέδιο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση επιστροφής δαπανών σύντοµη περιγραφή
των αποτελεσµάτων η οποία να συνοδεύεται από αξιολόγηση των συνεπειών της επένδυσης
στις δραστηριότητες παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, καθώς και πρόβλεψη για τη
χρήση του.
________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆ΗΛΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 της απόφασης του Συµβουλίου 2004/…/ΕΚ
Απόφαση της Επιτροπής της …/ αριθ.___________________________________________
Εθνικός αριθµός αναφοράς (εφόσον υπάρχει) _____________________________________
Ο υπογεγραµµένος _____________________________________, εκπροσωπώντας την αρχή
_____________________________________________, η οποία είναι υπεύθυνη για τις ισχύουσες
δηµοσιονοµικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, πιστοποιώ δια της παρούσης, µετά τη
διεξαγωγή ελέγχου, ότι όλα τα ποσά που εµφαίνονται κατωτέρω αντιπροσωπεύουν το συνολικό
κόστος, το οποίο καταβλήθηκε το 200_ , σύµφωνα µε τη σχετική εθνική νοµοθεσία, όσον αφορά
σχέδια τα οποία εγκρίθηκαν και αφορούν δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
της απόφασης του Συµβουλίου 2004/…/ΕΚ:
(α)

τεχνολογία πληροφορικής και δίκτυα τεχνολογίας πληροφοριών

________

EUR1

(β)

τεχνολογία τηλεπαρακολούθησης (συσκευές εντοπισµού

________

EUR

σκαφών και συσκευές καταγραφής και διαβίβασης δεδοµένων)

1

Ακριβές ποσό έως δύο δεκαδικά ψηφία.
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(γ)

πιλοτικά έργα σχετικά µε νέες τεχνολογίες

________

EUR

(δ)

προγράµµατα επιµόρφωσης και ανταλλαγής υπαλλήλων

________

EUR

________

EUR

(στ) αξιολόγηση δηµοσίων δαπανών στον τοµέα του ελέγχου

________

EUR

(ζ)

σεµινάρια και µέσα ενηµέρωσης

________

EUR

(η)

απόκτηση και εκσυγχρονισµός εξοπλισµού ελέγχου,

________

EUR

========

EUR

υπηρεσιών ελέγχου
(ε)

πιλοτικά συστήµατα επιθεώρησης και παρατηρητών

επιθεώρησης και επιτήρησης

Βεβαιώνω επίσης ότι η δήλωση δαπανών είναι ακριβής και ότι η αίτηση πληρωµής λαµβάνει
υπόψη τυχόν πραγµατοποιηθείσες ανακτήσεις.
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Οι δραστηριότητες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους στόχους που καθορίζονται στην
απόφαση του Συµβουλίου 2004/…/ΕΚ και τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002,
ιδίως όσον αφορά:
−

την τήρηση των όρων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στις οδηγίες σχετικά µε
τον συντονισµό των διαδικασιών για την ανάθεση συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών
και παροχής υπηρεσιών, και σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες του µέρους Γ του
παραρτήµατος I της απόφασης 2004/.../ΕΚ,

−

την εφαρµογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως για την επαλήθευση της
παράδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που συγχρηµατοδοτήθηκαν και την ειλικρίνεια
των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση καθώς και για την πρόληψη, ανίχνευση και
διόρθωση παρατυπιών, την καταπολέµηση της απάτης και την ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.

Ηµεροµηνία .. / .. / ….
Όνοµα µε κεφαλαία γράµµατα, σφραγίδα, ιδιότητα
και υπογραφή της αρµόδιας αρχής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2004/466/CE
Της 29.4.2004
για την τροποποίηση του Κοινού Εγχειριδίου προκειµένου να συµπεριληφθεί διάταξη για
επιλεκτικούς ελέγχους στα σύνορα όσον αφορά τους ανηλίκους που συνοδεύονται
(2004/466/EK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 790/2001 του Συµβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει
στο Συµβούλιο εκτελεστικές εξουσίες σχετικά µε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις και πρακτικές
διαδικασίες διενέργειας συνοριακών ελέγχων και επιτήρησης1,
την πρωτοβουλία της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας,

