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Ο περί της Σύμβασης για τη Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα, των 
Πρωτοκόλλων αυτής καθώς και της Συμφωνίας για την Προσωρινή Εφαρμογή, μεταξύ 
ορισμένων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 30(111) του 2004 

: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

. ΣΤόΐ^ΤΕΛΠΝΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Τ Η Σ Γ Σ Ύ Μ Β Α Σ Η Σ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, Τ Ο 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ Τ Η 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Τ Η 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ KPATQN 

■ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς συμμόρφωσης με 

δέσμευση της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για κύρωση, 

με .την: ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 

Σύμβασης για τη Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα, η 

οποία καταρτίζεται βάσει του Αρθρου Κ3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, του Πρωτοκόλλου για την Ερμηνεία της· 

Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με 

Προδικαστικές Αποφάσεις, του Πρωτοκόλλου σχετικά με το Πεδίο 

Εφαρμογής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες στη Σύμβαση καθώς και σχετικά με την Προσθήκη 

του Αριθμού Καταχώρησης των Μέσων Μεταφοράς στη Σύμβαση, του 

Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση της Σύμβασης όσον αφορά τη 

Δημιουργία Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών καθώς και της 

Συμφωνίας για την Προσωρινή Εφαρμογή, μεταξύ ορισμένων Κρατών 

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης, με την απόφαση του 

με ημερομηνία..., αποφάσισε την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην 

πκι πάνω Σύμβαση, - ".·- .·-- , '-.-. ·. 
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: . 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για τη 

Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα, των 

Πρωτοκόλλων αυτής καθώς και της Συμφωνίας για την Προσωρινή 

Εφαρμογή, μεταξύ ορισμένων Κρατών Μελών της' Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της Σύμβασης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004. . 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια-

«άλλη νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον ό'ρο αυτό απο 

το άρθρο 2 τουπερί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του-2004-

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων-

«ελεγκτική αρχή» σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 

•Προσωπικού Χαρακτήρα, που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του 

περί Επεξεργασίας-Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίσ 

138(1} του 2θοι.. του Ατόμου) Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται-

. «κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλοςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης-

• «Πρωτόκολλα» σημαίνει το Πρωτόκολλο σχετικά με την Ερμηνεία'της 

Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με. 

• Προδικαστικές .αποφάσεις, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του Άρθρου. 

.. . Κ3 της. Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση xar του οποίου το . 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Ερμηνεία. 

... του 2004. 
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Δεύτερος κείμενο ατο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον^Δεύτερο Πίνσκσ,^τσ-

■Πί^^ς,^^^_^:|ηρωτόΧολλ^)'~σ^τΓκά με το Πεδίο Εφαρμογής της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από" Παράνομες Δραστηριότητες στη Σύμβαση καθώς και 

• σχετικά με την Προσθήκη του Αριθμού Καταχώρησης των Μέσων 
Μεταφοράς στη Σύμβαση, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του Άρθρου 
Χ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του οποίου το 
κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον Τρίτο Πίνακα, καθώς 
και το Πρωτόκολλο σχετικά με την Τροποποίηση της Σύμβασης όσον 
αφορά τη Δημιουργία Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών, του 
οποίου το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον Τέταρτο 
Πίνακα· ■ ' . ' ■ . . 

Τρίτος Πίνακας. 

Τέταρτος 

Πίνακας. 

Πρώτος 

Πίνακας. 

«Σύμβαση» σημαίνει τη . Σύμβαση. σχετικά με τη Χρήση της 
Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα, η οποία καταρτίστηκε βάσει 
του Άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση κσ,ι της 
οποίας .το κείμενο στο..ελληνικό πρωτότυπο εκτίθεται στον Πρώτο' 
Πίνακα-

Πέμτττος 

Πίνακας. 

«Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία για την Προσωρινή Εφαρμογή, 
μεταξύ ορισμένων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Σύμβασης σχετικά με τη Χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό 
Τομέα και της οποίας το κείμενο, στο ελληνικό πρωτότυπο, εκτίθεται 
στον Πέυπτο Πίνακα· 

«τελωνείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004·' 

«τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια τίόυ αποδίδεται στον όρο 
αυτό από το άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004. 
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Κύρωση. 3. Η Σύμβαση, τα Πρωιό^ολλο-^αι-η: Συμφωνία κυρώνονται με τον 

,"~~~ παρόντα Νόμο. - V ■ _...".--■'·-''-ν
;
·- ■'"..' '^1 

Τελωνειακό 

Σύστημα 

Πληροφοριών. 

4.r(1), Ιδρύεται αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφοριών, το οποίο 

ονομάζεται «Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών», και το οποίο 

σκοπό έχει την υποβοήθηση της πρόληψης, της έρευνας και της 

δίωξης σοβαρών τελωνειακών αδικημάτων, όπως αυτά προβλέπονται 

από την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία, καθώς και από την 

άλλη νομοθεσία. , 

(2) Στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών δύναται να έχει πρόσβαση 

κάθε κράτος-μέλος. · 

Στοιχείο 

Τελωνειακού 

Συστήματος 

Πληροφοριών. 

28(lll) του 2001 

30(ΙΙΙ) του 2003. 

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης γιά την Προστασία του Ατόμου απο την Αυτοματοποιημένη 

Επεξεργασία Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα (Κυρωτικού) 

Νόμου του 2001 και του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, ρ Διευθυντής, 

με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 του 

παρόντος Νόμου, καθορίζει τα στοιχεία που είναι δυνατόν να 

περιληφθούν στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, σχετικά με τις 

ακόλουθες κατηγορίες-

(α) εμπορεύματα, .. 

(β) · μεταφορικά μέσα, 

(γ) επιχειρήσεις," 

(δ) . πρόσωπο, 

(ε) τάσεις σπάτη ς.-. 

/ 
/ 
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·.·.'"■■' ' . (στ)· διαθέσιμες ειδικότητες^ , · · . , , ; ·- .,· 

:..:-. ."■■', "(2) Τα στοιχεία που αφορούν τις κατηγορίες (α), (β), (γ) κάί.(ό)του 

:'..<■:' ' ·-. εδαφίου. (1), καταχωρούνται στο'Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών 

,/'-. '■.. .μόνο για σκοπούς παρατήρησης, αναφοράς, διακριτικής 

·..··'■■ .;■ γ .;■· παρακολούθησης ή ειδικών ελέγχων: ..■"■··.;.'■·'';;.;'.;., 

(3) Κανένα προσωπικό στοιχείο αναφορικά με τις κατηγορίες (ε) 

και .(στ) του εδαφίου (1) δεν είναι δυνατό να. περιληφθεί στο 

. Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών. 

(4) Στοιχεία αναφορικά με τις κατηγορίες (α) έως (δ), του εδαφίου 

' (1) περιλαμβάνονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, μόνο αν 

. υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που οδηγούν στην υπόνοια ότι το 

συγκεκριμένο πρόσωπο έχει διαπράξει, διαπράττει ή θα διαπράξει 

σοβαρές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας ή της άλλης 

νομοθεσίας. 

Αρχείο φακέλων. 6. Ο Διευθυντής, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην 
εοευνών . 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κάθε λεπτομέρεια για 

τη λειτουργία και χρήση του αρχείου φακέλων ερευνών καθώς και το 

χρόνο διατήρησης των δεδομένων στο εν λόγω αρχείο. 

Αρμόδια Αρχή. ~.-(1) Αρμόδια Αρχή για την πρόσβαση.· στο Τελωνειακό Σύστημα 

Πληροφοριών καθώς και για τη διαχείριση αυτού του Συστήματος 

είναι το Τμήμα Τελωνείων, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

και για τους σκοπούς που αναφέρονται στη Σύμβαση. 

••-_·(2) Ο Διευθυντής καθορίζει-το..αρμόδιο γραφείο του Τμήματος -
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Τελωνείων, σχετικά με τη λειτουργία του Τελωνειακού J-jjcfcr-ήματος-

-.Πληροφοριών; "Καθως'καιτΤς αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του 

γραφείου αυτού.'.;.....: .·- - :-ν,- τ ■
 :
- -̂  " ; - - - : " 

Ασφάλεια 

Τελωνειακού 

Συστήματος 

Πληροφοριών. 

8.. Το Τμήμα Τελωνείων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την. 

ασφάλεια-του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών, σύμφωνα και 

με τις διατάξεις του Άρθρου 19 της Σύμβασης. -

Αδικήματα και 

ττοινές. 
9. Κάθε πρόσωπο- που χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα από το 

Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών, για σκοπούς άλλους από αυτούς 

που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο 

ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι και τρία έτη ή σε 

.χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις 

δύο αυτές ποινές.. 

κανονισμοί. ί ο . Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για 

καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό" 

οποιουδήποτε θέματος, το οποίο είναι δεκτικό καθορισμού, με βάση 

το Νόμο. · · ' ' . 
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;/ ΠΡηΤΟΖ ΠΙΝΑΚΑΣ ,;:i 

:'.::'.:' .·-'{Αρθρο-2-)· .."■■'-:; 

• ■ ·. '; .'··" ■ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...-,.:-.-

. ■ " . ' . ■ ΣΥΜΒΑΣΗ . · ' -

βασιΰόμενη στο do Boo Κ3, τ η : οττνβήκη; για, την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη χρήση τ η ; 
' ;. ·■'■'■■ πληοοφοοιχη; στον τελωνειαχιΊ τομέα 

' ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ τιμ 3uuoi<ac;.avji|fcim-,:. κράτη μέ>.η τη; ΰοΌπιάζή: Ένωση;. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πηΰΞιί του Σνμβουλϊιι·.· τη; Ξυριυπιιϊκή; "Ενωση; τη; 2όη: Ιοώοι· 1')°5. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τι; οεοιιεϋσει; ποτ apfKssTewv earn τη ιΐυιφαση περί αμοι|»ιΊΐ; οννόρομή: μεταίν 
των τελωνειακώνδιοικήοεοιν ;ιοι< υχοτοοψιρε « η Ρώμη'οτι; 7. Σεπτεμβρίου-1967. 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι τελιυνηακέ; οιοικήοε:: rivui οννι-πεί-Ηι-ντ; με άλλε; ιιομόοιε; mrrL· CTU Ε|κιτερικά 
ovvogo τη: ·Καινότητιί;·και FVTOC τοιν Εβαιμκών ogimv ι ι π ή ; για την πρόληψη, iotwa-vta καταστολή 
αόικημάτων όχι μόνον ΧΗΤΙ'Ι των κοινοτικών ζιινυνιαμών' ιιλλίι και κατά των ί&νικών -νόμιπν. IOUC: των 
.κολνπσμένοων από TU unBou 36 και 225 τιμ ιηινΟήκη; γιιι την ιορυση τη; Ευρωπαϊκή; Kntvumjtiic. 

• ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η αναπτυσσόμενη τύπη-πιικ Tip· παράνομη διακίνηση am εμπορία κΰΙΐΕ ΕΪ6οι·; οι·νιπτά 
μιχι σοβαρή απειλή κατά τη; δημόσια; vvEici. uni|<liaui και ηΟιίιν. 

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι fivtu «νκγκαΐη vu ΕνκιχιΊΐΓί η cwrir«uniu τελωνειακών · διαιχίρχΜν HE τη 6ί«ϊΐση 
διαδικασιών με τι; onoic; «« τελιοναακε; όιιίκίιΠΕ;; 6α hrvuvriu vt συνεργάζονται και vu ανταλλΰοσουν 
snooiiraxc. και άλλα στοιχεία σχετικά μι hputiVnaiirnrii; πιωιινημη; διακίνηση; κα; αιτορία;. νηηαιιιαποιώ· · 
n o : νέπ τετνολογίε; γι« τΐ) διαχείριση και ί>ιιιι5ίήιι·ιιι τέτοιηιν πληροφοριών, cr την οτιιμ·λ«ί|ή -η: lit-utiuai}: 
τον ΣυμΗαυλίον τη; Εν-πι-ιπη; ϊϊϊρί πηπιπιιιιίικ nnv Ητπμιίιν αναφορικά με την ιατόμιπη κίΕίτογαπίιι 
ποοοωπικών .στοιχείων. ποι· υπογράφηκεπτιί Ζτιηιφούηγο ιττι; 2S luvovaniov ISSJ. 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΚ ότι οι τελωνειακέ: biotxnoe; «ιοχοεοΰντιη χπδτρερινώ: νκ Είκιρύέΐονν τόοο κοινοί·.? 
κι: όσο και ιιη κοινοτικέ; ίΐΐιχτΰΐε^ και ότι ιτ.άητΒ.κατά συνέπεια, προφανή; ανάγκη νι διασφαλιστεί ότι οι 
διατάΐε^ πεηί αιιοιβαία; m-vouour;; και διοικητική: owEir.iinic:; πτ ομοιότερο·.·; τοϋ: τυπ'ί; αναπτνσοοντσ: 

-κιτιά το πκκτό παράλλιιλα. 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ για τ:; ακόλουθε; οιατα£ει= 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Aye go Ι 

Για τον: σχοπον: τη; n u n o u c c : σύμβι&ν,;: 

Ι. Ο pno; «εθνικοί νόιιιιι» OTiuiiivs τοι:: vintm.·: κι ι; ::: ysieii ina: rvo: κρότο;·: i:i;.;vc; VIUT:: r.r·-

ϊΐκ^μονη tin*.· cstriwv η -SAiirvrucis·
 Tn

'' 3icixiK«: rvr: ιι;^χη ή μεοιχ!; uiiun^iii-ir:·:: ΙΤΪΓΤΛ:: 

"— τι; bicxivrjuv. run»gruua"to·.· ~ov ΪΠΟΧςΓΛΚ; m iiitiii.· uniivoorvm;. nrDtocicmav ν r:s·;-

"ynv. vta UHUJ: CTTU urtou s o n yiuxznvmta \ar. i:< taitinc 3ό κιιι 12." τι:: π··ν·!ΐιχ»:: viu την 
ιοηυσι; τη; EstHii'ttucn: Κ.ηινπτιττι:^ 

— TV |Ίετπρ'ΛΙΙ!"1'„ Il»~fίΤΓ1ΙΙ~"!;. ΙίΛ\ηχ:·-·'.ν Γ. UITTUI/.I'I!'!; ~\Ζ T.ZCiCV.VJ^l I. \M\\ :̂:uOf'iCiir.· nov 
ποοεοΎίϊντιι: π urnxiiT."»; i;u£tn·:: ;· naiKCH·:: urn: r. r.av ^tj'.inuuixauinuKi.·*. ctv. όιισνΐ: ■ 
Γ.Π.?ΓΓ·ΌΙΐη Etin'Oij:!· Xiil'fianavjWil: «::»ιΐίΤΚ:·ι·-·_ 
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 '"'2. 0 όρο": «πααέχον κρότο ; μέλο;» σημαίνει τυ κρότο; ποι» ειοάγει στοιχεία στο τελωνειακό 
σύστημα πληροφοριών. ■:. . ' ..'; 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

■ 1ΛΡΥΪΗ ΤΟΎ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ rVTTHMATOr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ 

Άύθου 2 

1. Οι τελωνειακέ: διοικήσει; των κρατών μελών ιΰρύουν VM\ τηρούν ένα κοινό αυτομιιτοποιημένο 
σύστημα πληροφοριών για τελωνειακού; οκοποϋ; . στο εΞή: καλούμενο «τελωνειακό σύστημα 
πληροφοριών*. 

2. Σκοπό ; του συστήματος, βάσει της παρούσα«ούμβαοη: , είνω η υποβοήθηση τη ; πρόληψη;, 
τ η ; έρευνα; και τ η : δ ίω ;η ; σοβαρών. παραβάιίΕίον nm1 ffmxiiiv νόμων μ ε Τ η ν αΐιΞηση τή ; 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών συνεργασία; και έλεγχοι· των τελωνειακών διοικήσεων των 
κρατών μελών μέσω τ η ; ταχεία; διανομή; των πληροφοριών. · 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1U 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΧΗ ΤΟΥ lYTTHMATOS 

Άοθοο 3 τον σκοπού του συστήματο;. Κανένα προσωπικό στοιχείο 
' οεν πρέπει να περιλααβάνεται στι; κατήνοϋίε; νΐ κι:ι νί) 

τον anfiutn· 2. Τα καταχωρούμενα στοιχεία προσωπικού 
ττβρκχτήϋΐι περιορίζονται στα ακάλορϋα: 

1. Το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών αποτελείται από 
μία κεντρική (5άση στοιχείων, στην οπού.* η πρόσβαση 
επιτυγχάνεται μέοω .τεαμοπιχών που τοποθετούνται or 
κάθε κρότο : μέλο;. Περιλαμβάνει, αποχλειπτικά. τα πτοι

' χεία, συμπεοιλαμβανομέναιν και των πηασωπικών. τι: . 
οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του κατά το 
άρθρο 2 π α ρ ά γ ρ α φ ο ; 2 σκοπού τον και τα «ποία κατατάο
σαντια στι; ακόλουθε ; κατιιγορίε:: 

i) εμπορεύματα, · 

S) ιιεταφορικά μέσα. 

iii) επιχειρήσει;. 

iv) ποόσωπα, 

ν) τόσει; α π ά τ η ; . 

vi) iiuiGniuit; ειδικότητες. 

2. Κ Επιτροπή εΗαοαϊαλίζε! την τεχνική όιαχείριση τη: 
υποδομή: τον τελωνειακού σνοτήματο: πληρος/οριών 
ούιιωωνα με τ ι ; εκτελεστικέ; όιατάΐει; που iJcon.iLn.riu 
στα πλαίσια τοι· Συμβουλίου. 

Η Επιτροπή υποβάλε·, έκθεση διαχείριση: crop· επιτροπή 
πην nyrtp/^nrtui «το tiotjno Ιέ. 

'·.. Η Επιτροπή κοινοποιεί οτιιν εν λόγω Γπ:τηοπή τ : : 
πρακτικά: λεπτομέρειες τεχνική; διαχείριση:. 

'An'jun J 

Τυ κράτη ιιέλη καϋοηίΐιη.· τα στοιχεί:.·  ο ν πρέπει νι: 
περι>.ή«ίβοιη· στο τελωνειακό σύατηω; πληροφορώ!·.· irm'.· 

xr· it: καύτιιια Ί ~ < > "ι: κετίΓ/οοί;: n :u.·: vn τον ucenov *·. 
mi! κετυο nut τοιii· rivu: unudurETC&Tu: την εκπΛΤΗΐιιιοι; 

i) επώνρμο. όνομα γένους. σναμα{.τα) και ψευδώνυμα. 

Κ) ημερομηνία κα: τόπο; γέννηση:. 

