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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ
ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟVΑΣΗ
ΤΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

I. Η προσωριν� δι�σκεψη για το χ�ρτη εν�ργειαr
συν�λθε, µεταξ� τηr 17ηr ∆εκεµβρ�ου 1994 και τηr 18ηr
∆εκεµβρ�ου 1997, για να διαπραγµατευθε� τροποπο�ηση
των εµπορικ�ν διατ�ξεων τηr συνθ�κηr για το χ�ρτη
εν�ργειαr. Στιr 23-24 Απριλ�ου 1998 πραγµατοποι�θηκε
στιr Βρυξ�λλεr δι�σκεψη για την �γκριση τηr τροπο-
πο�ησηr. Στη δι�σκεψη συµµετε�χαν αντιπρ�σωποι τηr
∆ηµοκρατ�αr τηr Αλβαν�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Αρµε-
ν�αr, τηr Αυστραλ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Αυστρ�αr,
τηr ∆ηµοκρατ�αr Αζερµπαϊτζ�ν, του Βασιλε�ου του
Βελγ�ου, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Λευκορωσ�αr, τηr
Βοσν�αr και Ερζεγοβ�νηr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Βουλγα-
ρ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Κροατ�αr, τηr Κυπριακ�r
∆ηµοκρατ�αr, τηr Τσεχικ�r ∆ηµοκρατ�αr, του Βασι-
λε�ου τηr ∆αν�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Εσθον�αr, των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Vινλαν-
δ�αr, τηr Γαλλικ�r ∆ηµοκρατ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr
Γεωργ�αr, τηr Οµοσπονδιακ�r ∆ηµοκρατ�αr τηr Γερµα-
ν�αr, τηr Ελληνικ�r ∆ηµοκρατ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr
Ουγγαρ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Ισλανδ�αr, τηr Ιρλαν-
δ�αr, τηr Ιταλικ�r ∆ηµοκρατ�αr, τηr Ιαπων�αr, τηr
∆ηµοκρατ�αr του Καζακστ�ν, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr
Κιργιζ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Λετον�αr, του Πριγκι-
π�του του Λιχτενστ�ιν, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Λιθουα-
ν�αr, του Μεγ�λου ∆ουκ�του του Λουξεµβο�ργου, τηr
∆ηµοκρατ�αr τηr Μ�λταr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Μολδα-
β�αr, του Βασιλε�ου των Κ�τω Χωρ�ν, του Βασιλε�ου
τηr Νορβηγ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Πολων�αr, τηr
Πορτογαλικ�r ∆ηµοκρατ�αr, τηr Ρουµαν�αr, τηr
Ρωσικ�r Οµοσπονδ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Σλοβα-
κ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr τηr Σλοβεν�αr, του Βασιλε�ου
τηr Ισπαν�αr, του Βασιλε�ου τηr Σουηδ�αr, τηr Ελβε-
τικ�r Συνοµοσπονδ�αr, τηr ∆ηµοκρατ�αr του Τατζικι-
στ�ν, τηr πρ�ην Γιουγκοσλαβικ�r ∆ηµοκρατ�αr τηr
Μακεδον�αr, τηr Τουρκικ�r ∆ηµοκρατ�αr, του Τουρκµε-
νιστ�ν, τηr Ουκραν�αr, του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου τηr
Μεγ�ληr Βρεταν�αr και Βορε�ου Ιρλανδ�αr και τηr
∆ηµοκρατ�αr του Οζµπεκιστ�ν (στο εξ�r αναφερ�µενοι
ωr «οι αντιπρ�σωποι»), καθ�r και προσκεκληµ�νοι
παρατηρητ�r απ� ορισµ�νεr χ�ρεr και διεθνε�r οργα-
νισµο�r.

II. Η δι�σκεψη για το χ�ρτη εν�ργειαr, η οπο�α θεσπ�-
σθηκε οριστικ� µε την �ναρξη ισχ�οr στιr 16 Απριλ�ου
1998 τηr συνθ�κηr για το χ�ρτη εν�ργειαr, συνεδρ�ασε
επ�σηr στιr 23 και 24 Απριλ�ου 1998 για να εξετ�σει
την �γκριση τηr τροποπο�ησηr των εµπορικ�ν διατ�-
ξεων ου χ�ρτη εν�ργειαr σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr
συνθ�κηr για το χ�ρτη εν�ργειαr.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

III. Το κε�µενο τηr τροποπο�ησηr των εµπορικ�ν διατ�-
ξεων τηr συνθ�κηr για το χ�ρτη εν�ργειαr (καλουµ�νηr

στο εξ�r «τροποπο�ηση»), που περι�χεται στο
παρ�ρτηµα Ι και οι σχετικ�r αποφ�σειr που περι�-
χονται στο παρ�ρτηµα ΙΙ, εγκρ�θηκαν σ�µφωνα µε τουr
καν�νεr τηr διεθνο�r δι�σκεψηr που συγκλ�θηκε για
τον σκοπ� αυτ� και β�σει τηr συνθ�κηr για το χ�ρτη
εν�ργειαr σ�µφωνα µε την προβλεπ�µενη στη συνθ�κη
διαδικασ�α.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

IV. Εγκρ�θηκαν οι ακ�λουθεr ερµηνευτικ�r δηλ�σειr για
την τροποπο�ηση:

1. Ερµηνευτικ� δ�λωση �σον αφορ� το �ρθρο 29
παρ�γραφοr 2 στοιχε�ο α) και το παρ�ρτηµα W

Παρ� την απαρ�θµηση των κλ�σεων του �ρθρου
XXIV παρ�γραφοr 6 τηr GATT 1994, στο
παρ�ρτηµα W, στο σηµε�ο Α. 1. α). i), �να
υπογρ�φον µ�ροr που θ�γεται απ� α�ξηση των
δασµ�ν � �λλων επιβαρ�νσεων που επιβ�λλονται
κατ� � συνδ�ονται µε την εισαγωγ� � την εξαγωγ�,
η οπο�α αναφ�ρεται στην πρ�τη πρ�ταση τηr εν
λ�γω παραγρ�φου, δικαιο�ται να ζητ�σει απ� τη
δι�σκεψη του Χ�ρτη την �ναρξη διαβουλε�σεων.

2. Ερµηνευτικ� δ�λωση �σον αφορ� το �ρθρο 29
παρ�γραφοr 7

Στην περ�πτωση υπογρ�φοντοr, µη µ�λουr του ΠΟΕ,
που αναφ�ρεται στο παρ�ρτηµα BR � BRQ � και
στα δ�ο παραρτ�µατα, κ�θε παραχ�ρηση που παρ�-
χεται επ�σηµα κατ� τη διαδικασ�α τηr
παραχ�ρησηr στον ΠΟΕ �σον αφορ� τιr ενερ-
γειακ�r �λεr και προϊ�ντα που απαριθµο�νται στο
παρ�ρτηµα ΕΜ ΙΙ � τουr σχετικο�r µε την εν�ργεια
εξοπλισµο�r που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EQ
II, θεωρε�ται, για τουr σκοπο�r του παρ�ντοr
�ρθρου, ωr δ�σµευση στο πλα�σιο του ΠΟΕ.

3. Ερµηνευτικ� δ�λωση �σον αφορ� το �ρθρο 29
παρ�γραφοι 6 και 7 και το �ρθρο 34 παρ�γραφοr 3
στοιχε�ο ιε)

Η δι�σκεψη του χ�ρτη προβα�νει σε ετ�σια επανεξ�-
ταση �σον αφορ� κ�θε δυνατ�τητα µεταφορ�r των
κλ�σεων που αφορο�ν τιr ενεργειακ�r �λεr και
προϊ�ντα � τουr σχετικο�r µε την εν�ργεια εξοπλι-
σµο�r απ� τα παραρτ�µατα EM I � EQ I στα
παραρτ�µατα EM II � EQ II.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ

V. �γιναν οι ακ�λουθεr δηλ�σειr σε σχ�ση µε την τροπο-
πο�ηση:
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Κοιν� δ�λωση σχετικ� µε τα δικαι�µατα πνευµατικ�r
ιδιοκτησ�αr στον τοµ�α του εµπορ�ου

Οι υπογρ�φοντεr επιβεβαι�νουν την υποχρ�ωσ� τουr
να διασφαλ�σουν αποτελεσµατικ� προστασ�α των
δικαιωµ�των πνευµατικ�r ιδιοκτησ�αr σ�µφωνα µε τα
αυστηρ�τερα διεθν� πρ�τυπα.

Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr δ�λωσηr, τα δικαι�-
µατα πνευµατικ�r ιδιοκτησ�αr καλ�πτουν τα δικαι�-
µατα δηµιουργο� και τα συγγενικ� δικαι�µατα (συµπε-
ριλαµβανοµ�νων των προγραµµ�των ηλεκτρονικο�
υπολογιστ� και των β�σεων δεδοµ�νων), τα εµπορικ�
σ�µατα, τιr γεωγραφικ�r ενδε�ξειr, τα διπλ�µατα ευρε-
σιτεχν�αr, τα βιοµηχανικ� σχ�δια, τιr τοπογραφ�εr

προϊ�ντων ηµιαγωγ�ν και τιr µη αποκαλυφθε�σεr
πληροφορ�εr.

Κοιν� δ�λωση τηr Ρωσικ�r Οµοσπονδ�αr και τηr
Ευρωπαϊκ�r �νωσηr (ΕΕ)

Η Ρωσικ� Οµοσπονδ�α �θιξε το ζ�τηµα του εµπορ�ου
πυρηνικ�ν υλικ�ν. Η Ρωσικ� Οµοσπονδ�α και η Ευρω-
παϊκ� �νωση συµφ�νησαν �τι η συµφων�α εταιρικ�r
σχ�σηr και συνεργασ�αr µεταξ� τηr Ρωσικ�r Οµοσπον-
δ�αr, τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr και των κρατ�ν µελ�ν
τηr, η οπο�α ετ�θη σε ισχ� την 1η ∆εκεµβρ�ου 1997,
αποτελε� το κατ�λληλο πλα�σιο για το ζ�τηµα αυτ�,
�πωr επιβεβαι�θηκε στα συµπερ�σµατα τηr 27ηr
Ιανουαρ�ου 1998 του συµβουλ�ου συνεργασ�αr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

�ρθρο 1

Το �ρθρο 29 τηr συνθ�κηr αντικαθ�σταται απ� το ακ�λουθο κε�µενο:

«�ρθρο 29

Προσωριν�r διατ�ξειr σχετικ� µε θ�µατα που αφορο�ν το εµπ�ριο

1. Οι διατ�ξειr του παρ�ντοr �ρθρου ισχ�ουν για το εµπ�ριο ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων και τουr
σχετικο�r µε την εν�ργεια εξοπλισµο�r, εφ�σον �να συµβαλλ�µενο µ�ροr δεν ε�ναι µ�λοr του ΠΟΕ.

2. α) Το εµπ�ριο ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων και των σχετικ�ν µε την εν�ργεια εξοπλισµ�ν µεταξ� των
συµβαλλοµ�νων µερ�ν, �να τουλ�χιστον εκ των οπο�ων δεν ε�ναι µ�λοr του ΠΟΕ, δι�πεται απ� τιr διατ�ξειr
τηr συµφων�αr ΠΟΕ, �πωr ισχ�ουν και εφαρµ�ζονται απ� τα µ�λη του ΠΟΕ στο µεταξ� τουr εµπ�ριο �σον
αφορ� τιr ενεργειακ�r �λεr και προϊ�ντα και τουr σχετικο�r µε την εν�ργεια εξοπλισµο�r, ωr ε�ν �λα τα
συµβαλλ�µενα µ�ρη να �ταν µ�λη του ΠΟΕ, µε την επιφ�λαξη του στοιχε�ου β) και των εξαιρ�σεων και
καν�νων που προβλ�πονται στο παρ�ρτηµα W.

β) Το εν λ�γω εµπ�ριο εν�r συµβαλλ�µενου µ�ρουr που ε�ναι κρ�τοr το οπο�ο αποτελο�σε τµ�µα τηr πρ�ην
�νωσηr Σοβιετικ�ν Σοσιαλιστικ�ν ∆ηµοκρατι�ν µπορε� να δι�πεται, µε την επιφ�λαξη των διατ�ξεων του
παραρτ�µατοr TFU, απ� συµφων�α µεταξ� δ�ο � περισσοτ�ρων εκ των εν λ�γω κρατ�ν, �ωr την 1η
∆εκεµβρ�ου 1999 � την ηµεροµην�α �νταξηr αυτο� του συµβαλλ�µενου µ�ρουr στον ΠΟΕ, εφ�σον η
ηµεροµην�α αυτ� ε�ναι πλησι�στερη.

3. α) Κ�θε υπογρ�φον µ�ροr τηr παρο�σαr συνθ�κηr, καθ�r και κ�θε κρ�τοr � οργανισµ�r περιφερειακ�r
οικονοµικ�r ολοκλ�ρωσηr που προσχωρε� σε αυτ� πριν απ� τιr 24 Απριλ�ου 1998, καταθ�τει στη Γραµµα-
τε�α, κατ� την ηµεροµην�α υπογραφ�r � κατ�θεσηr τηr πρ�ξηr προσχ�ρησ�r του, κατ�λογο �λων των
δασµ�ν και �λλων επιβαρ�νσεων που επιβ�λλονται κατ� � συνδ�ονται µε την εισαγωγ� � την εξαγωγ�
ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων, γνωστοποι�νταr το επ�πεδο των εν λ�γω δασµ�ν και επιβαρ�νσεων κατ�
την εν λ�γω ηµεροµην�α υπογραφ�r � κατ�θεσηr. Κ�θε υπογρ�φον µ�ροr τηr παρο�σαr συνθ�κηr,
προσχωρε� σε αυτ� πριν απ� τιr 24 Απριλ�ου 1998, καταθ�τει στη Γραµµατε�α, κατ� την ηµεροµην�α αυτ�,
κατ�λογο �λων των δασµ�ν και �λλων επιβαρ�νσεων που επιβ�λλονται κατ� � συνδ�ονται µε την
εισαγωγ� � την εξαγωγ� σχετικ�ν µε την εν�ργεια εξοπλισµ�ν, γνωστοποι�νταr το επ�πεδο των εν λ�γω
δασµ�ν και επιβαρ�νσεων κατ� την εν λ�γω ηµεροµην�α.

β) Κ�θε κρ�τοr � οργανισµ�r περιφερειακ�r οικονοµικ�r ολοκλ�ρωσηr που προσχωρε� στην παρο�σα
συνθ�κη πριν απ� τιr 24 Απριλ�ου 1998, καταθ�τει στη Γραµµατε�α, κατ� την ηµεροµην�α κατ�θεσηr τηr
πρ�ξηr προσχ�ρησ�r του, κατ�λογο �λων των δασµ�ν και �λλων επιβαρ�νσεων που επιβ�λλονται κατ� �
συνδ�ονται µε την εισαγωγ� � την εξαγωγ� ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων και σχετικ�ν µε την εν�ργεια
εξοπλισµ�ν, γνωστοποι�νταr το επ�πεδο των εν λ�γω δασµ�ν και επιβαρ�νσεων κατ� την εν λ�γω
ηµεροµην�α κατ�θεσηr.

Τυχ�ν µεταβολ�r των εν λ�γω δασµ�ν � �λλων επιβαρ�νσεων που επιβ�λλονται κατ� � συνδ�ονται µε την
εισαγωγ� � την εξαγωγ� κοινοποιο�νται στη Γραµµατε�α, η οπο�α ενηµερ�νει τα συµβαλλ�µενα µ�ρη
σχετικ�.

4. Κ�θε συµβαλλ�µενο µ�ροr αναλαµβ�νει να µην αυξ�σει τουr δασµο�r � �λλεr επιβαρ�νσειr που επιβ�λ-
λονται κατ� � συνδ�ονται µε την εισαγωγ� � την εξαγωγ�:

α) στην περ�πτωση εισαγωγ�r ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων, τα οπο�α απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EM I �
σχετικ�ν µε την εν�ργεια εξοπλισµ�ν που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EQ I και περιγρ�φονται στο µ�ροr Ι
του π�νακα που αφορ� το συµβαλλ�µενο µ�ροr το οπο�ο αναφ�ρεται στο �ρθρο ΙΙ τηr GATT 1994, π�ραν του
επιπ�δου που καθορ�ζεται στο εν λ�γω π�νακα, ε�ν το συµβαλλ�µενο µ�ροr ε�ναι µ�λοr του ΠΟΕ.

β) στην περ�πτωση εξαγωγ�r ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων, που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EM I �
σχετικ�ν µε την εν�ργεια εξοπλισµ�ν που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EQ I, καθ�r και στην περ�πτωση
εισαγωγ�r τουr, ε�ν το συµβαλλ�µενο µ�ροr δεν ε�ναι µ�λοr του ΠΟΕ, π�ραν του επιπ�δου που γνωστοποι-
�θηκε πλ�ον πρ�σφατα στη Γραµµατε�α, εκτ�r ε�ν αυτ� επιτρ�πεται απ� τιr διατ�ξειr που εφαρµ�ζονται β�σει
τηr παραγρ�φου 2 στοιχε�ο α).

5. �να συµβαλλ�µενο µ�ροr δ�ναται να αυξ�σει τουr εν λ�γω δασµο�r � �λλεr επιβαρ�νσειr π�ραν του
επιπ�δου που αναφ�ρεται στην παρ�γραφο 4, µ�νο ε�ν:

α) στην περ�πτωση δασµ�ν � �λλων επιβαρ�νσεων που επιβ�λλονται κατ� � συνδ�ονται µε την εισαγωγ�, η
εν�ργεια αυτ� δεν ε�ναι ασυµβ�βαστη µε τιr ισχ�ουσεr διατ�ξειr τηr συµφων�αr ΠΟΕ, εκτ�r των διατ�ξεων τηr
συµφων�αr ΠΟΕ 1947 που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα W �
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β) �χει γνωστοποι�σει στη Γραµµατε�α, στο µεγαλ�τερο δυνατ� βαθµ� που επιτρ�πουν οι νοµοθετικ�r του
διαδικασ�εr, την πρ�τασ� του για την εν λ�γω α�ξηση, �χει δ�σει στα �λλα ενδιαφερ�µενα συµβαλλ�µενα
µ�ρη λογικ�r δυνατ�τητεr διαβουλε�σεων �σον αφορ� την πρ�τασ� του και �χει λ�βει υπ�ψη ενδεχ�µενεr
παρατηρ�σειr που �χουν διατυπ�σει τα εν λ�γω συµβαλλ�µενα µ�ρη.

