
Ν. 29(ΙΙΙ)/2004 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3851 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί της Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ Τελωνεια

κών Υπηρεσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 29(111) του 2004 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕ! ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• 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 την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των 
Τελωνειακών Υπηρεσιών, η-οποία καταρτίζεται βάσει του Άρθρου Κ3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την απόφαση του με 
ημερομηνία..., αποφάσισε την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην πιο 
πάνω Σύμβαση, 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός · 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για την 
m ος

' Αμοιβαία- .Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών 
Υπηρεσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2004! . . 
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Ερμηνεία.· ·  ·· 2. Στον παρόντα Νόμο, έκτος εάν από το κείμενο 

•προκύπτει διαφορετική έννοια^ 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

' «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων 

. «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 

.όρο αυτό από το..άρθρο 2 του περί Τελωνειακού .Κώδικα Νόμου, του 
..... τύυ 2004. ' 2004* · ' . ' · ' . : ' 

«κράτος, μέλος» σημαίνει κράτος μέλοζ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για την Αμοιβαία Συνδρομή.και 
Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών, η οποία 
καταρτίστηκε μεταξύ των κρατών μελών, την 18η Δεκεμβρίου. 1997, 
δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

«τελωνειακό έδαφος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από το άρθρο 3 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004· 

, «τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια που. αποδίδεται στον όρο αυτό 
από ίο'άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004· 

Κύρωση. 3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται, η Σύμβαση, το κείμενο της οποίας, 
.Πίνακας. άτο ε>Ληνικό πρωτότυπο, εκτίθεται στον Πίνακα'. 

Αρμόδια Αρχή. Α . Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης είναι το 
Τμήμα Τελωνείων δια του Διευθυντή και/ή οποιουδήποτε 
εξουσιοδοτημένου λειτουργού. ■ . 

Καθορισμός 5. Ο Διευθυντής, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην 
κεντρικής Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει την κεντρική υπηρεσία 

συντονισμού, η .οποία θα επιλαμβάνεται των αιτήσεων και του 
συντονισμού αμοιβαίας συνδρομής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στο Αρθρο 5 της Σύμβασης. 

υπηρεσίας ■ 
συντονισμού. 



Εφαρμογή 

OICTQCittlV 

τελωνειακής 
νομοθεσίας. 
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6. Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, οι διατάξεις της— 
τελωνειακής νομοθεσίας, σναφορικά με την άσκηση ελέγχων ή . . 
διενέργεια ερευνών σε οικήματα, πρόσωπα,, εμπορεύματα "και- μέσα-

μετάφοράς τους καΒώς καί σε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία έστω 
και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή,, τυγχάνουν εφαρμογής. 

Κανονισμοί. 7. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για 
την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό 
οποιουδήποτε θέματος, το οποίο είναι δεκτικό καθορισμού, με βάση το 
Νόμο. 

Επιφυλάξεις. .8. Τα άρθρα-20,'21 και 23 της Σύμβασης δεν εφαρμόζονται στο 
τελωνειακό έδαφος-της Δημοκρατίας. ' 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3) 

ΠΡΛΞΗ-ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ' 

τη; 18ης Δεκεμβρίου 1997 . 

γιο την κατάρτιση, βάσει του άρθρου Κ 3 της συνθήκης γιο την Ευρωπαϊκή Τνωση, της 
σύμβασης περί αμοιβαίας συνδρομής y.ci συνεργασία; μεταϊύ των τελωνειακών υπηρεσιών 

' " (98/C 24/01) .. 

• ΤΟΓΥΤΛΒΟΥ/ϋΟΤΚΙΕΥΡΩΠΑΪΚΚΙΞΝΩΣΚΙ. 

Έχοντα; υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο Κ3 παράγραφα; 2 
στοιχείο γ), . 

Εκτιμώντας ότι, για tou; σκοπούς της υλοποίησης τον στόχων τη; Ένωσης, τα κράτη μέλη , 
θεωρούν την τελωνειακή συνεργασία ω: ζΐττημ ι̂ καινού ενδιαφέροντος, που εμπίπτει στη συνεργα
σία τον τίτλου VI" τη: συνθήκης, " . 

ΑΠΟΦΑΖΙΖέ! or. καταρτίζεται η σύμβαση, το κείμενο της οποίας περιέχεται στο παράρτημα και η " 
οποίο υπογράφηκε σήμερα οπό τους αντιπροσώπους των >α:βερνήοεων των κρατών μελών, 

ΓΥΚΠΓΓΑ την· οποόσχή της παρούσας σύμβαση; από τα κράτη μέλη σύμφωνο με τους οικείους 
συνταγματιχούς του: κονόνες. 

Βρυξέλλες, ΙΕ Λεκειφόίου 1997: 

Γώ. zc Συμβούλώ 

. Ο Πρόεδρος . 

?. BODEN 
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ΣΥΜΒΑΤΗ 

η οποία καταοχίζετ,αι βάσει του άρθρου ·Κ3 τ\]ζ. συνθήκης για. την Ευοωπαΐκη Ένωση. rrroi 
αμοιβαία: συνδρομή; και συνεηνασΐα; μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ τη: παροϋαιι; σνμβαοη;, κοάτη μέλη TIJC Ευρωπαϊκή: Ένωση;. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πράΐη του Σιψβρυλίοι: τη: Ευρωπαϊκή; Ένωση:, τη: Ιδη: Λεκεμβρίον W \ . 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη vu ryitr/rSouv οι δεσμεύσει; .πον περιέ^ονιαι πτΐ] σύϋβασί] περί ιιμοιβαϊιι; 
συνδρομή; μεταξίτων τελωνειακών διοικήσεων, που υπογράφηκε στη Ρώμη οτ:; 7 Σεπτέμβριοι· IW. 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι « τελωνειακέ: ιπηρεοίε; είναι υπεύθυνε: οτο· τελωνειακά έδοφο; τη: Κοινότφι:; και 
ιδίκς σαι aigisiu τον· είσοδοι· κω εξόδοι·. για την πρόληψη. ανίχνευση ν.υχ καταστολή των παηαρϊι·7ίων όχι 
μόνον των.κόινοτικών ρυθμιστών αλλά και των εθνικών νόμων, και ιδίω; ίων πεοιπτώοεων παι· χαλϋπτοντιιι 
από το άρθρα 36 και. 223 τη: συνθήκη; για την ίδρυση τη; Ευρωπαϊκή: Κοινότητοϊ. 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η αύΐηοη τη; παράνομη; εμπορία; κάθε είδον; συνιστά σοβαρή απειλή VJIIC τη; δημόσια; 
υγεία;, τη; aoif άλπα: και τιον ηβών, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι Be πρέπει νο ρυθμιοΒονν άδικε: μορψϊ; συνεργασία: πον συνεπάγονται διασυνοριακέ: 
δράσεις ενόψει τη: πρόληψης τη; ενίγνενΌη; «u τη; δία:|η; ορισμένων παραβάσεων ιόαο τη: εθνική: 
νομοθεσία: των κριτών μελών όοο και των κοινοτικών τελωνεαϊκών διατάΐκιπ· κ» ότι αυτέ: οι διασυνοριακέ: 
δράσει; πρέπε'πάντοτε να διε|άγοηιιι σύμαωνα με τι; άρχε; τη: νομιμότητα; (οϋμφωνε; με το εφαρμοστέο 
δίκαιο στο προ. ό ή αίτηση κοατκ μελό: vsn TIE οδηγίεε των αρμόδιων αρχών τον εν λόγω κρότου; μέλον:). 

' τη ; επαιουρικατητο; (ανάληψη παρόμοιων δράσεων μόνο εφόοον διαπιστωθεί ότι άλλε: μορφέ: όραση:.μί 
μικρότερε; οννέπαε; δεν ενδείκνυνται) και τη; αναλογικότητας (καθορισμέ: τη: οημασισ: και τη: διάρκεια: 

'τη; δράση; νπό το πρίσμα τη; βαρύτητα; του εγκλήματος που φέρεται ότι διαπράχθηκε). 