ϋί) ιθαγένεια, 

iv) ΐ'ύλα : 

ι·) ιδιαίτερα αντικΕαιεΛ'ΐκύ και αιιιοκή q<uoix{: χαρακτη
ριστικά. 

vi) λόγο; τ η ; εισαγωγή: των στοιχείων urn πνστηιια. 

νϋ) προτεινόμενη ενέργεια, 

νϊϋ; προειδοποιητικό; κύιίκκός που να επισημάνει ιστοοί
κό οπλοφορία;, βιαιοπραγία; ή απόδραση;. 

Ουδέποτε περιλαιιβΟΛΌνται τα προσωπικά στοιχεία Γιου 
:Ώβηι(ϊ»ίΐι·\αιΐϊ στο όρθρο ό πριίιτΐ| ijoooii τι;; ουμβαπη: 
του Zinifiinv.ioi) τη; Ευρώπη: περί πρικπιιηίι ι : τον ατόιιον 
:Γ.·αίί<ι:_:ικ:': η : την uirroutm; CTurrnvunin προοώπικΊον 
:ιτα:ΥΓΐ·:ιν Πιΐι· ininvnuiMcc ΓΛΙΙ Ξτ»ιιπί5ηί·ι;γ«·ι οτι: 2> 
ϊι:νοι·ιιι.ιι<ιι· !·)3ΐ. εφεΞή; xu}.iiiMirvi; (uiiiiani; Ξτπιι
jlio'jij"··1"' ■""'■ !931«·. 

'■\η·::)ΐ> ; 

i. Ιτι:·7.,""; τ«ιν κοτηνοριών ι: έό:; ι·.·> nu· άρθρον ~· 
κ.κ.·ι:-/ι·Λ··ο<··.ιι:: οτο τΐν,ιιινειιιν.ό ιιύιπηιιΐ; ..iinotOOU'r.· . 
novo m : τον οκο3ο nayirrnminr,: κικ «vminyi:;. ηιιικρ^ι ".. 
ί η : π:::.ι:ΐ".'.(ΐλονΒΐΐπη; ι, noaiov ivjjyiuv. 
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2..J^t^v<nuκd·^tDv:πρ'oτtcroμ^oH:_ε^ΐρ■^ι^jn·■πoi, txyu
cffp">TU! στην παράγραφο 1. προσωπικά ατοιχεύχ οποιασ
δήποτε τ ιιην κατηγοριών ϊ}.έω; iv) τοι.'.ιχρβρου 3 δύνανται 
v«i περιλαμβάνονται στο τελωνειακό σύστημα πληροφο
ριών μόνον εάν υπάρχουν, κυρίως λόγιο προτέρων παρά
νομων δραστηριοτήτων, σοβαρέ; ενδείξεις πον οδηγούν 
στην υπόνοια άτι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει διαπρά
ξει, διαπράττει ή θα διαπράξει σοβαρέ; ποραβάσει; των 

' εθνικών νόμων. 

Άοβρο 6 

]. Εάν οι ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 5. παρά
γραφο; 1 πραγματοποιρ,θούν. οι ακόλουθε; πληροφορίε: 
δύνανται εν άλω ή εν .μέρει yc συλλέγουν και ναδιαβιβα

■ σΗούν προ; το παρέχον κράτο; μέλος: 

ι) ' το νεγονό; άτι τα αναφερθέντα εμπορεύματα, μέοιί
μπαψοράς, επιχειρήσεις ή πρόσωπα εντοπίστηκαν. 

ϋ) ιι τόπος, ο χρόνο: και η αιτία του ελέγχου, 

■ iii) το δρομολόγιο και ο προοριαμό;. 

νϊ} τϊι μεταφερόμενο αντικείμενα. 

νϊΐ) ιιι περιστάσεις κάτω οπό τι; οποίε: εντοπίστηκαν τα 
ειιπαρεύματα. τα ιιέσα μεταοοράς. η επιχείρηση ή τίι 
7UOUUSIQ. 

Όταν. συλλέγονται τέτοιε: πληροφορίες κατά τη btanjuio 
μια; διακριτική; παρακολούθηση;, πρέπει να λαμβάνοντα: 
μέτρα ΙΟΙΓΪΓ να μην διακυβεύεται η μυοτικότη; τη: παρακο
λοΐ'θηοης. 

2. Στα πλαίσια ενο; ειοο.ού ελέγχου πον αναφέρεται «το 
άρθρα 5 παράγραφο; ! δύνανται vr: ερευνηθούν πρόηιυπα, 
μέοα ιιπαφοοά: και αντικείμενα στην επιτρΓπόιιτνη έν.τα
οη. ούμιιωνα με τον; νόμου;, ρυθμίσεις και oiabixaoir: 
ίου κράτους μ'έλου; στο οποίο λαμβάνει χώρα η έρευνα. 
Αν ι: ηθικό: έλεγχο: όεν επιτρέπεται από τη vtmofirnu: 

. ενα: κράτους μέλου;. το Γ·· λόγω κράτα; μέλο; τον μπα
τηεπκι αι.·τοιχάτΐ!:; α" παρκτήηηπν ν.α: uvut;:uiia. 

Άοδοο 

' .να ενεργούν για τττν επίτευξη του σκοπού ποι· αναφέρεται 
«το άρθρο 2 παράγραφο; 2. συμφωνά με'του; νόμου:. 

■ «νίΐιχιΐΐειτ και όιαδικααίε; του η· λόγω κράτου: μέλου:. 

. 2. Κάθε κράτο; μελό; αποιπέλλει .σε κάθε άλλο κράτο; 
μέλο; και στην επιτροπή ταυ άρθρου 16 κατάλογο των 
αρμόδιων αρχών πον σΰιιψίμνα μτ·την παράγραφο 1 ορί

" VUVTIII να έχουν .άμεση πρόσβαση στο τελωνειακό σύστημα 
• πληροφοριών δηλώνοντας, για "κάθε αρχή. αε ποια στοιχείο 
όι'Λ·αται να έχει πρόσβαση και για ποιου; σκοπούς 

3. Παρά τις διατάζει; των παριχγράφοΓν 1 και.2. τα κράτη 
ιιέλη δύνανται να επιτρέπουν ομοφώνως την πρόσβαση 
mo τελωνειακό σύστημα πλήριιιΐ/οριών σε διεθνείς ή περι
φερειακού; οργανιομού^ Κ εν λόγω συμφωνία λαμβάνει 
τη μορφή πρωτοκόλλου τη; παρούσα; σύμβαση;. Κατά π] 
λήφή τη; απόφασης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 
κάθε αμοιβαίο διιχκανσνισμό και κάθε γνώμη τη ; κοινής 
ιπαπτεύουσα; αρχής, ποιι uvuif έριται ιττο άρθρο IS. ως 
προ; τ ψ επάρκεια τιον μέτρων προστιιαίας τιυν στοι
χείων. " 

!. Τα κράτη μέλη' δύνανται να χρησιμοποιούν στοιχεία 
ποι· έχουν ληφθεί από το τελωνειακό σύστημα πληοοφυ
ριών μόνα για τη σκοπό πον αναφέρεται στο άρδρο 2 
παράγραψα; 2' δύνανται, ιοιττόο». να κάνουν χρήση αυτών 
για διοικητικού: ή ιίλλου; ακοπον; μετά από πραηγούιιενη 
ιίΞ'ιΐΓοιοδότηση του κρότου; μέλου; το οποίο καταχώρησε 
ΤΙ: ιιταιχεία αυτά ιττο σύστημα και μ: την επιφύλαξη τιον 
όριιΐν που επιβάλλει. Τέτοια χρήση γίνεται" σύμφωνα με 
τιιι··; νόμου;, ρυθμίσεις και διιιοικαπίε; του κράτους μέ
λιΐνς το οποίο ζψά να νριριμιοποιήοει τα στοιχεία Γχυτά 
και πρέπει να λάβει υπόφη την αρχή 5.5 τη; σύσταση; F. 
iK7,i 15. τη: 17η: Σεπτέμβριοι· !957. τι;; επιτροπή; υπουη
γιΐιν uiv Συμβουλίου τι;; Ξιρώπι;;. 

2. Mr την επιφύλαξη ιιυν παραγράιρυιν i και  του παρό
ντα; άρθρου κα: τοι> άρθρου 7 παΐ)άγριιΐ|ο; 3. τιι στοιχειά 
ποι* έχουν ληφθεί από το τελωνεία:·.!·· συστηικ: πληραατ
οΐ!·ιν χρησμιοποιονντα: ιιόνον απ·:: τ:: (ΐριο^εί^ε: ε;:*.·α<:: 
niivrr xi'xhr κράτουι μέλους ο. cnnirz. ouut/^m: u: του: 
ιιικειάυ; votioi·;. nviiuicit'i: κι:: όιαοικαοίες. είνα: ααμύόιε: 
vi:.rvyi_p/oi>.' για ΤΙΓ·" επιΤΓνϊη "in· cxiivioi· που αναιχΐρετα; 
ιίΐι· ι ιρβρα 2 παρΐΓγραΐ |<!: 2 . 

2. Kacr κράτυ; ιιέ/.α; απιιι'τέ!^'.?: or >ιάθ: ύ-:ο κρατ::: 
μέλο: ΧΙΪΙ στη*. επιτροπή πον αναϋερντα: στο anuoc ΐτ· 
κι :ταλΐΓ;·ο τον·. αραόοιων αρχ··η' πον :vci ορίσει ουμχεων
ι:: τ:Γ.; runavnuim; 1. "  . . ' · . . 

iv) ταπρόσωπα που συνόδευαν το χιναζηταύιιενο πρόο»!
πο ή οι συνεπιβάτες ταη· μετα4.ορικών·μέοιιη·, 

ν) τα μέσα μεταφοράς που'χρηπιχκϊποάμπικαν. 
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4. ΣτοιχείαπρΛί^αω^ληφθέίαπά'τρ'τ^^^ 
πληροφοριών δύνανται, μετά από προηγούμενη άδεια του 
κρότου; μέλους που τα καταχώρησε στο. όύατημά και υπό 
του: όρου;· που έχει επιβάλει το' εν λόγω κράτο;. νο 
διαβιβάζονται για χρήση και άλλων εθνικών αρχών εκτό; 
εκείνων που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την πιιράγραφο 2. 
τρίτιο.· κρατών και διεθνών ή περιφερειακών οργανισμών. 
Κάθε κρότο; .μέλο; λαμβάνει ειδικά μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει τιιν ασφάλεια αυτών των στοιχείων όταν μετα

δίδονται ή παρέχονται σε υπηρεσίες εξωτερικού. Λεπτομέ

ρειες για τα μέτρα αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται στην 
. κοινή εποπτεύουσα αρχή που αναφέρεται nto άρθρο IS. 

• Άαθρο 9 

1. Η εισαγωγή στοιχείων στο τελωνειακό σύστημα πληρο

φοριών διέπεται από του; νόμου;, ρυθμίσει; και διαδικαοί

•ΐς του παρέχοντο; τις πληροφορίες κρότου; μέλους, εκτό; 
αν η παρούσα σύμβαση πρόβλεπα αυστηρότερε; διατά

rnc. 

AnSgo 11 

V. Μόνο το παρέχον τα στοιχεία κράτο; μέλος έχει το 
δικαίωμα νιι τροποποιεί, συμπληρώνει, διορθώνει ή δια

γράφει στοιχεία τι: οποία έχε: ειαάνει crc τελωνειακό 
σύστημα πληροφοριών. 

2. Αν ένα παρέχον κράτο; μέλο: διαπιστωθεί ή πληροφο

ρηΕεϊ ότι τα στοιχεία πον καταχώρησε είναι «νακριρή ή στ; 
καταχωρήθηκαν ή διατηρήθηκαν κατά παράβαση τη; 
παρούσα; σύμβασης, τροποποιεί, συμπληρώνει όιορ"6ι«νε: 
η διαγράφει ■ τα στοιχεία, και ενημερώνει σχετικά τα άλλα 
κράτη μέλη. 

3. Αν ένα από τα κράτη μέλη έχε: αποδεικτικά οταχεία 
οτι κάποια στοιχείο είναι ανακριβές ή ότι κιπαχωρήπΐικ: η 
αυλάσοπαι στο τελωνειακό συστηαα πληροφοριών κάτι: 
ταιράβααη τη: παρούσα: ούαβαση;. cviiuyntiwriTi· π:ιη;

vtrv XIJUTC: ιιέ.·.ος το συντοιιήτεηο ουνατην Τι·· τΐλΓυτ«ιι> 
ελέγχει τα η ληνι» στοιχεία και. cv είναι απαραίτητο, τι: 
όαιροωνει ύ τα διαγράφε: χωρίς κοθυστερυοη. Ξν πννενπι: 

. miarnijjvfi τι· άλλα κρατί*. μέλη γα» καίίΓ διάρ·.:»ιΓ.ι ι> 
βιι:νριιι·ν πον πραγιιατοποαιοε. 

2. Η χπήπη στοιχείων που λαμβάνονται, από το τελωνεια
κό σύστημα πληροφοριιόν. περιλιιμΚανυιιένης και κάθε 

. ενέργεια; πην αναφέρεται στο άρθρο 5 και προτείνεται 
από το παρέχον κράτο; ιιέλος! διέπετω από τον; νόμοι.·;, 
ρύθμισε:; και όιαδικασίτ; του κρότοι·: μέλου: που χρησι
μοποιεί (ΐι·τά TU στοιχεία, εκτό: rriv η παρούπα .σύμβαση 
προβλέπει αι·στηρότερε; διατάξει;, 

Άρθαα'ΐΟ 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τελωνειακή διοίκηση αρμό
δια σε rlivixo επίπεδο όαον aqορά τα τελωνειακό σύστημι: 
πληροφοριών. 

3. KaOr κράτο; μέλο; ανιιχιηνώνπ οτα άλλα την αρμόδια 
διοίκηαη που.αναφέρεται στην παράγραΐ)u [. 

Α. Αν. κατά την καταχώρηση στοιχείων στο τελωνειακά 
σύστημα πληροφοριών, ένα κράτο: μέλη: διαπιστώσει ότι 
η αναφορά τοι· έρχεται σε αντί&εση με μια προηγούμενη 
αναφορά ω; προς το περιεχόμενο ή την προτεινόμενη 
ενέργεια, ενημερώνει αμέοω; το κράτος μέλο; ποι· υπέβαλε 
την προηγουμένη αναφορά. Tc δύο κράτη μέλη επιχειρούν 
στη συνέχεια να επιλύσουν τοΐήτημα. I F περίπτωση δια

φωνία; ισχύει η πρώτη αναφορά ενιί) τα σημεία εκείνα τη; 
νέα: (Γ.'αΐ|ΐιηά: που δεν· έρχονται or ιιντι'Ηεπη καταχωρού

νται στο πί'οτημα. 

ί. Trnowirwov των διατάΞπον τ:;: παρούσα: ούιώαην,ς. 
όταν. ο:·' ένι: κράτος μέλας, ένα δικαστήριο η άλλη" αρμόίΗι: 
αρχή λάπι.: οριστική απόοαοί] για τρόποποίηοι;. ου'μπλή

ρυιση. όιοαίΐιιιοη ή δα:νραΐΓ,ύ στοιχείων τιιν τελωνειακού 
πυατήαατο: πληροφοριών, τα κράτη μέλι; ιινα.·.ομβα\·ο,.'ν 
ι::ιοι5αία τη" υποχρέωση να Γκτΐλπιονν την cnouuu'v 
αντί;. 3 π»οάϊ,*πιηΐ] πι·κριιυπη: ·ΙΠΙ;£Γ· im\ uimaoimv

δικαστηρίων ιι άλ/.ων :ιοιιοόιιι)". αρχύιν oiuiiiiumx.ni·.· κρι:

ιώ*ν ΙΙΓ.'.ΙΙΓ.·. ηνιιπεριλαμβανοιι.νιΐ!·. κα; fxrivmv πον avatjs'

ιΐίΓ.ται ιΐτ.ι an'.:nn 15 παραγοα·! ι::  ογΓΤ:ν.ι: nr <Ίΐορπι:ΐπ;ι ι· 
•Ήανραιί'.,.. Τ(: κρατο: ιι:λία: -κ:- :tni;v::"r' ::: Γ·.· ;.Ι·.·Λ·.·. 
ozsivy/s: '.·: ΛιανραΐίΓί ι:~< 1(· ^νιπ.ιιΐ!:: 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV 

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΓΓΟΙΧΕΙΩΝ · 

1 Ή διοίκηση αυτή είναι υπεύθυνη γιι: τη. σωστή λει-, 
τουργία τον τώωνε'ιάκόύ συστήιαπο: πληροφοριών στο 
κράτο; μέλο: και λαμβάνει τα μέτρα πον unaiTopvrui γαι 
να διάση-αλιαϋεϊ η συμμόριμυιιη προ; τ:; ίιιατάΞει; της 
παροΰοα; σύμβαση:. . 

http://oiuiiiiumx.ni�.�
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V; 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΗ rrOIXEIi'N 

Άρθρο Ω 

1. .Στοιχεία που εισήχθησαν στο τελιιβνειακό σύστημα πλη
QOtponitiiv ψυλκσσονΗΐι μόνο για τοχρονικό διάστημα που 
θεωρείται απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού είπα· 
γιογή;. Η ανάγκη δωτήοηοη; επανεξετάζεται, τουλάχιστον 
ετησίω;. από το παρέχον κράτο;μέλο;. _ .. 

2.' Το παρέχον κοάτο; μέλος δύναται, εντό; τη; περίοδοι' 
επανεξέταση;, να αποφασίσει να διατηρήσει TU στοιχείο 
μέχρι την επόμενη επανεξέταση αν η διίΓτήρηοή του; είναι 
ΐίπαραίτητη για του; σκοποί; yiu του; οποίου; εισήχθη, 
σαν. Με_την επιφύλαξη του άρθρου 15. ανδεν απο ικ ι 
σθεί οιπτήρηση. τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται αυτόματοι; 

.στο μέρα; εκείνο του τελωνειακού ιιιιστήματο; πληηαφ»
ριών όπου υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σύμφωνα με 
τιτν παράγραφο 4. 

3. Το. ■ τελωνειακό σύσπμια πληροφοριών πληροφορεί 
αιτιηιοπω; το παρέχον κράτο; μελό; για μια προγραμμα
τισμένη μεταφορά στοιχείων τοι> τελωνειακού συστήματο: 
πληροφοριών βάσει τΐ|; παραγράφου 2. με προειδοποίηση 
ενό; jiip/oc." ■ ' ■. 

