ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L
328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.
1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΑ ΟΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(ΕΕ L 328 της 30.10.2004, σ. 16 έως 49)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την
παρέµβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εµπορευµάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν
ορισµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται
έναντι των εµπορευµάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόµοια δικαιώµατα (1), και
ιδίως το άρθρο 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 θέσπισε κοινούς κανόνες µε σκοπό να απαγορευτεί η
είσοδος, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η έξοδος, η εξαγωγή, η επανεξαγωγή, η υπαγωγή
υπό καθεστώς αναστολής, σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη, εµπορευµάτων
παραποίησης/αποµίµησης

καθώς

και

εµπορευµάτων

αναπαραχθέντων

χωρίς

άδεια

(πειρατικών), και να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η παράνοµη διάθεση στο εµπόριο
τέτοιων εµπορευµάτων, χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται η ελευθερία του νόµιµου εµπορίου.
(2) ∆εδοµένου ότι µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 αντικαταστάθηκε ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 3295/94 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, περί του καθορισµού των
µέτρων για την εισαγωγή στην Κοινότητα καθώς και την εξαγωγή και επανεξαγωγή από την
Κοινότητα εµπορευµάτων που παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
(2), πρέπει να αντικατασταθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1367/95 της Επιτροπής (3), που
θέσπισε τις διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3295/94.
(3) Πρέπει να καθοριστούν, ανάλογα µε τους διάφορους τύπους δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που µπορούν να είναι αντιπρόσωποι του
δικαιούχου ή κάθε άλλου προσώπου εξουσιοδοτηµένου να χρησιµοποιεί αυτό το δικαίωµα.
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(4) Πρέπει να προσδιοριστούν τα δικαιολογητικά περί ύπαρξης δικαιώµατος πνευµατικής
ιδιοκτησίας, που απαιτούνται στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003.
(5) Για να εξασφαλιστεί η εναρµόνιση και η οµοιοµορφία τόσο ως προς την ουσία όσο και ως
προς τη µορφή των εντύπων της αίτησης παρέµβασης, καθώς και των πληροφοριών που
αναγράφονται στα έντυπα της αίτησης παρέµβασης όπως καθορίζονται στο πλαίσιο του
άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, πρέπει να συνταχθεί
υπόδειγµα στο οποίο πρέπει να αντιστοιχεί το προαναφερθέν έντυπο. Πρέπει επίσης να
διευκρινιστεί το γλωσσικό καθεστώς που θα εφαρµόζεται για την αίτηση παρέµβασης που
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του προαναφερθέντος κανονισµού.
(6) Πρέπει να διευκρινιστεί ο τύπος των πληροφοριών που πρέπει να αναγράφονται στην
αίτηση παρέµβασης, ώστε να µπορούν οι τελωνειακές διοικήσεις να αναγνωρίζουν
ευκολότερα τα εµπορεύµατα που ενδέχεται να παραβιάζουν δικαίωµα πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
(7) Πρέπει να διευκρινιστεί ο τύπος της δήλωσης, που αποσκοπεί στην ανάληψη ευθύνης από
το δικαιούχο, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται στην αίτηση παρέµβασης.
(8) Για λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει να καθοριστεί η έναρξη των προθεσµιών που
προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003.
(9) Προκειµένου να µπορεί η Επιτροπή αφενός να παρακολουθεί την αποτελεσµατική
εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, να
συντάσσει, την κατάλληλη στιγµή, την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 23 του εν λόγω
κανονισµού, καθώς και να επιχειρεί να εκτιµά ποσοτικά και ποιοτικά τα φαινόµενα απάτης, και
αφετέρου, για να µπορούν τα κράτη µέλη να προβαίνουν σε ανάλυση του ενυπάρχοντος
κινδύνου, πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες που θα διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής.
(10) Ο παρών κανονισµός πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή την ίδια ηµεροµηνία µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003.
(11) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της
επιτροπής τελωνειακού κώδικα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑΡΘΡΟ 1
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Κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1383/2003, εφεξής "ο βασικός κανονισµός", φυσικά και νοµικά πρόσωπα δύνανται να είναι
αντιπρόσωποι του δικαιούχου ή κάθε άλλου προσώπου εξουσιοδοτηµένου να χρησιµοποιεί
αυτό το δικαίωµα.
Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συγκαταλέγονται οι εταιρείες
συλλογικής διαχείρισης, που έχουν ως µοναδικό σκοπό ή ως έναν από τους κύριους σκοπούς
τη διαχείριση ή την εκµετάλλευση δικαιωµάτων δηµιουργού ή συγγενικών δικαιωµάτων, οι
όµιλοι ή οι αντιπρόσωποι, που έχουν καταθέσει αίτηση καταχώρισης µιας προστατευόµενης
ονοµασίας προέλευσης ή µιας προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και οι
δηµιουργοί νέων φυτικών ποικιλιών.