6. �σον αφορ� το εµπ�ριο µεταξ� συµβαλλ�µενων µερ�ν, �να τουλ�χιστον εκ των οπο�ων ε�ναι µ�λοr του
ΠΟΕ, τα εν λ�γω συµβαλλ�µενα µ�ρη δεν δ�νανται να αυξ�σουν τουr δασµο�r � �λλεr επιβαρ�νσειr που
επιβ�λλονται κατ� � συνδ�ονται µε την εισαγωγ� � την εξαγωγ� ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων που απαριθ-
µο�νται στο παρ�ρτηµα EM II � σχετικ�ν µε την εν�ργεια εξοπλισµ�ν που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EQ II,
π�ραν του χαµηλ�τερου επιπ�δου που εφαρµ�ζεται την ηµεροµην�α τηr απ�φασηr τηr δι�σκεψηr του χ�ρτη να
προστεθε� η εν λ�γω κλ�ση στον κατ�λογο του σχετικο� παραρτ�µατοr.

�να συµβαλλ�µενο µ�ροr δ�ναται να αυξ�σει τουr εν λ�γω δασµο�r � �λλεr επιβαρ�νσειr π�ραν του επιπ�δου
αυτο� µ�νο ε�ν:

α) στην περ�πτωση δασµ�ν � �λλων επιβαρ�νσεων που επιβ�λλονται κατ� � συνδ�ονται µε την εισαγωγ�, η
εν�ργεια αυτ� δεν ε�ναι ασυµβ�βαστη µε τιr ισχ�ουσεr διατ�ξειr τηr συµφων�αr ΠΟΕ, εκτ�r των διατ�ξεων τηr
συµφων�αr ΠΟΕ που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα W �

β) λ�γω εξαιρετικ�ν περιστ�σεων που δεν προβλ�πονται σε �λλο σηµε�ο τηr παρο�σαr συνθ�κηr, η δι�σκεψη του
χ�ρτη αποφασ�ζει να αναστε�λει την υποχρ�ωση που θα επιβαλλ�ταν κανονικ� σε συµβαλλ�µενο µ�ροr απ�
την παρο�σα παρ�γραφο, αποδεχ�µενη α�ξηση δασµο�, µε την επιφ�λαξη των �ρων που µπορε� να επιβ�λει η
εν λ�γω δι�σκεψη.

7. Κατ� παρ�κκλιση τηr παραγρ�φου 6, στην περ�πτωση του εµπορ�ου που αναφ�ρεται στην εν λ�γω παρ�-
γραφο, τα συµβαλλ�µενα µ�ρη που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα BR �σον αφορ� τιr ενεργειακ�r �λεr και
προϊ�ντα που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EM II � στο παρ�ρτηµα BRQ �σον αφορ� τουr σχετικο�r µε την
εν�ργεια εξοπλισµο�r που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EQ II, δεν δ�νανται να αυξ�σουν τουr δασµο�r � �λλεr
επιβαρ�νσειr π�ραν του επιπ�δου που προκ�πτει απ� τιr δεσµε�σειr τουr � τυχ�ν διατ�ξειr που εφαρµ�ζονται σ’
αυτ� δυν�µει τηr συµφων�αr ΠΟΕ.

8. Οι τυχ�ν �λλοι δασµο� και επιβαρ�νσειr που επιβ�λλονται κατ� � συνδ�ονται µε την εισαγωγ� � την
εξαγωγ� ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων � σχετικ�ν µε την εν�ργεια εξοπλισµ�ν υπ�κεινται στιr διατ�ξειr του
µνηµον�ου συµφων�αr για την ερµηνε�α του �ρθρου ΙΙ: παρ�γραφοr 1 στοιχε�ο β) τηr GATT 1994, �πωr
τροποποι�θηκε σ�µφωνα µε το παρ�ρτηµα W.

9. Το παρ�ρτηµα D ισχ�ει για:

α) τιr διαφορ�r σχετικ� µε την τ�ρηση των διατ�ξεων που εφαρµ�ζονται στιr εµπορικ�r συναλλαγ�r β�σει του
παρ�ντοr �ρθρου·

β) τιr διαφορ�r που αφορο�ν την εφαρµογ� απ� �να συµβαλλ�µενο µ�ροr κ�θε µ�τρου, σε αντ�θεση µε � �χι µε
τιr διατ�ξειr του παρ�ντοr �ρθρου, το οπο�ο �να συµβαλλ�µενο µ�ροr θεωρε� �τι αναιρε� εν �λω � εν µ�ρει
κ�ποιο �φελοr που απορρ�ει υπ�ρ αυτο� �µεσα � �µµεσα δυν�µει �ρθρου και

γ) εκτ�r αν τα συµβαλλ�µενα µ�ρη που εµπλ�κονται στη διαφορ� αποφασ�σουν διαφορετικ�, σε διαφορ�r που
αφορο�ν την τ�ρηση του �ρθρου 5 µεταξ� συµβαλλοµ�νων µερ�ν, εκ των οπο�ων τουλ�χιστον �να δεν ε�ναι
µ�λοr του ΠΟΕ,

πλην τηr περιπτ�σεωr που το παρ�ρτηµα D δεν ισχ�ει για τυχ�ν διαφορ� µεταξ� συµβαλλοµ�νων µερ�ν, που
προκ�πτει κυρ�ωr απ� συµφων�α η οπο�α:

i) �χει γνωστοποιηθε� σ�µφωνα µε την παρ�γραφο 2 στοιχε�ο β) και το παρ�ρτηµα TFU και πληρο� τιr σχετικ�r
απαιτ�σειr �

ii) εγκαθιδρ�ει ζ�νη ελε�θερων συναλλαγ�ν � τελωνειακ� �νωση, �πωr περιγρ�φεται στο �ρθρο XXIV τηr
GATT 1994.»

�ρθρο 2

Η συνθ�κη τροποποιε�ται ωr εξ�r:

Στο προο�µιο, αιτιολογικ� σκ�ψη 7, η «Γενικ� Συµφων�α ∆ασµ�ν και Εµπορ�ου και συναφε�r πρ�ξειr» αντικαθ�-
σταται απ� τη «συµφων�α για την �δρυση του Παγκ�σµιου Οργανισµο� Εµπορ�ου».

Στο προο�µιο, αιτιολογικ� σκ�ψη 8, οι �ροι «σχετικ�ν εξοπλισµ�ν» αντικαθ�σταται απ� τουr �ρουr «σχετικ�ν µε
την εν�ργεια εξοπλισµ�ν».

Στο προο�µιο, αιτιολογικ� σκ�ψη 9, οι �ροι «Γενικ� Συµφων�α ∆ασµ�ν και Εµπορ�ου» και«µ�λη τηr συµφων�αr
αυτ�r» αντικαθ�στανται απ� τουr �ρουr «Παγκ�σµιο Οργανισµ� Εµπορ�ου» και «µ�λη του οργανισµο� αυτο�».

Στο προο�µιο, αιτιολογικ� σκ�ψη 10, οι �ροι «µ�λη τηr Γενικ�r Συµφων�αr ∆ασµ�ν και Εµπορ�ου και των
συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�στανται απ� τουr �ρουr «µ�λη του Παγκ�σµιου Οργανισµο� Εµπορ�ου».
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Στο �ρθρο 1, το κε�µενο τηr παραγρ�φου 4 τροποποιε�ται ωr εξ�r:

«4. “Ενεργειακ�r �λεr και προϊ�ντα”, β�σει του εναρµονισµ�νου συστ�µατοr του Παγκ�σµιου Οργανισµο�
Τελωνε�ων και τηr συνδυασµ�νηr ονοµατολογ�αr των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των, τα προϊ�ντα που περιλαµ-
β�νονται στα παραρτ�µατα ΕΜ Ι � ΕΜ ΙΙ».

Στο �ρθρο 1, µετ� το κε�µενο τηr παραγρ�φου 4 παρεµβ�λλεται το ακ�λουθο κε�µενο:

«4α “Σχετικο� µε την εν�ργεια εξοπλισµο�”, β�σει του εναρµονισµ�νου συστ�µατοr του Παγκ�σµιου Οργανισµο�
Τελωνε�ων, τα προϊ�ντα που περιλαµβ�νονται στα παραρτ�µατα ΕQ Ι � EQ II».

Στο �ρθρο 1, το κε�µενο τηr παραγρ�φου 11 τροποποιε�ται ωr εξ�r:

«11. α) “ΠΟΕ”: ο Παγκ�σµιοr Οργανισµ�r Εµπορ�ου που ιδρ�θηκε µε τη συµφων�α για την �δρυση του Παγκ�-
σµιου Οργανισµο� Εµπορ�ου.

β) “Συµφων�α ΠΟΕ”, η συµφων�α για την �δρυση του Παγκ�σµιου Οργανισµο� Εµπορ�ου, τα παραρτ�µατα
και οι αποφ�σειr τηr, οι δηλ�σειr και τα µνηµ�νια συµφων�αr, �πωr αυτ� διορθ�θηκαν, αναθεωρ�θηκαν
και τροποποι�θηκαν αργ�τερα.

γ) “GATT 1994”, η Γενικ� Συµφων�α ∆ασµ�ν και Εµπορ�ου, �πωr ορ�ζεται στο παρ�ρτηµα 1Α τηr
συµφων�αr για την �δρυση του Παγκ�σµιου Οργανισµο� Εµπορ�ου, �πωr αυτ� διορθ�θηκε, αναθεω-
ρ�θηκε και τροποποι�θηκε αργ�τερα».

Στο �ρθρο 3, µετ� τη φρ�ση «ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων» παρεµβ�λλεται η φρ�ση «και σχετικ�ν µε την
εν�ργεια εξοπλισµ�ν».

Στο �ρθρο 4, στον τ�τλο, η φρ�ση «τη GATT και τιr συναφε�r πρ�ξειr» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση «τη
συµφων�α ΠΟΕ» και στο κε�µενο του �ρθρου 4, η φρ�ση «που ε�ναι µ�λη τηr GATT» αντικαθ�σταται απ� τη
φρ�ση «που ε�ναι µ�λη του ΠΟΕ» και η φρ�ση «τηr GATT και των συναφ�ν πρ�ξεων» απ� τη φρ�ση «τηr
συµφων�αr ΠΟΕ».

Στο �ρθρο 5 παρ�γραφοr 1, µετ� τη φρ�ση «του �ρθρου ΙΙΙ � του �ρθρου ΧΙ τηr GATT» προστ�θεται «1994» και
η φρ�ση «τηr GATT και των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση «τηr συµφων�αr ΠΟΕ».

Στο �ρθρο 14 παρ�γραφοr 6, η φρ�ση «τηr GATT και των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση
«τηr συµφων�αr ΠΟΕ».

Στο �ρθρο 20 παρ�γραφοr 1, η φρ�ση «τηr GATT και των σχετικ�ν συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�σταται απ� τη
φρ�ση «τηr συµφων�αr ΠΟΕ», και µετ� τη φρ�ση «ενεργειακ�ν υλ�ν και προϊ�ντων» παρεµβ�λλεται η φρ�ση «�
σχετικ�ν µε την εν�ργεια εξοπλισµ�ν».

Στο �ρθρο 21 παρ�γραφοr 4, η φρ�ση «Το �ρθρο 29 παρ�γραφοι 2 �ωr 6» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση «Το
�ρθρο 29 παρ�γραφοι 2 �ωr 8».

Στο �ρθρο 25 παρ�γραφοr 3, η φρ�ση «τηr GATT και των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση
«τηr συµφων�αr ΠΟΕ».

Στο �θρο 34 παρ�γραφοr 3, µετ� το στοιχε�ο ιγ) προστ�θενται τα ακ�λουθα στοιχε�α:

«ιδ) να εξετ�ζει και εγκρ�νει τον κατ�λογο των υπογραφ�ντων στα παραρτ�µατα BR � BRQ � και στα δ�ο αυτ�
παραρτ�µατα·

ιε) να εξετ�ζει και εγκρ�νει την προσθ�κη στο παρ�ρτηµα EM II στοιχε�ων του παραρτ�µατοr ΕΜ I και τη
διαγραφ� τουr απ� το παρ�ρτηµα EM I καθ�r και να εξετ�ζει και να εγκρ�νει την προσθ�κη στο παρ�ρτηµα
EQ II στοιχε�ων του παραρτ�µατοr EQ I και τη διαγραφ� τουr απ� το παρ�ρτηµα EQ I,».

Στο �ρθρο 34 παρ�γραφοr 3, το στοιχε�ο «ιδ)» µετανοµ�ζεται σε «ιζ)».

Στο �ρθρο 36 παρ�γραφοr 1 στοιχε�ο δ) το «G» αντικαθ�σταται απ� το «W».

Στο �ρθρο 36 παρ�γραφοr 1, µετ� το στοιχε�ο στ) προστ�θεται το ακ�λουθο στοιχε�ο:

«ζ) εγκρ�νει την προσθ�κη στο παρ�ρτηµα EM II στοιχε�ων του παραρτ�µατοr EM I και τη διαγραφ� τουr απ�
το παρ�ρτηµα EM I, καθ�r και την προσθ�κη στο παρ�ρτηµα EQ II στοιχε�ων του παραρτ�µατοr EQ I και
τη διαγραφ� τουr απ� το παρ�ρτηµα EQ I.».

Στο �ρθρο 36 παρ�γραφοr 4 το στοιχε�ο «στ)» αντικαθ�σταται απ� το στοιχε�ο «ζ)».

Στον «Π�νακα περιεχοµ�νων» των παραρτηµ�των τηr συνθ�κηr για το χ�ρτη εν�ργειαr, το «Παρ�ρτηµα ΕΜ»
µετονοµ�ζεται σε «Παρ�ρτηµα ΕΜ Ι», τα πρ�σθετα Παραρτ�µατα «Παρ�ρτηµα ΕΜ ΙΙ, Ενεργειακ�r �λεr και
προϊ�ντα (σ�µφωνα µε το �ρθρο 1 παρ�γραφοr 4)», «Παρ�ρτηµα EQ I, Κατ�λογοr εξοπλισµ�ν σχετικ�ν µε την
εν�ργεια (σ�µφωνα µε το �ρθρο 1 παρ�γραφοr 4α)» και το «Παρ�ρτηµα EQ II, Κατ�λογοr εξοπλισµ�ν σχετικ�ν
µε την εν�ργεια (σ�µφωνα µε το �ρθρο 1 παρ�γραφοr 4α)» παρεµβ�λλονται ωr παραρτ�µατα 2 �ωr 4.
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Στο σηµε�ο 9 παρ�ρτηµα G, η φρ�ση «τηr GATT και των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση «τηr
συµφων�αr ΠΟΕ» και το «Παρ�ρτηµα G» µετονοµ�ζεται σε «Παρ�ρτηµα W».

Τα παραρτ�µατα 2 �ωr 10 αλλ�ζουν αρ�θµηση και γ�νονται παραρτ�µατα 5 �ωr 13. Τα πρ�σθετα παραρτ�µατα
«Παρ�ρτηµα BR, Κατ�λογοr των συµβαλλοµ�νων µερ�ν που δεν δ�νανται να αυξ�σουν τουr δασµο�r � �λλεr
επιβαρ�νσειr π�ραν του επιπ�δου που απορρ�ει απ� τιr δεσµε�σειr τουr � απ� κ�θε δι�ταξη που εφαρµ�ζεται σ’
αυτ� δυν�µει τηr συµφων�αr ΠΟΕ (σ�µφωνα µε το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 7)» και το «Παρ�ρτηµα BRQ,
Κατ�λογοr των συµβαλλοµ�νων µερ�ν που δεν δ�νανται να αυξ�σουν τουr δασµο�r � �λλεr επιβαρ�νσειr π�ραν
του επιπ�δου που απορρ�ει απ� τιr δεσµε�σειr τουr � απ� κ�θε δι�ταξη που εφαρµ�ζεται σ’ αυτ� δυν�µει τηr
συµφων�αr ΠΟΕ (σ�µφωνα µε το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 7)» παρεµβ�λλονται ωr παραρτ�µατα 14 και 15.

Τα παραρτ�µατα 11 �ωr 14 αλλ�ζουν αρ�θµηση και γ�νονται παραρτ�µατα 16 �ωr 19.

�σον αφορ� το παρ�ρτηµα D, η φρ�ση «(σ�µφωνα µε το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 7)» αντικαθ�σταται απ� τη
φρ�ση «(σ�µφωνα µε το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 9)».

Στο παρ�ρτηµα EM, το «EM» µετονοµ�ζεται σε «EM I».

Στο παρ�ρτηµα TRM παρ�γραφοr 1 στοιχε�α α) και β) και παρ�γραφοr 3 στοιχε�α α) και β), η φρ�ση «µ�λοr τηr
GATT» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση «µ�λοr του ΠΟΕ».

Στο παρ�ρτηµα TFU παρ�γραφοr 2 στοιχε�ο γ), παρ�γραφοr 4 πρ�τη πρ�ταση και παρ�γραφοr 6 πρ�τη πρ�ταση,
η φρ�ση «τηr GATT και των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση «τηr συµφων�αr ΠΟΕ».

�ρθρο 3

Το παρ�ρτηµα D τηr συνθ�κηr τροποποιε�ται ωr εξ�r:

Στον τ�τλο, η φρ�ση «(σ�µφωνα µε το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 7)» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση «(σ�µφωνα µε το
�ρθρο 29 παρ�γραφοr 9)».