ΠΞΠΕΙΣΜΣΝΑ ότι είναι αναγκαίο να ενισ/.υΒεί η συνεργασία μεταξύ τελωναακών νπηρεσιώ? μι τη θέσπιση 
διαδικασιών, με τι; οποίς οι τελωνειακέ: υπηρεοίε; θα δύνανται νε συνεργάζονται κιε νά ανταλλαοοοι·ν 
στοιχεία σχετιπά με δραστηριότητε; παράνομη: εμπορία;, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι τελωνειακέ: υπηρεοίε; υποχρεούνται καθημερινώ; νο ε ifαρμοζονν τόοο κοινοτικέ: 
όοο και tSvodz διατάξει; και ότι νπάρζει. κατά συνέπεια, προγονή; ανάγκη να διασφαλιστεί ότι m διατάξει; 
περί αμοιβαία; συνδρομή: και οννεργααία; σε αμφότερου; του; τομεΐ; αναπτϋοοοντα·. παράλληλα, στο βαθμό 
πον euro είναι δυνατό. 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔίΑΤ/ 

• "Π ι ΛΟΣ Ι — η όΐωΞη και Tuiwoiu τιΐΛ·.πποα|}ύθΓΐον TCIJV ν.ο:νοτι·/.·ο^ 
_ _ . . , . . _ _ . , . _ , „ , . . και εδνκΰη· τελωνιακώνoiuT<i:5tav. 

Άο&οο ! ~ ^ Ε " Ί ν C!i'{i'/.u;i| τοι· linfinni·}. ι) ^uaovct: ονμβΜο: 
' όη· θίγει ογπιϊέζ bm-izciz πιπί uucnfjuu:; οινόοοιη'· 

Πεδίο εφαρμογή: μεταξύ ταη· όικαοτιχών uoYtiv ct ποινικί: tnofircE·.; ι 
Γ^νοϊν.ότΣΛες oiutdtci; iu)v oqirniir· ή πίΓ/.ν}ΐΓς·ών DV|iqta 

1. Μί τιτν ίπιφύλπξη ΊΟΠ ορ|ΐοδιστήτων ιη : Κοινότητκ;, νιι'ύν «rtcSi· τω\· V.QUTU'JV μελών οι οποίί: διεπον*. τν 
τα κράτη μέληΤης Ενοωπαϊκή; Ένώοη; παρεχοιη· αμηι οπΐργκοίι : .ιον ποοβ/.ΓΓ.ηα·. οττη ?'if(r;Cfin· .-· \ \ir:n\-
βαίω: οιτνδροιιή και owcsyatwtoi uiow των τϋοονειακών *ω ν τπλιονρ.ϋκών υπηρεσιών ή u'ujir.· «ηπόόιυν ιιρχών na 
τονξ νπ,ηοεοιών, jtuoiiui'itt tntEio: ' ' κριπών iitijir» ·Λα6ώ: v.ui MOV -biUKuvavioncTv πον t/nv 

. . . " . συναφθεί czov τομέα κυτο. paon ΓΜΐιία; voiirficoit:: 
— τιρ κηόλιρίη κα: ιτνα^ντυοη των πηοκ(5άπεο\· innε£τι , riipiav καδεοτώτο: για ΤΤΓ·· ιιμοίβχιΐα rquotto:/i; μετου 

.κών «i.nwciexajv iiKc|£ajv, κ'κδώ: και · . . · . . αμοιβαίας" σννόηομη;. · . . . 
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Άοθρο 2 "'" . έχουν κοινοτικό χαρακτήρα ν.ιιτύ την rwuia τον 
άρθρου 9 παράγραφος 2 τη; συνθήκης, για την 

Αρμοδιότητες . , · . · ' ί&ηυσΐ] τη; Ευρωπαϊκής Κοινότητα: ή εμπόρευμα· 
. · · . . · τω>· τα οποία, προκειμένου'γα καθοριστεί ο κοινο

τικός, τ ο ι : ΐ Χ ι>9"κτι19αί· usnzf iv iw οε πρσυυΓίοι■; 
ελέγχους ή έρευνες. 

Οι τελωνειχικές υπηρεσίες εψαιηώζσυν την παρούσα · 
σύμβαση εντός των ορίων χων αρμοδιοτήτων που τους 
αναγνωρίζονται δυνάμει των εθνικών διατάξεων. Καμία 
διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνεαιβεΐ" 
ω: τροποποίηση των αρμοδιοτήτων που αναγνωρίζονται 
δυνάμει των εθνικών διατάξεων στις τελωνειακές υπηρε
σίε; κατά την έννοια τη: παρούσας αύμβασιις. 

AgBgo 3 

Σχέση με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των 
δικαστικών αρχών ■ ■ ■ . 

1. Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται στην αμοιβαία 
συνδρομή και συνεργασία στα πλαίσια ποινικών ερευνών 
επί παραβάσεων των εθνικών και των κοινοτικών 'τελωνει
ακών διατάξεων, επί των οποίων η αιτούσα αρχή είναι 
αρμόδια δυνάμει των εθνικών διατάξεων του οικείου κρά
τους μέλους. 

. 2. 'Οταν η ποινική έρευνα διεξάγεται από δικαστική αρχή 
ή υπό την ευθύνη της. η εν λόγω αρχή καθορίζει αν οι 

• σχετικές· αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής ή συνεργασίας 
υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων περί αμοιβαίας 
δικαστικής· συνδρομή; σε ποινικές υπόθεσα: ή δυνάμει της 
παρούσας σύμβασης. 

Άο£ρο Α 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσα: σύμβασης, εφαρμόζονται 
οι ακόλουθοι οριομοί: 

1. Ως «εθνικές τελωνειακές διατάξεις» νοούντ'αι οι νομο
θετικές, κανονιστικές και διοικητικέ; διατάξεις κράτους 
μέλους, για την εφαρμογή των οποίων είναι αρμόδια εν 
μέρει ή εξ ολοκλήρου η τελωνειακή διοίκηση αυτού του 
κράτους μέλους και οι οποίες αψορσΰν: 

— τη όιαπυνηριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων τα 
οποία υπόκεινται σε απαγορεύσεις, περιορισμού: ή 
ελέγχους, κυρίως βάσει των άρθρων 36 και 223 τη: 
συνΟήχης γιο την ίδρυση τιις Ευρωπαϊκή: Κοινότη
τας, 

— τους μη εναρμονισμένου; αάρους κατανάλωσης. 

2. Ως «κοινρτικές τελωνειακέ: διατάξεις» νοούνται: 

το ούν»λο των κοινοτικών διατάξεων και ίων οχετι
ν,αιν. εκτελεστικών διατάξεων που διέπουν την εισα
γωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση και παραμονή ειιπο
ρευματων κι·α . . συναλλαγές μεταξύ κρατών 
με/.ώ\ και τ.ρϊ·α.>ν χωρών. y.u3az και μ:ταξϋ κρατών 
|i£Aun> CSIJV π:ρϊπτωπη εμπορ:υμάτων που δεν 

— το σύνολο των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί w 
. κοινοτικό επίπεδο, στα πλαίσια της κοινή: γεωργι

. κής πολιτικής και των ειδικών διατάξειον που 
ισχύουν για τα εμπορεύματα που προέρχονται από 

. τη μεταποίηση γεωργικών πραϊόντιον. 

— το σύνολο τιβν διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε 
κοινοτικό επίπεδο για τους εναρμονισμένου; ειδι

.'■ κούς φόρους κατανάλωση; και για το ((όρο προ
στιθέμενη; fiziaz μιιζί με τις εθνικέ; εκτελεστικέ: 
διατάξεις. 

2. Ως «παραβάσεις» νοούνται οι ενέργειες που πάρα
 .βιάζουν τι: εθνικές ή κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις, 

όπως, μεταξύ άλλων: 

—; η συμμετοχή στη διάπραξη τέτοιων παραβάσεων ή 
η απόπειρα διάπραξης αυτών, 

— η συμμετοχή σι εγκληματική οργάνωση πον απο
σκοπεί στη διάπραξη τέτοιων παραβάσεων. 

— η νομιμοποίηση των εσόδων από τι; παραβάσεις 
.· που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 

Α. Ως «αμοιβαία συνδρομή» νοείται η παροχή συνδρομή: 
•μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών άπω: προβλέπεται 
στην παρούσο σύμβαση.  ' 

5. Ως «αιτούσα αρχή» νοείται η αρμόδια αρχή του κράτο
υς μέλους που διατυπώνει αίτηση συνδρομής. 

6. Ως «προ: ην η αίτιιση αρχή» νοείται η αρμόδιο αρχή 
του κράτους μέλους προ·: την.οποία απευθύνεται αίτη
ση συνδρομής. 

7. Ως «τελωνειακές υπηρεσίες» νοούνται οι τελωνειακέ: 
αρχές Tun' κρατών μελών καθώς επίσης και οι άλλε: 
αρχές που είναι αομόδα:ς για την εφαρμογή τι:ΐν διατά

' cam· TIJ: .TiiyCrcue: σύμβασης. 