ΑΡΘΡΟ 2
1. Όταν αίτηση παρέµβασης, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισµού, υποβάλλεται από τον ίδιο το δικαιούχο, ως δικαιολογητικό που προβλέπεται στο
άρθρο

5 παράγραφος

5 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού µπορούν να

χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα:
α) για τα δικαιώµατα που αποτελούν αντικείµενο καταχώρισης ή, ενδεχοµένως, κατάθεσης,
απόδειξη καταχώρισης από τη σχετική υπηρεσία ή απόδειξη κατάθεσης
β) για το δικαίωµα δηµιουργού, τα συγγενικά δικαιώµατα ή το δικαίωµα επί µη
καταχωρισθέντων ή µη κατατεθέντων σχεδίων και υποδειγµάτων, κάθε απόδειξη που
πιστοποιεί την ιδιότητα του δηµιουργού ή του αρχικού δικαιούχου.
Μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α),
αντίγραφο της καταχώρισης σε βάση δεδοµένων εθνικής ή διεθνούς υπηρεσίας.
Για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές
ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) η απόδειξη αποτελείται, µεταξύ
άλλων, από απόδειξη ότι ο δικαιούχος είναι όντως ο παραγωγός ή ο όµιλος, και απόδειξη
καταχώρισης της ονοµασίας/ένδειξης. Το παρόν εδάφιο εφαρµόζεται κατ' αναλογία για τον
οίνο και τα αλκοολούχα ποτά.
2. Όταν κατατίθεται η αίτηση παρέµβασης από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να
χρησιµοποιεί ένα από τα δικαιώµατα που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του
βασικού κανονισµού, δικαιολογητικό αποτελεί, πέραν των αποδείξεων που προβλέπονται στο
άρθρο 1 του παρόντος άρθρου, ο τίτλος βάσει του οποίου το συγκεκριµένο πρόσωπο
εξουσιοδοτείται να χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο δικαίωµα.
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3. Όταν η αίτηση παρέµβασης κατατίθεται από αντιπρόσωπο του δικαιούχου ή άλλου
προσώπου εξουσιοδοτηµένου να χρησιµοποιεί ένα από τα δικαιώµατα που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, δικαιολογητικό αποτελεί, πέραν των
αποδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η απόδειξη του
δικαιώµατος του αντιπροσώπου να ενεργεί.
Ο αντιπρόσωπος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να προσκοµίσει τη δήλωση που
προβλέπεται στο άρθρο 6 του βασικού κανονισµού, υπογεγραµµένη από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ή τίτλο δυνάµει του οποίου
εξουσιοδοτείται να αναλάβει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την τελωνειακή παρέµβαση
εξ ονόµατός τους, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του βασικού κανονισµού.

ΑΡΘΡΟ 3
1. Τα έγγραφα επί των οποίων συµπληρώνονται οι αιτήσεις παρέµβασης που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 4 του βασικού κανονισµού, οι αποφάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 7 και 8 του εν λόγω άρθρου καθώς και η δήλωση που προβλέπεται στο
άρθρο 6 του εν λόγω κανονισµού, πρέπει να συµφωνούν µε τα έντυπα που παρατίθενται στα
παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού.
Τα έντυπα συµπληρώνονται µηχανικά ή ηλεκτρονικά ή διά χειρός µε ευανάγνωστους
χαρακτήρες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση συµπληρώνονται µε µελάνι και µε κεφαλαία
γράµµατα. Σε κάθε περίπτωση, τα έντυπα δεν φέρουν σβησίµατα, διορθώσεις ή άλλες
µεταβολές. Εφόσον το έντυπο συµπληρώνεται ηλεκτρονικά, τίθεται στη διάθεση του
αιτούντος υπό ψηφιακή µορφή, σε έναν ή περισσότερους δηµόσιους ιστότοπους στους
οποίους είναι δυνατή η ηλεκτρονική απευθείας πρόσβαση. Μπορεί εν συνεχεία να
αναπαραχθεί µε ιδιωτικά µέσα εκτύπωσης.
Όταν χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά φύλλα που αναφέρονται στις θέσεις 8, 9, 10 και 11
του εντύπου επί του οποίου συντάσσεται η αίτηση παρέµβασης που προβλέπεται στο άρθρο
5 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού ή στις θέσεις 7, 8, 9, 10 του εντύπου επί του
οποίου συντάσσεται η αίτηση παρέµβασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του
εν λόγω κανονισµού, αυτά θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εντύπου.
2. Τα έντυπα που αφορούν την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του
βασικού κανονισµού εκτυπώνονται και συµπληρώνονται σε µια από τις επίσηµες γλώσσες της
Κοινότητας που καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο πρέπει να
υποβληθεί η αίτηση παρέµβασης και συνοδεύονται, ενδεχοµένως, από µεταφράσεις.
3. Το έντυπο αποτελείται από δύο αντίτυπα:
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α) το αντίτυπο που προορίζεται για το κράτος µέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση φέρει
τον αριθ. 1
β) το αντίτυπο που προορίζεται για το δικαιούχο δικαιώµατος, φέρει τον αριθµό 2.
Το