4. Τα στοιχεία πον μεταφέρθηκαν σύμφωνα με. την 
παράγραφο 2 συνεχίζουν να φυλάσσονται για ένα έτο: 
κντά; του τελωνειακού συστήματο; πληροφοριών, αλλά. με 
την επιφύλαξη του άρθρου 15. πρόσβαση σε αυτά έχει 
μόνον ένα; αντιπρόσωπος,τη; επιτραπή;που'ανάα,·έ:ρέται 
mi) άρΗρο'Ιό η οι αρχέ; εποπτπα; παν αναφέρονται στο 
άρθοοιι 17 παράγραφο; 1 και οτο άρθρο Ι δ παράγραφο; 
1. Κατά χι] διάρκεια τη; περιόδου αυτί]; οι προανα^ερθέ
ντε; δύνανται να συμβουλεύονται τα στοιχεία μόνο χάριν 
ελέγχου τη; ακρίβεια; xui τη; νομιμότητα; του;, κατόπιν 
δε τιμίου πρέπει να διαγράφονται. · 

ΚΕΦΑΛΑΚΙ VI · 

ΠΡΟΓΓΑΧΙΑ ΠΌΙΧΒΡ.Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ 

Άοδοο 13 

1. Κάθε κρότο; μελό; που προτίθεται να λάβει στοιχεία 
προαωπικού χαροκτήρο οπό το τελωνειακό σύστημα πλη
οαψυηιών. ή vc TC ειοάγει στο εν λόγο σύστημα, πρέπει, το 
αργότερο ιιέχριτην έναρξη ισχύο; τη; παρούσα; σύμβα
ση;, να θεσπίσει εθνική νομοθεσία παν να εξασφαλίζει ένα 
επίπεόο nootmioic; Tim· στοιχείων προσωπικού χαρακτή
ρα τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που απορρέει από τι; 
αρχέ; τη: σύμβαση; Στρασβούργου τον 19S1. 

2. "Eve: κρότο; αέλο: μπορεί να λαμβάνει στοιχεία προσω
πικού χαρακτήρα από το τελωνειακό ούοτημα πληριη|·ο
αιών ή να τ:: εισάγει σ" αυτό μόνον όταν έχει θέσπιση τ:: 
διατάξει; γα: Tip.· προστασία ci'Tiiiv ίων ιηοιχείι·τ\'. παν. 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το κράτο; μέλι:: lit: r/n 
επϊπι;; οοίαε·. προηγουμένω; uu: ε(η,·ικί| εποπτεύουσα αρχή 
ή άρχε; ·τύμΐ|/υινα με το άρθρο 17. 

Ξ. Για ν.·; διασφαλισθεί η σωστή εφαριιογη TUT.· περί πρι·

αταιιία; _ στοιχείων διατάξεων τι·,: παρούσα: uviiEuii;:. ν
• τελωνειακό συστηιια πληροφοριών'θεωρείται οε κάθε κρό
τα; ιιέλι·; ω; εθνικό αρχείο στοιχείων υποκείμενο ι~:: 

*ε(Γ\·ιτί.έ; οΐ2:τάΞτ.ι: που ονααΐρονιιι: οτην παραγραιμ': i κ.·:: 
ο;· "y.i'iti;· αυστηρότερη διάταξη τη; παρούσα: σύμβαση:. 

ριΌιιίσει; και τι; δαιδικασίε; του. η χρήση στοιχείων προ
σωπικού χαρακτήρα του τελωνειακού συστήματα; πληρο
ιμιριιόν για σχ.οπό UJJ.O από. αυτόν που αναφέρεται οτο 
άρΐίρο 2 παράγραΐ(/θ: 2 είνιιι παράνομη. 

2. Στοιχεία δύνανται να αΛτινοαι^ινν μόνο γα: τεχνικοί:; 
ιικτιπυί'ε όταν η αντιγραφή π'ναι αναγ/.αία γα: άμεση 
FHEI'VU t ao τ^. αρχέ; που ΐΓναιρέρα\ται ατο άρθρο 7. Με 
την επιφύλαξη του άρθρου Ν παράγραφο; 1. στοιχεία 
προοιυπικον χαρακτήρα που ποάγοντάι από αίλα κράτη 
μέλη δεν. δύνανται vc αντιγράφονται' από το τελιυνέιακύ 
ι»<Γ.τΐ|ΐια rj.iiooi/xiouiiv or άλλα rfhixa αρχεία." 

1. Το δικαιώιιατα τΐιη· προσώπων to; πρα; τα στοιχεία 
πρόιΐιιίπικού χαρακτήρα τον τελωνειακού συστήματα; πλη
ijiniouuLiy. ιδιαίτερα τ:ι οικαΐωιΐι:· πρόσβαση; uuribv, 
αιΐκούΛτα: ούαι^ινα με τοι·; νόμου;, ηυσαίσει; κα: hiacs

•xiiair: τον κράτιΐυ: ιιέλοι·; οτο οποίο .γίνεται επίκ/.ηοη 
ι:ι·-(ΐιν T"jv 6i:aiti<juaTiHV 

Εάν προβλέπονται οίου; νόιιου;. ρυάιιίσει: και ouibix.u· 
nir: του Γ.διαοεπόιανϋΐ κράτον: ιιέλόν:. ιι ttmxi] ΖΜ· 
πτ.'νουοα unvi| πον siiqi/inrtai ιπιι άρθρο ΐ~ anintioiLi: 
αν πρέπει vc ννυιιττιιποιηΐίπ ι; πληροφορία, καθιι;: v.ti-. τ*. 
irinw.x-. 0ιι:όικππΐ:1 

I .Vh τη, επιφύλαξη τον αοΰροι· Κ nuncvyu.iM;; · κ;:'..·: 
κιιιπιι; ι^.'.α; οιαο<ί.αλϋι:Γ ό.ι. nviUHirvt; u: τ::υ: MIUOK;. 

;vr κρα.ο;. ΙΙΓΛΟ; nor ofv.iyp παριίογει τι: ·ονιπ:κ:: 
■~αινΐ'.:: αΠΟΟΐί .ν:: •ΛΊΙΙΠΤΟΠΟΙΙΙΙΙΙ: ι"ρι:/;"α. uiVvov Γι:ν εχί.. 
ποιη:·Λ:ναενιι:: ί";ήιιΐΓ: ι::ι· ni.or/ir.'yjiiijc; ιι;λο;την ruxu· 
ι «ι: VH :J:'K: itrni ■ ' " - . . 
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.._.— . l  [ E y c ^ ^ d T O : ^ ^ o ^ m b T J j t o t o υποβάλλεται αίτηση 
"— πρόσβαση; or στοιχεία, προσωπικού χαρακτήρα, αρνείται 

την πρόσβαση εάν αυτή μπορεί να υπονομεύσει την. τέλεση 
τουνομικον· έργου που καθορίζεται στην.uvuijaou σύμηοι
να με το άρθρο 5 παράγραφος 1, ή για να προιιτατεύαει τα 
δικαιώματα και τι; ελευθερίες άλλων.. Η πρόσβαση απαγιι
ρεύεται οπωσδήποτε, κατά την περίοδο διακριτικής παρα
κολούθηση; ή Euoi'jiiaycn]·: και αναφοράς. 

. 3. Σε κάθε κράτος μέλος, κάθε πρόσωπο ούναται, σύμφω· 
vu με "τους m i ισχύοντες νόμους, ρυθμίσεις και διαδικα
σίες, να επιτύχει τη διόρθωση ή τη διαγραφή· στοιχείων 
προσωπικού χαρακτήρα. που το αφορούν αν αυτά είναι 
ανακριβή ιος προ; τα πραγματικά στοιχείιι ή αν εισήχθη
σαν ή φυλάσσονται στο τελωνειακό σύστημα jaa)Ooq/oijitijv 
κατά παράβιισΐ] τον σκοπού που αναφέρεται στο άρθρα 2 
παράγραφος 2 της παρούσας σύμβαση: ή ιπο άρθρο 5 τη; 
σύμβαση; Στραα^ύργου του19S1." 

Α. Στην επικριίτεια κάθε κράτους μέλους, κάθε πρόσωπο 
δύναται, σύμφωνυ με τους εκεί ισχύοντες νόμους, ρυθμί
σεις και διαδικααίες να εγείρει αγωγή ή. αναλόγως της 
περιπτώσεως, vu προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου ή αρμό
διας αρχής βάσει τιον νόμων, ρυθμίσεων και διαδικασιών 
του οικείου κρύτου; μέλους σχετικά με στοιχεία προοωπι

Άρβοο )ό 

Ι. Συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από αντιπρόοώ
" που: των τελωνειακών δωικήσεων τατν κρατών μελών. Η 

επιτροπή λαμβάνε τις οποφάσεις της με ομοφωνία όσον 
αφορά τις όιατά|εις της παραγράφου 2 πράιτη περίπτωση, 
και με πλεμτψηφία δύο. τρίτων όσον αφορά τι; διατάζεις 
της παραγράφου 2 δεύτερη περίπτωση. Η Επιτροπή θεσπί
ζει τον εσωτερικό τη; κανονισμό με ouoquovia. · 

2. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη: 

— νια την ορθή εααρμογή τη; παρούοα; σϋμβασ·.}^ χωρίς 
να θίγονται οι εΐουοίε: τιον αρχών που αναφέροντω 
στο άρθρο Π παράγραφος 1 κα; στο άρθρο ΙΕ ηαικΊ
γραΐ|.<5: 1. 

Άυθοα Ι" 

':' KKS: κι.ιατιι; αελο: ορίζει ιιίι: ή περισσότερε: rfroxr; 
ΓλπΓ/.τικπ: ayv:::. υπενέυνπ; για την προστασία τι*»· στρ·.
χειων προσωπικοί'· χαρακτήρα, θ: οποιε: διενερνοι:·.· irvr
ΐαρτητο i:.r-r/o αυτών των στοιχείων που έΥ'»,ν wnirrunn;· 
υτι me ιτλιονειακο Λνοτημι: πληροΐίαρωι*. 

κοϋ χαρακτήρα που έχουν ειπαχθεί στα τελιονεαικό σύστη
μι: πληροφοριών και το.αφορούν, προκειμένου να: 

ι} οιαρΗώσει ή διαγράψει ανακριβή, ως προ; τα πραγμα
τικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. 

ii) 6ιορ(Ιι·ιοη ή διαγράφει στοιχεία προσωπικού χαρακτή
ρα που έχουν εισαχθεί ή αποθηκευθεί στο τελωνειακό 
αύιπημα πληροφοριιίιν κατά παράβαση τη; παρούσας 
σύμβασης. 

Ίι) επιτίχκ! πρόσβαση σε στοιχεία προοωπικον χαρακτή
ρα. 

ΐν) λάβει αποί.ηιιϊιοση σύιιφωνα ιιε το άοΐίοο 21 παηάνοα

Τα cvoi αιτούμενα κράτη μέλη uvu/χιμβάνουν, αμοιβαία
την ι;ποχρέωαη να εκτελούν "τις οριστικές αποϋπίαεις 
δικαστηρίου, ή άλλης αρμόδια; αρχής. ov|iq<uvu με τα 
σημεία i). ii) και iii) της παρούσας παραγράφου. 

5. Ο απαντώμΕνος στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 11 
παράγραι/ο; 5 όρο; «οριστική απόφαση». &εν συνεπάγεται 
καμία υποχρέωση οποαιυδήποτε κρατονς μέλους να ασκή
σει έϋεπη κατά απόφασης η οποία εκδόαιτκ? από δικαστή
ριο ή άλλη αρμόδια αρχή. 

— για τη σωστή οργανωτική και τεχνική λειτουργία του 
τελωντιάκού συστήματος πληροφοριών, λαμβάνει όλα 
τι: «vir/y.aia μέτρα για να διασφαλίζει τη σωστή ε^^αρ
μογη των μέτρων που καθορίζοντα: ina άηΗρα 12 και 
IV σε σχέση με το τελωνειακά σύστημα πληροφοριών. 

■ Για του; οκοπού; τη: παρούσα; παραγράφου, δύναται 
να rvri άμποη πρόσβαση και χρήιιη TIUV .στοιχείων ταυ 
τελωνκκικού συστήμίΐτος πληριιΐ|ιοριών. 

3. Η επιτοοπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Συμβούλιο, 
βάσει τ οι* τίτλου VI τη:'συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Ηγετικά ιιε την αποδοτικότητα και οωοτή λειτουρ
γία τον τελωνειακού ουστήματος πληροΐ| αριών, προβαί
νοντα; or «'.'στάσεις όταν απαιτείται. 

■5. Στις rnvaoir: ττ]ς επιτροπή; αισης συμμετέχει ΐ] ΕπιτρΓ

0·. ελτ/κτικτ; αρχέ: πρέπει. OUIHIJHV:I ΙΙΓ Τ:: a'.iitnniTrr; 
■ τ(τν.ν.ΐζ τ;ΐι·; vf)ucatou;;. νκ ΐ'ποπτπίοιη· xi« vu όανΐηνοιν 
i:vr.|m.mpi»'.·: ελιγχονς ώοτι να ήιαοΐΜίλίζον.· ότι ι· rr.r
ϊερναιϊιι: κα:' ίι χρήοιι στοιχείων nor q ιιλιιηοαντα: ιπο 
ΤΓ/.«·:νλΐΐ!κΓ· ουατημα ϊιληριιΐ|.{ΐιιιι·ι·.·'or·.· nuaahuilouv τά 
οικιιιΐ'ϋΐϋΐΐ'. του ενόιαηταόμΓνπΐ' .'ιωιΐιίιπιΐΓ: Γιι..· το άκοπα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI! 

ΘΕΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΧΙΟ 

ίΙΞΦΑΛΑΚι VII! 

ΕΛΕΓΧΟΙ "ΠΕ ΠΡΟΓΤΑΙΙΑΙ Τα\ ΓΤΟΙΧΕ1ΩΝ ΠΗΟΓϋΙΠΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
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ΑΜό.ο^6εγκιικέΓ^^έ^^ΰίΛ·1ωόοβ(Γοη οτο τελωνειχικί

. σύστημα πληροφοριών. .: 

2-.- Κάθε πρόσωπο δύναται να ζιττήοει από κάΒε. εΟνιχν· 
ελεγκτική αρχή νπ έλεγξα τα στοιχεία προσωπικού χαρα

κτήρα στο τελωνειακό σύστημα πληραραφιών ποτ το αφο

ρούν καΒώς και' το πώς έχουν χρησιμοποιηθεί ή χοηιΐιμο

πυιιπινται τα στοιχεία αυτά. Αυτό το όιχαύομιι διέπεται 
από τον; νόμους, τι; ούθιιίσεις και τις διαδικασίες τον 
κράτους μέλους στο οποίο διατυπώθηκε το αίτημα. Αν τ« 
στοιχεία έχουν εισαχθεί από άλλο xuirrac μέλος, ιι έλ»γχα: 
διεξάγεται OF στενή συνεργασίη με την εθνική ελεγκτική 
ιωνή αυτού του κράτους μέλους. 

Άρθρο'SS 

Ι.Συνιστάται "ίιια" κοινή ελεγκτική αρχή αποτελούμενη 
από δύο αντιπροσώπους κάθε κράτους μέλους πον προέρ

χονται από την αντίστοιχη ανεξάρτητη εθνική ελεγκτική 
αρχή ή αρχές. 

. 2. Η κοινή ελεγκτική αρχή ιισκεί .τα καθήκοντα της 
<iu]ii/'n)vci με τις διατάξεις της παρούιίας σύμβιίσης και της" 

Άρθρα 19 

1. Όλιι τα Ηναγκαΰ: διοικητικά μέτρα ασφαλείας λαιιβό

νονταται «ππ: ι 

ϊ) τις αρμόδιες αρχές των κρατιίιν μελών όοον αφορά τα 
τερματικά του τελωνειακού συστήματος πληπαΐ(Ό»ιών 
της χώρας τους, 

ii) Tirv επιτροπή του άοβρον In όσον αφορά τ:ι τελοινπιι

: κό σύστημα πληροφοριών και το τερματικά πον 
.'. συστεγάζονται με το ούστημίΐ και .χρησιμοποιούνται 
για τεχνικοί; σκοπούς και τους ελέγχους που ana;·. 
τούντα:' από την παράγραφο 3. 

1 Ξιοικότερα. ο αηιιόόιες αργέ; κι:; η επιτροπή τον 
άρθρον It: λαμβάνουν μέτρα ώστε: 

ιί vc εμποδίζουν κάθε μη ε=ηνπιι>όιπημένη άτοιιι> να 
Γ/ΤΙ π(ΐυσ[5υόι: στ:: εγκοτοατάσπ; ποι.χρήαιιιοποιο!

•.τι:. vui τ ην επεξεργασία των στοιχείων. 

σύμβασης Στρασβούργου του .1981. λαμβάνοντες υπόψη τη 
σύοταοη R (87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου I9S7 τη: επιτρο
πής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπη;. * · ■ 

?·. Κ καινή ελεγκτική αρχή 'rivui αρμόδια να εποπτεύη τη 
λειτουργία του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών, να 
εξετάζει κάθε δυσκολία εφαρμογή: ή ερμηνείας πον είναι 

. δυνατόν vc προκύψει κατά τη διάρκεια τη: λειτουργίας 
τον. νιι μελετά τυχόν προβλήματα αναφορικά με την άακη

. πη π]; ανεξάρτητη·; εποπτείας από τι: εθνικές, ελεγκτικέ; 
αρχές των κρατών μελών, ή χατό την άακηοη των δικαιω

μάτων πρόσβασης UTOUMV στο ούπτημα και να συντάασει 
προτάσεις για" εξεύρεση κοινών λύσεων στα προβλήμιαιι. 

'-.: Ποο; εκπλήρωση των, υποχρεώσεων της. η κοινή ελε
γκτική αρχή έχει πρόσβαση στο τελιονειακό σύστημα πλη
ροί] ι ίριών. 

5.' Οι εκθέσεις που συντάσσει η κοινή ελεγκτική αρχή 
διαβιβάζονται, στις αρχές στις οποΐε; οι εθνικές ελεγκτικέ; 
αρχϊς υποβάλλουν Ttc εκθέσεις του:. 

iii) να εμποδίζουν την μη εξουσιοδοτημένη ειααγιιίνή 
στοιχείων και κάθι μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, 
τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων. 

ιν] νι: εμποδίζουν τΐ|ν πρόσβαση σε στοιχεία τον τελω

νειακού συστήματος πληροφοριών από μη εξουσιοδο

τημένα άτομα μέσω συσκευών διαβίβασης οτο'.χείιβν. 

ν! να διασφαλίζουν ότι. όσον αυορά τη χρήση τον τελω

νειακού συστήματος πληροφοριών, α εξουσιοδοτημέ

να άτομα έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε στοί

vrii: yui τα οποία έχουν αρμοδιότητα. 