1

ΕΕ L 116, 26.4.2001, σ. 5.
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Εκτιµώντας τα εξής :
(1)

Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν ειδικές διαδικασίες για τους ελέγχους εισόδου και εξόδου των
προσώπων που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα, συµπεριλαµβανοµένων των ανηλίκων
που συνοδεύονται, δεδοµένου ιδίως ότι τα πρόσωπα που συνοδεύουν ή υποτίθεται ότι
συνοδεύουν ανηλίκους στην πράξη είναι συχνά έµποροι ανθρώπινων όντων και θα πρέπει να
υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι αρχές ελέγχου των συνόρων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον
αφορά όλους τους ανηλίκους που ταξιδεύουν.

(2)

Στο σηµείο 5 της ∆ήλωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 1998 σχετικά
µε την απαγωγή ανηλίκων ορίζεται ότι είναι επίσης απαραίτητο να προβαίνουν οι αρχές που
είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων µε τον συστηµατικό έλεγχο των εγγράφων
ταυτότητας και των ταξιδιωτικών εγγράφων των ανηλίκων. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό
όταν οι ανήλικοι ταξιδεύουν συνοδευόµενοι από έναν µόνο ενήλικο.

(3)

∆υνάµει των άρθρων 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, το οποίο είναι
προσαρτηµένο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και
δεν δεσµεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της. ∆εδοµένου όµως ότι η παρούσα
απόφαση αποσκοπεί στην ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Τίτλου ΙV του Μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
∆ανία, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, θα αποφασίσει, εντός
έξι µηνών αφότου το Συµβούλιο εκδώσει την παρούσα απόφαση, εάν θα την εισαγάγει ή όχι
στο εθνικό της δίκαιο.
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(4)

Όσον αφορά την ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας, η παρούσα
απόφαση αποτελεί εξέλιξη των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της
Συµφωνίας που έχει συναφθεί στις 18 Μαΐου 1999 από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας, για τη σύνδεση των
δύο αυτών κρατών, µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του
Σένγκεν που εντάσσεται στο πλαίσιο του άρθρου 1, σηµείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε ορισµένες διατάξεις για την εφαρµογή της
ως άνω συµφωνίας 1.

(5)

Η παρούσα απόφαση αποτελεί περαιτέρω εξέλιξη των διατάξεων του κεκτηµένου του
Σένγκεν στην οποία δεν συµµετέχει το Ηνωµένο Βασίλειο, σύµφωνα µε την απόφαση
2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά µε το αίτηµα του Ηνωµένου
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες
από τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν 2. Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχει,
συνεπώς, στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν υπόκειται στην εφαρµογή της.

(6)

Η παρούσα απόφαση αποτελεί περαιτέρω εξέλιξη των διατάξεων του κεκτηµένου του
Σένγκεν στην οποία δεν συµµετέχει η Ιρλανδία, σύµφωνα µε την απόφαση 2002/192/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει
σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν 3. Συνεπώς, η Ιρλανδία δεν
συµµετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν υπόκειται στην εφαρµογή της.

(7)

Η παρούσα απόφαση αποτελεί πράξη η οποία αναπτύσσει το κεκτηµένο του Σένγκεν ή άλλως
πως συνδέεται µε αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 της Πράξης
Προσχώρησης,

1
2
3

ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 31.
ΕΕ L 131, 1.6.2000, σ. 43.
ΕΕ L 64, 7.3.2002, σ. 20.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Στο τµήµα ΙΙ, σηµείο 6.8.1, δεύτερη παράγραφος του Κοινού Εγχειριδίου, η πρόταση «Το
προσωπικό ελέγχου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό ως προς τους ανηλίκους οι οποίοι
ταξιδεύουν ασυνόδευτοι», τροποποιείται ως εξής: «Το προσωπικό ελέγχου πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικό ως προς τους ανηλίκους που ταξιδεύουν είτε συνοδεύονται είτε είναι
ασυνόδευτοι».
Άρθρο 2
Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη µέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Η απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
Έγινε στις Luxembourg, στις 29.4.2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
________________________