έντυπο, δεόντως

συµπληρωµένο

και

υπογεγραµµένο, συνοδευόµενο από σειρά

αποσπασµάτων που αντιστοιχούν στον αριθµό των κρατών µελών που αναγράφεται στη θέση
6 του εντύπου, καθώς και από τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στις θέσεις 8, 9
και 10, υποβάλλεται στην αρµόδια τελωνειακή αρχή και, αφού γίνει αποδεκτό, φυλάσσεται
από την εν λόγω υπηρεσία επί ένα τουλάχιστον έτος επιπλέον της νόµιµης διάρκειας ισχύος
του.
Στην περίπτωση µόνο που το απόσπασµα απόφασης µε την οποία γίνεται αποδεκτή αίτηση
παρέµβασης απευθύνεται σε ένα ή σε περισσότερα κράτη µέλη παραλήπτες σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, το κράτος µέλος που
λαµβάνει αυτό το απόσπασµα οφείλει να συµπληρώνει αµέσως το τµήµα "απόδειξη
παραλαβής" µε την ηµεροµηνία παραλαβής του και να επιστρέφει ένα αντίγραφο του εν λόγω
αποσπάσµατος στην αρµόδια αρχή που αναφέρεται στη θέση 2 του εντύπου.
Ο δικαιούχος δύναται, κατά τη διάρκεια ισχύος της αίτησής του για κοινοτική παρέµβαση, να
ζητήσει από το κράτος µέλος στο οποίο κατατέθηκε αρχικά η αίτηση, την παρέµβαση σε νέο
κράτος µέλος το οποίο δεν αναφερόταν προηγουµένως. Στην περίπτωση αυτή, η νέα αίτηση
ισχύει για την εναποµένουσα περίοδο της αρχικής αίτησης και δύναται να ανανεωθεί,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται για την αρχική.

ΑΡΘΡΟ 4
Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 6 του βασικού κανονισµού, ο τόπος κατασκευής
ή παραγωγής, το δίκτυο διανοµής ή το όνοµα των κατόχων αδειών και άλλες πληροφορίες,
µπορούν να ζητούνται από την υπηρεσία που είναι επιφορτισµένη να παραλαµβάνει και να
επεξεργάζεται τις αιτήσεις παρέµβασης, ώστε να διευκολύνεται η τεχνική ανάλυση των εν
λόγω προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 5
Όταν αίτηση παρέµβασης κατατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισµού, πριν από τη λήξη της προθεσµίας των τριών εργάσιµων ηµερών, οι προθεσµίες
που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 13 του εν λόγω κανονισµού αρχίζουν να υπολογίζονται
από την εποµένη της ηµεροµηνίας παραλαβής της αίτησης παρέµβασης που έγινε αποδεκτή
από την τελωνειακή αρχή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
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Εάν, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, η τελωνειακή αρχή
ενηµερώσει τον διασαφηστή ή τον κάτοχο των εµπορευµάτων για την αναστολή της
χορήγησης άδειας παραλαβής ή για τη δέσµευση των εµπορευµάτων για τα οποία υπάρχουν
υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, η προθεσµία των τριών
εργάσιµων ηµερών αρχίζει να υπολογίζεται µόνο από την κοινοποίηση προς το δικαιούχο.