Ε. Ως «άεόοιιενα ~αοσΐι;πικηύ χαρακτήη'ΐ νοηί·νιι:ι ν.ι 
στοιχεία που ακοοούν κατσ/ομαζόμενο ή irvrjvvijoiiJi· 
μο φυσικό πρόσωπο ω: «ναγνιυρίοιμο λογίζεται το 
πρόσωπο πουμπορεί"να avuvvuiotCTii [mrim: ή mat'· 
σως. ιδίως δια αρώμού ταυτότητας ή ε·.·6ς ή r.'ijtnvutv 
συγχΐκριμένυιν στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη r;uoi
κη. φυσιολογική, ψυχική.· οικονομική, πολιτισιικη η 
κοινύ.ι.ν/.ή τον ταυτότητα. 

9". Ω; «διασυνοριακή συνεργασία» νοείται ι; όινεογΜάΓ: 
_. μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιώνπέραν Turv σννό
 _. ρων κάθε κράτους itiv.cv:. 
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Άρθρο 5 ■ ' 

Κεντρικές υπηρεσίες συντονισμού 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν, στο πλαίσιο των τελωνειακών 
τους αρχών, μια κεντρική υπηρεσία (υπηρεσία συντονι
ομού), η οποία είναι αρμόδια να παραλάμβανα τις αιτήσει: 
αμοιβαίας συνδρομή; δυνάμει της παρούσας σύμβασης v.ui 
να εξασφαλίζει το συντονισμό της αμοιβαίας συνδρομής 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. Η εν λόγω υπηρεσία 
είναι επίσης αρμόδια για τη συνεργασία με άλλες αρχές, οι 
οποίες μετέχουν σε ενέργειες συνδρομής δυνάμει τινς 
παρούσας σύμβασης. Οι υπηρεσίες·συντονισμού των κρα
τών μελών διατηρούν την αναγκαία ά}ΐεση επαφήμεταξύ 
ιούς. ιδίως στις περιπτώσεις του τίτλου IV.. 

2. Η δραστηριότητα των κεντρικών υπηρεσιών συντονι
σμού δεν αποκλείει, ιδίως στις επείγουσες περιπτώσεις, τιτν 
απ' ευθείας συνεργασία μεταξύ των λοιπών υπηρεσιών των 
τελωνειακών αρχών των κρατών μελών. Για την εξασφάλι
ση αποτελεάιιατικότητας και συνοχής, οι κεντρικέ; υπηρε
σίες συντονισμού ενημερώνονται γιο κάθε δράση η οποία 
απαιτεί αυτή την άμεση συνεργασία 

' 3. Εάν η τελωνειακή αρχή δεν είναι· αρμόδια ή είναι μόνο 
εν μέρει αρμόδια για την εξέταση αιτήσεως, η κεντρική 
υπηρεσία συντονισμού διαβφάζει την. αίτηση προς· την 
αρμόδια εθνική αρχή και ενημερώνει σχετικά "την αιτούσο. 
&δ7.ή· 

<5. Εάν η αίτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί για λόγους 
1 νομικούς ή ουσιαστικούς, η υπηρεσία συντονισμού επιστρέ

φει την αίτηση στην αιτούσα αρχή, συνοδευόμενη οπό 
έκδεση των σχετικών κωλυμάτων. 

Άοβρο ό 

Υπάλληλοισύνόεσμοι 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν vc συμφωνούν μεταξύ τους 
γιε τη*· ανταλλαγή υπαλλήλωνσυνόέαμων για ορισμένη ή 
αόριστη διάρκεια και σύμφωνα με όρου: που έχουν γίνει 
αμοιβαία αποδεκτοί. 

2. Ο υπάλληλΰζΰ·ύνόεΰμο; όεν έχει εξουσίες παρέμβασης 
στη χώρα υποδοχής. 

2. Για την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των τελω
νειακών υπηρεσιών των κρατών μελών, ο υπάλληλος
ούνδεαμα: μπορεί, με τη σνμφωνία ή κατ' αίτηση των 
αρμοδίων αρχών των κρατών ]ίελών, να αναλαμβάνει τα 
ακόλουθα καθήκοντα: . 

α) να προωθεί και vc επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφο·
ηιών μεταξύ των κρατών μελών

β) vr: παρέχει βοήθεια για τις έρευνες, πον αφορούν το 
κράτος (ΐέλος καταγωγής τον ή το y^azc: μέλος πού 

γ) να συμμετέχει στη διεκπεραίωση των αιτήππον σννδοο 

δ) να συμβουλεύπ και να βοηθά τη χώρα υποδοχής κιιπ 
την προετοιμασία και διεξαγωγή διασυνοριακών επι/.f ι 

■ ρήσεων 

. ε) οποιοδήποτε άλλο καθήκον συμςκονήοοί'ν μεταξύ τσί
τα κράτη μέλη. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν vu καθορίσουν, με διμερείς 
πολυμερείς συμφωνίες. τις αρμοδιότητες και τον τόπο fciC 
ρισμοϋ των υπαλλήλωναυνδέσμων. Οι νπάλληλοισύνδί 
σμοι μπορούν επίσης να εκπροσωπούν τα συμφέροντα Γ·ό 
ή περισσοτέρων άλλων κρατών μελών. 

Άρβοο 7 

Υποχρέωση απόδειξης της ταυτότητας 

■ Εάν η παρούσα σύμβαση δεν ορίζει το αντίθετο, οι υπά'/ 
/.ήλοι της αιτούσα: αρχής, οι οποίο: ευρίσκονται σε αλλ 
κράτος μέλος προκειμένου να ασκήσουν τΰ. δικαίωμα* 
που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, οφείλουν ν 
είναι οε θέση ανά πάσα Όττ,ιιή να επιδείξουν γραπτ 
εντολή στην οποία να αναφέρεται η ταυτότητα κα·. 
υπηρεσιακή τονς ιδιότητα. 

ΤΊΤΛΟ? Η 

ΤνΝΛΡΟΜΗ ΚΑΤ ΑΓΤΚΞΗ 

Άρζρο Β 

• Βαοικέ; αοχέ: 

.1. Στα πλαίσια παροχή: συνδρομή: δυνάιιει του παρόντ'ι 
τίτλου, ΐ) προς ήν η αίτηση αρνή, ή η αρμόδια αρχή πρ: 
την οποία έχει παραπέμπει το θέμα. r.εργε! όπως ί 
ενεργούσε για λογαριασμό τη: ή κατ* αίτηση άλλης οςχ·. 
του δικού της κράτους μέλους. Προς το σκοπό κάνει χρή; 
όλων των νόμιμων εξουσιών πον διαθέτει στα πλαίσια r 
εθνικής νομοθεσίας προ: ικανοποίηση της αίτησης. 

2. Κ προς ήν η αίτηση αρχή επεκτείνει αυτή τη συνδοοι 
οε όλες τις πτυχές τη: παράβαση: που καταφανώς σχί
ζονται προς το αντικείμενο τη: αίτησης συνδρομής. χι.>{ 
να χρειάζεται προσθετή αίτηση. Στ περίπτωση αμφΐ5ηλκ:. 
τ. προς ήν η αίτηση αρχή έρχεται εν πρώτοις ο: επαφή ' 
την αιτούσα αρχή. 

Ρ.οΰρο 9 

Μορφή και περιεχόμενο των οιτήοτων συνδρομή: 

*:. Οι αιτήσεις ηιηδροιιή: υποβάλλονται Γ!·..ΟΤΓ γρι:"*' 
και συνοδεύοντα: από τι: έγγραφα που απαιτούνται για 
διεκπεραίωση της. 

2. Οι αιτήσεις πσν υποβάλλονται ούμφ.ιυν·· μι την ~:ι? 
γηαφο \ πρέπει" να αναφέρουν: · · ■  · . 
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u) την αιτούσα αρχή· 

p) το αιτούμενο μέτρο · 

v.) το αντικείμενο και το λόγο της αίτηοη;· 

δ) τ ο ν ; νόμου;, του: κανόνες και άλλες σχετικέ; νομικέ; . 
διατώξειτ . ' . · ■ ■ ■ 

ε) όσο το δυνατόν ακριβέστερα χω πληρέστερα πληροφο
ριακά στοιχεία σχετικά με τα φυσικά ή νομικά .τρόπω · 
πα.που αποτελούν το στόχο των ερευνών 

στ) περίληψη των πραγματικών περιστατικών Όαόζ των 
περιπτώσεων του άρθρον 13. 