νί; να διασφαλίζεται ότι μπορεί να ελέγχεται κι:: νι: 
βερωώνεται οε ποιες αοχτ δύνανται να iinuBipaLf^

ντα; τα'στοιχεία iirnni οι·(;κει·ι.·ιν οιαβίδαοη: στοίχε■'
!'IV. 

νιι νι: όιασςτ.α/άίετα! ότι απορεί νι: ελέγχεται ΜΙ: να 
!:·εραιώ*.τιαι ΓΑ ΤΙΙΓ.· υατέπιο·'· ποια στοιχεία εισηχέη

ιιιιν στο τ;:λιιΐναακό OVIOTUUI: πληροφοριών, πιπε 
ιιπήχ&ιιοαν κα: iaii>JJOIOV. και να n.rr/ctw. 1; ou::·:''

vnnr. tiiiv πτοινείπιν (irTiiiv. 

v:i!·· νι: ιμποόίίπαι η μι; . ΓΞυυσιοήοτπιιενη uvttyvmC!·.. 
cwivoaiwV τροποποιηοη ή οιαγηαιί/ή τυιν ιποιχεων 

>.ι:τ·: τη δυϊρκεΐίΐ τη: όιιχίϋβαπν,: Tim κ::: ττ.ς iinotii.· 
._«':; *ιιΓ.· cvnixiiiv LTaltiriliiTiOV 

νι: ίΐιποδίζουν τιιν avu'ntuqv,. ι«·.*τινρ«Μΐ:ΐι. τραπι:ίιι:ΐ;· 
or ι; α··|.·αύ:επι οτυιχείυΓ.· και v."iit:;ia:*.m'·' ται·;. t;~:: 
11.: ι "Ξιΐ'Όΐιιόοτηιπ'ν:: άτοκα.' _ 

ΚΞ1ΆΛΑΙΟ IX 

ΑΤΦΑΛΣ1Α ΤΟΥ ΤΣΛίϊΝΕΙΑΚΟΥ Γ̂ ΤΤΉΜΑΤΟΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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3."Ήεϊκόθ3ΐή τον άρθρου 16 παρακολουθεί" την πρόσβο
•ση στο τελωνειακό ρύστημα πληροφοριών με σκοπό ΑΊΙ 
διακρψώσε.ι «ν.ο> έρευνε; που έγιναν ήταν νόιαμε; και 
έγιναν «πά εΞο^σιοδοτημένου: χρήστες Ελέγχεται τουλά
χιστον το Ι % όλων των ερευνών. Τηρείται αρχείο των 
ελέγχων «υιών εντό: του συστήματα;, το οποίο θα χηηαι
μοπυατιαι από ττ?ν επιτροπή του άρθρον.Ιό xcu τι; αρχέ; 
εποπτεία; που ανασύρονταιΌτα άρθρα 17 και IS μόνο γιο 
τόν ανιζιρεοβέντα πκοπό και θα Siavyiiq.rcuL μετά την 
πάροδο FCI ιιηνών. 

. : ; ' ■ · ' ' Άοβυο2υ 

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή του κρότου; μέλου; η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο Κ) πα;ικγραψο; !. είνα: υπεύθυνη 
'it: τα μέτρα ασφάλεια; που αναφέρονται οτο άρθρο 1.9. 
όσον aiwiori τα τερματικά πσν είναι .εγκατεστημένα στη 
χώρα τι];, τι; λειτσυργίε; επανεξέταση; πον αναφέρονται 
tno άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2. και τη σωστή ες··αρμογή 
τη; παρούπα; σύμβασης στο μέτρο ποι· είναι αναγκαίο 
σύμφωνο με τους νόμου;, ρυθμίσει; και διαδικασίες του 
οικείου κοάτου; μέλου;. 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 

ΕΥΘΥΝΕΧ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Αοθρο 21 

1. Κάθε κοάτο; μέλο; είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια, 
την ενημέρωση και τη νομιμότητα των στοιχείων που έχει 
εισαγάγει στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών. Είναι 
επίση: υπεύθυνο για την τήρηση του άρθρου 5 τη; σύμβα
ση: Στρασβούργου του 1981. 

2. Κάθε κρότο; μέλο; είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με του; 
νόμου;. ρυθμίσεις και διαδικασίες του για ζημία που προ
κλήθηκε σε πρόσωπο μέσω τη: χρήση; του τελωνειακού 
συστήματος πληροφοριών στο έδαφος τον. 

Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση που η ζημία προκλή
θηκε από τιι γεγονός ότι το παρέχον κράτο; μέλο; εισήγα

.γε ανακριβή στοιχεία ή τσ εισήγαγε κατά παράβαση τη; 
παρούσα; πύμβι.ιση:. 

3. Αν το κράτος μέλο; κατά του οποίου έχει εγερθεί 
αγωγή λόγω ανακριβών στοιχείων δεν είναι το παρέχον, τα 
οικεία κράτη επιδιώκουν να στ^/ωνήσουν vm την ενδεχό
μενη αναλογία τη: καταβληθείσα; αποζημίωση; που πρέ
πει να ΓπιπτρΗς:εί από το παρέχον προ; το άλλο κράτο; 
μέλο;. Τα ουμιρονηθέντα αυτά ποσά επιστοέςονται κατό
πιν αιτήσεω;.' 

1. Οι δαπάνες λειτουργία: και χρησιμοποίηση; του τελεω
νειακοϋ στ'σπ'ιματρς πληροφοριών από τα κράτη, μέλη στο 
ι',δαφό; του; βαρύνουν το καθένα ιιπό αυτά. 

L Όι λοιπέ; δαπάνες τη; παρούσα; σύμβαση;, εκτό; 
αυτών που είναι αρρήκτω: συνόεδεμέν::; με τη λειτουργία 
ίου τελωνειακού συστήματος πληιιοΐ|.ίΐριΓ>ιν προ; τον σκο
πό τη; εφαρμογής των τελιιΐνειακιόν ην. γεωργικών ρυθμί
πειον τη; Κοινότητας, βαρύνουν τα κιιΓπη μελί]. Το μερίδιο 
ίου καθενός καθορίζεται σε συνάρτηση με το λόγο του 
ιικαθάριιττιιιι εθνικού προϊόντα; του προ; το άθροιομα 
των ακαθαρίστων εθνικιίιν προΐιηαιον των κρατών μελών 
ίο έτο; ΠΙΙΓ προηγείται τον raw;: πραγματοποίηση: τιον 
ίιαπανών. 

Για τιπ;: σκοποί·; τη: εςΌρμογή; τη: παρούσα: παραγρά
φου, ίο; «ακαθάριστο εθνικό προϊόν» νοείται το οριζόμενο 
Γϋμαωνα με την οδηγία 89/ΒΠ/ΕΟΚ Εμρατόμ ταυ 
Σΐ!|ΐΕουλίοΐ' τη;13η: Φεβρουαρίοι· 19X9 για την εναρμόνι
Π] του καϋοριομού του ακαθάριστοι! rOvr/.ον προϊόντος οε 
τιιιέ: αγοράς (')·, ή σύμφωνα μ: κάθε πράξη τη; Κοινότη
τα; ποι: την τροποποιεί ή Tip· αντικαΗαιτά. 

Ο ΞΕ unit). !. 4V τη: 21. 2. !9Κ«. e. 26. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΛ1 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ηοϋατι 2j 

Οι πληροφορίες που παρέχονται auuq&ivu με την παρούσα 
ούμβαση ανταλλάσσονται απευθείας μπαξι των άρχων 
των κρατών μελών. 

2. Τα κράτη μέλι) γνωστοποιούν ιπιι Γενικό Γραμιιατέα 
του Ii'uikiwjtn: τη; Ευρωπαϊκή; ΈνωΜη: την ολοκλήρωση 
ΤΙΙΓ.' !ΐνι:·ν.ιικ>ιν για Tin· αποδοχή τη; παηιιϋπα: σύμβασης 
{uuhmuiiiniv σύμφωνα με τοι; αντιιπυποι·: «ΐ'ντογμιίΐι
"κού: Ttirr xavovr:. 

Anhtin 2-* 

) . Η'παηούοα σύμβαση "yivrru: εποόεκτί; απιι τ:: xnthn 
ιια.\). nuutijovt· Ur του: αντίστοιχου; συντασιατικού; tin:; 
κάνανε:. ~ · . ■ 

'■■. Κ suiiouuii ονιιβαοη tibrtui or ι..vi rvnn'r.:i.· uuio:: 
una την κατιϊ τηι πααάνραυο 2 ■η·ι.ΐΕΐι;ιιιιιιιν από in 
^uarc: \:Ϊ)Λ:Ζ πον πραέιϊι; "Firutiun .".τη oiaTrr.HKir avr. 
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Άοβρρ 25 

1.. Στην παρούσα σύμβαση δύναται να προσχωρήσει οποι
οδήποτε κρατο; καθίσταται μέλο: τη: Ευρωπαϊκή; Ένω
ση;. . . 

2. Το ν.ϊίιιενο της σύμβαση; στη γλώσσα τον προσχωροϋ
ντο; κράτου;. συντασσόμενο μερίμνη ταυ Συμβουλίου τη; 
Ευρωπαϊκή; Ένωση:, είναι αυθεντικό. 

?.. Τι: iryvoaipu προσχώρηση; κατατίθενται στο θεμα

τοφύλακα. · 

Α. Η ούμβαση τίθεται σε ισχύ έναντι προσχωρούντο: κρα
τάν; ενινήντα ημέρες μετά την κατάθεση του rr/oiiifaa 
προιιχώιιηση: ή κατά την ημερομηνία έναρξη; ισχύος τη: 
σύμβαση;, εάν δεν έχει ήδη τεθεί αε ιαχύ κατά τη λή?η τη; 
ΐίνιιπέοιιΐ πραθεομία: ενενήντα ημεριίιν. 

Άοβοο 2ό 

. 1. θεματοφύλακα: τη; σύμβαση; είναι ο Γενικό; Γοαμμα

τεύ; του Συμβουλίου τη; Ευρωπαϊκή; Ένωση;. 

2. Ο. θεματοφύλακα: δημοσιεύει οτην Επϊοηιιχ} Εφηιιεοίόα 
ΐιον·£ι·ρωπαόίών Κοινοτήτων πληροαιε; για ιιτ.αποοοχέ;. · 
προαχωρήσει;. δηλώσει; και επιφυλάξει;, καδώ; και xab: 
•ΛΐιΐΐΓΤοποίηση σχετική με τη αϋιιβαση.' 

Άρθοίΐ 27 

1. Οι διάφορε; ϊιεταξύ κρατΓιιν μελών σχετικά με την 
Γπμηνεία ή την εφαρμογή τη; παρούσα; σύμβαση; πρέπει 
νίί εξετάζονται, οε ένα πρωτιι στάδιο, στα πλαίοια τον 
Συμβουλίου, αύμι^ωνα uf τι; διαδικασία του τίτλου VI τιι; 
πννΠήκη; για την Ευρωπαϊκή Ένωση." προκείμενοι· να 
επιλυθούν. . * .· 

Εάν μετά την παρέλευση έξι μηνών δη· έχει μπορέσει να 
Ι'ιρεθεί λύση, οι διάδικοι μπορούν να φέρουν το θέμιι 
ενώπιον του Δικαστηρίοΐ' των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. . 

1 Οι διάφορε; μετα|ύ ενο; ή περισσοτέρων κρατών 
μελών και τη: Επιτροπή; των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
σχετικά με την εφαρμογή τη; παρούσα; σύμβαση; οι οποί
r; δεν κατέστη δυνατόν να ρυθμιστούν διά τη: διαπραγμα
τευτική; οδού ιιπορεί να παραπεμυ Οοϋν στο Δικαοτήριο. 
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~£n7e~de ίο cual, |os plenipotentiaries abajo nrmantes suscribcn el presents: Conyeniu.... 

Til bekrtertelsc hcra: har undertej;nede heaildm2:;jri.2cdr undrrskrever dennr konvemiun. 

Zu Urkund dsssen haben die unterzeichneten BcvoIIrnachrisren ihre Unrersehrincn unier dieses 
Ubereinkommen geserzt.. ' . · 

ΣΕ πίστωση των ανωτέρω, οι ιπογοάφηντΓ: πληιΐΡϊΐΗΐσίοι εΠκοιιν την vctoyouipi'i τοι; xinm too 
τιρ· πιιρούσα σύμβαση. 

In witness whereof, the undersigned PlenipmemiarifK havt· hereunto set "their hands. 

Ξη foi de quoi, les pleniporsntiaires soussignes onr appose leurs signatures au D2S de la presents 
convention. Φ ·' _ 

Oa fhianu sin, chuir Π3 Linchumhachtaigh duossinirhe a lamh lets an gCuinbhinsiun set). 

In rede di che, i plsnipotenziarf sortoscritti hannn npposto 1c loro firme in calce alia presente 
convenzione. _ . 

Ten blijke viaarvan de ondergerekende gevolmachtisden hun handtekening ondef deze ovcreen

kornst hebben gesteld. . . . 

Ern ft do que. os plenipotentiaries abaixo assinados spuscram as suas assinaturas nu final da 
preiente convencao. . · 

Tk:nan vakuurieksi alls rsainirut taysivsksise: rdusrajaf tr/a: aliekirioinanect taman yleissopi

rnu kse n. 

Til bekraftslse harav har underteckr.ade betullmakiigade timhuii underrecknar denna konven

tion. ' · 

Hedic en Bruselas, e! veimisei·; dc Julio d·. mi! novedenio.s noventa y cinie. er. un ejemplar 
unicc, en lenguas alcmaha. injlesa, canesa, esp.nhola, finrxa, irancrsa, griega, gaelica, Italians, 
neeriandesa, portuguesa y sue.a, cuyos textos son ίμΐ23Ίιτ«ηη· mitrnricos y que sera dcptisiradu 
en los archives de la Secretsria Genera! ce! Cnnsejc άζ la linii'm Europe:. 

Udfserdiget i Bruxelles den sekMjgryvende Jul: ni::er. ■hundred: o<; femoghslviriris, i έτ ckserhplar 
pa cansk. engeisk, finsk. fransk, graesk. trsk, iiahen.'k, nrderhndsk, portugisisk, spansk. svensk 
og tysk. hvjlkc teksrer alle har samme gyldighed. tig deponerr·; ι arkivm; ι Cicneralsekretanater 
tor Rade: for Der. Europsiskr Union. 

Cicschehcn zv Brusse! am seirhsunciwanzigsier. jui: neur.:ehnhunaeniunrundneuniip in ciner 
Lirschrift tn camscher, deuticher. enghsche:. iinnucher. iranztsstschei, pnechischer, inschiT. 
italier.isrher, niederlandischer, portugiestsoicr. schweaischer unc spanischer Spra^h·^, wohei 
irder Vvonlau: gleichermafien verhmdiiuh is:; c:r Ururhrin wirj irr. Archiv des Gencrakekrcta

riais des Ivates der Europaischen Umun hinteri·.·;:. 

'Ξ'.ιν,ν ~·Γ.~ ΒίνΛϊύζι. cti; ri>;:>oi ir. Ιούλιοι· ?i:j^ swiuxi'iijiti r^n'rvti; rvr.:. or rvt: lu'ivu 
ir.ntvrtt:. σιΐ)\ tivvJjxij. γύΜζΐή. γϊριιΐΓ.τ;·θ{. ήι:*.τ:.ή. £ΐ·.ιινί:<ΐ}. ιηλιηΌΐκη. ΙΟ~Ι:Υ:ΧΪ:. iiit/jxt;. 
ti/J.uvoizV;. ποητογϋλιχή. «οπιόική* κω i|.t*.v.tri"n«r, 7/aiiniiti. ι'ιλι: ht τα κείιιπι: εινιι: Ϊ£.ttn>Ι· 
miiimixt: y.u: v.utuTiisr.nu: tv.c iujg\u τι:: ΓΓνιχι:: rimiuicTric: tnr ZuuBou/jtv.· τη: Eii.«'int:r/.r.: 
iviiin;·,:. 

'. jisn·.· at Erjsei; or. the twcr.r. s:.\~h dr.v o: J.:i·. ::". thr vcir one rhousanc nin: huiiJriii anc! 
:::net>nvr 1:". ." smpir cr:g:r...i. ir. the Uaimh. !je:."h. Eririish. Finnish, rrend:. iiersiaii. Cirivk. 
irish. i:ai:ar.·. I'lirtupueie. Spanish anii Swestsi: :3r.s^asei, CJJ.". :ex: bs:ni:.caua!iy .!«:neneii. 
. c j " ttr:u::ts. remaining csntisiii'C 1" :r.·.· arihivr. i·: :nr Ciencr. >ei.is:5r:3: n: :a:· Cltiur.;:! u: ;iir 

. r.uii>r.ear. litncr.. " ' ' ' · . ·■_ ■ '  
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7*ra'iTs Jsruxellts, le vine'.six juillsr mi! ncu! cent auarrtvingrquinzr, en urrexemplaire unique, 
rn langues allemand·., angiaisc. d2n01.se. espagnole. rinncnse, rrancaist. prccqur, irlandaise, 
iraiiennc, nesrlandaise. portugaise ersuedois::. tous c=s iexres iaisan: egalsment rot, exempiaire 
qui «τ depose dan.s It.·:·, archive du Sfcfuwia: μίnrr.nl du Conseil de 1'Union europrenne. 

Arna dheanamh sa Bhruiscil. an scu la is rii.hr de luil sa bhliain mile nao: gcesd nocha a ciiig, i 
scrfohinn bhunaidh amhain sa Bhearla, sa Danmhairgh, san Fhionlainnis. s.i Fhrainds, sa 
Ghaeilge, sa Ghea/mainis, sa Ghreigis, inn lodaiLs. ian Ollainnis, .sa Phorraingeilis. sa Spdinnis 
agus sa tSualainnis agus comhudaras ης na tuacsanna i ngach ceann dr na ttran'gacha sin; 

'. deanfar an scribhinn. bhunaidh sin a thniscsadh ι girartiann Ardrunaiochr C'homhnirle an 
■Aontais Eorpaigh. . " 

Farro a Bruxelles, addi venrisei lucliu millenaveeenrunovantacinque, in unico escmplarc in lingua 
danese, iinlandese, rrancese. greca. insiesc, uiandesc. icaliana, olancese. purtoghess. spagnola. 
svedese e tedesca, i· rcsti di ciascuna di questc lingue facenti ugualmeme itdc, esemplarc
depositaro ncgJi archivi dc! segrerarinc» general? dvli'llnipne europea.

"Gecaan te Brusse!, de zesenrwinrigsre juli mrgenrienhonderd vijtennegenrig, in <·έιι exemplaar, in 
" de Desnse, de Duirse, de Engelse. dc Finsc, di'Fraas·.', deGriekse, de. lerse, dc ltaliaanse, de 

Nederlandse, de Portugese, de Spaansc en de Zwccdsc .taaL zijnde .allr teksren geiijkelijk 
authenriek, dat wordr nrcrglegd in het archicf van hct Secrerariaaigeneraal van dc Raad van 
de Europese Unie. 