Στο τ�λοr τηr παραγρ�φου 1 στοιχε�ο α), διαγρ�φεται η τελε�α και µετ� το «29» προστ�θεται το ακ�λουθο
κε�µενο:

«, � σχετικ� µε κ�θε µ�τρο που θα µπορε� να αναιρ�σει κ�ποιο �φελοr που απορρ�ει υπ�ρ εν�r συµβαλλ�µενου
µ�ρουr �µεσα � �µµεσα δυν�µει του �ρθρου 29».

Στην παρ�γραφο 1 στοιχε�ο β), στο τ�λοr τηr πρ�τηr πρ�τασηr, διαγρ�φεται η τελε�α και µετ� το «29»
προστ�θενται τα ακ�λουθα:

«, � σχετικ� µε κ�θε µ�τρο που µπορε� να αναιρ�σει εν �λω � εν µ�ρει κ�ποιο �φελοr που απορρ�ει υπ�ρ εν�r
συµβαλλ�µενου µ�ρουr �µεσα � �µµεσα δυν�µει του �ρθρου 29».

Στη δε�τερη πρ�ταση, η φρ�ση «τηr GATT και των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση «τηr
συµφων�αr ΠΟΕ».

Στην παρ�γραφο 1 στοιχε�ο δ), µετ� την υποδιαστολ� και πριν απ� «τα συµβαλλ�µενα µ�ρη» προστ�θενται τα
ακ�λουθα:

«� �τι αναιρο�ν εν �λω � εν µ�ρει κ�ποιο �φελοr που απορρ�ει υπ�ρ αυτο� �µεσα � �µµεσα σ�µφωνα µε τιr
διατ�ξειr που εφαρµ�ζονται στο εµπ�ριο δυν�µει του �ρθρου 29».

Στην παρ�γραφο 2 στοιχε�ο α) δε�τερη πρ�ταση, η φρ�ση «τηr GATT και των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�-
σταται απ� τη φρ�ση «τηr συµφων�αr ΠΟΕ».

Στην παρ�γραφο 3 στοιχε�ο α) δε�τερη πρ�ταση, η φρ�ση «τηr GATT και των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�-
σταται απ� τη φρ�ση «τηr συµφων�αr ΠΟΕ».

Η τελευτα�α πρ�ταση αντικαθ�σταται απ� το ακ�λουθο κε�µενο:

«Οι ειδικ�r επιτροπ�r λαµβ�νουν ωr γν�µονα τιr ερµηνε�εr που παρ�χονται στη συµφων�α ΠΟΕ εντ�r του
πλαισ�ου τηr εν λ�γω συµφων�αr και δεν αµφισβητο�ν κατ� π�σον συµβιβ�ζονται µε το �ρθρο 5 � το �ρθρο 29 οι
πρακτικ�r που εφαρµ�ζει �να συµβαλλ�µενο µ�ροr που ε�ναι µ�λοr του ΠΟΕ �ναντι �λλων µελ�ν του ΠΟΕ, για τα
οπο�α εφαρµ�ζει τη συµφων�α ΠΟΕ, και οι οπο�εr δεν �χουν εφαρµοσθε� απ� τα εν λ�γω �λλα µ�λη για την
επ�λυση διαφορ�ν δυν�µει τηr συµφων�αr ΠΟΕ».

Στην παρ�γραφο 4 στοιχε�ο β) πρ�τη πρ�ταση, η φρ�ση «τηr GATT � των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�σταται
απ� τη φρ�ση «τηr συµφων�αr ΠΟΕ».

Στην παρ�γραφο 5 στοιχε�ο γ), η φρ�ση «τηr GATT � των συναφ�ν πρ�ξεων» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση
«τηr συµφων�αr ΠΟΕ».

Στην παρ�γραφο 7 πρ�τη πρ�ταση, η φρ�ση «µ�λη τηr GATT» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση «µ�λη του ΠΟΕ»
και η φρ�ση «µ�λη ειδικ�ν επιτροπ�ν, που διορ�ζονται στο πλα�σιο των ειδικ�ν επιτροπ�ν τηr GATT για
επ�λυση διαφορ�ν» αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση:

«�τοµα των οπο�ων τα ον�µατα απαριθµο�νται σε ενδεικτικ� κατ�λογο δηµοσ�ων και µη δηµοσ�ων υπαλλ�λων, ο
οπο�οr αναφ�ρεται στο �ρθρο 8 του µνηµον�ου συµφων�αr σχετικ� µε τουr καν�νεr και τιr διαδικασ�εr που
δι�πουν την επ�λυση των διαφορ�ν που αναφ�ρονται στο παρ�ρτηµα 2 τηr συµφων�αr ΠΟΕ � τα οπο�α, κατ� το
παρελθ�ν, υπηρ�τησαν στο πλα�σιο των ειδικ�ν επιτροπ�ν τηr GATT � του ΠΟΕ για την επ�λυση διαφορ�ν».
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Μετ� την παρ�γραφο 9 προστ�θεται το ακ�λουθο κε�µενο:

«10. �ταν �να συµβαλλ�µενο µ�ροr επικαλε�ται το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 9 στοιχε�ο β), το παρ�ν παρ�ρτηµα
εφαρµ�ζεται µε την επιφ�λαξη των ακ�λουθων τροποποι�σεων:

α) ο καταγγ�λλων προσκοµ�ζει λεπτοµερ� αιτιολογικ� στοιχε�α για την επ�ρρωση κ�θε αιτ�µατοr για
διεξαγωγ� διαβουλε�σεων � για τη δηµιουργ�α ειδικ�r επιτροπ�r σχετικ� µε µ�τρο που θεωρε� �τι
αναιρε� εν �λω � εν µ�ρει κ�ποιο �φελοr που απορρ�ει υπ�ρ αυτο� �µεσα � �µµεσα δυν�µει του �ρθρου
29·

β) ουδεµ�α υποχρ�ωση �ρσηr εν�r µ�τρου υφ�σταται, �ταν διαπιστ�νεται �τι το µ�τρο αυτ� αναιρε� εν �λω
� εν µ�ρει τα οφ�λη δυν�µει του �ρθρου 29 χωρ�r να υπ�ρχει παραβ�αση του �ρθρου αυτο�· ωστ�σο, σε
τ�τοια περ�πτωση, η ειδικ� επιτροπ� συνιστ� στο ενδιαφερ�µενο συµβ�λλ�µενο µ�ροr να προβε� σε
αµοιβα�ωr ικανοποιητικ� προσαρµογ�·

γ) η ειδικ� επιτροπ� διαιτησ�αr που προβλ�πεται στην παρ�γραφο 6 στοιχε�ο β) µπορε� να καθορ�σει,
κατ�πιν αιτ�µατοr εν�r απ� τα συµβαλλ�µενα µ�ρη, την �κταση των οφελ�ν που αναιρο�νται εν �λω �
εν µ�ρει και µπορε� επ�σηr να προτε�νει τρ�πουr για την επ�τευξη αµοιβα�ωr ικανοποιητικ�r προσαρ-
µογ�r· οι προτ�σειr αυτ�r δεν ε�ναι δεσµευτικ�r για τα δι�δικα συµβ�λλ�µενα µ�ρη».

�ρθρο 4

Το ακ�λουθο παρ�ρτηµα αντικαθιστ� το παρ�ρτηµα G τηr συνθ�κηr:

«Παρ�ρτηµα W

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕVΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜVΩΝΙΑΣ
ΠΟΕ

[σ�µφωνα µε το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 2 στοιχε�ο α)]

Α. Εξαιρ�σειr απ� την εφαρµογ� των διατ�ξεων τηr συµφων�αr ΠΟΕ

Οι ακ�λουθεr διατ�ξειr τηr συµφων�αr ΠΟΕ δεν εφαρµ�ζονται δυν�µει του �ρθρου 29 παρ�γραφοr 2
στοιχε�ο α):

1. Συµφων�α για την �δρυση του Παγκ�σµιου Οργανισµο� Εµπορ�ου
�λεr εκτ�r του �ρθρου IX παρ�γραφοι 3 και 4 και του �ρθρου XVI παρ�γραφοι 1, 3 και 4

α) Το παρ�ρτηµα 1Α τηr συµφων�αr ΠΟΕ
Πολυµερε�r συµφων�εr εµπορευµατικ�ν συναλλαγ�ν:

i) Γενικ� Συµφων�α ∆ασµ�ν και Εµπορ�ου του 1994

II Π�νακεr παραχωρ�σεων, παρ�γραφοr 1 στοιχε�α α), β), γ) πρ�τη πρ�ταση και
παρ�γραφοr 7

IV Ειδικ�r διατ�ξειr σχετικ� µε τιr κινηµατογραφικ�r ταιν�εr

XV Συναλλαγµατικ�r ρυθµ�σειr

XVIII Κρατικ� βο�θεια για την οικονοµικ� αν�πτυξη

XXII ∆ιαβουλε�σειr

XXIII Ολικ� � µερικ� ανα�ρεση οφ�λουr

XXIV Τελωνειακ�r εν�σειr και ζ�νεr ελευθ�ρου εµπορ�ου, παρ�γραφοr 6

XXV Κοιν�r εν�ργειεr των συµβαλλοµ�νων µερ�ν

XXVI Αποδοχ�, �ναρξη ισχ�οr και καταχ�ριση

XXVII Αναστολ� � αν�κληση παραχωρ�σεων

XXVIII Τροποπο�ηση των πιν�κων

XXVIIIα ∆ασµολογικ�r διαπραγµατε�σειr

XXIX Η σχ�ση τηr παρο�σαr συµφων�αr µε το χ�ρτη τηr Αβ�ναr

XXX Τροπολογ�εr

XXXI Αν�κληση

XXXII Συµβαλλ�µενα µ�ρη

XXXIII Προσχ�ρηση

XXXV Μη εφαρµογ� τηr συµφων�αr µεταξ� των συγκεκριµ�νων συµβαλλ�µενων
µερ�ν

XXXVI Αρχ�r και στ�χοι

XXXVII Αναλ�ψειr υποχρε�σεων

XXXVIII Κοιν� δρ�ση

Προσ�ρτηµα Η Σχετικ� µε το �ρθρο XXVI
Προσ�ρτηµα Θ Σηµει�σειr και συµπληρωµατικ�r διατ�ξειr (ωr προr τιr ανωτ�ρω διατ�ξειr

GAT)
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Μνηµ�νιο συµφων�αr για την ερµηνε�α του �ρθρου ΙΙ παρ�γραφοr 1 στοιχε�ο β) τηr GATT 1994

2. Ηµεροµην�α προσθ�κηr δασµ�ν και �λλων επιβαρ�νσεων στον π�νακα

4. ∆ικαι�µατα αµφισβ�τησηr (πρ�τη πρ�ταση µ�νο)

6. Επ�λυση διαφορ�ν

8. Αντικατ�σταση τηr BISD 27S/24

Μνηµ�νιο συµφων�αr για την ερµηνε�α του �ρθρου XVII τηr GATT 1994

1. Μ�νο η φρ�ση “�στε κ�θε περ�πτωση να εξετ�ζεται απ� την οµ�δα εργασ�αr
που θα συσταθε� µε β�ση την παρ�γραφο 5”

5. Οµ�δα εργασ�αr για το κρατικ� εµπ�ριο

Μνηµ�νιο συµφων�αr για τιr διατ�ξειr τηr GATT 1994 που αφορο�ν το ισοζ�γιο

5. Επιτροπ� για τουr περιορισµο�r που �χουν σχ�ση µε το ισοζ�γιο πληρωµ�ν,
εξαιρουµ�νηr τηr τελευτα�αr πρ�τασηr

7. Εξ�ταση στο πλα�σιο τηr Επιτροπ�r, η φρ�ση “� β�σει του �ρθρου XVIII
παρ�γραφοr 12 στοιχε�ο β)”

8. ∆ιαβουλε�σειr στο πλα�σιο των απλουστευµ�νων διαδικασι�ν

13. Συµπερ�σµατα των διαβουλε�σεων για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν, πρ�τη
πρ�ταση, τρ�τη πρ�ταση: η φρ�ση “και XVIII: B, τηr δ�λωσηr του 1979” και η
τελευτα�α πρ�ταση

Μνηµ�νιο συµφων�αr για την ερµηνε�α του �ρθρου XXIV τηr GATT 1994

�λεr οι διατ�ξειr εκτ�r τηr παραγρ�φου 13

Μνηµ�νιο συµφων�αr για την τ�ρηση των απαλλαγ�ν απ� τιr υποχρε�σειr στο πλα�σιο τηr
GATT 1994

3. Ολικ� � µερικ� ανα�ρεση οφ�λουr

Μνηµ�νιο συµφων�αr γα την ερµηνε�α του �ρθρου XXVIII τηr GATT 1994

Πρωτ�κολλο του Μαρακ�r που προσαρµ�στηκε στη GATT 1994

ii) Συµφων�α για τη γεωργ�α

iii) Συµφων�α για την εφαρµογ� µ�τρων υγειονοµικ�r και φυτοϋγειονοµικ�r προστασ�αr

iv) Συµφων�α για τα κλωστοϋφαντουργικ� προϊ�ντα και τα ε�δη �νδυσηr

v) Συµφων�α για τα τεχνικ� εµπ�δια στο εµπ�ριο

Προο�µιο (παρ�γραφοι 1, 8, 9)

1.3. Γενικ�r διατ�ξειr

10.5. Οι �ροι “οι ανεπτυγµ�νεr χ�ρεr” και οι �ροι “γαλλικ� � ισπανικ�” αντικαθ�-
στανται απ� τον �ρο “ρωσικ�”

10.6. Η φρ�ση “και επισ�ρει την προσοχ� των αναπτυσσ�µενων χωρ�ν µελ�ν . . .
ενδιαφ�ρον για αυτ�r”

10.9. Πληροφορ�εr επ� των τεχνικ�ν κανονισµ�ν, των προτ�πων και των µεθ�δων
διαπ�στωσηr τηr συµµ�ρφωσηr (γλ�σσεr)

11. Τεχνικ� βο�θεια στα λοιπ� µ�ρη

12. Ειδικ� και διακριτικ� µεταχε�ριση υπ�ρ των αναπτυσσ�µενων χωρ�ν

13. Επιτροπ� τεχνικ�ν εµποδ�ων στο εµπ�ριο

14. ∆ιαβουλε�σειr και επ�λυση διαφορ�ν

15. Τελικ�r διατ�ξειr (εκτ�r των 15.2 και 15.5)

Παρ�ρτηµα 2 Οµ�δεr τεχνικ�ν εµπειρογνωµ�νων
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vi) Συµφων�α για τα επενδυτικ� µ�τρα στον τοµ�α του εµπορ�ου

vii) Συµφων�α για την εφαρµογ� του �ρθρου VI τηr GATT 1994 (αντιντ�µπινγκ)

15. Αναπτυσσ�µενεr χ�ρεr µ�λη

16. Επιτροπ� πρακτικ�ν αντιντ�µπινγκ

17. ∆ιαβουλε�σειr και επ�λυση διαφορ�ν

18. Τελικ�r διατ�ξειr, παρ�γραφοι 2 και 6

viii) Συµφων�α για την εφαρµογ� του �ρθρου VII τηr GATT 1994 (καθορισµ�r τηr δασµολογητ�αr
αξ�αr)

Προο�µιο παρ�γραφοr 2, η φρ�ση “και να εξασφαλ�σουν συµπληρωµατικ� πλεονεκτ�µατα για
το διεθν�r εµπ�ριο των αναπτυσσοµ�νων χωρ�ν”

14. Εφαρµογ� των παραρτηµ�των (δε�τερη πρ�ταση εκτ�r αν αναφ�ρεται αυτ�
στο παρ�ρτηµα ΙΙΙ παρ�γραφοι 6 και 7)

18. �ργανα (επιτροπ� δασµολογητ�αr αξ�αr)

19. ∆ιαβουλε�σειr και επ�λυση των διαφορ�ν

20. Ειδικ� και διακριτικ� µεταχε�ριση υπ�ρ των αναπτυσσ�µενων χωρ�ν

21. Επιφυλ�ξειr

23. Επανεξ�ταση

24. Γραµµατε�α

Παρ�ρτηµα II Τεχνικ� επιτροπ� δασµολογητ�αr αξ�αr

Παρ�ρτηµα III Επιπλ�ον διατ�ξειr (εξαιρουµ�νων των παραγρ�φων 6 και 7)

ix) Συµφων�α για τον �λεγχο πριν απ� την αποστολ�

Προο�µιο παρ�γραφοι 2 και 3

3.3. Τεχνικ� βο�θεια

6. Επανεξ�ταση

7. ∆ιαβουλε�σειr

8. Επ�λυση των διαφορ�ν

x) Συµφων�α για τουr καν�νεr καταγωγ�r

Προο�µιο �γδοο εδ�φιο

4. �ργανα

6. Επανεξ�ταση

7. ∆ιαβουλε�σειr

8. Επ�λυση των διαφορ�ν

9. Εναρµ�νιση των καν�νων καταγωγ�r

Παρ�ρτηµα I Τεχνικ� επιτροπ� καν�νων καταγωγ�r

xi) Συµφων�α για τιr διαδικασ�εr �κδοσηr αδει�ν εισαγωγ�r

1.4. α) Γενικ�r διατ�ξειr (τελευτα�α πρ�ταση)

2.2. Αυτ�µατη �κδοση αδει�ν εισαγωγ�r (υποσηµε�ωση 5)

3.5. iv) Μη αυτ�µατη �κδοση αδει�ν εισαγωγ�r (τελευτα�α πρ�ταση)

4. �ργανα

6. ∆ιαβουλε�σειr και επ�λυση διαφορ�ν

7. Επανεξ�ταση (εξαιρουµ�νηr τηr παραγρ�φου 3)

8. Τελικ�r διατ�ξειr (εξαιρουµ�νηr τηr παραγρ�φου 2)
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xii) Συµφων�α για τιr επιδοτ�σειr και τα αντισταθµιστικ� µ�τρα

4. Μ�τρα παροχ�r �ννοµηr προστασ�αr (εξαιρουµ�νων των παραγρ�φων 4.1, 4.2
και 4.3)

5. Αρνητικ�r συν�πειεr, τελευτα�α φρ�ση
6. Σοβαρ� ζηµ�α (παρ�γραφοι 6.6, η φρ�ση “Με την επιφ�λαξη των διατ�ξεων

τηr παραγρ�φου 3” του παραρτ�µατοr V και “κατ’ εφαρµογ� του �ρθρου 7,
καθ�r και στην ειδικ� οµ�δα που �χει συγκροτηθε� δυν�µει του �ρθρου 7
παρ�γραφοr 4”, παρ�γραφοr 6.8 η φρ�ση, συµπεριλαµβανοµ�νων των στοι-
χε�ων που υποβ�λλονται δυν�µει των διατ�ξεων του παραρτ�µατοr V και
παρ�γραφοr 6.9)

7. Μ�τρα παροχ�r �ννοµηr προστασ�αr (εξαιρουµ�νων των παραγρ�φων 7.1, 7.2
και 7.3)

8. Καθορισµ�r των επιδοτ�σεων για τιr οπο�εr δεν ε�ναι δυνατ� να ζητηθε�
�ννοµη προστασ�α, παρ�γραφοr 8.5 και υποσηµε�ωση 25

9. ∆ιαβουλε�σειr και επιτρεπ�µενα µ�τρα αποκατ�στασηr
24. Επιτροπ� για τιr επιδοτ�σειr και τα αντισταθµιστικ� µ�τρα και επικουρικ�

�ργανα
26. Επιτ�ρηση
27. Ειδικ� και διακριτικ� µεταχε�ριση υπ�ρ των αναπτυσσ�µενων χωρ�ν µελ�ν
29. Μετασχηµατισµ�r σε οικονοµ�α αγορ�r, παρ�γραφοr 29.2 (εξαιρουµ�νηr τηr

πρ�τηr πρ�τασηr)
30. Επ�λυση διαφορ�ν
31. Προσωριν� εφαρµογ�
32.2., 32.7.
και 32.8.