3. Οι αιτήσει; συντάσσονται σε επίσημη γλώσσα του κρά
τους μελου; της προ: ήν η αίτηοη αρχή; ή σε γλώσσα . 
αποδεκτή από avtij την αρχή. 

4. Όταν τούτο απαιτείται λόγω επείγουσα; κατάσταση;. 
'· γίνονται δεκτές προφορικέ; αιτήσεις α οποίες όμως παέ· 

• πει να επιβεβαιώνονται γραπτώς όοο το δυνατόν ταχύτε
ρα. 

5. Εάν κάποια cvnicni δεν πληροί τι; τυπικέ: απαίτησε'.;, 
η προ; ήν η αίτηση αρχή μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ή 
συμπλήρωση της ωστόσο, αυτό όεν θίγει την εν τω μεταξύ 
λήψη μέτρων για τη διεκπεραίωση τη: αίτηση;. 

6. Η προ; ήν η αίτηση αρχή συμφωνεί για να εφαρμόσει 
ορισμένη διαδικασία για τη διεκπεραίωση αίτηση:, εφόσον 
η διαδικασία αυτί] δεν αντίκειται στι; νομοθετικέ: και 
διοικητικές διατάΞει; του προ: ό η αίτηση κράτους. 

Άοθρο 10 

Αίτηση παροχή; πληροφοριών 

1. Μττά από αίτηση τη: αιτούσας αρχή;, η προ; ήν η 
αίτηση αρχή. γνωστοποιεί όλε: τι: πληροφορίες που μπορεί 
να επιτρέψουν στην αιτούσα αρχή την πρόληψη, ανίχνευση 
και δίω|η των παραβάσεων. . 

2. Οι παρεχόμενε: πληροφορίες συνοδεύοντα', «πό εκΟέ
OEt; κιιι άλλα έγγραφα, ή από επικυρωμένα αντίγραφα ή 
αποσπάσματα του;, στα οποίο βασίζονται οι παρεχόμενε: 
πληηηΓ[οηίε·; urn τα ο.ιοία είτε βρίσκονται στη διάθεση τη: 
προ; ήν η αίτηση αρχή; είτε εκδίδονται ή λαιιβάνονται 
προκειμένου να διεκπεραιωθεί η αίτηση παροχής πληροφο
ριών. 

3. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αιτούσα; και πρκ; ήν η 
αίτηση αρχή;, οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι *η; αιτού
σα; αρχή; δύνανται, σύμφωνο με. τι: λεπτομερείς οδηγίες 
τη; τελευταία;., να σΐ)λλΙ|ονν. από τ^ νπηρεοίί; τον nno: 
ό η υίτησι; κράτους μέλους, πληροφορίες ονμφονι: με την 
παρι·γοι;«(ο 1. Τούτο αφορά όλε: τι: πληροφορίες που 
απορρέουν από τα έγγραφα στα οποία έχε: πρόσβαση το 
προοοιπικό των ενλόγηι υπηρεσιών. Οι εν λόγω νπάλλΐ|ληι 
CiciiiquiouTovyiai να λαμβάνοιη· αντίγραφα των Γ.·~λόγΐιι . 

Άοβοο II 

Αίτηση παρακολούθηση: 

Μετά από αίτηση τη: αιτούσα: αρχής, .η nnci; ήν η ιιίτηι.ιη 
αρχή διεξάγει.' στο βαθμό ποι· είναι δυνατόν, ειδική παρα
κολούθηση ή αναθέτει την ειδική παρακολούθηση προσώ
που για το οποίο' υπάρχουν σοβαρέ: υπόνοιες άτι έχει 
παραβεί κοινοτικέ: ή εθνικέ: τελιονειακε; διατάξει; ή ότι 
διαπράττει τέτοια παράβαση είτε ότι έχει περατώσει προ
παρασκευαστικέ: πράξει; για ιτ| διάπραξη τη: παράβαση; 
αυτής. Επίσης η προς ήν η αίτηση αρχή επιτηρεί, μετά από 
αίτηση της arrouau; αρχή;, τον: χώροι·;, τα μεται/ορικα 
μέσα και τα ειιπορεΰματα πον σχετίζονται με δραστηριότη
τες, οι οποίες ενδεχομένως θίγουν τι: προαναφερόμενε:. 
τελωνειακές διατάξεις. 

ΆοΒοσ 12 

Αίτηση ερευνών 

1. Μετά από αίτηση τη: αιτούσας αρχή;, η ποο; ήν η 
αίτηση αρχή διενεργεί ή μεριμνά για τη διεξαγωγή καταλ
λήλων: ερευνών για πράξεις οι' οποίε; αποτελούν, ή η 
αιτούσα αρχή θεωρεί ότι αποτελούν, παραβάσεις. 

Κ προ; ήν η αίτηση αρχή κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή το
αποτέλεσμα τη: έρεννας αυτής. Το άρθρο 1C παράγραφο: 
2 εφαρμόζεται αναλογικά. 

. 2. Κατόπιν συμφωνία; μεταξύ αιτούσα; και ρο: ήν η 
αίτηση αρχής, υπάλληλοι πον έχουν διοριστεί από την 
αιτούσα αρχή μπορούν να παρίστανται σιι: έρευνες που 
ανα.φέρονται στην παράγραφο J. Οι έρευνε: διε|ά·,Ό^αι 
από την αρχή μέχρι το τέλο: από τον: νπαλλι"|λοι·: τη; 
προ; ήν η αίτηση αρχή;. Οι υπάλληλοι τη: αιτούσα: αρχή: 
όεν επιτρέπεται vc α'.'πλαμβάνοι.'Λ·. με δική του; πρωτοβον
λία, αρμοδιότητες τακ υπαλλήλων τη: τιρο; ήν η αίτηση 
αρχή;. Εντοίτοι; έχουν πρόσβαση στην: ίδιου; νι'οροι·; 
καίσ ια ίδια έγγραφα με του; υπα/Αή}Λυ: τη; προ: ή··· η 
αίτηση αρνί];, αλλά μόνον με τη μεσολάβηση τον: και για 
του; σκοπού; τη; διεξαγόμενη: έρευνα;. 

Άονοιι Ί5 

Γνωστοποίηση 

!. Μπά από αίτηση τη; uiToioa: μο·β\ζ. ι\ προ: ή ν η 
αίτηση αρχή κοινεπσιεί η nrnuivfi ·ηι: νι: τπν xinvcnni'nii; 
στον παραλήτη. συμΓ[Μιΐνα ιιε τι: εθνικέ: ^if:Tr':|r:; τυ·.· 
κράτους μέλου; όπον έχει την item τη:. 6>χ; τι; πριΊΞ:·ι;·ή 
οι «ποφάσει; που έχο·.·ν ΓκήοΟε: από τι: isijin'ifiir; u>v/yz 
του κράτους μέλους έπου εχπ την jfwu τη; η (ΐ.τον·»» 
απτή ν.άί αφορούν την εφαρμογή τη: παρπιοα: ονμβα
οη;. 

2. Οι αιτήσει: κοινοποίησί];. στ;; cno·':: aviiMrnnrii τη 
θέιια τη; προ: κοινοτιαίηοΐ]·πρά;η; ή απόναηηϊ. ouvo^ri·· 
οντά: από ^τάφραπί] στην επίσημη γ"λώ<Μα ή a: ..iiis: 
επίσημη γλιόσπα του κρ?πον; ιιέλπι·; ητο ΤπόίΓ· έχει την 
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έδρα της η προ: ήν η αίτηση αρχή,· με την 'επιφύλαξη της 
ευχέρεια; Tig £ν·λόγιο "ρχή; να |ΐην Ιφψή μετάφραση. 

' Λο0οσ 14 

Χρησιμοποίηση tiov στοιχείων ως αποδεικτικών 

Τα πορίσματα, οι βεβαώσει;. οι πληροφοριε;, τα έγγραφα, 
χα επικυρωμένα αντίγραφα και u/J.u έγγραφα, τα οποία 
περιέχονται στον; υπαλλήλους τη; προ:ήν η αίτησί) αρχή; 
σύμφωνα με το εθνικό τον; δίκαιο και διαβιβάζονται προ; 
TIJV αιτούσα αρχή στις περιπτώσει; παροχή; συνδρομή: οι 
οποίες προβλέπονται οτα άρθρα 10 έως 12. μπορούν να. 
χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ως απο
δεικτικά ιποιχεία από τα αρμόδια όργανα τον κρότοι:; 
μελιιιι; άπου έχει την έδρα τη: η αιτούσα αρχή. 