Feicc cm Bruxelas. em vinte e seis de Julht? de mil novecencos e noventa t cinct), em exemplar 
unico, nas linguas alema, dinamarquesa, e::panhoia. nnlandesa, francssa, grs.sa, inglesa, irian
dess, Italians, neerlandesa. portuguesa *e Sueca, iazcndo iguaimentr i:'· todos ns rexios, 
depositado nos arquivos do SecretariadoGiiral doCnnselho da Uniiic Europeia. 

Tehry Brysselissa kahdentenakymmrnentenakuudentcna paivana heinakuura vuonns ruharyh
ceksansa^ayhdeksankymmenraviisi yhtena ainoana kappaleeaa englannic, espanjan, holiannin; 
iirin, Italian, kreikan, portugaiin. ransknn, ruotsin, sakssn, suomer. ja.tanskan kieiells kaikkien 
naiden teksrien oilessa yh:a"· todisiusvoimaise:. ja sr ralleretaan Euroopan unionin neuvosron 
paasirueerisTOn srkisrcion. ' 

Utfardac i Bryssel den cjugcsiartc juii nittonhundranirtioiem i en endn cxempia:, pa danska, 
enseislia, finska, franska, grekiska. ir!nnos.<a, iulisnika. nederiandska, porrugisiskn. spanska. 
svenska ocr. ryska. varvid aii: texter hr lik.i gih:gat oirli ccpdncrad i arkivsn vid'genrralsfkrsra
ria:e: to: Europeiska unicnens rnc. . . . . . . . . 

Pour it gouvernemem di> royaumc ύι· K:ij:ique 

Voor dc Regering van he: rioninkriji: Krigic 

http://d2n01.se
http://rii.hr
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. ̂ ^iiir^flic^Rsgiefuns^er Bundesr.cpubiik Deu.ischlnnd 

mV^. 

Γιπ τιρ κΐβέονηση τη; £λληνι>:ή; Δημοκρατία; . 

•Ι^νΛ^ Λ/ΛΡ 

Por c! Gofaierno ds! Rcino de Mioana 

Pour lr gouverncmeni at h R.cnuhhou£ frsncaise 

&A>. 

Th;tr c:ann KUMISS na hE^'cann' 

::u: ihr Ciovrrnmsar o:' lrriani» 

/ 
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.-^Eefcil-governoddinC^rubhlics italiann 

Pour le gouvemKncni uu prand-dudir d- Luxembourg 

/ 

Vobr ce RsserinE van hs; Koninkriik tier Nedcrianden 

■pr
 (

% /ξ- I*
7 

Fur d'.·.· Krpicrun;: err kcpuhlsk (istcrr-.-.L-h 

! / , 
\A ul. Mvi 

V . 
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-Eelui.-Governoica"rR"e"pu'blica I'urruguesa 

Λ^^^-μ 
Suomen halliruksen puolesrs 

■/iX#- £■. 
Pa svenska rsj;ering:ns vagnar 

C-U ·'.- L- / ^ 

For thf-Government cf ihi United Kingdom ol, Gnat Britain and Northrm Irsiand 

hszJw 
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.'■-■'.' ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ' 
-· - \(Αρθρο2) '■'■;■■'■'.■'■:;. 

41997Α0520(02) 
Πρωτόκολλο καταρτιζόμενο βάσει του όρθρου Κ.3 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για Την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών'Κοινοτήτων από το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις— 
Δήλωση σχετικά με την ταυτόχρονη αποδοχή της σύμβασης για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του 
πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης ρυτής από το Δικαστήριο-

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις -Δήλωση. ·~ - ' "· '" 
-----,-—κατΒ-εφαρμογή του άρθρου 2 _ 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 151 της 20/05/1997 σ. 0016 - 0028 
Χ M O R £ I N F O ■ TEXT: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : · 

.;..■■ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ καταρτιζόμενο βάσει.του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαςττήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αε προδικαστικέ·; αποφάσεις · *; 
ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΑΟΜΕΝΑ.ΜΕΡΚ ' ' * · ' 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ σχετικά με τις κατωτέρω διατάξεις, οι οποίες επισυνάπτονται στη 
σύμβαση: 

Αρθρο 1 ' . ' -

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο, υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο, να αποφαίνεται, με 
προδικαστικές αποφάσεις, επί της ερμηνείας της σύμβασης σχετικά με τη χρήση 
της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα. 

Αρθρο 2 . . 
1. Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί, με δήλωση στην οποία προβαίνει κατά την 
υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου ή οποτεδήποτε μετά την εν λόγω 
υπογραφή, να δεχθεί ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι 
αρμόδιο να αποφανθεί με προδικαστική απόφαση επί της ερμηνείας της σύμβασης 
για"την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και του πρώτου πρωτοκόλλου της. υπό. τις προϋποθέσεις που ορίζονται είτε στην 
παράγραωο 2 στοιχείο α) είτε στην παράγραφο 2 στοιχείο β). 
2. Κράτος μέλος το οποίο προβαίνει σε δή/.ωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 
μπορεί να καθορίζει: 
α) είτε ότι κάθε εθνικό δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους του οποίου οι 
αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα του εσωτερικού δικαίου μπορεί να 
ζητήσει από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποωανθεί με 
προδικαστική απόοαση σχετικά με ζήτημα το οποίο ανακύπτει σε υπόθεση που 
εκκρεμεί ενώπιον του και αοορά την ερμηνεία της σύμβασης σχετικά μετη "χρήση 
της πληροφορικής στον τελωναακό τομέα, όταν το δικαστήριο αυτό'κρίνει ότι μια 
απόφαση σχετικά με το θέμα,αυτο είναι αναγκαία -νιά την. έκδοση -της -δικής-, του 

. απόφασης 7 . - ; : . ' ' · . ; .''-.'.'. ~'■ .'.'"';..' ''·'■'·..'''·"* · . - -" ' '■'· ■ ·' ■-
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β) είτε ότι κάθε δικαστήριο, του κράτους αυτού μπορεί να ζητήσει από το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί με προδικαστική 
απόφαση σχετικά ^.ζήτ^αατο.οποίο ανακύπτει σε^^όθεση^πο.υεκκρεμεί. 

"ενώπιον .τοϋκαϊ άφορα την ερμηνεία της σύμβασης σχετικά με τη χρήση της 
πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, όταν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι μια 

·'" απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό είναι αναγκαία για .την έκδοση της δικής του 
απόφασης... '■■ ·._·. 

Άρθρο 3 . ; . . .··.·■ 
1. Το πρωτόκολλο για τον οργανισμό του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και ο κανονισμός διαδικασίας του τυγχάνουν εφαρμογής. 
2. Σύμφωνα με τον οργανισμό του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα, ανεξαρτήτως εάν προέβη ή όχι σε· δήλωση 
σύμφωνα με το άρθρο 2, να καταθέσει υπόμνημα ή γραπτές παρατηρήσεις στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις υποθέσεις των οποίων έχει 
επιληφθεί, δυνάμει τόυ άρθρου 1. ...____.„...:'.

• Άρθρο 4 
1. Το παρόν πρωτόκολλο γίνεται αποδεκτό από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. 
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στον θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των . . 
διαδικασιών που απαιτούνται από τους συνταγματικούς τους κανόνες για την 
αποδοχή του παρόντος πρωτοκόλλου, καθώς και κάθε δήλωση πού γίνεται κατ' 
εφαρμογή του 'άρθρου 2. . . . . 
3. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την 
κοινοποίηση, που αναφέρεται στην παράγραφα 2. εκ μέρους του κράτους το οποίο 
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ημερομηνία κατά την οποία το 
Συμβούλιο θα εκδώσει την πράξη για την κατάρτιση του παρόντος.πρωτοκόλλου 
και το οποίο διεκπεραιώνει τελευταίο τη διατύπωση αυτή. Ωστόσο, η'έναρξη 

. ισχύος του πρωτοκόλλου αρχίζει τουλάχιστον ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος 
της σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα. 

Αρθρο 5 
1. Το παρόν πρωτόκολλο είναι ανοικτό προς προσχώρηση σε κάθε κράτος που 
γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στον θεματοφύλακα. 
3. Το κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου στη γλώσσα του προσχωρούντος 
κράτους μέλους, το οποίο καταρτίζει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είναι αυθεντικό. 
4. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει, έναντι του. προσχωρούντος κράτους 
μέλους, ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου ' 
προσχώρησης του ή κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
πρωτοκόλλου, εφόσον αυτό δεν έχει ακόμα αρχίσει να ισχύει κατά την εκπνοή της 
εν λόγω προθεσμίας των ενενήντα ημερών·. _ 

Άρθρο 6 
Κάθε κράτος που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση: και προσχωρεί στη· 
σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών' 
Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 25 της σύμβασης αυτής, αποδέχεται τι: 
διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 

Άρθρο? ' '·■_ ."' ' . . 
•1. Κάθε κράτος μέλος το οποίο αποτελεί υψηλό, συμβαλλόμενο μέοο: μπορεί να 
προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Κάθε πρόταση

τροποποίηση: διαβιβάζεται στον θεματοφύλακα, ο οποίος .τη διαβιβάζει στο."
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. Συμβούλιο. ν "'·'··. 
2. Οι τροποποιήσεις αποφασίζονται από το Συμβούλιο, τοO]mio_qmxcxa-oxa 

.^^^βΟΣ!1ϋ^^^^--βπ0δ4χή ^ου^σύμφωνα- με. τους άντίοποιχθ"υϊ"σϋ\ααγματίκούς 
. τους κανόνες. . . . . . . " 

3. Οι τροποποιήσεις ο'ι. οποίες αποφασίζονται κατά τον τρόπο αυτό αρχίζουν να 
'"■""■'- ισχύουν σύμφωνα με τις διατάςεις του άρθρου 4. 

' Αρθρο 8 ' . ' ■ . . ·. . . · . · ■ ' ' · " 
1.0 Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο 

. θεματοφύλακας του παρόντος πρωτοκόλλου. . 
2. Ο θεματοφύλακας δημοσίευα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων τις κοινοποιήσεις, έγγραφα ή ανακοινώσεις που αφορούν το εν λόγω 
πρωτόκολλο. 

En fe de Ιο.cual. los plenipotenciarios afaajo firmanies suscriben el presente _. 
Protocqlb. -....--■- :— - ■ —— " Γ '"' -

Til bekrCftelse heraf har undertegnede befuldm^igede underskrevet denne 
protokol. - . . . ' 
Zu Urkund dessen hab'en die unterzeichneten Bevolkn5chtigien ihre 
Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. 
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή 
τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο. 
In witness whereof the undersigned'Plenipotentiaries have signed this Protocol. 
En foi de quoi, les pluiipotentiaires soussigiiis ont apposi leurs signatures au has 
du pnsent protocole. 
Da fhiam sin. chuir naLcnchumhachtaigh thvos-svnithe a lamh leis ah bPrcrtacal 
seo. . - . · · ■ - ; - ■ ' . ■' ' · - . . · . . · ■ 
In fede di che iplenipotenziari sqttoscritti hanno apposto le loro firme in calce al 
presente protocollo. " 
Ten blijke waarvan de onder.getekende'gevolrnachtigden Hun handtekening onder 
dit protocol hebben gesteld. 
Era ft do que. os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas 
no final do presente protocolo. 

- Τδπαδη vakuudeksi alia mainitut tSysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet 
t6mon pq)yi6kirjan> 
Till bevis ρε detta har imdenecknade befullmoktigade ombud undertecknat detia 
fφrdrag. 
Hecho en Bruselas, el veinunueve de noviembre de mil novecientos noventa y 
seis. en un "inico ejemplar, en lenguas alemana, dariesa. espapola. finesa. francesa. 
griega, inglesa. irlandesa. iialiana. neerlandesa, portuguesa y sueca. siendo cada 

- uno de estos textos igualrnente autiniico. 
Uditrdiget i Bruxelles. den niogryvende november nitten hundrede og 

- seksoghalvfems. i u exemplar ρε" dansk. engelsk. finsk, fransk, grisk. rrsk. 
. . iialiensk. nederlandsL ponugisisk. spansk. .sver.sk og tysk. icet hver.af disse 

teksier har samrne gyldighed. . . . 
Geschehen zu Brossel am neunuridzwanzigsten· November 
neunzehnhundensechsundneunzig in einer Urschrift in donischer. deutscher. 
englischer. fmnischer. franzosischer. griechischer. irischer. italienischer. 
niederlondischer. portugiesischer. schwedischer und spanischer Sprachc. \vobei 
ieder Wortlaut gleichermaien verbindlich ist. 
Έγινε στι: Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια.ενενήν·τα 

. έςί.-σε ένα μόνο αντίτυπο, στην-αγγλική, γερμανική, γαλλική, δανική, ελληνική, 
ισπανική', ιταλική, ολλανδική*, πορτογαλική:, σουηδική και φινλανδική-γλώσσα.. 
Όλα τα κείμεναεϊ\α\ε-ςίσου.αυθεντικά.' ."" ·..',.' - .-"" 

• Done at 'Brussels., this -twenty-nimh'day of November m the year one -thousand ' 

http://sver.sk
file:///vobei
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nine hundred and ninetysix. in a single original in the Danish, Dutch. English, 
' Finnish. French. German, Greek. Irish. Italian. Portuguese. Spanish and Swedish 
languages, each text being^qually..autheniic^ . ·
Fait ΰ Bruxelles, le vingtneuf novembre mil neuf cent quatreyingtseize. en un 
exemplaire unique, en langues allemande. anglaise, danoise, espagnole. finnoise. 
fram]ai$e, grecque, irlandaise, italienne. nierlandaise, pomigaise et suidoise. 
chaque texte faisant igalement foi. 
Ama dhianamh sa Bhruistil, an naoi la is fiche de Shamhain. myle naoi gciad . 
nocha a si, i scrvbhinn bhunaidh amhctin saBhiarla, saDanmhairgisl san 
Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmainis, sa Ghnigis. san Iodailis, 
san Ollainnis, sa Phortaihgiilis, sa Spainnis agus sa tSualainnis. agus comh'idaras 
ag gach ceann de na tiacsanna sin. · . · 

• Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonoyantasei. in unico 
esemplare in lingua danese. finlandese, francese. greca, inglese, irlandese. italiana. 
olandese. portoghese, spagnola. svedese e tedesca. ciascun testo facente 
ugiialmente fede.. 
Gedaan te'Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd. 
zesennegentig, opgesteld in tin exemplaar in de Deeiise. de Duitse, de Engelse. de 
Finse, de Griekse, de Ierse, de italiaanse, de Nederlandse. de Portugese, de 

. Spaanse en de Zweedse taal, zijnde elk der teksten gelijkelijk authentiek. 
Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e 
seiSj exemplar uiico, nas h/nguas alemy. dinamarquesa, espanhola,finlandesa. 
francesa, grega, iriglesa. irlandesa. italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, 
fazendo igualm'ente fi todos os textos. 
Tehty Brysseliss5 kahdentenakymmenenten5yhdeks5nten5 ρδίνδηδ marraskuuta 
vuonna tuhatyhdeks5nsataayhdeks5nkyminentokuusi yhten5 kappaleena 
englannin, espanjan, hoUannin, iirin, Italian, kreikan, pomigalin. ranskan, ruotsin. 
saksan, suomen ja tanskan kielellS, ja jokainen teksti on yhto todisrusvoirnainen. 
Utfordat i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex i ett enda 
original ρε danska, engelska, finska, franska. grekiska. iriska, italienska, 
nederlSndska, portugisiska. spanska. svenska och tyska sproken, vilka texter or 
likagiltiga. 
Pour le gouvemement du royaurne de Belgique 
Voor de regering van het Koninkrijk Belgil 
For die Resieruns des Kconisreichs Belgien 
> ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΊΓΡΑΦΗΚΟ> 
For reserinsen for Konseriaet Danmark 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 
For die Pvesierunc der Bundesrepublik Deutschland 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΕ~ΓΡΑΦΗΚΟ> . 
Για την κυβέονηση τη: Κ.ληνικήί Δη^κρατία: 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> " . 
Por el Gobiemo del R.eino de Esbapa 
>ΑΝΑΦΟΡΑ IE ΓΡΑΦΗΚΟ> ' 
Pour le souvememsm de la Ripublique fnu^aise 

. >ΑΝΑΦΟΡΑ IEΓΡΑΦΗΚΟ> 
Thar ceann Rialtas na hlireann 
For the Government oflreland 
>ΑΝΑΦΟΡΑ IE ΓΡΑΦΗΚΟ> 
Per il aoverno della Repubblica italiana 

. ΑΝΑΦΟΡΑ IE ΓΡΑΦΗΚΟ> . 
Pour le uouvernement du «randduchi de"Luxernbouru 

."··>ΑΝΑΦΟΡΑ IE ΓΡΑΦΗΚ.Ο> ; " · . . ; : ., 
Voor de reuerimivan hei Koninkrifk.der Nederlanden 

• ^ΑΝΑΦΟΡΑl|ΓΡΑΦΗΚΑ; " . ;, ::*. 
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For die Regieruna; der Republic <3>sterreich 
>ΑΝΑΦΟΡΑ IE ΓΡΑΦΗΚΟ> 
PeloL,GQv.ernodaR©piblicaioraiguesa■. · . " " ' """ 

^ΑΝΑΦΟΡΑΣΕΓΡΑΦΗΚΟ> "V  ' , 
^ Suornen halfituksen puolesta 
^Psfinskareserinaens v&snar" . '..:.·" 

>ΑΝΑΦΟΡΑΣΕ~ΓΡΑΦΗΚΟ> , 
. Ρε svenska regeringens vSgnar 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΉΚΟ> .. ■" : 
For the Government of the United Kinsdom of Great Britain and Northern Ireland 

• >ΑΝΑΦΟΡΑΣΕΓΡΑΦΗΚΟ> "* ■.'.■■■'■ 

ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με την ταυτόχρονη αποδοχή της σύμβασης για_ την προστασία 
των. οικονομικών συ μφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του.. 
πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης αυτής από το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις 
Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
συνερχόμενοι στα πλαίσια του Συμβουλίου, 
Κατά την υπογραφή της πράξης του Συμβουλίου για την κατάρτιση του = · 
πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της"σύμβασης σχετικά με τη χρήση της . 
πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών,  . 
Κοινοτήτων με προδικαστική απόφαση. 
ΕπιθυμώνταΞ να διασφαλισθεί μια'όσο το δυνατόλ αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη ερμηνεία της εν λόγω σύμβασης, μόλις αυτή αρχίσει να ισχύει. .· 
Δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να 
ολοκληρωθούν συγχρόνως και το συντομότερο δυνατόν οι εθνικές διαδικασίες για 
την αποδοχή τηε σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του πρωτοκόλλου που αφορά την ερμηνεία της. 
En fe de Ιο cual los plenipotenciarios abajo firmantes firman la presente 
declaraciqn. " 
Til bekriftelse heraf har undertegnede befuldmLgtigede underskrevet denne 
eridCring. 
Zu Urkund desSen haben die unterzeichneten Bevollm6chtigten ihre .. 
Urterschriften unter diese.Erklorung gesetzt. · 
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι ύπογράφο\τες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή 
του; κάτω από την παρούσα δήλωση. 
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Declaration. 
En foi de quoi. les plinipotentiaires soussigms ont apposi leurs signatures au bas 
de la pnsente dtclaration. 
Da fhian'i sinr chuir na Lonchumhachtaigh thvossvnithe" a lamh leis an Dearblu 
seo. 
In fede di che'i plenipotenziari soitoscritti hanno apposio le loro firme in calce alia 
presente dichiarazione. 
Ten bliike waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder 
deze verklaring hebben gesteld. · 
Em'fi do que. os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as respectivas 
assinaturas no final da presente declannryo. 
Tomon vakuudeksi alia mainitut toysivaltaisei edustajat oval allekirjoittaneei 
tomoiijulistuksen. . 
•Till beyis ρε delta"har underiecknade befuUrnoktigade ombud nndertecknat denna 
•fu>rklaring.  " ■ . "  .  _ .
flechp en Bruselas.el veimimieve de noyi embre.de rni.l novecientos noventa y' 
seis·. ··; }■'-'■■.'■ \\ \ '' ■■ . ' ' . ■ ' . ' : ·:■' - ■'■■' ■ . . . . 
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' Udfirdiget i Bruxelles. den niogtyvende november nitten hundrede og 
seksoghalyfems. 
Geschehen zu Brossel ani neunundzvianzissten November 
neurseh^uhdertsectisundneunzig. 
Έγινε στις Βρυξέλλες; στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα 
έςι. : ;■''' 
Done at Brussels on the rwentyninth day of November in the year one thousand 
nine hundred and ninetysix. 
Fait ΰ Bruxelles. le vingtneuf novembre mil neuf cent quatrevingtseize. 
Ama dhianamh sa Bhruisiil. an naoi la is fiche de Shamhain, mvle naoi gciad 
nocha a SL · 
Fatto a Bruxelles. addv veritinove novembre millenovecentonovantasei. 