(µ�νον εφ�σον αναφ�ρεται στα παραρτ�µατα V και VII)

Παρ�ρτηµα V ∆ιαδικασ�εr που δι�πουν τη συγκ�ντρωση στοιχε�ων σχετικ�ν µε την
πρ�κληση σοβαρ�r ζηµ�αr

Παρ�ρτηµα VII Αναπτυσσ�µενεr χ�ρεr

xiii) Συµφων�α για τα µ�τρα διασφ�λισηr

9. Αναπτυσσ�µενεr χ�ρεr µ�λη
12. Γνωστοπο�ηση και διαβουλε�σειr, παρ�γραφοr 10
13. Επιτ�ρηση
14. Επ�λυση διαφορ�ν

Παρ�ρτηµα εξα�ρεση

β) Παρ�ρτηµα 1B τηr συµφων�αr ΠΟΕ

Γενικ� Συµφων�α για τιr συναλλαγ�r στον τοµ�α των υπηρεσι�ν

γ) Παρ�ρτηµα 1Γ τηr συµφων�αr ΠΟΕ

Συµφων�α για τα δικαι�µατα πνευµατικ�r ιδιοκτησ�αr στον τοµ�α του εµπορ�ου. ∆ικαι�µατα πνευµα-
τικ�r ιδιοκτησ�αr

δ) Παρ�ρτηµα 2 τηr συµφων�αr ΠΟΕ

Μνηµ�νιο συµφων�αr σχετικ� µε τουr καν�νεr και τιr διαδικασ�εr που δι�πουν την επ�λυση των
διαφορ�ν

ε) Παρ�ρτηµα 3 τηr συµφων�αr ΠΟΕ

Μηχανισµ�r ελ�γχου εµπορικ�ν πολιτικ�ν

στ) Παρ�ρτηµα 4 τηr συµφων�αr ΠΟΕ

Πλειοµερε�r εµπορικ�r συµφων�εr:

i) συµφων�α για το εµπ�ριο αεροσκαφ�ν πολιτικ�r αεροπορ�αr

ii) συµφων�α για τιr δηµ�σιεr συµβ�σειr

ζ) Υπουργικ�r αποφ�σειr, δηλ�σειr και µνηµ�νια συµφων�αr

i) Απ�φαση για τα µ�τρα υπ�ρ των λιγ�τερο ανεπτυγµ�νων χωρ�ν
ii) ∆�λωση για τη συµβολ� του ΠΟΕ στην επ�τευξη µεγαλ�τερηr συνοχ�r στη χ�ραξη παγκ�σµιαr

οικονοµικ�r πολιτικ�r
iii) Απ�φαση για τιr διαδικασ�εr γνωστοπο�ησηr
iv) ∆�λωση για τη σχ�ση µεταξ� του ΠΟΕ και του ∆ΝΤ
v) Απ�φαση για τα µ�τρα σχετικ� µε τιr ενδεχ�µενεr αρνητικ�r επιπτ�σειr του µεταρρυθµιστικο�

προγρ�µµατοr στιr λιγ�τερο ανεπτυγµ�νεr χ�ρεr και στιr αναπτυσσ�µενεr χ�ρεr που εισ�γουν
αποκλειστικ� ε�δη διατροφ�r

vi) Απ�φαση για τη γνωστοπο�ηση τηr πρ�τηr ενσωµ�τωσηr στο πλα�σιο του �ρθρου 2 παρ�-
γραφοr 6 τηr συµφων�αr για τα κλωστοϋφαντουργικ� προϊ�ντα και τα ε�δη �νδυσηr
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vii) Απ�φαση για τον �λεγχο του εντ�που που εκδ�δει το κ�ντρο πληροφορι�ν του ISO/IEC

viii) Απ�φαση για το προτειν�µενο µνηµ�νιο συµφων�αr σχετικ� µε το σ�στηµα πληροφορι�ν για
τα πρ�τυπα του ΠΟΕ-ISO

ix) Απ�φαση κατ� τηr καταστρατ�γησηr

x) Απ�φαση για τον �λεγχο του �ρθρου 17 παρ�γραφοr 6 τηr συµφων�αr για την εφαρµογ� του
�ρθρου VI τηr GATT 1994

xi) ∆�λωση για την επ�λυση διαφορ�ν δυν�µει τηr συµφων�αr για την εφαρµογ� του �ρθρου VI
τηr GATT 1994 � του µ�ρουr V τηr συµφων�αr για τιr επιδοτ�σειr και τα αντισταθµιστικ�
µ�τρα

xii) Απ�φαση σχετικ� µε τιr περιπτ�σειr �που οι τελωνειακ�r αρχ�r �χουν λ�γουr να αµφιβ�λλουν
για το αληθ�r � την ακρ�βεια τηr δηλωθε�σαr αξ�αr

xiii) Απ�φαση για τα κε�µενα σχετικ� µε τιr ελ�χιστεr αξ�εr και τιr εισαγωγ�r απ� αποκλειστικο�r
πρ�κτορεr, αποκλειστικο�r διανοµε�r και αποκλειστικο�r αντιπροσ�πουr

xiv) Απ�φαση για τουr θεσµικο�r διακανονισµο�r σχετικ� µε τη GATS

xv) Απ�φαση σχετικ� µε ορισµ�νεr διαδικασ�εr επ�λυσηr διαφορ�ν για τη GATS

xvi) Απ�φαση για τη σχ�ση µεταξ� των συναλλαγ�ν στον τοµ�α των υπηρεσι�ν και του περιβ�λ-
λοντοr

xvii) Απ�φαση για τιr διαπραγµατε�σειr σχετικ� µε την κυκλοφορ�α των φυσικ�ν προσ�πων

xviii) Απ�φαση για τιr χρηµατοπιστωτικ�r υπηρεσ�εr

xix) Απ�φαση σχετικ� µε τιr διαπραγµατε�σειr για τιr υπηρεσ�εr θαλ�σσιων µεταφορ�ν

xx) Απ�φαση σχετικ� µε τιr διαπραγµατε�σειr για τιr βασικ�r τηλεπικοινων�εr

xxi) Απ�φαση για τιr επαγγελµατικ�r υπηρεσ�εr

xxii) Απ�φαση σχετικ� µε την προσχ�ρηση στη συµφων�α για τιr δηµ�σιεr συµβ�σειr

xxiv) Απ�φαση για την εφαρµογ� και την επαν�νταξη του µνηµον�ου συµφων�αr για τουr καν�νεr
και τιr διαδικασ�εr που δι�πουν την επ�λυση διαφορ�ν

xxv) Μνηµ�νιο συµφων�αr για τιr αναλ�ψειr υποχρε�σεων στον τοµ�α των χρηµατοπιστωτικ�ν
υπηρεσι�ν

xxvi) Απ�φαση για την αποδοχ� τηr συµφων�αr για την �δρυση του ΠΟΕ και προσχ�ρηση σ’ αυτ�ν

xxvii) Απ�φαση για τη σχ�ση µεταξ� των συναλλαγ�ν στον τοµ�α των υπηρεσι�ν και του περιβ�λ-
λοντοr

xviii) Απ�φαση για τιr διαρθρωτικ�r και χρηµατοοικονοµικ�r επιπτ�σειr που απορρ�ουν απ� την
εφαρµογ� τηr συµφων�αr για την �δρυση του ΠΟΕ

xxix) Απ�φαση για την �δρυση τηr προπαρασκευαστικ�r επιτροπ�r για τον ΠΟΕ.

2. �λεr οι �λλεr διατ�ξειr τηr συµφων�αr ΠΟΕ που αφορο�ν:

α) κρατικ� βο�θεια για την οικονοµικ� αν�πτυξη και τη µεταχε�ριση αναπτυσσοµ�νων χωρ�ν, εξαιρου-
µ�νων των παραγρ�φων 1 �ωr 4 τηr απ�φασηr τηr 28ηr Νοεµβρ�ου 1979 (L/4903) για τη διακριτικ� και
ευνοϊκ�τερη µεταχε�ριση, την αµοιβαι�τητα και την πληρ�στερη συµµετοχ� των αναπτυσσοµ�νων
χωρ�ν·

β) τη σ�σταση � τη λειτουργ�α ειδικευµ�νων επιτροπ�ν και �λλων επικουρικ�ν οργ�νων·

γ) την υπογραφ�, προσχ�ρηση, �ναρξη ισχ�οr, αν�κληση, κατ�θεση και καταχ�ρηση.

3. �λεr οι συµφων�εr, διακανονισµο�, αποφ�σειr, µνηµ�νια συµφων�αr � �λλεr κοιν�r δρ�σειr σ�µφωνα µε τιr
διατ�ξειr που αναφ�ρονται στιr παραγρ�φουr 1 � 2.

4. Το εµπ�ριο πυρηνικ�ν υλικ�ν ε�ναι δυνατ�ν να δι�πεται απ� συµφων�εr αναφερ�µενεr στιr σχετικ�r µε την
παρ�γραφο αυτ� δηλ�σειr που περι�χονται στη τελικ� πρ�ξη τηr δι�σκεψηr του ευρωπαϊκο� χ�ρτη
εν�ργειαr.

Β. Καν�νεr που δι�πουν την εφαρµογ� των διατ�ξεων τηr συµφων�αr ΠΟΕ

1. Ελλε�ψει κατ�λληληr ερµηνε�αr τηr συµφων�αr ΠΟΕ που εγκρ�θηκε απ� την υπουργικ� δι�σκεψη και το
Γενικ� Συµβο�λιο του Παγκ�σµιου Οργανισµο� Εµπορ�ου, δυν�µει του �ρθρου ΙΧ παρ�γραφοr 2 τηr
συµφων�αr ΠΟΕ σχετικ� µε τιr διατ�ξειr που εφαρµ�ζονται δυν�µει του �ρθρου 29 παρ�γραφοr 2 στοιχε�ο
α), η δι�σκεψη του χ�ρτη µπορε� να προβα�νει στη διατ�πωση ερµηνε�αr.

2. Τα αιτ�µατα για απαλλαγ�r δυν�µει του �ρθρου 29 παρ�γραφοι 2 και 6 στοιχε�ο β) υποβ�λλονται στη
δι�σκεψη του χ�ρτη, η οπο�α εφαρµ�ζει , κατ� την εκπλ�ρωση των καθηκ�ντων αυτ�ν, τιr διαδικασ�εr του
�ρθρου ΙΧ παρ�γραφοι 3 και 4 τηr συµφων�αr ΠΟΕ.
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3. Οι απαλλαγ�r απ� τιr υποχρε�σειr που ισχ�ουν στο πλα�σιο του ΠΟΕ θεωρο�νται �τι ισχ�ουν για τουr
σκοπο�r του �ρθρου 29, εφ�σον παραµ�νουν σε ισχ� στο πλα�σιο του ΠΟΕ.

4. Με την επιφ�λαξη του �ρθρου 29 παρ�γραφοι 4, 5 και 7, οι διατ�ξειr του �ρθρου ΙΙ τηr GATT 1994 που δεν
�χουν καταργηθε�, τροποποιο�νται ωr εξ�r:

i) �λεr οι ενεργειακ�r �λεr και προϊ�ντα που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EM II και οι σχετικο� µε την
εν�ργεια εξοπλισµο� που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EQ II, που εισ�γονται απ� οποιοδ�ποτε �λλο
συµβαλλ�µενο µ�ροr � εξ�γονται σ’ αυτ�, απαλλ�σσονται επ�σηr απ� �λουr τουr δασµο�r � �λλεr
επιβαρ�νσειr που επιβ�λλονται κατ� � συνδ�ονται µε την εισαγωγ� � την εξαγωγ�, οι οπο�οι υπερβα�-
νουν εκε�νουr που επιβλ�θηκαν την ηµεροµην�α �ναρξηr εφαρµογ�r τηr ρ�τραr για τη διατ�ρηση τηr
υφιστ�µενηr κατ�στασηr (ρ�τρα standstill) που αναφ�ρεται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοr 6 πρ�τη
πρ�ταση, � εκε�νουr που επιβλ�θηκαν δυν�µει του �ρθρου 29 παρ�γραφοr 7, � εκε�νουr που επιβ�λ-
λονται �µεσα και υποχρεωτικ� απ� την ισχ�ουσα νοµοθεσ�α στο �δαφοr εισαγωγ�r � εξαγωγ�r την
ηµεροµην�α που αναφ�ρεται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοr 6 πρ�τη πρ�ταση.

ii) Ουδεµ�α δι�ταξη του �ρθρου ΙΙ τηr GATT 1994 εµποδ�ζει �να συµβαλλ�µενο µ�ροr να επιβ�λει αν�
π�σα στιγµ� κτ� την εισαγωγ� � την εξαγωγ� εν�r προϊ�ντοr:

α) επιβ�ρυνση που ισοδυναµε� µε εσωτερικ� φ�ρο ο οπο�οr επιβ�λλεται σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του
�ρθρου ΙΙΙ παρ�γραφοr 2 τηr GATT 1994 �σον αφορ� το οµοειδ�r εγχ�ριο προϊ�ν � �σον αφορ�
�να ε�δοr µε β�ση το οπο�ο �χει κατασκευαστε� � παραχθε� εν �λω � εν µ�ρει το εισαγ�µενο προϊ�ν·

β) δασµο�r αντιντ�µπινγκ � αντισταθµιστικο�r δασµο�r που εφαρµ�ζονται σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr
του �ρθρου VI τηr GATT 1994·

γ) αµοιβ�r � �λλεr αν�λογεr προr το κ�στοr επιβαρ�νσειr των παρεχ�µενων υπηρεσι�ν.

iii) Καν�να συµβαλλ�µενο µ�ροr δεν µπορε� να αλλ�ξει τη µ�θοδο προσδιορισµο� τηr δασµολογητ�αr αξ�αr
� µετατροπ�r των νοµισµ�των κατ� τρ�πο που θ�γει την αξ�α των υποχρε�σεων για τη διατ�ρηση τηr
υφιστ�µενηr κατ�στασηr που προβλ�πονται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοι 6 � 7.

iv) Αν �να απ� τα συµβαλλ�µενα µ�ρη ιδρ�ει, διατηρε� � εξουσιοδοτε�, επ�σηµα � στην πρ�ξη, µονοπ�λιο
εισαγωγ�r � εξαγωγ�r των ενεργειακ�ν υλ�ν � προϊ�ντων που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EM II �
σχετικ�ν µε την εν�ργεια εξοπλισµ�ν που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EQ II, το µονοπ�λιο αυτ�
δεν θα µπορε� να παρ�χει προστασ�α κατ� µ�σο �ρο µεγαλ�τερη απ� εκε�νη που επιτρ�πει η υποχρ�ωση
διατ�ρησηr τηr υφιστ�µενηr κατ�στασηr που προβλ�πεται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοι 6 � 7. Οι διατ�ξειr
τηr παρο�σαr παραγρ�φου δεν περιορ�ζουν τη χρησιµοπο�ηση απ� τα συµβαλλ�µενα µ�ρη οποιασδ�-
ποτε µορφ�r βο�θειαr στουr εθνικο�r παραγωγο�r η οπο�α επιτρ�πεται απ� �λλεr διατ�ξειr τηr
παρο�σαr συνθ�κηr.

v) Αν �να συµβαλλ�µενο µ�ροr θεωρε� �τι �να προϊ�ν δεν τυγχ�νει απ� �να �λλο συµβαλλ�µενο µ�ροr τηr
µεταχε�ρισηr που πιστε�ει �τι προβλ�πεται απ� την υποχρ�ωση διατ�ρησηr τηr υφιστ�µενηr κατ�-
στασηr στο �ρθρο 29 παρ�γραφοι 6 � 7, επισ�ρει αµ�σωr την προσοχ� του �λλου ενδιαφερ�µενου
µ�ρουr επ� του θ�µατοr αυτο�. Αν το τελευτα�ο µ�ροr συµφων�σει �τι η προβλεπ�µενη µεταχε�ριση
�ταν εκε�νη που ζ�τησε το πρ�το συµβαλλ�µενο µ�ροr αλλ� δηλ�σει �τι µια τ�τοια µεταχε�ριση δεν
µπορε� να χορηγηθε� επειδ� �να δικαστ�ριο � µια �λλη αρµ�δια αρχ� αποφ�σισε �τι η εν λ�γω κλ�ση
δεν µπορε�, δυν�µει τηr δασµολογικ�r νοµοθεσ�αr του εν λ�γω συµβαλλ�µενου µ�ρουr, να καταταχθε�
κατ� τρ�πο �στε να επιτρ�πει τη µεταχε�ριση που προβλ�πει η παρο�σα συνθ�κη, τα δ�ο συµβαλλ�-
µενα µ�ρη, καθ�r και κ�θε �λλο συµβαλλ�µενο µ�ροr που �χει ουσι�δεr συµφ�ρον, προβα�νουν αµ�σωr
σε ν�εr διαβουλε�σειr µε σκοπ� την επ�τευξη αντισταθµιστικ�r προσαρµογ�r.