ή διαπραχΟκίιίες παραβάσεις, ιδίως .or π7.ηοιΐΐ|οηΐΓ; γιο 
εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο τί·>ν παραβά
σεων αυτών και για τα νέα μέσα ή. TIC"'μεθόδου; Π·Η· 
χρησιμοποιούνται, για τη διάπραξη του;.. 

Άοϋηο IX . ' ■ · . . 

. Χρησιμοποίηση των οτοιχείων ω: αποδεικτικών 

Οι εκθέσει; σχετικά με την παρακολοϋυηοη και οι π/.ηοο
φοπίε; που συγκεντρώνονται από υπαλλήλΐ!·.·: κράτην: 
μέλους και δκιβιβάζαντ.ηι οε άλλο κράτος μέλος στι; περι
πτώσει: της· αυτεπάγγελτης συνδρομή; που προβλέποντι: 
στα άρθρα 15 έω: 17 μπορούν να χοιριιιοποιηΰοη 
ούμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ω: αποδεικτικά στοιχεί·: 
από τα αομόδια όργανα του κράτους μέλους που δέχετα 
Tic πληροφοριε;. ' . " ' ' ' ■ ' 

ΤΙΤΛΟΣ III 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΞΥΝΛΡΟΜΗ 

Τ1ΤΛΟΞ IV 

ΕΙΛΙΚΕΞ ΜΟΡΦΕΙ ΓΥΝΕΡΓΑΓΙΑΞ 

ΆοΒοο 15 

Γενική αοχή 

ΐύμφωνα με τα uoSpu 16 και 37 κα: με την·επιφϋλαξη των 
περιορισμών που τυχόν επιβάλλει το εθνικό δίκαιο, οι 
αρμόδιε; αρχέ; κάθε κράτους μέλου; παρέχουν τη συνδρο
μή του; στι; αρμόδιε; ««χέ; των λοιπών κρατών μελών 
χωρ:; προηγούμενη αίτηση τιον τελευταίων. 

Άρθρο Ιό 

Παρακολούθηση 

Εφόσον αυτό εξυπηρετεί την πρόλητρη. την ανίχνευση και 
τη δίωξη παραβάσεων σε άλλο κράτος μέλος, οι αρμόδιε; 
αρχέ; κάδε κρότου; μέλου:: 

α) διεξάγουν ή μεριμνούν για τη διεξαγωγή, στο βαθμό 
που είναι δυνιπόν, τ η : ειδική; παρακολούδιιαης που 
ορίζεται στο ύρδρο Π · 

β). yvwcisncisi'v «τι; '.ιρμόόιες .any/: των λοιπών ενδια
φερομένων κρατών μελών όλε: τις πληροφορίες που 
έχουν στη διάθεση του;, ιδω:; εκθέσει; και άλλα έγγρα
ΐ(·α ή επικυρωμένα αντίγραφα ή αποεπύσματά του;, 
σχετικά με ενέργειες που σχετίζονται με σχεδιαζόμενη ή 
διαπραχθείσα παράβαση. 

A.papc / .· 

Α υτεπάγγελτη πλη ηηφύιιηοη* 

ΰ: αρμόδιεςιιρνές κάθε κράτους αποστέλλουν αμελλιρί 
ciu αρμόδιε: αρχέ; Tun· λοιπών syowff^aiirwov κρατών 
4ίΓΛ·ιη.·'· όλ>; τι; σχετικέ: πληροφορία·: γιο σχεδίαζα) ιτνε; 

Άοδοο 19 · . 

Γενικέςαοχέ: 

1. Οι'τελωνειακέ: υπηρεσίες προβαίνουν ΟΕ όίασυνοριακ 
συνεργασία σύμφωνα με τον παρόντα τίιλο. Παρέχον 
αμοιβαίιο; την αναγκαία συνδρομή οε * προσωπικό ν.< 
οργάνωση. Οι αιτήσεις συνεργασίας υποβάλλονται, κάτι··, 
χήν, υπό μορφή αίτησης συνδρομή: ouuffiovu ιιε ταάρθι: 
9. Σε ειδικέ: περιπτώσει: πον awfέπονται στον παρόν: 
τίτλο, ο: υπάλληλοι τη: αιτοΰοα; αοχή: μπορούν \ 
παρεμβαίνουν, με τη συγκατάθεση τη; προ; ήν η αίτη» 
οργή;, στο έόα^ος τοι· προ: ί> η αίτηση κρώτον; μέλους 

.Ο συντονισμέ; και ο σχεδιασμό; τιον διασυνοριακών ε: 
χειοήσειον ειαίπτουν στην αριιοδιότητα :wv κειτρικί 
■υπηρΓϋΐ!1.···· ουντονιομού που πποβλέπο\·τα: ατο άρΟρη 5. 

2. Η διαουΛοριακή συνεργασία κατι'ι την έ.Λοια τ 
παραγράφου 1 επιτρέπεται για την πρόλη\·η. τιτν αιτ/π 
ση και τη δίωξη παραβάπειαν οτις περί—τώοει;: 

α) παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και νυχοτρόπ
ουσιών, όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών, πολιτιο 
κών αγ«0··!ν. επικϊ\·Λΐ.η·ιον και τοξικών ΐίποο,ρηιιιΰτ
πυρηνικού υλικού ή υ«κών ή Γξοπλιαικι·.· nor npof 
ζοντα: γιά την κατασκευή ατομικιίιν." |«Γΐλογικ«:)ν η ·. ' 
χηιιικών όπλων (α.»γιιιϊΓΐ·Μί·νι: i:/uOt:i 

Π) ειιπορϊας ncan'r.· ιΐ: ΓιΠ.ηίε: απιιριΐϊιιοί~Γ:ι ·?τ·:>'.·: ?** 
κες Ι και II της Σύμβασης :ιον Hvnmrv··.·.· r'r.i'r.· ·/.< 
της παράνομιις όιακί·.·ηοι;ς «ι^κι^τικίΜ*: u αι>ΐκ':κ:ιν . 
ψυχοτρόπων ουσιών κα; ο; cnotr; προοριζονιιιι 
την παράνομη παρασκευή νΐΐι>κΐ;πιζ!"·ιν Ιπρό6ρί>! 
ονοίε;;· 

γ) διασυ\Ό.ρΗ:κή; παρανοιιης πιπιιοίιις νποκειαΓ·ι»ν 
φ όρο αγαθών, ^οι· uirvrnvinm κπτιΊ rf:pa!luuii · 
'fpoiiijrrtjiun· '.•ΛιίχαεϋιΟΓ'ΐΓ·· ί; ιιε ιΐκοπν vtr ι:~οκ:ηΟ· 

■ παΓιάνομΊ: .■ κρατικέ; ΠΊσχύπει:· οχετιζό^ε 
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προς την εισαγωγή ή τι ρ· εξαγωγή αγαθών: όταν λα·/") 
της έκταση; του εμπορίου και. των συμπαρομαρτοϋ . 
νπον φορολογικών εισφορών και επιδοτήσεων υπάρχει 
κίνδυνος οοβπρής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού ·. 
των. Ευρωπαϊκών. Κοινοτήτων ή των κρατών μελών ' 

δ) τη; ειιπο'ρίας. οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που απα
γορεύεται βΓιοει τιον κοινοτικών ή εθνικών τελωνεια
κών κανόνων. 

.". Η υποχρέωση της προ; ήν. η αίτηση αρχή; για μία από 
ΤΙ; συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας· που αναφέρονται 
στον παρόλα τίτλο εκλείπει, όταν ο τύπο; της επιδιωκόμε
νη; έρευνας αντιβαίνει ή δεν προβλέπεται στο εθνικό 
δίκαιο του προ* ό η αίτηση κράτους μέλους Αντιστρόφως, 
η αιτούαα αρχή μπορεί σε τέτοιε; περιπτώσεις νπ αρνηθεί. 
νια τον ίδιο λόγο την αντίστοιχη μορφή διασυνοριακή; 
συνεργασίας την οποία ζητεί ΐ) αρχή του προ; ά η αίτηση 
κρότου; μέλους. 

■!. Σε περίπτοιοη. πο,υ το επιβάλλει το εθνική, δίκαιο των 
κρατών μελών, οι ενδιαφερόμενε: αρχές ζητούν τη συγκα
τάθεση των εθνικών τους δικαστικών αρχών για τις σχεδια
ζόμενες, έρευνες. Εφόσον η συγκατάθεση αυτή χορ>|γηθεί 
μόνο. υπό 'ορισμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις, οι ενδια
φερόμενες αοχές μεριμνούν για την τήρηση τιον εν λόγοι 
προϋποθέσεων και απαιτήσεων κατά τη διάρκεια των 
ερευνών.' 