. Gedaan te Brussel. de negenentwintigste november negentienhonderd 
zesennegentig. * ■ · · . · . 
Feitp em Bruxelas. em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa ε 

TehtyBtysselissS kahdentenak)'mmehenteri5yhdeksonten5 ρδϊνδηδ marraskuuta 
vuonna tuhatyhdeks5nsataayhdeks5nkymment5kuusi. 
Som skedde i Bryssel den tjugonionde november ninonhundranittiosex. 
Pour le gouvemement du royaume de Belgique 
Voor de regering van het Koninkrijk Belgft 
For die Regieruns des Kcpnigreichs Belgien 
>ANΑΦΟΡΑ ΣΕΤΡΑΦΗΚΟ> 
For regeringen for Kongeriget Danmark 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 
For die Regieruns der Bundesfepublik Deuischland 
>ANΑΦΟΡΑ ΣΕ~ΓΡΑΦΗΚΟ> 
Για την κυβέρνηση τη: Ελληνική: Δημοκρατία: 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ 
Por el Gobiemo del Reirio de Espapa 

.. >ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 
Pour le gouvemement de la Ripublique framjaise 
> ΛΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 
Thar'ceanri Rialtas na hlireann 
For the Government of Ireland 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 
Per il sovemo della Repubblica Italians 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ 
Pour le gouvemement du srandduchi de Luxembourg 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 
Voor de reaerins van het Koninkrijk der Nederlanden 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ 
For die Resieruns der Repiiblik ΦsteΓreich 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ>ΡΑΦΗΚΟ> 
Pelo Govemo da Repiblica Ponu»uesa 
>ANΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚ0> 
Suomen halliiuksen puolesia 
Ρε fmska re<2erinuens.vOsnar 
>ΑΚΑΦΟΡΑ ΙΕ~ΓΡΑΦΗΚΟ> 
Ρε svenska reuerinaens vosinar 
•ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΤΡΑΦΗΚΟ> 
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
>ΑΝΑΦΟΡΑΣΕ·ΓΡΑΦΗΚΟ> · Λ " " "''"'■ · 
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Διί^©^ικατίεφ_αραοϊΠΓΐοιι· άρθρου ■
Κατά την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου δήλωσαν ότι αποδέχονται την 
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών .Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2: . 
η Ιρλανδία και η Πορτογαλική Δημοκρατία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
2 παράγραφος 2.στοιχείο α) 7 
η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ελληνική Δημοκρατία: η Γα?|λική 
Δημοκρατία, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η ι 
Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β).. 

ΔΗΛΩΣΗ ' 
η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ελληνική Δημοκρατία, το 
Βασίλειο των Κάτω Χωρών και η Δημοκρατία της Αυστρίας, επιφυλάσσονται του 
δικαιώματος να προβλέψουν στην εσωτερική τους νομοθεσία ότι οσάκις 
ανακύπτει ζήτημα ερμηνείας της σύμβασης σχετικά με τη χρήση της ; 
πληροφορικής "στον τελωνειακό τομέα σε υπόθεση εκκρεμούσα ενώπιον εθνικού 
δικαστηρίου του οποίου οι αποφάσεις'δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα του ■'.', 
εσωτερικού δικαίου, το δικαστήριο αυτό είναι υποχρεωμένο να παραπέμψει το 
ζήτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. · · ·"' 
Το Βασίλειο της Δανίας και το Βασίλειο της Ισπανίας θα προβούν σε σχετική 
δήλωση (δηλώσεις) κατά την έκδοση της πράςης. * . · ·  " / ' 
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ΤΡΙΤΟΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 

''.·"■:' (Αρθρο 2) 

(Ποάζεις εγκριθείσες δυνάμει τον άοθοον VI τη; συνθήκη; yic την Ενοαχταΐκή Ένωση) 

. ΠΡΑΞΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

• ' τη; 12η: Μαρτίου 1999 

για την κατάρτιση, με βάση το άρθρο Κ3 τη: συνθήκη: vie την Ευρωπαϊκή Ένωση, του 
πρωτοκόλλου σχετικά με το πεδίο εφαρμογή: τη: νομιμοποίηση: εσόδων από παράνομε: 
δραστηριότητες στη σύμβαση σχετικά με τη χρήση τη: πληροφορική: στον τελωνειακό τομέα 
καθώς, και σχετικά με την προσθήκη του αριθμόν καταχώρηση:^των μέσων..μεταφορά:στη 
• ■·■  υΰμβάση 

• . (1999/C 91/01) % 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΚΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντα: υπόψη τη συνθήκη· για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο Κ3 παράγραφο; 2 
στοιχείο γ), 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ, σα, γιε λόγου: ομοιομορφία: των ισχυουσών πράξεων στον τομέα τη: τελωνειακής 
συνεργασία: ν.α: προκειμένου να ενιοχυθεί η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, είναι 
απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή: τη: νομιμοποίηση: εσόδων οπό παράνομε: 
δραστηριότητες και vc συμπεριληφθεί η κατηγορώ «αριθμό: καταχώρηση: των. μέσων, μεταφοράς» 
σας κατηγορίες δεδομένων, 

•ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ OTL καταρτίζεται το πρωτόκολλο, το κείμενο τον οποίον περιέχεται στο. 
παράρτημα και το οποίο υπεγράφη σήμερα από τον: αντιπροσώπου: των κνβερνήσεων των 
κρατών μελών τη: Ένωσης, 

ΣΥΝΕΤΑ την αποδοχή του από τα κράτη μέλη σύμφωνα με του: οικείους σχητογματιχού: "ίου: 
κανόνες. 

Βρυξέλλες, 12 Μορτών 1999. 

Για. το Σνμβούλιο 

Ο Ποόεόοος 

Ο. SCH1LY 
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"■■·: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . 

με βάση το άοθηο Κ3 τη: συνθήκη: για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογή: 
τη : νομιμοποίηση: εσόδων από παράνομε: δραστηοιότητε: στη σύμβαση σχετικά με τη χοήση 
τ η : πληροφορική: στον τελωνειακό τομέα καθώ: και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού 

καταχώρηση: των μέσων μεταφορά: στη σύμβαση 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ τον παρόντα; πρωτοκόλλου, κράτη μ£λη τη; Ευρωπαϊκή: Ένω

ση;. " ■ ■ · · . ■ · 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πράξη ισν Συμβουλίου τη; Ευρωπαϊκή: Ένωση; τη; 12η: Μαρτίου 1999, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύμβασηπου καταρτίστηκε βάσει τον άρθρου Κ3 τη; συνθήκη: για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σχεπκά με τη χρήση τη; πληροφορική; στον τελωνειακό τομέα ('), εφεςή: αποκαλούμενη «σύμβαση», 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΞΠ: 

ΆΟΘΩΟ 1 , 

Το όρθρο 1 αράνραψος 1 δεύτερη περίπτωση τη; σύμβα

ση:, τροποποιείται ως εξής: " · 

«— τη μεταβίβαση, μετατροπή,· · απόκρυψη ή 
συγκάλυψη τη: περιουσίας ή των προσόδων που 
προέχονται ή αποκτώνται αμέσως ή εμμέσως ή 

• χρησιμοποιούνται στη διεθνή παράνομη διακίνηση 
ναρκωτικών ή στις παραβιάσεις: . 

Ί) κάθε νομοθετικής, κανονιστική: και, διοικητι
κή: διάταξη: κράτους μέλους, γιε την εφαρμο · 
γη της οποίας είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 

·. αρμόδια η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους 
και η σποία αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά 
εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύ
σεις, περιορισμούς ή ελέγχου:, ιδίως βάσει των 
άρθρων 36 και 225 της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς 
κα: τους μη εναρμονισμένους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης, ή 

iij του πυνόλον των κοινοτικών διατάξεων και 
των συναφών κανόνων εφαρμογή: ot οποίοι 

" διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμε
τακόμιση κα: την παραμονή εμπορευμάτων 
κατά τι: εμπορικές μεταφορές μεταξύ κρατών 
μελών κα: τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ 
κρατών ιιελών. εφόσον πρόκειται για εμπορεύ
ματα'πον δεν υπόκεινται στο κοινοτικό κσθ?
στώς. κατά την έννσια.τον άρθρον 9 παράγρα
<j.c: Ι τη: αννϋήκη; για 'ψ ίδρυση της Ευρω

παϊκής Κοινότητα: ή εμπορεύματα που υπό
κεινται σε επιπρόσθετους ελέγχους ή έρευνες 
προκειμένου να'.αποκτήσουν τον κοινοτικό 
τους χαρακτήρα, ή 

iii) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπι
σθεί σε κοινοτικό επίπεδο στα πλαίσια της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς και των 
ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται για τά 
εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν από τη 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, ή 

ίν) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπι
σθεί σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τους 
εναρμονισμένους άδικους φόρους κατανάλω
ση: και το φόρο προστιθέμενης αξίας, επί των 
εισαγωγών, παράλληλα με τις εθνικές "διατά
ξεις περί της εφαρμογή: τους.» 

ΆοΟοο 2 

Οι κατηγορίες δεδομένων που απαριθμούνται στο άρθρο 
της σύμβασης, συμπληρώνονται με την ακόλουθη κατηγο
ρία: 

ix.l αριϋμϋς καταχώρησες των μέϋων μεταφοράς.;· 

Λοϋιιο 3 

Ι. Το παρόν πρωτόκολλο υπόκειται στην αποδοχή των 
κλαίων μελών. <nhi>{.uivt: μ: τονς οικείου: συνταγιιατικού: 
του: κανόνες. 

1 Τα κράτη. αέλη ίαηνπποιαυν οτο Χαρτοφύλακα την. 
.•.ήρωπη των 4)·Λϊίϋ)ν'συντα.γιιατικιϊη· κανόνων τους. 7 |L : 

τη·.' απούονή τον' παποντα: ποωτοκύλλου. ' 



3023 . 

3. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέ
ρες μετά την κοινοποίηση, που αναφέρεται στην παράγρα
φο 2. εκ μέρους του κρότου: μέλους'το οποίο είναι μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ημερομηνίας κατά την οποία 
το Συμβούλιο θα εκδώσει την πράξη για την κατάρτιση του 
παρόντος πρωτοκόλλου και το οποίο διεκπεραιώνει'τέλει?'· 
ταίο τη διατύπωση αυτή." Πάντως, τίθεται σε ισχύ το 
ενωρίτερο συγχρόνως με τη σύμβαση. 

Άρθρο 4 

1. Στο παρόν πρωτόκολλο δύναται ν α προσχωρήσει οιο

δήποτε κρότος καθίσταται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω

ΟΊΞ . ■ . 

2. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στο θεμα
τοφύλακα. 

3. Το. κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου στη γλώσσα 
του προσχωρούντος κράτους, καταρτιζόμενο μερίμνη του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό. 

4. Το παρόν πρωκόλλο τίθεται σε ισχύ έναντι προσχωρού
ντος κράτους ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατά. 
θέσης του εγγράφου προσχώρησης ή κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, εάν δεν έχει 
ήδη τεθεί .σε ισχύ κοτά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας 
των ενενήντα ημερών. 

Heche en Bruselas. el doce de marzo de mil novecientcs noventa y nueve. 

Udiccrdigct i Eruxelles, den tolvte mans nitten hundred: og nioghalviems. 

Geschehen zu Brusse! am zwohten Marz ne'jnzehr.hunderrneur.undnetrizig. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Μαρτίου χΟ».α εννιακόσια ενενήντα εννέα. 

Done si Brussels on the twelfth day ο: March in the year one thousand nine hundred' and 
ninetynine. 

Fait a Bruxeli.s, Is douzt mars mil neuf cent quatrevingtdixr.eui. 

Arna dhcsnamh s; Ehruiseil an cara !a diap, dz Mharea, mile naoi ccead ncach. r.ani. 

Fa::!:· a Bruxlles. addV dudici ma.zc millenuvec:ntonovan:anovi. 

Gedsan ir Brusse!. de nvaalfde maannegsntienhonderd negenennccentig.. 

F::t'.> em Bruxchs. err. doze de Marco d; mil'novecrmos c r.ov;n:a r no·.··»·. 

Tehty Bryssciissa icahdenienaiois:a paivan» maaliskuu'.a v'uonna tuhaiyhdcksisnsataayhiStfksan
kyr.:mcnia;/nd;ksan. · ' . 

io:r. akiaae ι Bryissi.»kv. tnliie raars piiipnhuadranniioaiii. '  ' . . . · 

/ 

..'■ '" · ... · Άοθρο.5 ■ 

Οιοδήποτε κράτος καθίσταται·μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και προσχωρεί στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 25 
της σύμβασης αυτής, αποδέχεται τις διατάξεις του .παρό
ντος πρωτοκόλλου.. · 

Άοθρο 6 

1. Τροποποιήσεις στο παρόν πρωτόκολλο μπορεί να προ
τείνει οιοδήποτε κρότος μέλος, εφόσον είναι υψηλό 
συμβαλλόμενο μέρος. Οποιαδήποτε προτεινόμενη] τροπο
ποίηση αποστέλλεται στο θεματοφύλακα, ο οποίος τη δια
βιβάζει στο Συμβούλιο. . 

2. Οιτροποποιήσεις θεσπίζονται' απότο Συμβούλιο, το 
οποίο συνιστά στα κράτη μέλη να τις αποδεχθούν σύμφω
να με τους οικείους συνταγματικούς τους κανόνες. 

3. Οι τροποποιήσεις που θεσπίζονται με αυτό τον τρόπο, 
τίθενται σε ισχύ σύμφωνο με το άρθρο 3. 

Άρθρο 7 

1. Θεματοφύλακας του παρόντος πρωτοκόλλου είναι ο 
Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή: 
Ένωσης. . 

2. Ο θεματοφύλακας δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημεοίόα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις· κοινοποιήσεις, πράξεις ή 
γνωστοποιήσεις που αφορούν το παρόν πρωτόκολλο. 
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Pour Ie gouvernemenr'tiij Royairtne dc Beigique 
Voor dc regering van hex Koninkriik Bclgie 
Fur die Regierung des Konigreichs Belgien ;■: · 

For regeringsn for Kqngsrigcr.Panrnark..--

Fur die Regierung eer Bundesrepubiik Deuschland 

' - = ) 

Tic την χυβέργηαη τη; Ελληνική; Δημοκρατία; 

η 
'ψν^;- κ^ 7 

Por e! Gofaierno del Reino de Espafia / / 



3025 

Four Is gouvernemeni dc la Republique.franeaise 

*s· 

Thar ceann Rialtas'na h&reann. 
For the Government o: Ireland 

γ ^ ^ 0<^QA^_ 

Per fl governo ddlz'Repubblia italiana 

A 

Pour le gouvernansn: du Grand-Du:h: d; Luxembourg 

Voor dr regrrirjj van hr. Koninkriik err Ncdrriandcn 

\ 

Ά 
\\ 

n&u \\\b^ 
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Fur die Regisrung dcr Republik Ostcrrcich 

Pcio Governo da Republics Portuguiss 

SUO.TIM bzlliiuksm puolssia 
Pi finsks re?:rin2tas vasnar 

-lx\ L-l 

Pi svenska riasrinctni visnar 

\y.<hj< υ 
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. · . ΔΚΛΩΤΕΕ . . . ■."■. '■ ' . ' . ' ' · ' " " 

1. Το Βασίλειο τη: Ισπανία: δηλώνει την πρόθεση του να συμπεριλάβει στοιχεία στο τελωνειακό 
σύστημα πληροφοριών αφού εξετάσει, σε κάθε περίπτωση, τις αρχέ: τη; νομική: ασφάλεια: 
και του τεκμηρίου τη: αθωότητα;, ιδιαίτερα όταν τα προ; υπαγωγή δεδομένα αφορούν 
φορολογικά θέματα. . · · 

' 2. Η Δανία δηλώνει ότι. καθόσο την αφορά, το άρθρο 1 εφαρμόζεται μόνο στα κύρια εγκλήματα . 
δυνάμει των οποίων η καθ' οιαδήποτε στιγμή αποδοχή κλοπιμαίων είναι κολάσιμη, σύμφωνα -
με τη δανική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του τμήματο; 191α του δανικού ποινικού 
κώδικα περί αποδοχή: κλαπέντων ναρκωτικών σε συνδυασμό με λαθρεμπόριο ιδιαιτέρα; 
σοβαρού χαρακτήρα. . 
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Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

■"·■ ν ;·..;, :,(Α.ρθρο.^).;'..:■ ■·- ; " -

{Πράτεις εγκριθείσες δυνάμε: του άρθρου. Vi της συνδπκης για την Ευρω/πώοΐ Ένωση} 

ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της δης Μαίου 2003 

για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί τη σύμβαση σχετικά με τη χρήση της 
πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα όσον αφορά τη δημ^ουργία_ c^r iou. φακέλων τελωνειακών 

_\ ερευνών 

(2003/C139/0H ' .. 