vi) α) Οι ειδικο� δασµο� και επιβαρ�νσειr που περιλαµβ�νονται στο δασµολογικ� κατ�λογο σχετικ� µε τα
συµβαλλ�µενα µ�ρη που ε�ναι µ�λη του ∆ιεθνο�r Νοµισµατικο� Ταµε�ου, και τα προτιµησιακ�
περιθ�ρια ορισµ�νων ειδικ�ν δασµ�ν και επιβαρ�νσεων που διατηρο�ν τα εν λ�γω συµβαλλ�µενα
µ�ρη, εκφρ�ζονται στο κατ�λληλο ν�µισµα, µε την ισοτιµ�α που �χει γ�νει αποδεκτ� � �χει
αναγνωριστε� προσωριν� απ� το Ταµε�ο την ηµεροµην�α �ναρξηr εφαρµογ�r τηr ρ�τραr για τη
διατ�ρηση τηr υφιστ�µενηr κατ�στασηr που ορ�ζεται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοr 6 πρ�τη πρ�ταση �
σ�µφωνα µε το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 7. Εποµ�νωr, στην περ�πτωση που η εν λ�γω ισοτιµ�α µειωθε�
π�νω απ� 20 % σε σχ�ση µε το ποσ� που καθορ�ζεται στα �ρθρα τηr συµφων�αr του ∆ιεθνο�r
Νοµισµατικο� Ταµε�ου, οι εν λ�γω ειδικο� δασµο� και επιβαρ�νσειr και τα προτιµησιακ� περιθ�ρια
µπορο�ν να προσαρµοστο�ν �στε να ληφθε� υπ�ψη η µε�ωση αυτ�, εφ�σον συµφων�σει η ∆ι�σκεψη
�τι τ�τοιεr προσαρµογ�r δεν πρ�κειται να θ�ξουν την αξ�α τηr υποχρ�ωσηr διατ�ρησηr τηr υφιστ�-
µενηr κατ�στασηr που προβλ�πεται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοι 6 � 7 � σε οποιοδ�ποτε �λλο σηµε�ο
τηr παρο�σαr συνθ�κηr, λαµβανοµ�νων δε�ντωr υπ�ψη �λων των παραγ�ντων που µπορο�ν να
επηρε�σουν την αν�γκη τ�τοιων προσαρµογ�ν � τον επιτακτικ� χαρακτ�ρα αυτ�ν.

β) Παρ�µοιεr διατ�ξειr εφαρµ�ζονται σε κ�θε συµβαλλ�µενο µ�ροr που δεν ε�ναι µ�λοr του Ταµε�ου,
αρχ�r γενοµ�νηr απ� την ηµεροµην�α κατ� την οπο�α το εν λ�γω συµβαλλ�µενο µ�ροr γ�νει µ�λοr
του Ταµε�ου � συν�ψει ειδικ� συµφων�α εµπορ�ου δυν�µει του �ρθρου XV τηr GATT 1994.
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vii) Κ�θε συµβαλλ�µενο µ�ροr κοινοποιε� στη γραµµατε�α τουr δασµο�r και �λλεr επιβαρ�νσειr που
εφαρµ�ζονται την ηµεροµην�α τηr υποχρ�ωσηr για τη διατ�ρηση τηr υφιστ�µενηr κατ�στασηr που
αναφ�ρεται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοr 6 πρ�τη πρ�ταση. Η γραµµατε�α διατηρε� δασµολογικ� κατ�-
λογο των δασµ�ν και �λλων επιβαρ�νσεων, συναφ�ν προr τουr στ�χουr τηr υποχρ�ωσηr για τη
διατ�ρηση τηr υφιστ�µενηr κατ�στασηr για τουr δασµο�r και �λλεr επιβαρ�νσειr δυν�µει του �ρθρου
29 παρ�γραφοι 6 � 7.

5. Η απ�φαση τηr 26ηr Μαρτ�ου 1980 για την “Καθι�ρωση συστ�µατοr κινητ�ν φ�λλων για τουr π�νακεr των
δασµολογικ�ν παραχωρ�σεων” (BISD 27S/24) δεν εφαρµ�ζεται δυν�µει του �ρθρου 29 παρ�γραφοr 2
στοιχε�ο α). Με την επιφ�λαξη του �ρθρου 29 παρ�γραφοι 4, 5 � 7, οι ισχ�ουσεr διατ�ξειr του µνηµον�ου
συµφων�αr για την ερµηνε�α του �ρθρου ΙΙ παρ�γραφοr 1 στοιχε�ο β) τηr GATT 1994, εφαρµ�ζεται µε τιr
ακ�λουθεr τροποποι�σειr:

i) Για να εξασφαλιστε� η διαφ�νεια των νοµικ�ν δικαιωµ�των και υποχρε�σεων που απορρ�ουν απ� το
�ρθρο ΙΙ παρ�γραφοr 1 στοιχε�ο β) τηr GATT 1994, η φ�ση και το επ�πεδο �λων των “δασµ�ν και
�λλων επιβαρ�νσεων” που εισπρ�ττονται κατ� την εισαγωγ� � την εξαγωγ� ενεργειακ�ν υλ�ν και
προϊ�ντων που απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EM II � σχετικ�ν µε την εν�ρεγεια εξοπλισµ�ν που
απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EQ II, που καλ�πτονται απ� την εν λ�γω δι�ταξη, αναγρ�φονται στο
δασµολογικ� κατ�λογο στα επ�πεδα που ισχ�ουν, αντ�στοιχα, την ηµεροµην�α �ναρξηr εφαρµογ�r τηr
ρ�τραr για η διατ�ρηση τηr υφιστ�µενηr κατ�στασηr που αναφ�ρεται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοr 6
πρ�τη πρ�ταση, � την ηµεροµην�α του �ρθρου 29 παρ�γραφοr 7, απ�ναντι απ� τη δασµολογικ� κλ�ση
για την οπο�α ισχ�ουν. Εννοε�ται �τι η αναγραφ� αυτ� δεν αλλ�ζει το νοµικ� χαρακτ�ρα των “δασµ�ν
και �λλων επιβαρ�νσεων”.

ii) Οι “δασµο� και �λλεr επιβαρ�νσειr” αναγρ�φονται �σον αφορ� τιr ενεργειακ�r �λεr και προϊ�ντα που
απαριθµο�νται στο παρ�ρτηµα EM II και τουr σχετικο�r µε την εν�ργεια εξοπλισµο�r που απαριθ-
µο�νται στο παρ�ρτηµα EQ II.

iii) Κ�θε συµβαλλ�µενο µ�ροr �χει τη δυνατ�τητα να αµφισβητ�σει την �παρξη “δασµ�ν � �λλων επιβα-
ρ�νσεων”, µε β�ση το γεγον�r �τι, για την εν λ�γω δασµολογικ� κλ�ση, δεν υπ�ρχαν τ�τοιοι “δασµο�
και �λλεr επιβαρ�νσειr” κατ� την ηµεροµην�α �ναρξηr εφαρµογ�r τηr ρ�τραr για η διατ�ρηση τηr
υφιστ�µενηr κατ�στασηr που αναφ�ρεται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοr 6 πρ�τη πρ�ταση � στο �ρθρο 29
παρ�γραφοr 7. Κ�θε συµβαλλ�µενο µ�ροr µπορε� επιπλ�ον να αµφισβητ�σει την αντιστοιχ�α του
εγγεγραµµ�νου �ψουr των “δασµ�ν και �λλων επιβαρ�νσεων” προr την υποχρ�ωση για τη διατ�ρηση
τηr υφιστ�µενηr κατ�στασηr που προβλ�πει το �ρθρο 29 παρ�γραφοι 6 � 7, κατ� τη δι�ρκεια περι�δου
εν�r �τουr µετ� τη θ�ση σε ισχ� τηr τροποπο�ησηr των εµπορικ�ν διατ�ξεων τηr παρο�σαr συνθ�κηr,
που εν�κρινε η δι�σκεψη του χ�ρτη στιr 24 Απριλ�ου 1998, � �να �τοr µετ� τη γνωστοπο�ηση στη
Γραµµατε�α του επιπ�δου των δασµ�ν και �λλων φ�ρων που αναφ�ρεται στο �ρθρο 29 παρ�γραφοr 6
πρ�τη πρ�ταση � στο �ρθρο 29 παρ�γραφοr 7, εφ�σον η ηµεροµην�α αυτ� ε�ναι µεταγεν�στερη.

iv) Η αναγραφ� “δασµ�ν και φ�ρων” στο δασµολογικ� κατ�λογο πραγµατοποιε�ται µε την επιφ�λαξη τηr
αντιστοιχ�αr τουr προr τα δικαι�µατα και τιr υποχρε�σειr που προβλ�πει η GATT 1994, εκτ�r εκε�νων
που αφορ� το σηµε�ο iii) παραπ�νω. �λα τα συµβαλλ�µενα µ�ρη διατηρο�ν το δικα�ωµα να αµφισβητ�-
σουν, αν� π�σα στιγµ�, την αντιστοιχ�α των “δασµ�ν � �λλων επιβαρ�νσεων” προr τιr υποχρε�σειr
αυτ�r.

v) Οι “δασµο� και �λλεr επιβαρ�νσειr” που δεν περιλαµβ�νονταν στη γνωστοπο�ηση προr τη Γραµµατε�α
δεν προστ�θενται στη συν�χεια σ’ αυτ�ν και οι εγγεγραµµ�νοι “δασµο� και �λλεr επιβαρ�νσειr” µε �ψοr
χαµηλ�τερο απ� εκε�νο που ισχ�ει κατ� την ηµεροµην�α εφαρµογ�r αποκαθ�στανται στο τελευτα�ο
�ψοr µ�νο αν οι σχετικ�r προσθ�κεr � τροποποι�σειr παραγµατοποιηθο�ν εντ�r �ξι µην�ν απ� τη
γνωστοπο�ηση στη Γραµµατε�α.

6. Στιr περιπτ�σειr που αναφ�ρεται στη συµφων�α ΠΟΕ η φρ�ση “δασµο� που αναγρ�φονται στον π�νακα” �
“παγιοποιηµ�νοι δασµο�”, η φρ�ση αυτ� αντικαθ�σταται απ� τη φρ�ση “το επ�πεδο των δασµ�ν και �λλων
επιβαρ�νσεων που επιτρ�πονται δυν�µει του �ρθρου 29 παρ�γραφοι 4 �ωr 8”.

7. Στιr περιπτ�σειr που ορ�ζεται στη συµφων�α ΠΟΕ η ηµεροµην�α τηr θ�σηr σε ισχ� τηr συµφων�αr ΠΟΕ (�
παρ�µοια �κφραση) ωr η ηµεροµην�α αναφορ�r για την αν�ληψη δρ�σηr, η ηµεροµην�α αυτ� αντικαθ�-
σταται απ� την ηµεροµην�α θ�σηr σε ισχ� τηr τροποπο�ησηr των εµπορικ�ν διατ�ξεων τηr παρο�σαr
συνθ�κηr, η οπο�α εγκρ�θηκε απ� τη δι�σκεψη του χ�ρτη στιr 24 Απριλ�ου 1998.

8. �σον αφορ� τιr γνωστοποι�σειr που απαιτο�νται απ� τιr διατ�ξειr που εφαρµ�ζονται β�σει του �ρθρου 29
παρ�γραφοr 2 στοιχε�ο α):

α) τα συµβαλλ�µενα µ�ρη τα οπο�α δεν ε�ναι µ�λη του ΠΟΕ υποβ�λλουν τιr γνωστοποι�σειr τουr στη
Γραµµατε�α, Η Γραµµατε�α διαβιβ�ζει αντ�γραφα των γνωστοποι�σεων σε �λα τα συµβαλλ�µενα µ�ρη.
Οι γνωστοποι�σειr προr τη Γραµµατε�α συντ�σσονται σε µ�α απ� τιr επ�σηµεr γλ�σσεr τηr παρο�σαr
συνθ�κηr. Τα συνοδευτικ� �γγραφα µπορο�ν να συντ�σσονται µ�νο στη γλ�σσα του συµβαλλ�µενου
µ�ρουr·

β) οι εν λ�γω απαιτ�σειr δεν ισχ�ουν για τα συµβαλλ�µενα µ�ρη τηr παρο�σαr συνθ�κηr που ε�ναι επ�σηr
µ�λη του ΠΟΕ, ο οπο�οr προβλ�πει τιr δικ�r του απαιτ�σειr γνωστοπο�ησηr.

9. Στην περ�πτωση εφαρµογ�r του �ρθρου 29 παρ�γραφοr 2 στοιχε�ο α) � παρ�γραφοr 6 στοιχε�ο β), η
δι�σκεψη του χ�ρτη εκπληρ�νει �λεr τιr υποχρε�σειr που επιβ�λλει η συµφων�α ΠΟΕ στουr αρµ�διουr
οργανισµο�r δυν�µει τηr εν λ�γω συµφων�αr.
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10. α) Οι ερµηνε�εr τηr συµφων�αr ΠΟΕ που υιοθ�τησε η υπουργικ� δι�σκεψη � το Γενικ� Συµβο�λιο του
ΠΟΕ δυν�µει του �ρθρου ΙΧ παρ�γραφοr 2 τηr συµφων�αr ΠΟΕ, εφαρµ�ζονται στο βαθµ� που
ερµηνε�ουν τιr διατ�ξειr που ισχ�ουν δυν�µει του �ρθρου 29 παρ�γραφοr 2 στοιχε�ο α).

β) Οι τροποποι�σειr τηr συµφων�αr ΠΟΕ δυν�µει του �ρθρου Χ τηr συµφων�αr ΠΟΕ που ε�ναι δεσµευ-
τικ�r για �λα τα µ�λη του ΠΟΕ (εκτ�r εκε�νων που αναφ�ρονται στο �ρθρο Χ παρ�γραφοr 9), εφ�σον
τροποποιο�ν τιr ισχ�ουσεr διατ�ξειr δυν�µει του �ρθρου 29 παρ�γραφοr 2 στοιχε�ο α) � αναφ�ρονται
σ’ αυτ�r, εφαρµ�ζονται εκτ�r ε�ν �να συµβαλλ�µενο µ�ροr ζητ�σει απ� τη δι�σκεψη του χ�ρτη να µην
τιr εφαρµ�σει � να τιr τροποποι�σει. Η δι�σκεψη του χ�ρτη λαµβ�νει την απ�φαση µε πλειοψηφ�α
τρι�ν τετ�ρτων των συµβαλλοµ�νων µερ�ν και καθορ�ζει την ηµεροµην�α του τ�λουr εφαρµογ�r � τηr
αλλαγ�r τηr τροποπο�ησηr αυτ�r. Κ�θε α�τηση µη εφαρµογ�r � αλλαγ�r µιαr τροποπο�ησηr µπορε� να
συµπεριλαµβ�νει α�τηση αναστολ�r τηr εφαρµογ�r τηr τροποπο�ησηr µ�χρι να ληφθε� απ�φαση απ� τη
δι�σκεψη του χ�ρτη.

Τα αιτ�µατα προr τη δι�σκεψη του χ�ρτη δυν�µει τηr παρο�σαr παραγρ�φου υποβ�λλονται εντ�r �ξι
µην�ν απ� τη γνωστοπο�ηση απ� τη Γραµµατε�α τηr θ�σηr σε ισχ� τηr τροποπο�ησηr στο πλα�σιο τηr
συµφων�αr ΠΟΕ.

γ) Οι ερµηνε�εr, οι τροποποι�σειr � οι ν�εr πρ�ξειr που εγκρ�νονται απ� τον ΠΟΕ, εκτ�r των ερµηνει�ν
και των τροποποι�σεων που εφαρµ�ζονται δυν�µει των στοιχε�ων α) και β), δεν ισχ�ουν.»

�ρθρο 5

Τα ακ�λουθα παραρτ�µατα παρεµβ�λλονται στα παραρτ�µατα τηr συνθ�κηr:

«2. Παρ�ρτηµα EM II

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(σ�µφωνα µε το �ρθρο 1 παρ�γραφοr 4)».