5. Όταν υπάλληλοι ενός κράτον; μέλους εκτελούν δρα
στηριότητες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους δυνάμει 
τουπαρόντος τίτλου και προξενούν ζημίες με τις δραστη
ριότητες τους, τότε το κράτος μέλος, στο έδαφος του . 
οποίου επήλθαν ο; ζημίες. οφείλει να τι; αποκαταστήσει, 
σύμφωνα με την· εθνική του νομοθεσία, όπιο; θα είχε 
πράξε; εάν οι ζημίες είχαν προκληθεί από δικούς τοι· 
υπαλλήλους. Αυτό το κράτος μέλος αποζημιώνεται πλήθιος 
από το κοάτος μέλος, τον οποίου οι νπάλληλοι προκάλε
σαν τη ζημία, για το ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή σε. 
άλλα νομιμοποιούμενο φυσικό ή νομικά πρόσωπα. 

6. Με την επιφύλαξη της άσκηση; των δικαιωμάτων του 
έναντι τρίτων και παρά τιτν υποχρέωση αποκατάστασης 
της ζημίας της παραγράφου 5 δεύτερη περίοδος, κάθε ένα 
από τα κράτη μέλη οφείλει να παραιτείται, ourv περίπτωση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 5 πρώτη περίοδος, του 
δικαιώματος να ζητήσει από ένα άλλο κράτος μέλος την 
επιστροφή του ποσού ν™ ζημιών που υπέστη.' 

7. Οι πληροφορίες, που απέκτησαν υπάλληλο·, στο πλαίσιο 
διασυνορ^ική; συνεργασία; που προβλέπεται στα άρθρα 
20 έως23.'μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το· 
εθνικό δίκαιο κάι υπό ~ψ επιφύλαξη των ειδικών προϋπο
θέσεων που θέτουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους στο 
οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίτ;. ιο: αποδεικτικά στοι
χ.Γϊα από .τα αρμόδια όργανα τον κράτους μέλους που 
δέχείαι τι; πληροφορίες. 

• ί'. Κάτι': τη διάρκεια των επιχειρήσεων των .άρθρων 2U 
και .2. ο, υπάλληλοι· που εκτελούν αποστολή cnc έβαφες 
άλλου κράτους μέλους εξομοιώνονται προ: του; υππλλή

'λους του κράτους αυτού όσον «rfotii; τι; παραβάσεις που 
τελούν ή ποτ·, τελούμαι ει; βάρος τους. 

ΑύΠιιη 20 

Καταδίωξη πέραν των crvvfioiiv 

Ι. Οι υπάλληλοι της τελωνειακής υπηρεσία; ενός κι_ιΓ:τι.·υς 
μέλους, οι οποίοι ιιεπα mi] χώρα του; καταδιώκουν anmu 
που έχη γίνει αντιληπτό επ' αυτοφώρω να διαπράττει 
παράβαση'soil αναφέρεται οτο άρθρο 19 παραγύαΐ) ο: 2 
για τιμ· πποία. χωρεί έκδοση, ή να συμμετέχει σε τέτοια 
παράβαση, εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν την κατάνυ
ξη. χΜ'οί; προηγούμενη Λδέικ. στο έδα<{0: άλλου κράτους 
μέλους, όταν m αιΐμόλιίς αρχές του ciij.cn· κράτους μέλ·η·ς 
δεν κατέστη IVVUTUV νιι ειδοποιηθούν εκ ΤΙ·Λ· ποοτέιν/ν 
για την είσοδο" στο έδαφος' του λόγω του εξαιρετικώς 
επείγοντος ή όταν οι αρχές «υτές δεν μπόρεσαν να βρε
θούν εγκαίρως επιτόπου για να συνεχίσουν την καταδίω
ξη. 

Οι οιενεογούντε: την καταδίωξη υπάλληλοι προσφεύγουν, 
το αργότερο κατά τη διέλευση των συνόρων.·στις αρμόδιε; 
αρχές του κρότοι·; μέλους στο έδαφq; του οποίου πραγμα
τοποιείται η καταδίωξη. Η καταδίωξη σταματά μόλις αι·το 
ζιρίθεί από το κράτα; μέλο; οτο έδαφος του οποίου 
πραγματοποιείται. Με αίτηση των διενεργούνται'/ την κατα
δίωξη υπαλλήλων, οι αρμόδιε; αρχές τοι· εν λόγιο κράτους 
μέλους σταματούν τον καταδιωκόμενο για να εξακριβ·.>
σουΛ· τα στοιχεία τη; ταυτότητας του ή να προβούν στη 
σύλληψη του. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο 6ruci«· 
τοφϋλακα σε. ποιου: διωκτικούς υπαλλήλου; rif αρμόζεται 
η διάταξη αυτή· οϋεματοφύλακα; ενημερώνει σχετικά τα 
λοιπά κράτη μέλη.' 

2. Η καταδίωξη διενεργείται σύμφωνο μ: τις ακόλουθες 
διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται ;ΙΓ τη δήλωση ΠΡ\· 
προβλέπεται στην παράγραφο ό: 

α) οι δυτνεργούντε: TIJV καταδίωξη υπάλληλοι δεν έχουν 
το δικαίωμα να κρατήοουν τον καταδιωκόμενο· 

β) ωστόσο, αν δεν ζητηθεί η'οιακαπή της καταδίωξη:, και 
εάν οι αρμόδιε: ιίρχέ: του κράτους μέλου; στο ίδύ'{ ο ; 
του οποίου πραγματοποιείται η καταδίωξη δεν μπο
ρούν να επέιιβο'.···· αρκετά γρήγορα, οι διενεργούτε: 
τιτν καταδίωξη υπάλληλοι μπορούν να κρατήσουν τον 
καταδιωκόμενο μέχρι: ότου οι υπάλληλοι του εν Ί.ρ;·\·>. 

' κράτους, οι οποίοι πρέπει να ενημερωθούν '/«πι; 
κααυστέρηση. μορέοόυν·νη εξακριβώσο:·'.· την ταυτό
τητα τον ή να προβούνπτην πύλλ:τ\ή ταυ 

2. Κ καταοΐωξη διενεργείται o0.nf|wvu μΓ τ:: παραγρά
φου? 1 κα; 2 ·και κατά έναν από τους ακόλουθη:·; τρόπους. 
c οποίος καθορίζεται με τη δήλωση πού προβλέπεται cτιιν 
παράγραφο έ: ι . 

ιι) ιιέοα sr cirrinsouirv!] .wwr, ή για «vvycr/.oatrvo διάε.νι · 
μα.μίπύ τηοιάβαση ΤΙΙΛ αυνόοιιΐν. ποι·Όιι.καΟορΐΰΐ!ΐ»'ν 
στη δήλωση·' ' · . . 

./ 

http://ciij.cn�
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|i) χωρίς; χρονικούς ή τοπικού; περιορισμούς. 

Α. Η καταδίωξη διενεργείται νπά τονς ακόλουθους γενι

κούς όρους: ·' " · ' " ■ · · · ■ ' . · · 

α) αι διεγεηγούντες την καταδίωξη υπάλληλοι πρέπει vu 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρ
θρου και τη νομοθεσία τον κράτους μέλους στο έίιαφ ης 
του οποίου δρουν οφείλουν ΥΚ υπακούουν στις εντμ

'λέε των αρμοδίων αρχών του εν λόγιο κρατημέ 
μέλους· ' . 

Ρ) όταν η καταδίωξη γίνεται κατά θάλασσαν, εφόσον 
εκτείνεται στην ανοικτή δάλαασα ή ατιρ· αποκλειστική 
οικονομική ζώνη. διπνεργείτάι σύμφωνα'με το διεθνές 
■δίκαιο της"θάλασσας όπως απρτυπωνεται στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δΐκαο της θάλασσας και," 
όταν γίνεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, διενερ
γείται σύμφωνα με τις διατάζεις του παρόντος άρ
θρου . 

γ) δεν επιτρέπεται η εϊοοδες σε κατοικίες κα: σε χώρου; 
μη προσιτούς στο κοινό · ·" ■. 

