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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
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AF/CE/SE/el 2 

Οι πληρεξούσιοι: 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
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ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤHΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 
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ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,  

συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συνθήκης για 

την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, εφεξής αποκαλούµενα «κράτη µέλη», και 

 

η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

 

εφεξής η «Κοινότητα» 

 

 αφενός, και 

 

οι πληρεξούσιοι της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ, 

 

εφεξής «Σερβία» 

 

 αφετέρου, 

 

συνελθόντες στο Λουξεµβούργο στις είκοσι εννέα Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ, για την 

υπογραφή της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

των κρατών µελών τους, αφενός, και της Σερβίας, αφετέρου, εφεξής «η παρούσα συµφωνία», 

υιοθέτησαν τα ακόλουθα κείµενα: 

 

την παρούσα συµφωνία και τα Παραρτήµατά της I έως VII, και συγκεκριµένα: 

 

Παράρτηµα Ι (Άρθρο 21) – ∆ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά βιοµηχανικά 

προϊόντα 
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Παράρτηµα ΙΙ (Άρθρο 26) – Ορισµός των προϊόντων «baby beef» 

 

Παράρτηµα ΙΙΙ (Άρθρο 27) – ∆ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά 

προϊόντα 

 

Παράρτηµα IV (Άρθρο 29) – ∆ασµολογικές παραχωρήσεις της Κοινότητας για προϊόντα αλιείας 

της Σερβίας 

 

Παράρτηµα V (Άρθρο 30) – ∆ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για προϊόντα αλιείας της 

Κοινότητας 

 

Παράρτηµα VI (Άρθρο 52) – Εγκατάσταση: «Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες» 

 

Παράρτηµα VΙΙ (Άρθρο 75) – ∆ικαιώµατα πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας 

και τα ακόλουθα πρωτόκολλα: 

 

Πρωτόκολλο 1 (Άρθρο 25) – Εµπόριο µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων 

 

Πρωτόκολλο 2 (Άρθρο 28) – Οίνος και οινοπνευµατώδη ποτά 

 

Πρωτόκολλο 3 (Άρθρο 44) – Ορισµός της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα 

καταγωγής» και µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας 
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Πρωτόκολλο 4 (Άρθρο 61) – Χερσαίες µεταφορές 

 

Πρωτόκολλο 5 (Άρθρο 73) – Κρατικές ενισχύσεις στη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα 

 

Πρωτόκολλο 6 (Άρθρο 99) – Αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε τελωνειακά θέµατα 

 

Πρωτόκολλο 7 (Άρθρο 129) – ∆ιευθέτηση διαφορών  

 

Οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Σερβίας 

υιοθέτησαν τα κείµενα των κοινών δηλώσεων που απαριθµούνται κατωτέρω και προσαρτώνται 

στην παρούσα Τελική Πράξη: 

 

Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 3 

 

Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 32 

 

Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 75 

 

Οι πληρεξούσιοι της Σερβίας έλαβαν υπόψη τη δήλωση που αναφέρεται κατωτέρω και 

προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη: 

 

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της. 
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ΚΟΙΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 3 

 

Τα µέρη της παρούσας Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και 

τα κράτη µέλη τους, αφενός, και η ∆ηµοκρατία της Σερβίας, αφετέρου, θεωρούν ότι η διάδοση των 

όπλων µαζικής καταστροφής καθώς και των φορέων τους, είτε πρόκειται για κρατικούς είτε για µη 

κρατικούς φορείς, αποτελεί µία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και 

ασφάλειας, όπως επιβεβαιώθηκε µε την απόφαση 1540 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 

Εθνών. Η µη διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής αποτελεί εποµένως κοινό µέληµα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους και της Σερβίας. 

 

Η καταπολέµηση της διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής και των φορέων τους αποτελεί επίσης 

θεµελιώδες στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συνάπτει συµφωνία µε τρίτη χώρα. Για τον 

λόγο αυτόν το Συµβούλιο αποφάσισε, το Νοέµβριο 2003, ότι µια ρήτρα µη διάδοσης έπρεπε να 

ενσωµατωθεί στις νέες συµφωνίες µε τρίτες χώρες και κατέληξε σε ένα τυποποιηµένο κείµενο (βλ. 