«3. Παρ�ρτηµα EQ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(σ�µφωνα µε το �ρθρο 1 παρ�γραφοr 4α)

Για τουr σκοπο�r του παρ�ντοr παραρτ�µατοr, η κλ�ση “ex” �χει συµπεριληφθε� για να δηλ�σει �τι η αναφερ�-
µενη περιγραφ� του προϊ�ντοr δεν εξαντλε� ολ�κληρο το φ�σµα των προϊ�ντων στο πλα�σιο των δασµολογικ�ν
κλ�σεων τηr ονοµατολογ�αr του Παγκ�σµιου Οργανισµο� Τελωνε�ων � των κωδικ�ν του εναρµονισµ�νου
συστ�µατοr που απαριθµο�νται παρακ�τω.

ex 3919 Πλ�κεr, φ�λλα, ταιν�εr, λουρ�δεr, µεµβρ�νεr και �λλεr επ�πεδεr µορφ�r, αυτοκ�λλητα, απ�
πλαστικ�r �λεr, �στω και σε κυλ�νδρουr:

ex 3919 10 – Σε κυλ�νδρουr πλ�τουr που δεν υπερβα�νει τα 20 cm

– – Που προορ�ζονται να χρησιµοποιηθο�ν για την προστασ�α των
αγωγ�ν πετρελα�ου και φυσικο� αερ�ου και των θαλ�σσιων
αγωγ�ν

ex 7304 (*) Σωλ�νεr κ�θε ε�δουr και ε�δη µε καθορισµ�νη µορφ� κο�λα, χωρ�r συγκ�λληση, απ� σ�δηρο
(εξαιρουµ�νου του χυτοσιδ�ρου) � χ�λυβα:

7304 10 – Σωλ�νεr κ�θε ε�δουr των τ�πων που χρησιµοποιο�νται για αγωγο�r
πετρελα�ου � φυσικο� αερ�ου

– Σωλ�νεr κ�θε ε�δουr για την κ�λυψη των τοιχωµ�των των φρε�των �
για την �ντληση και διατρητικ� στελ�χη, των τ�πων που χρησιµο-
ποιο�νται για την εξαγωγ� πετρελα�ου � φυσικο� αερ�ου (1):

7304 21 (1) – ∆ιατρητικ� στελ�χη

7304 29 (1) – �λλα

ex 7305 �λλοι σωλ�νεr κ�θε ε�δουr (π.χ. συγκολληµ�νοι � πριτσινωµ�νοι), κυκλικ�r διατοµ�r µε
εξωτερικ� δι�µετρο που υπερβα�νει τα 406,4 mm, απ� σ�δηρο � χ�λυβα:

– Σωλ�νεr κ�θε ε�δουr των τ�πων που χρησιµοποιο�νται για αγωγο�r
πετρελα�ου � φυσικο� αερ�ου

7305 11 – Συγκολληµ�νοι κατ� µ�κοr µε βυθιζ�µενο τ�ξο (ηλεκτρ�διο και
συλλ�πασµα)

7305 12 – Συγκολληµ�νοι κατ� µ�κοr, �λλοι

7305 19 – �λλοι

7305 20 – Σωλ�νεr κ�θε ε�δουr που χρησιµοποιο�νται για την κ�λυψη των τοιχω-
µ�των των φρε�των, των τ�πων που χρησιµοποιο�νται για την εξαγωγ�
πετρελα�ου � φυσικο� αερ�ου:
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ex 7306 (*) �λλοι σωλ�νεr κ�θε ε�δουr και ε�δη µε καθορισµ�νη µορφ� κο�λα (π.χ. συγκολληµ�να, βιδω-
µ�να, θηλυκωµ�να � µε �κρα που απλ�r πλησι�ζουν), απ� σ�δηρο � χ�λυβα:

7306 10 – Σωλ�νεr κ�θε ε�δουr των τ�πων που χρησιµοποιο�νται για αγωγο�r
πετρελα�ου � φυσικο� αερ�ου

7306 20 – Σωλ�νεr κ�θε ε�δουr για την κ�λυψη των τοιχωµ�των των φρε�των �
για �ντληση, των τ�πων που χρησιµοποιο�νται για την εξαγωγ� πετρε-
λα�ου � φυσικο� αερ�ου

7307 Εξαρτ�µατα σωλην�σεων (π.χ. συνδ�σειr, γων�εr, περιβλ�µατα), απ� χυτοσ�δηρο, σ�δηρο �
χ�λυβα.

ex 7308 Κατασκευ�r και µ�ρη κατασκευ�ν (π.χ. γ�φυρεr και στοιχε�α γεφυρ�ν, υδροφραχτικ�r π�ρτεr,
π�ργοι, πυλ�νεr, στ�λοι, σκελετο�, στ�γεr, π�ρτεr και παρ�θυρα και τα πλα�σι� τουr, περβ�ζια
και κατ�φλια, φρ�γµατα, κιγκλιδ�µατα), απ� χυτοσ�δηρο, σ�δηρο � χ�λυβα, µε εξα�ρεση τιr
προκατασκευ�r τηr κλ�σηr 9406. Λαµαρ�νεr, ρ�βδοι, ε�δη µε καθορισµ�νη µορφ�, σωλ�νεr και
παρ�µοια, απ� χυτοσ�δηρο, σ�δηρο � χ�λυβα, προετοιµασµ�να για να χρησιµοποιηθο�ν σε
κατασκευ�r:

7308 20 – Π�ργοι και πυλ�νεr

7308 40 – Υλικ� για το στ�σιµο ικριωµ�των, το καλουπ�ρισµα του µπετ�ν, τα
υποστηρ�γµατα το�χων � για υποστηλ�σειr

ex 7308 90 – �λλα

– – Μ�ρη για εξ�δρεr εξαγωγ�r πετρελα�ου και φυσικο� αερ�ου

ex 7309 ∆εξαµεν�r, βαρ�λια, κ�δοι και παρ�µοια δοχε�α, για �λεr τιr �λεr (µε εξα�ρεση τα πιεσµ�να �
υγροποιηµ�να α�ρια), απ� χυτοσ�δηρο, σ�δηρο � χ�λυβα, µε χωρητικ�τητα που υπερβα�νει τα
300 l, χωρ�r µηχανικ�r � θερµικ�r διατ�ξειr, �στω και µε εσωτερικ� επ�νδυση � θερµοµ�νωση:

ex 7309 00 – – Για υγρ�

– – Με χωρητικ�τητα που υπερβα�νει 1 000 000 l, �ταν κατα-
σκευ�ζονται ειδικ� για στρατηγικ� αποθ�µατα πετρελα�ου

– – Με θερµοµ�νωση

ex 7311 ∆οχε�α για πιεσµ�να � υγροποιηµ�να α�ρια, απ� χυτοσ�δηρο, σ�δηρο � χ�λυβα:

– – Με χωρητικ�τητα αν�τερη των 1 000 l

ex 7312 (*) Συρµατ�σχοινα, καλ�δια, πλεξ�δεr, αρτ�νεr (σαµπ�νια) και παρ�µοια ε�δη, απ� σ�δηρο �
χ�λυβα, µη µονωµ�να για την ηλεκτροτεχν�α

ex 7312 10 – Συρµατ�σχοινα και καλ�δια

– – Καλ�δια επενδυµ�να, µη επενδυµ�να � επενδυµ�να µε ψευδ�ρ-
γυρο των τ�πων που χρησιµοποιο�νται στον ενεργειακ� τοµ�α

ex 7326 �λλα τεχνουργ�µατα απ� σ�δηρο � χ�λυβα

ex 7326 90 – �λλα

– – Σ�νδεσµοι καλωδ�ων απ� οπτικ�r �νεr

ex 7613 ∆οχε�α απ� αργ�λιο για συµπιεσµ�να � υγροποιηµ�να α�ρια

– – Με χωρητικ�τητα αν�τερη των 1 000 l

ex 7614 Συρµατ�σχοινα, καλ�δια, πλεξ�δεr και παρ�µοια, απ� αργ�λιο, µη µονωµ�να για την ηλεκτρο-
τεχν�α

ex 7614 10 – Με πυρ�να απ� χ�λυβα

– – των τ�πων εκε�νων που χρησιµοποιο�νται για την παραγωγ�, τη
µεταφορ� και τη διανοµ� ηλεκτρικο� ρε�µατοr

ex 7614 90 – �λλα

– – των τ�πων εκε�νων που χρησιµοποιο�νται για την παραγωγ�, τη
µεταφορ� και τη διανοµ� ηλεκτρικο� ρε�µατοr
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ex 7806 �λλα τεχνουργ�µατα απ� µ�λυβδο

– – Ε�δη συσκευασ�αr µε προστατευτικ� θωρ�κιση απ� µ�λυβδο κατ�
των ακτινοβολι�ν για τη µεταφρο� � την αποθ�κευση ραδιενεργ�ν
υλ�ν

ex 8109 Ζιρκ�νιο και τεχνουργ�µατα απ� ζιρκ�νιο, στα οπο�α περιλαµβ�νονται και τα απορρ�µµατα
και θρα�σµατα

ex 8109 90 – �λλα

– – Vυσ�γγια � σωλ�νεr για τα στοιχε�α πυρηνικ�ν καυσ�µων

ex 8207 Εργαλε�α εναλλασσ�µενα για εργαλε�α του χεριο�, µηχανικ� � µη � για µηχαν�r-εργαλε�α (π.χ.
για κο�λανση, αποτ�πωση, σφρ�γιση, κατασκευ� εσωτερικ�ν και εξωτερικ�ν σπειρωµ�των,
δι�τρηση, εσωτερικ� εξοµ�λυνση, �νοιγµα και διε�ρυνση οπ�ν, τ�ρνευση, β�δωµα), στα οπο�α
περιλαµβ�νονται και οι συρµατωτ�ρεr (φιλι�ρεr) για τον εφελκυσµ� � τη δι�λαση (π�ρασµα
απ� συρµατωτ�ρα µε θερµοπ�εση) των µετ�λλων, καθ�r και τα εργαλε�α δι�τρησηr �
γε�τρησηr:

– Εργαλε�α δι�τρησηr � γε�τρησηr

8207 13 (2) – Με εργαζ�µενο µ�ροr απ� µεταλλοκεραµικ�r συνθ�σειr

8207 19 – �λλα, στα οπο�α περιλαµβ�νονται και τα µ�ρη

ex 8307 (*) Σωλ�νεr ε�καµπτοι απ� κοιν� µ�ταλλα, �στω και µε τα εξαρτ�µατ� τουr:

– – Για αποκλειστικ� χρ�ση σε φρ�ατα πετρελα�ου και φυσικο� αερ�ου

8401 Πυρηνικο� αντιδραστ�ρεr, Κα�σιµα στοιχε�α (φυσ�γγια) που δεν �χουν ακτινοβοληθε� για
πυρηνικο�r αντιδραστ�ρεr: µηχαν�r και συσκευ�r για το διαχωρισµ� ισοτ�πων

8402 Ατµολ�βητεr (συσκευ�r για την παραγωγ� ατιµο�), �λλοι απ� τουr λ�βητεr για την κεντρικ�
θ�ρµανση που ε�ναι κατασκευασµ�νοι για την παραγωγ� συγχρ�νωr θερµο� νερο� και ατµο�
σε χαµηλ� π�εση. Λ�βητεr µε την ονοµασ�α υπερθερµαιν�µενου νερο�

8403 Λ�βητεr για την κεντρικ� θ�ρµανση, �λλοι απ� εκε�νουr τηr κλ�σηr 8402

8404 Βοηθητικ�r συσκευ�r για λ�βητεr των κλ�σεων 8402 � 8403 (π.χ. συσκευ�r εξοικον�µησηr
θερµ�τηταr, υπερθερµαντ�ρεr, συσκευ�r καθαρισµο� αιθ�ληr � επαν�κτησηr αερ�ων).
Συµπυκνωτ�r ατµοµηχαν�ν

8405 Συσκευ�r για την παραγωγ� αερ�ων (αεροφυσικο� αερ�ου � υδροφυσικο� αερ�ου), µε � χωρ�r τιr
διατ�ξειr καθαρισµο� τουr. Συσκευ�r παραγωγ�r ασετυλ�νηr και παρ�µοιεr συσκευ�r για την
παραγωγ� αερ�ων, µε τη µ�θοδο του νερο�, µε � χωρ�r τιr διατ�ξειr καθαρισµο� τουr

ex 8406 Ατµοστρ�βιλοι:

– �λλοι στρ�βιλοι (3):

8406 81 (3) – Με ισχ� εξ�δου που υπερβα�νει τα 40 MW

8406 82 (3) – Με ισχ� εξ�δου που δεν υπερβα�νει τα 40 MW

8406 90 – Μ�ρη

ex 8408 (*) Εµβολοφ�ροι κινητ�ρεr στουr οπο�ουr η αν�φλεξη γ�νεται µε συµπ�εση (κινητ�ραr ντ�ζελ �
ηµιντ�ζελ)

ex 8408 90 – �λλοι κινητ�ρεr

– – Καινο�ργιοι, µε ισχ� που υπερβα�νει τα 50 kW

ex 8409 Μ�ρη που αναγνωρ�ζονται �τι προορ�ζονται αποκλειστικ� � κυρ�ωr για κινητ�ρεr των κλ�σεων
8407 � 8408

8409 99 – �λλα

8410 Στρ�βιλοι υδραυλικο�, τροχο� υδραυλικο� και οι ρυθµιστ�r αυτ�ν

8411 (*) Στρ�βιλοι δι’ αντιδρ�σεωr, συσκευ�r προ�θησηr δι� στροβ�λου και �λλοι στρ�βιλοι δι�
φυσικο� αερ�ου

8413 (*) Αντλ�εr για υγρ�, �στω και µε µετρικ� δι�ταξη. Ανυψωτ�r υγρ�ν
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ex 8414 (*) Αεραντλ�εr � αντλ�εr κενο�, συµπιεστ�r α�ροr � �λλων αερ�ων και ανεµιστ�ρεr. Απορροφητ�ρεr
που βγ�ζουν � ανακυκλ�νουν τον α�ρα, µε ενσωµατωµ�νο ανεµιστ�ρα, �στω και µε φ�λτρο:

– Ανεµιστ�ρεr

ex 8414 59 – �λλα

– – Που προορ�ζονται για εγκαταστ�σειr εξ�ρυξηr και παραγωγ�r
ηλεκτρικ�r εν�ργειαr

8414 80 – �λλα

8414 90 – Μ�ρη

8416 Καυστ�ρεr για την τροφοδ�τηση των εστι�ν, µε υγρ� κα�σιµα, µε στερε� κα�σιµα σε σκ�νη �
µε α�ρια. Εστ�εr αυτ�µατεr, στιr οπο�εr περιλαµβ�νονται και οι προθ�λαµο� τουr, οι µηχανικ�r
σχ�ρεr τουr, οι µηχανικ�r διατ�ξειr τουr για την αποµ�κρυνση τηr στ�χτηr και παρ�µοιεr
διατ�ξειr

ex 8417 Κλ�βανοι βιοµηχανικο� � εργαστηρ�ων, στουr οπο�ουr περιλαµβ�νονται και οι αποτεφρωτ�ρεr,
µη ηλεκτρικο�:

ex 8417 80 – �λλοι

– – Αποκλειστικ� για αποτεφρωτ�ρεr απορριµµ�των, κλιβ�νουr
εργαστηρ�ων και κλιβ�νουr περ�τηξηr ουραν�ου

ex 8417 90 – Μ�ρη

– – Αποκλειστικ� για αποτεφρωτ�ρεr απορριµµ�των, κλιβ�νουr
εργαστηρ�ων και κλιβ�νουr περ�τηξηr ουραν�ου

ex 8418 (*) Ψυγε�α, καταψ�κτεr-διατηρητ�r και �λλο υλικ�, µηχαν�r και συσκευ�r για την παραγωγ� του
ψ�χουr, µε ηλεκτρικ� � �λλο εξοπλισµ�. Αντλ�εr θερµ�τηταr, �λλεr απ� τιr µηχαν�r και
συσκευ�r τεχνητο� κλ�µατοr τηr κλ�σηr 8415:

– �λλοr εξοπλισµ�r για την παραγωγ� ψ�χουr· αντλ�εr θερµ�τηταr:

8418 61 – Συγκροτ�µατα µε συµπ�εση, στα οπο�α ο συµπυκνωτ�r αποτελε�ται
απ� δι�ταξη για την εναλλαγ� τηr θερµ�τηταr

8418 69 – �λλα

ex 8419 (*) Συσκευ�r και διατ�ξειr, �στω και αν θερµα�νονται µε ηλεκτρισµ�, για την επεξεργασ�α υλ�ν µε
µεθ�δουr που απαιτο�ν αλλαγ� τηr θερµοκρασ�αr, �πωr η θ�ρµανση, το ψ�σιµο, το καβο�ρ-
δισµα, η απ�σταξη, η δι�λιση, η αποστε�ρωση, η παστερ�ωση, ο κλιβανισµ�r, το στ�γνωµα, η
εξ�τµιση, το ρ�ντισµα, η συµπ�κνωση � η ψ�ξη, �λλεr απ� τιr οικιακ�r συσκευ�r. Θερµαντ�ρεr
νερο� µη ηλεκτρικο�, στιγµια�αr θ�ρµανσηr � συσσ�ρευσηr:

8419 50 – ∆ιατ�ξειr εναλλαγ�r τηr θερµ�τηταr

8419 60 – Συσκευ�r και διατ�ξειr για την υγροπο�ηση του α�ρα � �λλων αερ�ων

– �λλεr συσκευ�r και διατ�ξειr:

8419 89 – �λλεr

ex 8421 (*) Μηχαν�r και συσκευ�r φυγ�κεντρεr, στιr οπο�εr περιλαµβ�νονται και οι φυγ�κεντρεr σουρ�-
στρεr. Συσκευ�r για τη δι�θηση � το καθ�ρισµα των υγρ�ν � αερ�ων:

– Συσκευ�r για τη δι�θηση � το καθ�ρισµα των υγρ�ν

8421 21 – Για τη δι�θηση � το καθ�ρισµα των νερ�ν

– Συσκευ�r για τη δι�θηση � το καθ�ρισµα των αερ�ων:

8421 39 – �λλεr

ex 8425 (*) Πολ�σπαστα. Βαρο�λκα και εργ�τεr. Γρ�λοι εν γ�νει:

8425 20 – Βαρο�λκα που εξασφαλ�ζουν την �νοδο και κ�θοδο κλουβι�ν �
κρεµαστ�ν κ�δων µ�σα στα φρε�τια των ορυχε�ων. Βαρο�λκα ειδικ�
κατασκευασµ�να για ορυχε�α που βρ�σκονται σε β�θοr
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ex 8426 (*) Ναυτικ� βαρο�λκα φορτ�σεωr. Γερανο� και γερανο� π�νω σε συρµατ�σχοινο. Κυλι�µενεr
γερανογ�φυρεr, γερανογ�φυρεr-πυλ�νεr για την εκφ�ρτωση � µετακ�νηση, γερανογ�φυρεr,
τροχοφ�ρα φορε�α-αρπ�γεr για τη µετατ�πιση υλικ�ν τροχοφ�ρα φορε�α-γερανο�

ex 8426 20 – Πυργογερανο�

– – Για εξ�δρεr γε�τρησηr ανοικτ�r θαλ�σσηr και παρ�κτιουr σταθ-
µο�r γε�τρησηr

– �λλεr µηχαν�r και συσκευ�r:

ex 8426 91 – Που ε�ναι κατασκευασµ�νεr για να συναρµολογο�νται π�νω σε
οδικ� �χηµα