L·) οι διενεργούντες την καταδίωξη υπάλληλοι αναγνωρΐ. 
ζσνται εύκολα είτε από. τη στολή τους είτε από περι
βροχιόνιο είτε από τα ενδεικτικά σήματα που τοποθε
τούν στο μέσο μεταφοράς τους η πολιτική περιβολή, 
συνδυασμένη με τη χρήση υπηρεσιακού μέσον uriuqo· 
ράς χωρίς τα προαναφερθέντα σήματα αναγνώρισης, 
απαγορεύεται· οι διενεργούντες την καταδίωξη υπάλ
ληλοι πρέπει να είναι σε θέση νο αποδείξουν ανά πάσα. 
στιγμή την υπηρεσιακή τους ιδιότητα

ε) οι όι^Λ^ργούντες την καταδίωξη υπάλληλοι μπορούν να 
φέρουν το υπηρεσιακό τους όπλο κατά την καταδίωξη, 
εκτός ϊ) εάν το προς ό η αίτηση κράτος μέλος έχει 
προβεί σε γενική δήλωση σύμφωνα με την οποία η 
οπλοφορία απαγορεύεται πάντοτε στην επικράτεια τον 
ή ii) εάν το προς c η αίτηση κρότος μέλοτ αποφασίσει 
ρητώς δυαφορετικά. Όταν επιτρέπεται στους νπαλλή

• λαυς ενός άλλου κράτους μέλους να φέρουν to νπηρϊ
Οιακό τους όπλο, η χρησιμοποίηση του εππρέπετεΗ. 
μόνο σε περίπτωση νόμιμης άμυνας· 

en) όταν ο κοταδιωκόμενος κρατείται, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 στοιχείο βΐ. προκει
μένου να οδΐ]γη6εί ενώπιον των αρμοδίων αρχών την 
κράτους μέλους στο έδαφος του οποίον πραγματοποιή
θηκε η καταδίωξη, μπορεί να υποβληθεί μόνο οε σωμα
τική έρευνα ασφαλείας κατά τη μεταγωγή του μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν χειροπέδες" τα αντικείμενα 
που βηίσκο'.τα: στην κατοχή του κοιαόιωκόιιενοί' μπο
ρούν να κατασχεΟούν 

ζ) μετά από κά9: επιχείρηση αναφερομένη στις παραγρά
φου: 1. 2 και 2. οι.όιενεργούντε; ·ψ καταδίωξη υπάλ
ληλοι παρουσιάζονται ενώπιον των αρμοδίων αρχών · 
του κράτους.· μέλους στο έόαφο; τον οποίον έδρασαν 
και δίνουν αναφορά ως προς την αποστολή τους μΗ.ά 
από αύιϊιση ων αρχών UUTI'UV, υποχρεούνται να παρα
μείνουν οτη διάθεση τους ί".έχη:ς άτου διαι^ιτισΟούν . 

πλήρως οι περιστάσεις των ενεργειών τους; ο ι «in. 
αυτός εφαρμόζεται ακόμη και όταν η καταδίωξη ΛΡ 
οδήγησε στη ιΚ'λλιτψή του καταδίωκα; ir vor 

η) οι αρχές τοι· κράτους μέλους από το οποίο ηηοέι/χι· 
VTUI CM υπάλληλοι που προέβησαν οτην κατιιο.ιιξι

εφόσον το ζητήπονν οι αρχές τον κοΰτον: ιιέλονς «π· 
. εδαΐ(.ος mv οποίον έλαβε χώρα η κιπαδίι ιξη. παρέχον 

τη συνδρομή τους στην έρευνα που ακολουθεί τι, 
επιχείρηιπι στην οποία μετείχαν. ηνιιπειν.λιιμ|'ιανοίΐΓνι·· 
των δικαστικών "διαδικασιών. 

5. 'Evu άτομο το οποίο, σε συνέχεια της ποοβλεπόμενι 
στην παράγραφο Ζ δράσης, συλλαμβάνεται από τις.αομΛή 
ες αρχές τον κράτους μέλους στο έδαι/ος του οποίον ίλα|' 
χώρα η •/.αταδίπξ']. μπορεί, ασχέτιος της ιθαγένεια* τον. ν 
κρατηϋεί για πόιιαιάκριπη. Οι αντίπτοι/0: κπνιΥιτ; ι. 
εθνικού δίκαιοι· Η; αρμόζονται αναλογικά. . . 

Αν το άτομο αντό δεν έχει την ιθαγένεια την κράτοι 
μέλον: στο έί>«φος τον οποίον συνελήφθη, αφήνεται ελε 
θέρο το αργότερο έξι ώρες μετά τη σύλληγη τον. χι·;ρ:ς \ 
υπολογίζονται or ώρες μεταξύ τον μεοοννκτίον και τι 
ενάτης, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές .τον εν λόγω κράτο' 
μέλους έχοιν προηγουμένως λάβει οποιασδήποτε nowy 
αιτίαση προσωρινή: κράτησης με σκοπό την έκδοση. 

6. Κατά την υπογραφή της παρούοας σύμβασης, κιϊ 
κράτος μέλος καταθέτει δήλωση με την οποία καΟορί! 
βάσει των .διατάξεων των παραγράφων 2. 3 · και '. · 
διαδικασίες άακηση; καταδίωξη: στο έδαφος τον. 

Ένα κράτος μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντίκα·· 
στήοει τη δήλωση του μέ άλλη. υπό την προνπΑθεοη > 
αυτή δεν περιορίζει την έκταση εφαρμογή: της πραιτγοπ 
νης. . 

Κά9ε δήλιοαη πραγματοποιείται μετά απ6 αι·\τ.~.·όηοιι 
κάθε ένα ατό τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ur cm: 

την ισοδυναμία των εφαριιοζό.ιιενίιΐν κ'.ί6επτ«τ(χ· πτ·: κι. 
. τη αντά. 

7. Τα κράτη μέλη μπορούν. Ο: διμερή βάθη. να 6tn· 
νπυν το πεδίο εφαρμογής τη: παραγράφου ! κ,ικ να i3t" 
οονν ονιιπλιιρωιαιτικές διατάξεις προ: εκτέλίοη 

παρόντος άρθρον. 

£. Κάθε χπάτος μέλος απορεί, κιιτιί την κι πάθε •"•Γ. 

εγ·/υάΐ)··)·.· Γν.ι.ιισι;: τη: ~αρονΓ·α: nujifinir.;. νν t*y.-
ότι δεν δΐσμϊί'ΓΤΐΐ! από το πί:ρό. άπβι.κ· ή ιιερ.·>: τ·.»· 
δήλωση ui'ii; μπορεί να ι:νπκλη'ί:ι 'ανιί πά:".: ΌΤΓΊΙ!' 

διασυνοριακή παοακολονΟηοη 

. ! . Οι ΐ'πύλ/ΐλοι τη: τελιιΛί·.:::·:ιι: ΐ'πηρίοίι;: . κ.ι :·. 
|ΐίλον.ς. οι οποίοι πκρι·:κα·.ονϋΐ>νν «τη vi.pn ,.ιι·; ·ί·. 

•για τι: οποία vnuif/fti'v σοβαρέ: νππνο.*;. οτι έχουν,ru." 
.κεί or μία ιατό τιςπαραβάοει: r.iiv nvii';rty-'rtiu ..ίο u>j 

"J9 παράγριιιτ.: 2. Γξο'.'σιοδίΐτον'.τιιι vu •.•i,vrv:oo".··. 
παηακπλ'Λ<>Πι;.~η (άπή PTC i^ufOz Ί«λλ«ι· <·.,ι:
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μέλους, εφόσον το τελευταίο έχα'επιτρέψει τη διασυνορια
κή παρακολούθηση βάσει προηγουμένη? αιτήσεως συνδρο
μής. Η Γΐοΐ!θΐιιδάτ.ηση'ιιπορείνιι συνοδεύεται άπόπροϋπο
Οέοπς "";■· 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στο Οεμ»τotf vJ.tivitx τα ονόμα
τα TWV υπαλλήλων στους οποίοι·; εφαρμόζεται η διάταξη 
αυτή ο θεματοφύλακας ενημερώνει σχετικά τα άλλα'κράτη 
μέλη. 

Εφόβον αυτό ζητηθεί, η παρακολούθηση ανατίθεται στους 
υπαλλήλους του κράτους μέλους, στο έδαφος τον' οποίου 
διεξάγεται. 

Η αίτηση, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να 
απευθύνεται στην. αρχή που έχει ορίσει κάθε ένα εκ των 
κρατών μελών και η οποία είναι αρμόδια για την παροχή ή 
τη όΐϋβΐβαση τη; ζητούμενη; εξουσιοδότηση;. 

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στο θεμΓΓΤοφύλακα την ορι
ζόμενη, προς τούτο αρχή Ό'.θεματοφύλακας ενημερώνει 
σχετικά τα άλλα κράτη }ΐ!λη. 