έγγραφο 14997/03 του Συµβουλίου). Η εν λόγω ρήτρα ενσωµατώθηκε από τότε στις συµφωνίες 

που συνήψε η Ευρωπαϊκή Ένωση µε σχεδόν εκατό χώρες. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ∆ηµοκρατία της Σερβίας, ως υπεύθυνα µέλη της διεθνούς κοινότητας, 

επαναβεβαιώνουν την πλήρη δέσµευσή τους υπέρ της αρχής της µη διάδοσης όπλων µαζικής 

καταστροφής και των φορέων τους και υπέρ της πλήρους εφαρµογής των διεθνών υποχρεώσεών 

τους που απορρέουν από διεθνείς πράξεις των οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη. 
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Με αυτό το πνεύµα και σύµφωνα µε την προαναφερόµενη γενική πολιτική της ΕΕ και τη δέσµευση 

της Σερβίας υπέρ της αρχής της µη διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής και των φορέων τους, 

αµφότερα τα µέρη συµφώνησαν να συµπεριλάβουν, στο άρθρο 3 της παρούσας συµφωνίας, την 

τυποποιηµένη ρήτρα για τα όπλα µαζικής καταστροφής όπως καθορίστηκε από το Συµβούλιο της 

Ευρωπαικής Ενωσης. 

 

Κοινή δήλωση για το Άρθρο 32 

 

Ο στόχος των µέτρων του άρθρου 32 είναι να ελέγχουν το εµπόριο προϊόντων υψηλής 

περιεκτικότητας σε ζάχαρη που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω µεταποίηση, και 

να αποτρέψουν την πιθανή διαταραχή των παραδοσιακών εµπορικών ρευµάτων στον τοµέα της 

ζάχαρης και προϊόντων που έχουν σχεδόν όµοια χαρακτηριστικά µε εκείνα της ζάχαρης. 

 

Αυτό το άρθρο πρέπει να ερµηνευθεί κατά τρόπο που δεν διαταράσσει ή διαταράσσει στο ελάχιστο 

το εµπόριο προϊόντων τα οποία προορίζονται για τελική κατανάλωση. 

 

Κοινή ∆ήλωση για το Άρθρο 75 

 

Τα µέρη συµφωνούν ότι, για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, η πνευµατική και 

βιοµηχανική ιδιοκτησία περιλαµβάνει ιδίως τα δικαιώµατα δηµιουργού, συµπεριλαµβανοµένων 

των δικαιωµάτων δηµιουργού προγραµµάτων για υπολογιστές και τα συγγενικά δικαιώµατα, τα 

δικαιώµατα που αφορούν βάσεις δεδοµένων, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, περιλαµβανοµένων των 

συµπληρωµατικών πιστοποιητικών προστασίας, βιοµηχανικά σχέδια, εµπορικά σήµατα και σήµατα 

υπηρεσιών, τοπογραφίες ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, γεωγραφικές ενδείξεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών προέλευσης καθώς και των δικαιωµάτων επί φυτικών 

ποικιλιών. 

944 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 20 Schlussakte in griechischer Sprache (Normativer Teil)8 von 10



AF/CE/SE/DC/el 3 

Η προστασία των δικαιωµάτων εµπορικής ιδιοκτησίας περιλαµβάνει ιδίως την προστασία από τον 

αθέµιτο ανταγωνισµό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α της σύµβασης των Παρισίων για την 

προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και της προστασίας πληροφοριών σχετικών µε την 

τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 της συµφωνίας για τα 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου (συµφωνία TRIPS). 

 

Τα µέρη συµφωνούν επίσης ότι το επίπεδο προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 75 

παράγραφος 3 της παρούσας συµφωνίας περιλαµβάνει τη διαθεσιµότητα των µέτρων, διαδικασιών 

και µέτρων αποκατάστασης που προβλέπονται στην οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την επιβολή των 

δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας1. 

 

∆ήλωση της Κοινότητας και των Κρατών Μελών της 

 

Εκτιµώντας ότι, η Κοινότητα χορηγεί έκτακτα εµπορικά µέτρα σε χώρες που συµµετέχουν ή 

συνδέονται µε τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της 

Σερβίας, βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη 

της δηλώνουν: 

 

− ότι, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 35 της παρούσας συµφωνίας, εφαρµόζονται τα ευνοϊκότερα 

µονοµερή αυτόνοµα εµπορικά µέτρα, επιπλέον των συµβατικών εµπορικών παραχωρήσεων 

που χορηγεί η Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, για το χρονικό διάστηµα 

εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµρίου 

2000, για την εισαγωγή εκτάκτων εµπορικών µέτρων για χώρες και εδάφη που συµµετέχουν 

ή συνδέονται µε τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 

                                                 
1 ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45. ∆ιορθωµένη έκδοση στην ΕΕ L 195, 2.6.2004, σ. 16. 
2 ΕΕ L 240, 23.9.2000, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 530/2007 (ΕΕ L 125, 15.5.2007, σ. 1). 
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− ότι, ιδίως, όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στα Κεφάλαια 7 και 8 της συνδυασµένης 

ονοµατολογίας, για τα οποία το κοινό δασµολόγιο προβλέπει την εφαρµογή δασµών κατ’αξία 

και ενός ειδικού δασµού, η µείωση ισχύει επίσης για τον ειδικό δασµό κατά παρέκκλιση της 

σχετικής διάταξης του άρθρου 26, παράγραφος 2. 
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