TO miBOYAIO ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. . 
Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη γιε την Ευρωπαϊκή Ένωση, cm ιδίως το άρθρο 34' 
παράγραφος 2 στοιχείο δ). 

την πρωτοβουλία τον Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατία; της Γερμανίας ε κ της Γαλλικής Δημοκρατίας ('), 

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου p), 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το τελωνειακά σύστηιια πληροφοριών το οποίο 
προβλέπεται στη σύμβαση για τη χρήση της πληροφορική; 

στον τελωνειακό τομέα Ρ) 9α πρέπει να χρησιμοποιείται, για την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετιχό με την ύπαρξη εγγράφων για 
διεξαγόμενες ή ολοκληρωθείσες έρευνες και για τον κατάλληλο 
συντονισμό ερευνών, ■ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ ότι θεσπίζεται το πρωτόκολλο το κείμενο του οποίου 
παρατίθεται στο παράρτημα, το οποίο υπέγραψαν σήμερα οι 
αντπρόσύίποιτων.κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

ΣΥΝΕΤΑ την αποδοχή του από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους 
αντίστοΓτουε συνταγματικούς τους κανόνες (4). 

Βουίέλλες, S Μαίου 2003. 

Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΚΣ 

Γνώμη r csoic βϊΟΓΛίώ&ηε; ctsc IS Δπτμορίομ 20G2· ώτν ί τρ -

iittnis 5nuaoiru2n rav Saimur. Ξοημιρϊό^..;' ■·'". ' . ' 

if. Κ ημΐοομήνρ cvaory; K?)pJot του πρωιοώΚλου uo όημόοίπΛη srrrv 
■ --sajjiiun ■ EomnsiSc Tji Εΰοωπαιεή; rvuerjs uc τη tppovrioc ττ | ί 
" vr-tcnc yptuiucrric; sou Σ-Λφουλίοιι. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

σύμφωνα με το άρθρο 34 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση το οποίο τροποποιεί τη σύμβαση 
σχετικά με τη χρήση.της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα όσον. αφορά τη δημιουργία αρχείου 

φακέλων τελωνειακών ερευνών 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ του παρόντος πρωτοκόλλου, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση'ν 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πρά£ητου Συμβουλίουτης ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςτης 8ης Μαίου 2003, · 

'ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙότΰ . '. \ ■ : ·..''■' \-■'■'■"■.'. V: .. 

- τ\ τελωνειακή συνεργασία στην "Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντική συνιστώσα του χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης,* ' ' ■ '  ■ ' ■ · " 

η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών των διαφόρων κρατών μελών· έχει καίριε σημασία 
για την εν λόγω συνεργασία, 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ τα συμπεράσματατουΕυρωπώκού Συμβουλίου του Τάμπερε της 15ης και Ι ίης Οκτωβρίου 
1999,.σύμφωνα με·ταοποία 

rτ. θα πρέπει να ααοπομ^θεί πλήρως η συνεργασία μετααι των αρχών των κρατών μελών κατά τη διερεύνηση: 

. . του διασυνοριακού εγκλήματος οχένα κράτος μέλος (σημείο 43 τω\· συμπερασμάτων), 

— θα πρέπει να επιτευχθεί οι όλη την Ένωση μια ισόρροπη ανάπτυςη μέτρων κατά της εγκληματικότητας με 
ταυτόχρονη προστασία της ελευθερίας και των νομίμων δικαιωμάτων των· πολιτών· κα: των οικονομικών 
παραγόντων (σημείο 40 των συμπερασμάτων·), και · 

— τα σοβαρά οικονομικά εγκλήματα έχουν ως αντικείμενο όλο και περισσότερο φόρους και δασμού; 
(σημείο 4? των συμπεοασιιάτων), 

ΕΧΟΝ ι Αϊ ΥΠΟΨΗ το γεγονός ότι το Συμβούλιο μ: το ψήφισμα του της 30ής Μαίου 200] για μια στρατηγική 
για την τελωνειακή ένωση {'): 

— συιιοώνησέ ότι ένας βασικός στόχος πρέπτ: vc είνα: η βελτίωση της συνεργασία; νζ σκοπό την 
•αποτελεσυατική καταπολέμηση της απάτη; κα: άλλων πράίέων που απειλούν την αοοάλαε των προσώπων 
κζ:~ων αγαθών. . · . ' 

— τόνισε ότι τα τελωνεία διαόραμαηΰουν· σηαανπκό ρόλο στην καταπολέμηση του διασυνοριακού 
Γ/κλήματος μέσω της πρόληψης, του rvrcnicuou και. στα πλαίσια των εθνικών αρυοδιοτήτων των 
τελωνειακών υπηρεσιών, μέοω της διερεύνηση; κο: της ποινική; δίωςη: των Γγκ)ν.πυατικώ·.· δραστηριοτήτων 
r iau;τομπ; της φ'οροόιαουνής. του snXu'jcro; χρημάτων και του λώρεμπυρίηυ ναρκωτικών c a άλλων· 
παοάνοιιων ποοίόντων. κα: 

 τονιοΓ οτι. β:.τεΛωνεχκες αρχές. ΐΔως·.\ϋνυ των πολΛαπΛων καίΐηκό'.των ποι1 τους ανατίθενται, OTCAOUV 
vs..ιργαΐηντα: τοοο c:' ΚΟΓ.ΌΤΪΚΟ πλαιοιο .CSP UC: στο πλαίσιο της ιεΛωνπακης ogycpycsicrt που 

■ π'οοβλέπ—αϊ στον —τλο V? τη; «ιΚάτήκης γ·α την Ξκρωπκκη Ένωση. · . · . . . . 

«•"ι ΈζΧ 1*!\τπ<15.0.2001.ΐ: 
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. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών, το οποίο δημιουργήθηκε δυνάμει της σύμβασης σχετικά 
με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τσμέαΟ), επττρέπη την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρατήρησης, αναφοράς, διακριτικής παρακολούθησης ή ειδικού ελέγχου 
(άρθρο 5 της σύμβασης), και ότι για κάθε επιπρόσθετο σκοπό πρέπει να δημιουργηθεί πρόσθετη νομική βάση, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι, επί του παρόντος, δεν ύπαρχο δυνατότητα ηλεκτρονικής και συστηματικής ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη φακέλων ερευνών ως προς διεξαγόμενες ή ολοκληρωθείσες έρευνες μεταξύ 
όλων των αρμοδίων αρχών, οπότε ούτε και συντονισμού τών ερευνών τους ωςαρμόζει, και ότι το τελωνειακό 
σύστημα πληροφοριών 8α πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι τα πορίσματα μιας αξιολόγησης των 'κοινοτικών βάσεων δεδομένων του τρίτου πυλώνα 
της ΕΕ μπορεί να καταδείξουν ότι υπάρχει ανάγκη συμπληρωματικότητας μεταξύ των συστημάτων αυτών; 

. ΒΓΠΜΟΝΤΑΣ ότι, :σε συνάρτηση με τηνεναποθήκευση, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τελωνειακό τομέα, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αρχές της σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την προστασία των προσώπων όσον αφορά την 
αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το σημείο 5.5 της σύστασης R (87) 15 της 
επιτροπής· των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 17ης Σεπτεμβρίου 1987, για .τη ρύθμιση της 
χρήσης .δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα, 

ΔΙΑΠΕΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι, σύμφωναμετο σημείο 48 του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 
3ης Δεκεμβρίου 1998, όσον αφορά την άριστη δυ\·άτή εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκηςτου.λμστερνται: 
για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Ρ), πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον και 
με ποιον τρόπο 3α μπορούσε η Ευρωπαϊκή Αστυνομία (Ευρωπόλ) να έχει πρόσβαση στο τελωνειακό σύστηιια 
πληροφοριών, ·\ · · . . . . ·. . .= 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

Άρνρο Τ 

Η σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελι*

νειακό τομέα (3) τροποποιείται ως εξής: 

1. Μετά το κεφάλαιο V παρεμβάλλονται τα ακόλουθε τρία 
κεοάλαια: 

οποίες διεξάγουν' έρευνα για ένα ή πλείονα ζροαωηα ή 
επιχειρήσεις, να γνωρίζουν τκ αρμόδιες αρχές άλλων κρατών 
μελών οι οποίες διεξάγουν ή έχουν διεξάγει έρευνες για τα εν 
λόγω τ.ρόσιύτια ή επτχειρήσπς, προκειμένου, βάσει πληροφο

ριών για την ύπαρξη φακέλων ερευνώλ, να επιτευχθούν οι 
στόχοι που αναφέρεται οτο άρθρο 2 παράγραφος 2: 

•ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Α 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ " 

3. Για τους σκοπούς του αρχείου, φακέλων τελωνπακών 
εοευνών, κάδε κρότος μέλος αποστέλλε: στα λοιπό κράτη 
μέλη και στην αναφερόμενη στο άρθρο 16 επιτροπή, κοτά

?\ονο σοβαρών παραβάσεων της εθνική; του νομοθεσία:. 

Άρθοο 12α 

1. Το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών περιλαμβάνει. 
ripcv των δεδομένων που αναφέρονται στο όρθρο 3. και τα 
δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν κεσάλαιο σε ειό·.κό 
αρχείο, ονομαζόμενο εφείής "αρχείο φακέλων τελωνειακών 
ερευνών". Με την επκυύλαξη των διατάϊεων του παρόντος 

"κεφαλαίου και των κεφαλαίων V Β κα V Γ. εφαρμόζσ.ια: 
επίσης οτο αρχείο φακέλων ερειτνώ·.· όλες οι διατάΐπς της 
παρούσας σύμβασης. 

0 κατάλογος αυτός περιλαμβάνε; μόνον παράβασης ~ο\. 
■πυωοούντα:: 

με τ.αινή ή μέτρο αοααλεία; στερητικά της ελευθέριας 
ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή 

— με πρόστιμο τουλάχιστο·'·' 15 000 ευμώ. 

2. Στόχος του αρχείου φακέλων ερευνών είνα: να rrrrprr.r. 
one αναφερόαενεε στο ac&oo Τ αρμάοιε; αρχτς τελωνειακών, 
ίρευνών ενός κράτους αέλρυς. ο: οποίες κινούν ερευνά ή_ ο: 

f;' ErC 31οτηί 2".Ί Kii'.'i.c. 3. 
■!t ΕΞ C ϊ<? της 2 ΐΓκ 19 "9; ο". ] . 
i.VEiC 3Γύ της *Γ.1 ί.ί.9Ρ;:ο." 3:. 

·?. Εάν to κράτος υέλος που οΐΏβουλεώτα: το αρχείο 
οεκέΛων ερευνών χρειάζεται περιοικντερες πΧηηοοιορικ vie 
ίο φάκελο ερευνών προσώπου ή . επιγείρηπής που trv. 
καταχωοιοπει. ζητε; τη συνδρομή του καταχωρίζοντος κοά

■θ!^ μέλους, βααα των; πράΞιων ~ερ.ί.αιιοιβαϊας euva'powjc,. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Β 3. Τα δεδομένα ησάγονται για περιορισμένο χρόνο, ούμτ 
φωνα μετρ άρθρο 12ε. 

ΛΕΓΓΟΥΡΠΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟ.Υ ΦΑΚΕΛΩΝ 
' ΕΡΕΥΝΩΝ Άρδρο12γ 

Άρδρο Πβ 

1. Οι αρμόδιες αρχές εισάγουν τα δεδομένο από τους 
φακέλους ερευνών στο. αρχείο νια τους στόχους του ~ 
όρθρου Ϊ2α παράγραφος 2. Τα δεδομένα αυτά αφορούν 
μόνον Τις κατηγορίες σχετικά με 

i) πρόσωπο ή επιχείρηση έναντι των οποίων διεξάγεται ή 
διεξήχθη έρευνα από την αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους, κατ 

— για το οποϊο/την οποία, βάσει της εθνικής νομοθε
σίας του οικείου κράτους μέλους, υπάρχουν υπο

• νοιες ότι διαπράττει, έχει διαπράξει, συμμετέχει ή 
έχει συμμετάσχει στην τέλεση σοβαρή: παράβασης 

' των εθνικών νόμων, ή 

για το οποίο/την όποια υπάρχει αναφορά σχετικά 
με το ότι μία εκ τω1.· παραβάσεων αυτών ·έχπ 
σημειωθεί, ή 

στο οποίο/στην οποία επεβλήθη διοικητική ή 
δικαστική κύρωση vie μία εκ των παραβάσεων 
αυτών, 

π) τον τομέα του φακέλου ερευνών, 

Ένα κράτος μέλος ..δεν υποχρεούται, σε συγκεκριμένη περί
πτωση, να κάνει την καταχώρισηόπως ορίζει το άρθρο 12β, 
εάν και καθόσον χρόνο η Γ.· λόγω καταχώριση βλάπτα τη 

• δημόσια τάξη ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ιδίως σε σχέση 
,με την προστασία των δεδομένων,. του ενδιαφερόμενου 
κρότους μέλους. . 

Αρθρο 22δ 

1. Η καταχώριση δεδομένων στο αρχείο φακέλων ερευνών 
και η ανάκληση τους γίνεται μόνο από τις αρχζζ »ου 
αναφέρονται στο άρθρο 12α παράγραφος 2. " 

2. . Κάθε ανάκληση στοιχείων από το αρχείο φακέλων 
ερευνών πρέπει να καλύπτε: απαραττήτως τα ακόλουθα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

ι) νια τα πρόσωπα: το άνομα ή/και το επώνυμο ή/κα; το 
γένος ή/και το ψευδώνυμο ή;και την ημερομηνία 
γεννήσεως, 

ϋ) για τις επιχειρήσεις: την εμπορική επωνυμία ή/Kc: την 
επωνυμία που. χσησιμοποιεί η επιχείρηση στις εμπορικές 
της δραστηριότητες ή/και τον .αριθμό ΦΠΑ. 

iii) το ονοματεπώνυμο, την ιθαγένεια και τα στοιχεία της 
αρχή του κράτους μέλους που χειρΠΙετα: τον φάκελο 
υαίί αε τον αοιόυό τον οακέλου. 

Τα οεοομενα των σημείων Γ; έως i::i καταγράφονται στο 
αρχείο χωριστά για κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση. Ζεΰϊεις 
ap)Tiiir.' δεν επιτρέπονται 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙ 

ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ! ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

'Λ>5οο I2r 

2. Τα οεόουενα ποοσωπικου χαρακτήρα που αναφερόντα: 
στην παράγραφο 1 αηαείο i: περιορίζοντα: στα ακόλουθα: 

νια τα ποοοωπα: το ετ.ώνίΛίο. γένος, uvouc >.α: ψευδώ

νυμο, την rjirpouqyic κα: το·.; τόπο γεννήσεως, την 
ιθαγένεια κα: το ούλο. ■ . 

για τ:ς επητιοηοΐΐς: ττ Γπων..··.Γ.α.~την επωνυύίε που 
χρησιμοποιεί η —·Λΐ:;)ηση .στις rinepn;r: τη;. 
οραστηρκπητΓς. τη·.· έοοα τη: επινεϊρηέπτ:.. κα: τρν

■ αοιθαό ΦΠ.·

1. Ο χοόνος εναποθήκευση: καθοοίϋετα· ρύυοωνα u: τ.·; 
νουοθετικές κα: διοικητικέ: διοτάίπ·; κα: διαόικααίε: του 
κράτους ι^λου: ποι· εισάνε: τα o:oour>u. ίϋττόοο. τα 
ακόλουθο νρσηκέ όρια. απρ την ημερομηνία εισαγωγή: τω'·· 
ςόοαένων στο οάκελο. ίεν υπεοΓιαίνη'.τα: rr.' ουδενΰ 

ο χρόνο: ιν.ατπρηση: των oroourvuv CHTTIKU μ: 
φακέλου: διεϊανοιτνω.· εριννΜν 6Γ. υπερβαίνε: τα τρ::: 
ετη. εάν δεν έχε; ΰίοπιοτΰόε: καμία παράβαση. Τα. 
.δεδομένα δια γράφοντα: νωρίτερα εοόοον err. περάσει 
rvc έτος από τη".· τελευταία ερευνητική πρά5η. 
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'_ . ϋ) τα δεδομένα σχετικά με φακέλους ερευνών., ο: οποίες 
οδήγησαν στη διαπίστωση παράβασης, και δεν έχουν 

. ακόμη καταλήξει σε καταδικαστική απόφαση, ή στην 
απαγγελία διοικητικής κύρωσης δεν φυλάσσονται για 
περίοδο άνω των έξι ετών. ' · . . " ' 

iii) τα δεδομένα σχετικά με φακέλους ερευνών, οι οποίες 
οδήγησαν ρε .καταδικαστική απόφαση ή σε πρόστιμο, 
δεν φυλάσσονται για περίοδο ά>''ω των δέκα ετών.' 

• .  2..  . Σε όλα τα στάδια ενός φακέλου έρευνας, όπως αναφέ
ρονται στην παράγραφο.. 1 ..σημεία ΐ).μ")καιϋί)ία.φ'η; 
στιγμής*"κατά τις νομοθετικές και διοικητικές διαταϊας 
τσνι καταχωρίζοντας, κράτους μέλους ένα πρόσωπο ή μια 
επιχείρηση εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 12β 
απαλλάσσεται από .τις κατηγορίες, τα δεδομένα του προσώ
που ή της επιχείρησης διαγράφονται αμέσως. 

·.  3.~ Τα αρχείο φακέλων ερευνών διαγράφει αυτόματα τα 
δεδομένα από την ημερομηνία, υπέρβασης των μέγιστων 
διαστημάτων φύλαξης των δεδομένων που ρρίΰει η παράγρα

φος 1.». 

Στο άρθρο 20, οι όροι «στο άρθρο 12 παράγραφο'. 1 
κα: 2» αντικαθίστανται από τους όρους «στο άρθρο 12 

. .παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο .12ί». 