ΑΡΘΡΟ 6
Όσον αφορά τα αλλοιώσιµα προϊόντα, η διαδικασία αναστολής της χορήγησης άδειας
παραλαβής ή δέσµευσης των εν λόγω εµπορευµάτων κινείται, κατά προτεραιότητα, για όσα
εκ των προϊόντων αποτελούσαν προηγουµένως

το

αντικείµενο

κατάθεσης

αίτησης

παρέµβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
1. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, ο
δικαιούχος ενηµερώνει την τελωνειακή αρχή για το ότι έχει κινηθεί διαδικασία µε στόχο να
αποδειχθεί κατά πόσο υπάρχει παραβίαση δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε
την εθνική νοµοθεσία. Εξαιρουµένων των αλλοιώσιµων προϊόντων, εάν το τµήµα που
υπολείπεται από την προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του βασικού κανονισµού, δεν επαρκεί για να ζητηθεί τέτοια διαδικασία, η προθεσµία αυτή
µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω
κανονισµού.
2. Εάν έχει προηγουµένως παραχωρηθεί παράταση της προθεσµίας κατά δέκα εργάσιµες
ηµέρες βάσει του άρθρου 11 του βασικού κανονισµού, δεν χορηγείται παράταση βάσει του
άρθρου 13 του εν λόγω κανονισµού.

ΑΡΘΡΟ 8
1. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, το συντοµότερο δυνατό, τις πληροφορίες
σχετικά µε την αρµόδια τελωνειακή αρχή που είναι επιφορτισµένη να παραλαµβάνει και να
διεκπεραιώνει την αίτηση παρέµβασης του δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5
παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού.
2. Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον
κατάλογο του συνόλου των γραπτών αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1
και 4 του βασικού κανονισµού, αναγράφοντας το όνοµα και τα στοιχεία του δικαιούχου, το
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είδος του δικαιώµατος για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, καθώς και συνοπτική περιγραφή
του προϊόντος. Οι αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές πρέπει επίσης να καταχωρίζονται.
3. Κατά το µήνα που έπεται του τέλους κάθε τριµήνου, τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή κατάλογο ανά τύπο προϊόντος, ο οποίος περιέχει λεπτοµερή στοιχεία για τις
περιπτώσεις για τις οποίες ανεστάλη η χορήγηση άδειας παραλαβής ή αποφασίστηκε
δέσµευση των εµπορευµάτων. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαµβάνονται όλα τα ακόλουθα:
α) το όνοµα του δικαιούχου, η περιγραφή του εµπορεύµατος, και εφόσον είναι γνωστά, η
καταγωγή,

η

προέλευση

και

ο

προορισµός

του

εµπορεύµατος,

η

ονοµασία

του

παραβιασθέντος δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας
β) η ποσότητα, ανά τεµάχιο, των εµπορευµάτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της
αναστολής χορήγησης άδειας παραλαβής ή δέσµευσης, η τελωνειακή τους κατάσταση, ο
τύπος του παραβιασθέντος δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, το χρησιµοποιηθέν µέσο
µεταφοράς
γ) το κατά πόσο πρόκειται για εµπορική ή περιστασιακή διακίνηση, εάν πρόκειται για
διαδικασία που έχει αναληφθεί ύστερα από αίτηση παρέµβασης ή ex officio.
4. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποστέλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε την
πραγµατική ή την πιθανολογούµενη αξία των εµπορευµάτων για τα οποία ανεστάλη η
χορήγηση άδειας παραλαβής ή αποφασίστηκε δέσµευση.
5. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει σε όλα τα κράτη µέλη τα στοιχεία που
λαµβάνει κατ' εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 4.
6. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τον κατάλογο των αρµόδιων τελωνειακών υπηρεσιών, σύµφωνα µε
το άρθρο 5 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

ΑΡΘΡΟ 9
Οι αιτήσεις παρέµβασης που κατατίθενται πριν από την 1η Ιουλίου 2004 εξακολουθούν να
ισχύουν έως τη νόµιµη λήξη τους και δε δύνανται να ανανεωθούν. Πρέπει ωστόσο να
συµπληρώνονται από τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του βασικού κανονισµού,
υπόδειγµα της οποίας παρατίθεται στα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού. Η εν λόγω
δήλωση ελευθερώνει την εγγύηση που ενδεχοµένως απαιτείται στα κράτη µέλη.
Όταν η αρµόδια αρχή έχει επιληφθεί, πριν από την 1η Ιουλίου 2004, της απόφασης επί της
ουσίας και η διαδικασία εξακολουθεί να εκκρεµεί κατά την ηµεροµηνία αυτή, η ελευθέρωση
της εγγύησης πραγµατοποιείται µόνο µε τη λήξη της εν λόγω διαδικασίας.
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ΑΡΘΡΟ 10
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1367/95 καταργείται. Οι παραποµπές στον καταργηθέντα κανονισµό
θεωρούνται παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.

ΑΡΘΡΟ 11
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2004.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.

(1) ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 7.
(2) ΕΕ L 341 της 30.12.1994, σ. 8 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ L 133 της 17.6.1995, σ. 2 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης του 2003.
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