– – Ανυψωτικ�r εξοπλισµ�r για την επισκευ� και την κατασκευ�
φρε�των

ex 8429 Μπουλντ�ζεr, πλ�γιεr µπουλντ�ζεr (angledozers), ισοπεδωτ�ρεr, αναµοχλευτ�ρεr (αποξ�στεr
δρ�µων), µηχανικ� φτυ�ρια, εκσκαφε�r, φορτωτ�r και φορτωτ�r-φτυαριστ�r, συµπιεστ�r και
οδοστρωτ�ρεr, αυτοπροωθο�µενα:

– Μηχανικ� φτυ�ρια, εκσκαφε�r, φορτωτ�r και φορτωτ�r-φτυαριστ�r:

ex 8429 51 – Vορτωτ�r και φορτωτ�r-φτυαριστ�r µετωπικ�r φ�ρτωσηr

– – Vορτωτ�r ειδικ� κατασκευασµ�νοι για ορυχε�α β�θουr �
�λλεr υπ�γειεr εργασ�εr

ex 8430 �λλεr µηχαν�r και συσκευ�r για χωµατισµ�, ισοπ�δωση, αναµ�χλευση, εκσκαφ�, συµπ�εση,
εξ�ρυξη � γε�τρηση, για ορυκτ� � µ�ταλλα. Πασσαλοµπ�χτεr και µηχαν�r εκρ�ζωσηr
πασσ�λων. Εκχιονιστ�ρεr:

– Εκβραχιστ�ρεr, µηχαν�r κατεδ�φισηr και µηχαν�r για το σκ�ψιµο των
σηρ�γγων � των στο�ν:

8430 31 – Αυτοπροωθο�µενεr

8430 39 – �λλεr

– �λλεr µηχαν�r γε�τρησηr εν γ�νει:

ex 8430 41 – Αυτοπροωθο�µενεr

– – Για τον εντοπισµ� � την εκµετ�λλευση αποθεµ�των πετρε-
λα�ου και φυσικο� αερ�ου

ex 8430 49 – �λλεr

– – Για τον εντοπισµ� � την εκµετ�λλευση αποθεµ�των πετρε-
λα�ου και φυσικο� αερ�ου

ex 8431 Μ�ρη που αναγνωρ�ζονται �τι προορ�ζονται αποκλειστικ� � κ�ρια για τιr µηχαν�r � συσκευ�r
των κλ�σεων 8425 µ�χρι 8430

– – Μ�νο για τιr καλυπτ�µενεr µηχαν�r � συσκευ�r

8471 (*) Αυτ�µατεr µηχαν�r επεξεργασ�αr πληροφορι�ν και µον�δεr (στοιχε�α) αυτ�ν. Μαγνητικ�r �
οπτικ�r διατ�ξειr αν�γνωσηr, µηχαν�r εγγραφ�r των πληροφορι�ν σε υπ�θεµα µε κωδικοποιη-
µ�νη µορφ� και µηχαν�r επεξεργασ�αr των πληροφορι�ν αυτ�ν, που δεν κατονοµ�ζονται ο�τε
περιλαµβ�νονται αλλο�

ex 8474 Μηχαν�r και συσκευ�r για τη διαλογ�, το κοσκ�νισµα, το διαχωρισµ�, το πλ�σιµο, το κοπ�-
νισµα, τον τεµαχισµ�, την αν�µειξη � µ�λαξη χωµ�των, λ�θων, µεταλλευµ�των � �λλων
στερε�ν ορυκτ�ν υλ�ν (στα οπο�α περιλαµβ�νονται και οι σκ�νεr και οι ζ�µεr). Μηχαν�r για
τη συσσωµ�τωση, τη µορφοπο�ηση � το σχηµατισµ� σε τ�πουr των στερε�ν ορυκτ�ν
καυσ�µων, των κεραµευτικ�ν ζυµ�ν, του τσιµ�ντου, του γ�ψου � �λλων ορυκτ�ν υλ�ν σε
σκ�νη � ζ�µη. Μηχαν�r σχηµατισµο� των µητρ�ν των χυτηρ�ων απ� �µµο

8474 10 – Μηχαν�r και συσκευ�r για τη διαλογ�, το κοσκ�νισµα, το διαχωρισµ� �
το πλ�σιµο

8474 20 – Μηχαν�r και συσκευ�r για το κοπ�νισµα, τον τεµαχισµ� � την κονιο-
πο�ηση

ex 8474 90 – Μ�ρη

– – Απ� χυτοσ�δηρο � χ�λυβα απλ�r χ�τευσηr � σε τ�πουr

ex 8479 (*) Μηχαν�r και µηχανικ�r συσκευ�r µε ιδια�τερη λειτουργ�α, που δεν κατονοµ�ζονται ο�τε
περιλαµβ�νονται αλλο� στο κεφ�λαιο αυτ� (4)

– �λλεr µηχαν�r και συσκευ�r:

ex 8479 89 – �λλεr

– – Κινητ� υδραυλικ� υποστηρ�γµατα ορυχε�ων
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ex 8481 Ε�δη κρουνοποι�αr και παρ�µοια �ργανα για σωλην�σειr, ατµολ�βητεr, δεξαµεν�r, κ�δουr �
παρ�µοια δοχε�α, στα οπο�α περιλαµβ�νονται και οι υποβιβαστ�r π�εσηr και οι θερµοστατικ�r
δικλε�δεr:

8481 10 – Υποβιβαστ�r π�εσηr

8481 20 – Βαλβ�δεr για �ργανα µετ�δοσηr τηr κ�νησηr που λειτουργο�ν µε
σ�στηµα ελαιοϋδραυλικ� � συµπιεσµ�νου α�ρα

8481 40 – ∆ικλε�δεr υπερπλ�ρωσηr � ασφαλε�αr

8481 80 – �λλα ε�δη κρουνοποι�αr και παρ�µοια �ργανα

8481 90 – Μ�ρη

ex 8483 �ξονεr για τη µετ�δοση τηr κ�νησηr (στουr οπο�ουr περιλαµβ�νονται και οι εκκεντροφ�ροι και
οι στροφαλοφ�ροι �ξονεr) και στρ�φαλοι. �δρανα και κουζιν�τα. Οδοντωτο� τροχο� και τροχο�
τριβ�r. Ελικωτο� �ξονεr µε µπ�λιεr � κυλινδρ�σκουr. Υποπολλαπλασιαστ�r, πολλαπλασιαστ�r
και µετατροπε�r ταχ�τηταr, στουr οπο�ουr περιλαµβ�νονται και οι µετατροπε�r ζε�ξηr. Σφ�ν-
δυλοι και τροχαλ�εr, στιr οπο�εr περιλαµβ�νονται και οι αυλακωτ�r τροχαλ�εr. Συµπλ�κτεr και
�ργανα σ�ζευξηr, στα οπο�α περιλαµβ�νονται και οι αρθρωτ�r συναρµογ�r:

ex 8483 40 – Οδοντωτο� τροχο� και τροχο� τριβ�r, �λλοι απ� τουr απλο�r τροχο�r
και �λλα βασικ� �ργανα για τη µετ�δοση τηr κ�νησηr. Ελικωτο�
�ξονεr µε µπ�λιεr � κυλινδρ�σκουr. Υποπολλαπλασιαστ�r, πολλαπλασι-
αστ�r και µετατροπε�r ταχ�τηταr, στουr οπο�ουr περιλαµβ�νονται και
οι µετατροπε�r ζε�ξηr

– – Στοιχε�α µετ�δοσηr αποκλειστικ� για τιr µον�δεr �ντλησηr µε
β�κτρο στον κλ�δο πετρελα�ου και φυσικο� αερ�ου

ex 8484 (*) Μεταλλοπλαστικ�r συναρµογ�r (φλ�ντζεr). Συλλογ�r � συνδυασµο� συναρµογ�ν διαφ�ρων
συνθ�σεων που παρουσι�ζονται σε σακουλ�κια, φακ�λουr � µηχανικ�r, στεγανοποιητικ�r
συναρµογ�r:

8484 10 – Μεταλλοπλαστικ�r συναρµογ�r (φλ�ντζεr)

8484 20 (5) – Μηχανικ�r, στεγανοποιητικ�r συναρµογ�r

8501 (*) Ηλεκτροκινητ�ρεr και ηλεκτροκινητ�ρεr, µε εξα�ρεση τα συγκροτ�µατα παραγωγ�r ηλεκτρικο�
ρε�µατοr

8502 (*) Συγκροτ�µατα παραγωγ�r ηλεκτρικο� ρε�µατοr και µετατροπε�r στρεφ�µενοι ηλεκτρικο�

8503 (*) Μ�ρη που αναγνωρ�ζονται �τι προορ�ζονται αποκλειστικ� � κ�ρια για τιr µηχαν�r των
κλ�σεων 8501 � 8502

ex 8504 (*) Ηλεκτρικο� µετασχηµατιστ�r, ηλεκτρικο� µετατροπε�r ρε�µατοr στατικο� (π.χ. ανορθωτ�r),
πην�α αντ�δρασηr και αυτεπαγωγ�r:

– Μετασχηµατιστ�r µε υγρ� διηλεκτρικ�:

8504 21 – Με ισχ� που δεν υπερβα�νει τα 650 kVA

8504 22 – Με ισχ� που υπερβα�νει τα 650 kVA αλλ� δεν υπερβα�νει τα 10 000
kVA

8504 23 – Με ισχ� που υπερβα�νει τα 10 000 kVA

– �λλοι µετασχηµατιστ�r:

8504 33 – Με ισχ� που υπερβα�νει τα 16 kVA αλλ� δεν υπερβα�νει τα 500 kVA

8504 34 – Με ισχ� που υπερβα�νει τα 500 kVA

8504 40 – Μετατροπε�r ρε�µατοr στατικο�

8504 50 – �λλα πην�α αντ�δρασηr και αυτεπαγωγ�r

8504 90 – Μ�ρη

ex 8507 (*) Ηλεκτρικο� συσσωρευτ�r, στουr οπο�ουr περιλαµβ�νονται και οι διαχωριστ�r τουr, �στω και µε
τετρ�γωνο � ορθογ�νιο σχ�µα:

– – Εξαιρουµ�νηr τηr χρ�σηr για τουr µη ενεργειακο�r τοµε�r

8514 Κλ�βανοι ηλεκτρικο�, βιοµηχανικο� � εργαστηρ�ων, στουr οπο�ουr περιλαµβ�νονται και εκε�νοι
που λειτουργο�ν µε επαγωγ� � µε διηλεκτρικ�r απ�λειεr �λλεr συσκευ�r βιοµηχανικ�r �
εργαστηρ�ων για τη θερµικ� επεξεργασ�α των υλ�ν, µε επαγωγ� � µε διηλεκτρικ�r απ�λειεr
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ex 8526 (*) Συσκευ�r ραδιοαν�χνευσηr και ραδιοβ�λισηr (ραντ�ρ), συσκευ�r ραδιοναυσιπλο�αr και
συσκευ�r ραδιοτηλεχειρισµο�:

8526 10 – Συσκευ�r ραδιοαν�χνευσηr και ραδιοβ�λισηr (ραντ�ρ)

– �λλεr:

8526 91 – Συσκευ�r ραδιοναυσιπλο�αr

8531 (*) Ηλεκτρικ�r συσκευ�r ακουστικ�r � οπτικ�r σηµατοδ�τησηr (π.χ. συστ�µατα κουδουνι�ν,
σειρ�νεr, αναγγελτ�ριοι π�νακεr, ειδοποιητ�ριεr συσκευ�r για την προστασ�α κατ� τηr κλοπ�r
� πυρκαγι�r), �λλεr απ� εκε�νεr των κλ�σεων 8512 � 8530

ex 8532 Ηλεκτρικο� πυκνωτ�r, σταθερο�, µεταβλητο� � ρυθµιζ�µενοι:

8532 10 – Πυκνωτ�r σταθερο� που �χουν κατασκευασθε� για τα ηλεκτρικ� δ�κτυα
των 50/60 Hz και ε�ναι ικανο� να απορροφ�σουν ισχ� αντ�δρασηr �ση
� αν�τερη των 0,5 kVar (πυκνωτ�r ισχ�οr)

8535 Συσκευ�r και διατ�ξειr για τη διακοπ�, κατανοµ�, προστασ�α, διακλ�δωση, συναρµογ� �
σ�νδεση των ηλεκτρικ�ν κυκλωµ�των (π.χ. διακ�πτεr, διακ�πτεr αναστροφ�r, διατ�ξειr
διακοπ�r κυκλωµ�των, αλεξικ�ραυνα, διατ�ξειr για τον περιορισµ� τηr τ�σηr, αντιστ�σειr στα
κ�µατα ηλεκτρισµο�, ρευµατολ�πτεr, κουτι� σ�νδεσηr), για τ�ση που υπερβα�νει τα 1 000 V

8536 Συσκευ�r και διατ�ξειr για τη διακοπ�, κατανοµ�, προστασ�α, διακλ�δωση, συναρµογ� �
σ�νδεση των ηλεκτρικ�ν κυκλωµ�των [π.χ. διακ�πτεr, διακ�πτεr αναστροφ�r, διατ�ξειr
διακοπ�r κυκλωµ�των, αντιστ�σειr στα κ�µατα ηλεκτρισµο�, β�σµατα (φιr) και ρευµα-
τολ�πτεr, υποδοχ�r ηλεκτρικ�ν λαµπτ�ρων (ντου�), κουτι� σ�νδεσηr] για τ�ση που δεν υπερ-
βα�νει τα 1 000 V

ex 8536 10 – Ασφ�λειεr και διατ�ξειr διακοπ�r κυκλωµ�των µε ασφ�λειεr

– – για �νταση που υπερβα�νει τα 63 A

ex 8536 20 – ∆ιακ�πτεr

– – για �νταση που υπερβα�νει τα 63 A

ex 8536 30 – �λλεr συσκευ�r για την προστασ�α των ηλεκτρικ�ν κυκλωµ�των

– – για �νταση που υπερβα�νει τα 16 A

– Ηλεκτρον�µοι:

8536 41 – Για τ�ση που δεν υπερβα�νει τα 60 V

8536 49 – �λλοι

ex 8536 50 – �λλοι διακ�πτεr για τη διακοπ�, κατανοµ� και αναστροφ� του
ρε�µατοr

– – Για τ�ση που δεν υπερβα�νει τα 60 V

8537 Π�νακεr, πλα�σια, κονσ�λεr, αναλ�για, κιβ�τια (στα οπο�α περιλαµβ�νονται και τα ερµ�ρια
για αριθµητικο�r χειρισµο�r) και �λλεr β�σειr που φ�ρουν πολλ�r συσκευ�r των κλ�σεων 8535
� 8536, για τον �λεγχο � τη διανοµ� του ρε�µατοr, στα οπο�α περιλαµβ�νονται και εκε�να που
φ�ρουν ενσωµατωµ�να �ργανα � συσκευ�r του κεφαλα�ου 90, καθ�r επ�σηr και συσκευ�r
ψηφιακο� ελ�γχου εκτ�r απ� τιr συσκευ�r µεταγωγ�r τηr κλ�σηr 8517

8538 Μ�ρη που αναγνωρ�ζονται �τι προορ�ζονται αποκλειστικ� � κ�ρια για τιr συσκευ�r των
κλ�σεων 8535, 8536 � 8537

ex 8541 ∆�οδοι, κρυσταλλολυχν�εr και παρ�µοιεr διατ�ξειr µε ηµιαγωγ�. ∆ιατ�ξειr φωτοευα�σθητεr µε
ηµιαγωγ�, στιr οπο�εr περιλαµβ�νονται και τα φωτοβολταϊκ� κ�τταρα �στω και συναρµολογη-
µ�να σε αυτοτελε�r µον�δεr � κατασκευασµ�να σε πλ�κεr. ∆�οδοι εκποµπ�r φωτ�r. Κρ�σταλλοι
πιεζοηλεκτρικο� συναρµολογηµ�νοι:

ex 8541 40 – ∆ιατ�ξειr φωτοευα�σθητεr µε ηµιαγωγ�, στιr οπο�εr περιλαµβ�νονται
και τα φωτοβολταϊκ� κ�τταρα �στω και συναρµολογηµ�να σε αυτοτε-
λε�r µον�δεr � κατασκευασµ�να σε πλ�κεr. ∆�οδοι εκποµπ�r φωτ�r

– – ∆ιατ�ξειr φωτοευα�σθητεr µε ηµιαγωγ�, στιr οπο�εr περιλαµ-
β�νονται και τα φωτοβολταϊκ� κ�τταρα �στω και συναρµολογη-
µ�να σε αυτοτελε�r µον�δεr � κατασκευασµ�να σε πλ�κεr

ex 8544 Σ�ρµατα, καλ�δια (στα οπο�α περιλαµβ�νονται και τα οµοαξονικ� καλ�δια) και �λλοι αγωγο�
µε ηλεκτρικ� µ�νωση (�στω και βερνικωµ�να � ανοδικ�r οξειδωµ�να), εφοδιασµ�να � �χι µε
τεµ�χια σ�νδεσηr. Καλ�δια απ� οπτικ�r �νεr, που αποτελο�νται απ� �νεr επενδυµ�νεr καθεµ�α
χωριστ�, �στω και αν φ�ρουν ηλεκτρικο�r αγωγο�r � ε�ναι εφοδιασµ�να µε τεµ�χια σ�νδεσηr:

8544 60 – �λλοι ηλεκτρικο� αγωγο�, για τ�σειr που υπερβα�νουν τα 1 000 V

8544 70 – Καλ�δια απ� οπτικ�r �νεr
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ex 8545 Ηλεκτρ�δια απ� �νθρακα, ψ�κτρεr απ� �νθρακα, �νθρακεr για λαµπτ�ρεr � ηλεκτρικ�r στ�λεr
και �λλα ε�δη απ� γραφ�τη � �λλο �νθρακα, µε � χωρ�r µ�ταλλο, για ηλεκτρικ�r χρ�σειr:

8545 20 – Ψ�κτρεr

8546 Μονωτ�ρεr απ� κ�θε �λη για ηλεκτρικ� χρ�ση

8547 Τεµ�χια µονωτικ�, που αποτελο�νται στο σ�νολ� τουr απ� µονωτικ�r �λεr � που περιλαµ-
β�νουν απλ� µεταλλικ� τεµ�χια συναρµολ�γησηr (π.χ. κοχλιωτ�r υποδοχ�r) συναρµολογηµ�να
στη µ�ζα, για µηχαν�r, συσκευ�r � ηλεκτρικ�r εγκαταστ�σειr, �λλα απ� τουr µονωτ�ρεr τηr
κλ�σηr 8546. Μονωτικο� σωλ�νεr και τα συνδετικ� τεµ�χι� τουr, απ� κοιν� µ�ταλλα, που
�χουν µονωθε� εσωτερικ�

ex 8704 Αυτοκ�νητα οχ�µατα για τη µεταφορ� εµπορευµ�των:

– �λλα, µε εµβολοφ�ρο κινητ�ρα µε αν�φλεξη µε συµπ�εση (ντ�ζελ �
ηµιντ�ζελ):

ex 8704 21 – Με µ�γιστο β�ροr µε φορτ�ο που δεν υπερβα�νει τουr 5 t

– – Ειδικ� κατασκευασµ�να για τη µεταφορ� προϊ�ντων που
εκπ�µπουν ισχυρ� ραδιεν�ργεια

ex 8704 22 – Με µ�γιστο β�ροr µε φορτ�ο που υπερβα�νει τουr 5 t αλλ� δεν
υπερβα�νει τουr 20 t

– – Ειδικ� κατασκευασµ�να για τη µεταφορ� προϊ�ντων που
εκπ�µπουν ισχυρ� ραδιεν�ργεια

ex 8704 23 – Με µ�γιστο β�ροr µε φορτ�ο που υπερβα�νει τουr 20 t

– – Ειδικ� κατασκευασµ�να για τη µεταφορ� προϊ�ντων που
εκπ�µπουν ισχυρ� ραδιεν�ργεια

– �λλα, µε εµβολοφ�ρο κινητ�ρα µε αν�φλεξη µε ηλεκτρικο�r σπινθ�ρεr

ex 8704 31 – Με µ�γιστο β�ροr µε φορτ�ο που δεν υπερβα�νει τουr 5 t

– – Ειδικ� κατασκευασµ�να για τη µεταφορ� προϊ�ντων που
εκπ�µπουν ισχυρ� ραδιεν�ργεια

ex 8704 32 – Με µ�γιστο β�ροr µε φορτ�ο που υπερβα�νει τουr 5 t

– – Ειδικ� κατασκευασµ�να για τη µεταφορ� προϊ�ντων που
εκπ�µπουν ισχυρ� ραδιεν�ργεια

ex 8705 Αυτοκ�νητα οχ�µατα ειδικ�ν χρ�σεων, �λλα απ� εκε�να που ε�ναι κατασκευασµ�να κυρ�ωr για
τη µεταφορ� προσ�πων � εµπορευµ�των [π.χ. αυτοκ�νητα-συνεργε�α επισκευ�r οχηµ�των,
αυτοκ�νητα φορτηγ�-γερανο�, οχ�µατα πυροσβεστικ�, φορτηγ�-αναµεικτ�ρεr σκυροδ�µατοr
(µπετονι�ρεr), αυτοκ�νητα καθαρισµο� δρ�µων, αυτοκ�νητα-καταβρεχτ�ρεr, αυτοκ�νητα-εργα-
στ�ρια, αυτοκ�νητα-ακτινολογικ� εργαστ�ρια]

8705 20 – Αυτοκ�νητα-π�ργοι γεωτρ�σεων (derricks) για τη διευρε�νηση � τη
δι�τρηση του εδ�φουr

ex 8709 Αυτοκ�νητα οχ�µατα χωρ�r δι�ταξη αν�ψωσηr των τ�πων που χρησιµοποιο�νται µ�σα στα
εργοστ�σια, αποθ�κεr, λιµ�νια � αεροδρ�µια, για τη µεταφορ� των εµπορευµ�των σε µικρ�r
αποστ�σειr. Οχ�µατα, ελκυστ�ρεr των τ�πων που χρησιµοποιο�νται στουr σιδηροδροµικο�r
σταθµο�r. Τα µ�ρη τουr:

– Οχ�µατα:

ex 8709 11 – Ηλεκτρικ�

– – Ειδικ� κατασκευασµ�να για τη µεταφορ� προϊ�ντων που
εκπ�µπουν ισχυρ� ραδιεν�ργεια

ex 8709 19 – �λλα

– – Ειδικ� κατασκευασµ�να για τη µεταφορ� προϊ�ντων που
εκπ�µπουν ισχυρ� ραδιεν�ργεια

ex 8905 Πλο�α-φ�ροι, πλο�α-αντλ�εr, βυθοκ�ροι, πλωτο� γερανο� και �λλα πλο�α για τα οπο�α η ναυσι-
πλο�α �χει δευτερε�ουσα σηµασ�α σε σχ�ση µε το κ�ριο �ργο τουr. Πλωτ�r δεξαµεν�r. Εξ�δρεr
γε�τρησηr � εκµετ�λλευσηr, πλωτ�r � καταδυ�µενεr

8905 20 – Εξ�δρεr γε�τρησηr � εκµετ�λλευσηr, πλωτ�r � καταδυ�µενεr
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ex 9015 �ργανα και συσκευ�r γεωδαισ�αr, τοπογραφ�αr, χωροµετρ�αr, χωροστ�θµισηr, εικονοµετρ�αr,
υδρογραφ�αr, ωκεανογραφ�αr, υδρολογ�αr, µετεωρολογ�αr � γεωφυσικ�r, µε εξα�ρεση τιr
πυξ�δεr. Τηλ�µετρα:

ex 9015 80 – �λλα �ργανα και συσκευ�r

– – �ργανα µ�νο τηr γεωφυσικ�r

9015 90 – Μ�ρη και εξαρτ�µατα

ex 9026 (*) �ργανα και συσκευ�r για τη µ�τρηση � τον �λεγχο τηr παροχ�r, τηr στ�θµηr, τηr π�εσηr � των
�λλων µεταβλητ�ν χαρακτηριστικ�ν των υγρ�ν � των αερ�ων (π.χ. µετρητ�r παροχ�r, δε�κτεr
στ�θµηr, µαν�µετρα, µετρητ�r θερµ�τηταr), µε εξα�ρεση τα �ργανα και συσκευ�r των κλ�σεων
9014, 9015, 9028 � 9032:

– – Εκτ�r απ� εκε�να που προορ�ζονται για τον κλ�δο υδροδ�τησηr

9027 �ργανα και συσκευ�r για αναλ�σειr φυσικ�r � χηµικ�r (π.χ. πολωσ�µετρα, διαθλασ�µετρα,
φασµατ�µετρα, αναλυτ�r αερ�ων � καπν�ν). �ργανα και συσκευ�r για δοκιµ�r του ιξ�δουr, του
πορ�δουr, τηr διαστολ�r, τηr επιφανειακ�r τ�σηr � παρ�µοια για µετρ�σειr θερµ�δων, ακου-
στικ�r � �ντασηr φωτ�r (στα οπο�α περιλαµβ�νονται και οι µετρητ�r του χρ�νου τηr στ�σηr
για φωτογρ�φηση). Μικροτ�µοι

9028 Μετρητ�r αερ�ων, υγρ�ν � ηλεκτρισµο�, στουr οπο�ουr περιλαµβ�νονται και οι µετρητ�r για τη
µ�τρηση �λλων µετρητ�ν

ex 9029 (*) �λλοι µετρητ�r (π.χ. µετρητ�r στροφ�ν, µετρητ�r παραγωγ�r, ταξ�µετρα, µετρητ�r αθρο�σεωr
του διαστ�µατοr που �χει διανυθε�, βηµατ�µετρα). Συσκευ�r �νδειξηr τηr ταχ�τηταr και
ταχ�µετρα, �λλα απ� εκε�να των κλ�σεων 9014 � 9015. Στροβοσκ�πια

ex 9029 10 – Μετρητ�r στροφ�ν � παραγωγ�r, ταξ�µετρα, µετρητ�r αθρο�σεωr του
διαστ�µατοr που �χει διανυθε�, βηµατ�µετρα και παρ�µοιοι µετρητ�r

– – Μετρητ�r παραγωγ�r

ex 9029 90 – Μ�ρη και εξαρτ�µατα

– – Για µετρητ�r παραγωγ�r

ex 9030 (*) Ταλαντοσκ�πια (παλµοσκ�πια), αναλυτ�r φ�σµατοr και �λλα �ργανα και συσκευ�r για τη
µ�τρηση � τον �λεγχο των ηλεκτρικ�ν µεγεθ�ν. �ργανα και συσκευ�r για τη µ�τρηση �
αν�χνευση των ακτινοβολι�ν �λφα, β�τα, γ�µα, Χ, κοσµικ�ν � �λλων ακτινοβολι�ν ιονισµο�

ex 9030 10 – �ργανα και συσκευ�r για τη µ�τρηση � αν�χνευση των ακτινοβολι�ν
ιονισµο�

– – Που προορ�ζονται για τον ενεργειακ� τοµ�α

– �λλα �ργανα και συσκευ�r για τη µ�τρηση � τον �λεγχο τηr τ�σηr,
�ντασηr, αντ�στασηr � ισχ�οr του ηλεκτρικο� ρε�µατοr, χωρ�r δι�ταξη
καταγραφ�r:

9030 31 – Πολ�µετρα

9030 39 – �λλα

– �λλα �ργανα και συσκευ�r

ex 9030 83 (6) – �λλα, µε δι�ταξη εγγραφ�r

– – Που προορ�ζονται για τον ενεργειακ� τοµ�α

ex 9030 89 – �λλα

– – Που προορ�ζονται για τον ενεργειακ� τοµ�α

ex 9030 90 – Μ�ρη και εξαρτ�µατα

– – Που προορ�ζονται για τον ενεργειακ� τοµ�α

9032 (*) �ργανα και συσκευ�r για την αυτ�µατη ρ�θµιση � τον αυτ�µατο �λεγχο

(*) Εξαιρουµ�νων των προϊ�ντων που προορ�ζονται για πολιτικ� αεροσκ�φη.
(1) Καλυπτ�µενοι απ� την κλ�ση 7304 20 20 στην �κδοση του 1992.
(2) Καλυπτ�µενα απ� τιr κλ�σειr 8207 11 και 12 στην �κδοση του 1992.
(3) Καλυπτ�µενοι απ� την κλ�ση 8406 19 στην �κδοση του 1992.
(4) Κεφ�λαιο 84.
(5) Μη καλυπτ�µενεr απ� χωριστ� δι�κριση στην �κδοση του 1992.
(6) Καλυπτ�µενα απ� την κλ�ση 9030 81 στην �κδοση του 1992.»
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«4. Παρ�ρτηµα EQ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(σ�µφωνα µε το �ρθρο 1 παρ�γραφοr 4α)».

«14. Παρ�ρτηµα BR

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ∆ΑΣΜΟΥΣ �
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ � ΑΠΟ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕVΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΑ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜVΩΝΙΑΣ ΠΟΕ

(σ�µφωνα µε το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 7)».

«15. Παρ�ρτηµα BRQ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ∆ΑΣΜΟΥΣ �
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ � ΑΠΟ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕVΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΑ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜVΩΝΙΑΣ ΠΟΕ

(σ�µφωνα µε το �ρθρο 29 παρ�γραφοr 7)».

�ρθρο 6

Προσωριν� εφαρµογ�

1. Κ�θε υπογρ�φον µ�ροr, που εφαρµ�ζει προσωριν� τη συνθ�κη για το χ�ρτη εν�ργειαr, σ�µφωνα µε το
�ρθρο 45 παρ�γραφοr 1, και κ�θε συµβαλλ�µενο µ�ροr αποφασ�ζουν να εφαρµ�σουν προσωριν� την παρο�σα
τροποπο�ηση, �ωr �του τεθε� αυτ� σε ισχ� για το αντ�στοιχο υπογρ�φοντα � συµβαλλ�µενο µ�ροr, εφ�σον η
προσωριν� αυτ� εφαρµογ� δεν αντ�κειται στο σ�νταγµα, στουr ν�µουr � τουr κανονισµο�r τουr.

2. α) Κατ� παρ�κκλιση τηr παραγρ�φου 1:

i) �να υπογρ�φον µ�ροr που εφαρµ�ζει προσωριν� τη συνθ�κη για το χ�ρτη εν�ργειαr � �να συµβαλλ�-
µενο µ�ροr δ�ναται, εντ�r ενεν�ντα ηµερ�ν απ� την ηµεροµην�α �γκρισηr τηr παρο�σαr τροποπο�ησηr
απ� τη δι�σκεψη του χ�ρτη, να υποβ�λει στο θεµατοφ�λακα δ�λωση �τι δεν ε�ναι σε θ�ση να
αποδεχθε� την προσωριν� εφαρµογ� τηr παρο�σαr τροποπο�ησηr,

ii) �να υπογρ�φον µ�ροr που δεν εφαρµ�ζει προσωριν� τη συνθ�κη για το χ�ρτη εν�ργειαr, σ�µφωνα µε το
�ρθρο 45 παρ�γραφοr 2, δ�ναται, το αργ�τερο την ηµεροµην�α κατ� την οπο�α γ�νεται συµβαλλ�µενο
µ�ροr � αρχ�ζει να εφαρµ�ζει προσωριν� τη συνθ�κη, να υποβ�λει στο θεµατοφ�λακα δ�λωση �τι δεν
ε�ναι σε θ�ση να αποδεχθε� την προσωριν� εφαρµογ� τηr παρο�σαr τροποπο�ησηr.

Η υποχρ�ωση τηr παραγρ�φου 1 δεν ισχ�ει για το υπογρ�φοντα � το συµβαλλ�µενο µ�ροr που προβα�νει
στην εν λ�γω δ�λωση. �να υπογρ�φον � συµβαλλ�µενο µ�ροr δ�ναται αν� π�σα στιγµ� να αποσ�ρει τη
δ�λωση αυτ�, µε γραπτ� γνωστοπο�ηση προr το θεµατοφ�λακα.

β) Ο�τε το υπογρ�φον � το συµβαλλ�µενο µ�ροr που προβα�νει σε δ�λωση σ�µφωνα µε το στοιχε�ο α), ο�τε οι
επενδυτ�r του εν λ�γω υπογρ�φοντοr � συµβαλλ�µενου µ�ρουr µπορο�ν να διεκδικ�σουν τα οφ�λη που
απορρ�ουν απ� την προσωριν� εφαρµογ� β�σει τηr παραγρ�φου 1.

3. �να υπογρ�φον � συµβαλλ�µενο µ�ροr µπορε� να καταγγε�λει την προσωριν� εφαρµογ� τηr παρο�σαr
τροποπο�ησηr, µε γραπτ� γνωστοπο�ηση προr το θεµατοφ�λακα τηr πρ�θεσ�r του να µην επικυρ�σει, αποδεχθε� �
εγκρ�νει την παρο�σα τροποπο�ηση, Η λ�ξη τηr προσωριν�r εφαρµογ�r τ�θεται σε ισχ� για κ�θε υπογρ�φοντα �
συµβαλλ�µενο µ�ροr, µετ� την παρ�λευση εξ�ντα ηµερ�ν απ� την ηµεροµην�α κατ� την οπο�α ο θεµατοφ�λακαr
παρ�λαβε τη γραπτ� γνωστοπο�ηση του υπογρ�φοντοr � του συµβαλλ�µενου µ�ρουr. �να υπογρ�φον µ�ροr που
καταγγ�λλει την προσωριν� εφαρµογ� τηr συνθ�κηr του χ�ρτη εν�ργειαr, σ�µφωνα µε το �ρθρο 45 παρ�γραφοr 3
στοιχε�ο α), θεωρε�ται �τι καταγγ�λλει και την προσωριν� εφαρµογ� τηr παρο�σαr τροποπο�ησηr µε την �δια
ηµεροµην�α �ναρξηr ισχ�οr.

�ρθρο 7

Καθεστ�r τηr απ�φασηr

Η απ�φαση που εκδ�δεται σε σχ�ση µε την �γκριση τηr παρο�σαr τροποπο�ησηr αποτελε� αναπ�σπαστο µ�ροr τηr
συνθ�κηr για το χ�ρτη εν�ργειαr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟVΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗVΘΗ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1998

1. �να υπογρ�φον µ�ροr που δεν εφαρµ�ζει προσωριν� την τροποπο�ηση που εγκρ�θηκε στιr 24 Απριλ�ου 1998
δ�ναται, τη στιγµ� που λαµβ�νει µ�τρα για την οριστικ� � προσωριν� εφαρµογ� τηr, να γνωστοποι�σει
γραπτ�r στη Γραµµατε�α �τι καθ �λο το χρονικ� δι�στηµα που θα ε�ναι εγγεγραµµ�νο στουr καταλ�γουr των
παραρτηµ�των BR και BRQ, θα εφαρµ�ζει την τροποπο�ηση ωr ε�ν �λεr οι κλ�σειr που αφορο�ν τιr
ενεργειακ�r �λεr και προϊ�ντα και τουr σχετικο�r µε την εν�ργεια εξοπλισµο�r να εξακολουθο�ν να απαριθ-
µο�νται στα παραρτ�µατα EM I και EQ I.

Η τροποπο�ηση εφαρµ�ζεται εποµ�νωr στο υπογρ�φοντα αυτ� µ�ροr.

�να υπογρ�φον µ�ροr δ�ναται αν� π�σα στιγµ� να αποσ�ρει την προαναφερ�µενη γνωστοπο�ηση µε γραπτ�
κοινοπο�ηση προr τη Γραµµατε�α.

2. Οι «τελικ�r διατ�ξειr» τηr τροποπο�ησηr βασ�ζονται στο τµ�µα VIII, και ιδ�ωr το �ρθρο 42 τηr συνθ�κηr για
το χ�ρτη εν�ργειαr στο µ�τρο που τιr αφορ�.