'Λρυρο2 

1. Το -αρόν πρωτόκολλο γίνεται αποδεκτό από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους σα\ταγματικούςτους κανόνες. 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν οτον θεματοφύλακα την 
ολοκλήρωση των επαιτήσεω·.· που προβλέπουν ο: αντίοτοΓχοι 
συνταγματικοί τους κανόνες για την αποδοχή του παρόντος 
πρωτοκόλλου. 

3. Το παρόν πρωτόκολλο, 90 ηαέρες μετά τη σύαοωνα μ: την 
παράγραφο 2 κοινοποίηση από κράτος που είναι μέλος τη: 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το χοόνο έκδοσης της πράξη: το: 
Συμβουλίου για την κατάρτιση του παρόντος πρωτοκόλλου κα: το ■ 
οποΐοεκπληρώνπ ως όγδοο τη διατύπωση αυτή. αρχΰπ να ισχύε. 
για τα οκτώ αυτά κράτη μέλη. Αν όμως η σύμβαση δεν έχπ ττθε 
σε ισχύ τη%· ημέρα αυτή. το ζάρσ-\ πρωτόκολλο θα τε&ε: οχ ισχύ 
έναντ·. τώ\' οκτώ οικείων κρατώ\· μελών την ημέρα που η σύμβαση 
fie τεθεί c: ισχύ. 

-.. Οποιαδήποτε κοινοποίηση η οποία "αητσνεήα: από κοατο; 
αέλος μετά την παραλαβή της ονόαπς κοινοποίηση; nou έιτνεανεί

τα: tori την παράγραφο 2..θα έχει το anor£\coua.OT_'90 ηύερε: 
.uric.TTj μεταγεν'στερη αυτή κόη·οποίηστκτο παρόν πρωτόκολλο 
upvien να ισχύ^· μτταξϋ. αυτού, τοϋ .κράτους μέλους και,των. 
κρατώνμελών vie τά οποία ισχύει ήδη το πρωτόκολλο.'. .;; ; 

5. Τα κράτη μέλη εισάγουν στο αρχείο φακέλων τελωνειακών 
•ερευνώι· μόνο στοιχεία τα οποία καταγράφηκαν στο πλαίσιο 
έρευνας μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου. 

Άρβρο 3 

. 1.' Στο παρόν πρωτόκολλο δύναται να προσχώρησα οιοδήποτε 
κράτος καθίσταται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσχωρεί 

• στη σύμβαση. ...„·...' _■■■■ ■ 

2. Το κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου στη γλώσσα του 
προσχωρούντος κράτους, συντασσόμενο από το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό. 

3. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται οτον θεματοφύλακα. 

4. · Το παρόν πρωτόκολλο άρχιζε;, να ισχόα έναντι κάθε 
προονωρούντος κράτους μέλους ητνήνταημέρες μετά την ημερο

. μηνία κατάθεσης της πράξης προσχώρησης ή κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, εάν το τελευταίο 6εν 
έχει ακόμη αρχίσει να ισχύει κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου 
των ενενήντα ημερών. και υπό τόν όρό'ότι ησυμβαση έχει αρχίσει 

 vc ισχύει ■ έναντι αυτού. ···"■ 

Χοθοσ 4 

Κάθε κράτος που καθίσταται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προσχωρεί στη σύμβαση σύμβωνα υε το άρθρο 25 αυτής, una 
τη\' έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, θεωρείται ότι 
προσχωρεί σε αυτή, άπω; τροποποιήθηκε από το ιίαοον πρωτό
κολλο. 

'Αρίφφ 5 

Ο Γενικός Γρα^ιατέας του Συμβουλίου τη; Ευρωπαϊκής Ένωση; 
είνα: χματοούλακαςτου παρσ\το;~ρωτοι:όλλσι.·. 

Ο Ρε^ατοφύλακας δημοσίευε: στη·.· Επίσημη Ξσπμεόΐύα τη; 
Ευρωπαίο;; Ένωσης ΠΛηροφοοίεε νια την πρόοδο των εγκρίσεων 
ποοσχωρήσεων και όηλώαεων καθώς κα: νια κάθε άλλη ανπκοίνωίίη 
οντπκα με το παρόν πρωτόκολλο. 

Ενν. 5τις Βρυξέλλες, στι; οπώ βίαιου δύο γϋ.ιάόε: τοία. cz 
■ rvo ^ονο# αντπυπο. στην αγγλική, ναλλική. γερμανική, ιονική. 

ελληνική. ιρλανοική. ισπανική. πα\Λπή._0Αλσ.·ς^.'ποτ:οναΛ!ΐ;:.. 
• οουίιίιεή και βιγΛανόική γλώοσα. όλε όε τά κείυτνα ίΚ·α: iiioa:: 

αυθεντικά *'αι κατατίθενται'στα αρχεία τηςΓενική; γραμματεία·; 
ντου. Συ^^υλίοι.· της Ευρ^άίκή·;; Ένωσης.; ' . ■ ' . ' 
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.. . ? · . : : ΠΈΜΠΤΟ::'ΠΙΝΆΚΑς · . . . . ' · 
. (Αρθρο 2V 

41995Α1127(04) 
Συμφωνία για την προσωρινή εφαρμογή, μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής 
στον τελωνειακό τομέα που βασίζεται στο άρθρο Κ-3 της συνθήκης για την 

. Ευρωπαϊκή Ένωση . 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. C316[της 27/11/1995 σ. 0058- 0064 

I MORE INFO TEXT: ' 

ι ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την προσωρινή εφαρμογή, μεταςύ ορισμένων κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον 
τελωνηακό τοιιέα που βασίίεται στο άρθρο Κ.3 της ■συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

.Ένωση (95/C 316/04) * . ■ ' ■ ' . 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,' 
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ. ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. 

. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. " 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ. 
Η ΙΤ.ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ.ΊΙΑ. 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΫΓΚΑΤΟ Τ ΟΥ ΛΟΥ'ΞΕΜΒΟΥΡίΌΥ. 

' ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. 
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, .' 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΛΣ, 
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ' 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ^ · . 
κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη'σύμβαση σχετικά με τη χρήση της 
πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, στις 26 Ιουλίου 1995 που βασίζεται στο 
άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατωτέρω αποκαλούμενη 
«σύμβαση», 
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή η 
σύμβαση 7. ' 
ότι, κατά τους όρους του άρθρου Κ.7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
διατάςεις του τίτλου VI της εν λόγω συνθήκης δεν εμποδίζουν την καθιέρωση ή 
την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ δύο ή. περισσοτέρων κρατών 
μελών, εφόσον η συνεργασία αυτή δεν αντίκειται ούτε παρεμποδίζει τη 
συνεργασία που προβλέπεται από τον τίτλο IV της συνθήκης αυτής 7 
ότι η ενδεχόμενη προσωρίλη'εοαρμόγή, μεταςύ ορισμένων κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης δεν αλτίκειται ούτε παρεμποδίζει τη 
συνεργασία που προβλέπεται από τον τίτλο V] της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. . ·' 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ; ' . ·  ' . . 

 Άρθρο Γ _ \vr-r:.;:"y':: ■ .·'■■ ~ . ' . ' " · ' ' . '-Ί\....;· :. ;. <■..;.'' ' 7 . ' ' . ■ 

\ ' . - ■ · ■ ■ " ■ " ■ ■ · ' 
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Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: 
 ως «σύμβαση» νοείται η σύμβαση σχετιχά με τη χρήση της πληροφορικής στον 
τελωνειακό τομέα, που^ασ^εταχ^στο^άρθροΚοίτηςσυνθήκηςγια την· 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 
 ως «υψηλά συμβαλλόμενα μέρη» νοούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που είναι μέρη της σύμβασης, 
 ως «μέρη» νοούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέρη της 
παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο 2 
Η σύμβαση εφαρμόζεται προσωρινά από την πρώτη ημέρα του τρίτου, μήνα ππου' 
ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου έγκρισης, αποδοχής ή επικύρωσης της 
παρούσας συμφωνίας από το όγδοο υψηλό συμβαλλόμενο μέρος που προβαίνει 
στην ενέργεια αυτή. μεταςύ των υψηλών συμβαλλόμενων μερών που είναι μέρη 
της παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο~3" 
Τα μεταβατικά μέτρα που είναι αναγκαία για να μπορέσει να εφαρμοσθεί 
προσωρινά η σύμβαση λαμβάνονται διά κοινής συμφωνίας από τα υψηλά 
συμβαλλόμενα μέρη μεταςύ των οποίων εφαρμόζεται προσωρινά η σύμβαση, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τα λοιπά υψηλά συμβαλλόμενα μέρη. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου προσωπρινής εφαρμογής, τα καθήκοντα που έχουν 
ανατεθεί στην προβλεπόμενη από το άρθρο 16 της σύμβασης επιτροπή 
εκτελούνται από τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη τα οποία αποφασίζουν από 
κοινού σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η 
παράγραφο: 3 του άρθρου 7 και το άρθρο 16 της σύμβασης δεν μπορούν να 
τεθούν σε εφαρμογή κατά την περίοδο αυτή. 

Άρθρο 4 
1. Η παρούσα συμφωνία ανοίγα προς υπογραφή από .τα κράτη μέλη που 
υπογράφουν τη σύμβαση. Υποβάλλεται σε έγκριση, αποδοχή ή επικύρωση. 
Αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση 
του εγγράφου έγκρισης, αποδοχής ή επικύρωσης από το όγδοο υψηλό 
συμβαλλόμενο μέρος που προβαίνα στην ενέργεια αυτή. 
2. Ω: προ: οποιοδήποτε υψηλό συμβαλλόμενο μέρος που καταθέτει το έγγραφο 
έγκριση:, αποδοχή: ή επικύρωσης μετά την ημερομηνία αυτή. η παρούσα 
συμφωνία αρχίίει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την 
ημερομηνία της κατάθεσης. 
3. Τα έγγραφα έγκρισης, αποδοχή: ή επικύρωσης κατατίθενται στο Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίο; ασκεί εν 
προκειμένω καθήκοντα θεματοφύλακα. 

Άρθρο 5 ' 
Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε ένα μόνον αλτίτυπο στην αγγλική,, 
γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, 
πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική· γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου 
αυθεντικά. Κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου τη: Ευρωπαϊκής 
Ένωση: ο οποίο: διαβιβάζει κυρωμένο'αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος. 

. Άρθρο 6 ■ - . ' [ ' . 
Η παρούσα συμοωνία παύει vu ισχύει μόλις τεθεί σ·Γ. ισχύ η σύμβαση. 
En fe de Ιο cual. los plsnipoienciarios abajo firmames suscribsn e! presenie 
Convento. · . . ' / . · 

Til bekrCftelse heraf har underitgnsd.e befuldmlgiigeds underskrevei denne 
. kbnv'erkion.:.·■.. ... :

 :. ■-■■■;, ■ . .·' .'  .". . ■' ' " ' . ' . 
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Zu Urkund dessen haben die unierzeichneten Beyollm<5chtigten ihre 
Unterschriften unter dieses abereinkommen gesetzL 
£ε τηστωο^-τ^Όν^^^ έθεσαν την υπογραφή ' " '" 
τους κάτω από την παρούσα σύμβαση. 
In.witness whereof, the .undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their 
hands. ' 
En foi de quoi, les plinipotenti aires soussignis orit apposi leurs signatures au bas 
de la prisente convention. 
Da fhian'i sin. chuir na Lanchumhachtaigh mvos^svnithe a lamb leis an · 
gCoinbhinsiih seo. 
Infede di che. iplenipotenziari sottoscrittihanno appostoleloro firmein c a k e 
alia presente convenzione. 
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachiigden hun handtekening onder 
d'eze overeenkomst hebberi gesteld. · 
Em ft do que. os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas 
no final da presente. conyenrryo - . : ■■ - —- :' ~ : 

' T5m5n vaikuudeksi alia mainitut' toysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet 
ίδιτιδη yleissopimukseh. 
Til bekroftelse h5rav har undertecknade befullm5ktigade ombud undertecknat 

• denna konvention. 
Hecho en Bruselas. el veintiseis de julio de mil nqvecientos novenia y cinco. en un 
ejemplar vnico. en lenguas alemana; inglesa, danesa, espapola. finesa. francesa. 
griega, gailica. italiana, neerlandesa. portuguesa y sueca. cuyos textos son 
igualmente autinticos y que sera depositado en los archivos de la Secretarva · 
General del Consejo de la Union Europea. 
Udiilrdiget- i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems. . 
i it eksemplar ρε dansL engelsk, finsk. fransk. grCsk. irsk. italiensL nederlandsk. 
portugisisk. spansk, svensk og tysk. hvilke teksier alle har samme gyldighed, og" 
deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rsdei for Den EuropLiske Union. 
Geschehen zu Brossel am sechsundzwanzigsten Juli 
neunzelinhimderffonfundneunzig in einer Urschrift in donischer. deutscher. 
englischer, finnischer, franzcpsischer. griechischer. irischer. italienischer. 
niederlondischer. pormgiesischer. schwedischer una spanischer Sprache, wobei 
jeder Wortlaut gleichermaien yerbindlich ist: die Urschrift wird im Archiv des 
Generaisekretariats des Rates der Europoischen Union hinterlegt. 
Έγινε στις Βρυςέλλες, στις είκοσι έςι Ιουλίου χίλια ε\α'ΐακόσια ενενήντα τιέντε. σε 
ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική. 
ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική 
γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εςίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία 
της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. 
Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the'year one thousand nine' 
hundred and ninety-five in a single original, in the Danish. Dutch, English. 
Finnish. French. German. Greek. Irish, Italian. Portuguese. Spanish and Swedish 
languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in 
the archives· of the General Secretariat of the Council of the European Union. 
Fait ΰ Bruxelles. le vingt-six juillei mil neuf cem'quaire-vingi-quinze, en un 
exemplaire unique, en langues allemande, anglaise. danoise. espagnole, finnoise. 
fram|a:se. grecque. irlandaise. itaiienne. nierlandaise. ponugaise ei suidoise. tous 
cesiextes faisani igalemeni foi. exemplaire qui est dtposi dans les archives du 
Secmariai gtmral'du Conseil de 1'Union europienne. 

. Ama dhianamh sa Bhruisiil. un su la is fiche de Jul sa bhliain mvle-naoi gciad. 
Tiocha a c'iig. i s-crvbhinn bhunaidh amhein sa Bhiarla. sa Danmhairiiis. san . ' 
rhionlainnis. sa Fhraincis. sa Ghaeilge. sa Ghearmainis. sa Ghnigis. saaTo'dailisl 
san Ollainnis. .sa PhoriaingulisJ sa Spainnis agus sa tSualainnis agus comfrtdarcs 

' ag na-tiacsanna i ngach ceann de' na teangacha sin:dianfar an scrvbhiai bhunaidh 
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sin a thaisceadh i gcarllann Ardrinavocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. 
Fatio a Bruxelles. add.u ventisei luglio rnillenovecentonovantacinque, in iinico 
esemplare in linsu^danese^finlandesei-francese;^grecaringlese, irlan'dese. italiana, 

"olahdese. poribghese/spagnola. svedese e tedesca, i testi.di ciascuna di queste 
linEue facenti ugualmente fede," esemplare depositaio negli archivi del segretariato 
generate dell'Unione europea. . 
Gedaan teBrussel.de zesentwintigste juli negentienfaonderdvijfennegentig. in un 
exemplaar. in de Deense. de Duitse. de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse.· 
de lerse, de Italiaanse. de Nederlandse. de Portugese. de'Spaanse en de Zweedse 
taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordtneergelegd in het archief 
van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europes'e Unie. 
Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e clnco. 

. em exemplar 'inico, nas Ivnguas alenry, dinamarquesa, espanhola. fmlandesa, 
francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana. neerlandesa, portuguesa e sueca. 
fazendo igualmenie fi todos os textos. depositado nos arquivos do Secretariado-

Geral'do Conselho da. Uniyo Eurpp.eia..._..- - —: 
"Tehty BrysselissB kahdentenakyinmenentenokiiudentena ρδίνδηδ heinSkuuta 
vuonria tuhatyhdeks5nsataayhdeks5nkymmentGviisi νηΐεηδ ainoana kappaleena 
englannin. espanjan, hollannin, iirin, Italian, kreikan, porrugalio, ranskan. ruotsin, 
saksaiL suomen j a tanskan kiele!15 kaikkien nSiden tekstien ollessa yhi5 
todistusvoimaiset, ja se talleietaan Euroopan unionin neuvoston po6sihteeristcpn 
arkistooni. 
Utfordad i Bryssel den tjugosjStte juli ninonhundranittiofem i-ett ends exemplar, 
ρε danska. engelska, finska. franska. grekiska. irlondska. italienska. nederlSndska,· 
pqrtugisiska. spanskal svenska och tyska. var\'id alia texter or lika giltiga. och 
deponerad i arkiven vid generalsekretariatet icpr Europeiska unionens red. 

'Pour le gouvemement du royaume de Belgique 
Voor de Regering van het Koninkrijk BelgiX 
For die Regierung des Kcpnigreichs Belgien 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΦΗΑΜ> " 
For reaerinsen for Kongerigei Danmark 
>ANΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>~ 
For die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
> ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ~ΦΗΛΜ> 
Για .την κυβέρνηση τη: Ελληνικής Δημοκρατίας· 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ> 
Por el Gobiemo del Reino de Espapa 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ> 
Pour le souvemement de la Ripublique framiaise 
>ANΑΦΟΡΑ ΣΕΦΗΑΜ> . 
Thar ceann Rialias na hlireann 
For the Government ofireland 
>ANΑΦΟΡΑ ΣΕΦΗΛΜ> 
Per il aovemo della Repubblica italiana · . ' . . 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ> ' . ·· 
Pour le Gouvememem du grand-duchi de Luxembourg 
'> AN ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ> . . 
Yoor de Regering van het K.oninkriik der Nederlanden 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ"ΦΗΛΜ> 
For die Regierung der Republik Φ5ΐ2πτείε1ι 
>AN ΑΦΟΡΑ Σ Ε " Φ Η Λ Μ > . . ' 
Pelo Govemo da Rep'iblica Ponuguesa - . _ 
>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ> . " . " . ;■ " 
Suomen hallhuksen puolesia. . .... · .- " .' 
>ΑΝΑΦΟΡΑ·ΣΕΦΗΛΜ> . "."'. : ; -:̂  " " " - ' : ' . · ' "' ' ·" -' . · ■ ' " ■ " ' - ' 
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Ρε svenska reaeringens v5gnar :..·■ 
>ΑΝΑΦΟΡΑ~ΣΕ ΦΗΛΜ> 
Foijhe^qven^entj^j^^ 
>ΑΝΑΦΟΡΑΣΕ ΦΗΛΜ>·; ; ·;Τ:·.·, :■ 

ι είναι η Υκηρεσ 