2. Εάν. γι λόγου: ιδιαίτερα επείγοντες, δεν μπορεί νε 
ζητηθεί προηγουμένως η εξουσιοδοτική του άλλου κρά
τους μέλους, οι οιενεργούνττ; την παρακολούθηση υπάλ
λη>.οι εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν και πέραν των ' 
συνόρων την παρακολούθηση πτόϊιων για τα οποία υπάρ
χουν οοβαοές.υπόνοιες ότι έχουν εμπλακεί σε μία από τις 
παρα'βάσεις που αναφέρονται στο άρθρο15 παράγραφος 
2. υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

ιι) η διέλευση τιον συνόρων/κατά τιτν παρακολούθηση, θα 
ανακοινωθεί αμέσως σας αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίον συνεχίζεται η παρακο ' 
λοΰθηση· 

β) 6c κατατεθεί, χωρίς καθυστέρηση, αίτηση σύμφωνα με 
την παράγραφο. 1, στην οποία θα εκτίθενται οι λόγοι 
που αιτιολογούν τη διέλευση των συνόρων χωρί: προη
γούμενη εξουσιοδότηση. 

Η παρακολούθηση Bu σταματά μόλις το κράτος μέλος, στο 
εοαφυς ζαν ctsisv λαμβάνει χώφα. to ζητήσει w ««νίχπη 
t η:ανακοίνωσης που προβλέπεται στο στοιχείο α) ή της 
αίτηση: που προβλέπεται στο στοιχείο pj, ή αν η εξουσιό
οάτιμιι; δη· χορηγήθηκε εντός πέντε ωρών μετά τη διέλεν
πη Τιον ηιτνόηιον.  ' 

}■. Κ παρακοΛοϋΟηοη που. αναφέρεται στις παραγράφου: 
Γ και 2.r.~i*Hrshai μόνο υπό τους οκόλουθαυς γενικούς 
άπονς: 

ιι) οι υπάλληλο: που διενεηγονν π 1 ν ΣίαπακολούΟηση 
οφείλουν νιι συμμορφώνονται με τις όμπάϊα: του 
aannvr;:: άρθρου. ν.αΓιώς και με το δίκαια του κράτους · 

Ίιέλπν: GTr.rowpj; τόυ όποιου ϊιποϋν;οφείλουν να ■. . 
~ υπακούουν' στις εντολές τω.· ασμαόΐυιν αρχών τον εν 

λόγιο κούτην'ί μ/λ«ιις· ■■ 

Ρ) με τΐ]ν επιφύλαξη των .προβλεπομένων στην παράγρα
φο 2 καταστάσεων, κατά τη διάρκεια τη: παρακολού
θησης _ot υπάλληλοι εφοδιάζονται με· έγγραφο που 
πιστοποιεί ότι χορηγήθηκε ε=ουθιοδότηοη· 

δ) οι διενεργούντες την παρακολονβηηη υπάλληλοι μπο
• ρουν να φέρουν το · υπηρεσιακό τους όπλο κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθηση: εκτός εάν ι) το προς ο η 
αίτηση κράτος μέλος έχει κάνετ γενική δήλωση ιΐϋμΐ|~>· 
να με την οποία η οπλοφορία απαγορεύεται πάντοτε 

* στην επικράτεμύ τοι· ή ii) το προς ό η αίτηση" κοάτιι: 
. μέλος απρφαοίζει ρητώς ΐΐι«ΐ|.ορΓτικά; όταν επιτρέπεται 
στους υπαλλήλους άλλοι· κράτους μέλους \<c>\ ενονν το 
υπηρεσιακό, τους όπλο. η χρησιμοποίηση τον επιτρέπε
ται μόνο σε περίπτωση νόμιμης άμυνας· 

στ) οι υπάλληλοι πού διενεργούν την παρακολούθηση ϊιεν 
μπορούν ούτε να σταματήσουν, ούτε να συλλάβουν τον 
παρακολουθούμενο

ζ} για κάθε επιχείρηση υποβάλλεται έκθεση προς τις 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφο: τον οποίου 
πραγματοποιήθηκεη παρακολούθηση1 οι υπάλληλοι 
που διενηργΐ}σαν την παρακολούθηση μπορεί να κλη
θούν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως· 

η) οι αρχές του κράτονς μέλους από το οποίο nnoFnvr
vrci οι υπάλληλοι πον προέβηοαν στην παρακολούθη
ση, εφόσον το ζητήσουν οι αρχές τον κράτον; μέλους 
στο έδαφος του οποίοι έλαβε χιϊωα η παρακολούθηση.· 
παρέχουν τη συνδρομή τους στην έρευνα που ακολου
θεί την επιχείρηση σπρ· οποία μπείχαν. σνμπεριλαμβα

' . νομένων των δικαστικών διαδικασιών. , ' ,·· 

4. 7α κράτη μέλη μπορούν, σε διμερή βάση. να διπ·ρύ
νουν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρον κα: vt: 
θεσπίσουν συμπληρωματικές διατάΞπ: προ: εκτέλεοη τοι·· 
παρόπο; ■ άρθρου. ' 

5.. Κάθε κράτος μέλι:ς untiori.κατά την κατάυτοιι τ·.··ν 
r,7?aif<ov έγκρισης της παρούσα: σιιιβαηης. m ftvj/.riort 
ότι δεν. δεσμεύεται cino το παρόν άρθρο ή μέι»ο: τ or Κ 
δήλωση αυτή μπορεί νιι ι/πικ/.ηΟε! irva π«ινι οτιγι'ιίι. 

Άηΰνο 22 

Ελεγχόμενε: παοιι&όσεις 

!. Κάθε κράτος μέλες απι>.αμίϊιΗτ! να i|«i.i(ry.inn οτι. 
'κατόπιν αιτήσεως άλλον κράτον: ιιέλιπ;. On μποοον·· i«i 

επιτρέπονται εΑΓ,70)ΐΓ%τς παριιδόοπς.στο Γ<ν.:'(ό; τόν·ν:ΐ! 
• π/.cioit! ποινικής έπεννι^αδικημάτΜίν ·ηι: τι: οππίάπηι»· 

βλέπεται δυνατότητα έκδοοης. . 

γ) οι διενεργούσες την πάοπκο}ούΟη>ΐί| >·πάλί.ψ.οι πρέ
πει να είναι οε θέση να αποδείξουν «νά πιισα ϋτιγμή 
την επίσημη ιδιότητα, τους· 

ε) δεν επιτρέπεται η είσοδος στις κατοικίες' και σε χι'οοοις 
μη προσιτούς στο zavir 
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2." Η απόφαση δυτνέργειας ελεγχόμενων παραοόσεωνλαμ
βάνεται κατά περίπτωση από τις.αρμόδιες αρχές του προ; 
ά η αίτηση κράτους μέλους, λαμβανομένου υπόψη τον 
εθνικού δικαίου του κράτους αυτού. 

3. Οι ελεγχόμενες παραδόσεις διεξάγονται ouiirptovu με τις 
•διαδικασίες ίου προς. ό η αίτηση κράτους μϊλονς. Οι 
αρμόδιε: αρχές του εν λόγιο. κράτους μέλους είναι 
υπεύθυνες για. τη διεξαγωγή ΜΙΙ τη διεύθυνση των επαχη' 
ρήπεων. 

Για vu αποφευχθεί κάθε διακοπή του·ελένχου. η προς ήν η 
αίτηση,αρχή αναλαμβάνει την παρακολούθηση της παρά
δοοης στο σιμιείο διέλευσης των συνόρων ή or. κάποιο 
σημείο που θα συμφωνηθεί." Εξασφαλίζει συνεχή παρακο
λούθηση καθόλη την διάρκεια της μεταγενέστερης διαδρο
μής κατά. τρόπον ώστε vu. μπορούν ονά πάσα στιγμή vu 
συλλάβουν τους δράστες και να κατάσχουν τα αιπορεύμα
τα.· . · · ■ ■ " . 

4. Κατόπιν της συναίνεσης" των ενδιαφερομένων κρατών 
μελών, οι οποστολές.για τις οποίες" έχει συμφωνηθεί ελεγ
χόμενη παράδοση, μπορούν να.διακοπούν και να δοθεί η 
άδεια να συνεχισθεί η διαδρομή τους είτε ως έχουν t a : 
αςαύ το αρχικό "τον; περιεχόμενο αφαιρεθεί ή αντικατα
σταθεί πλήρωςή εν μέρει από &.λα προϊόντα. 

Αοΰρο 23 

Μυστικές'έρευνες 

1. Κατόπιν αιτήματα: τη: απούσες αρχής, η προς ήν η 
αίτηση αρχή (ΐπορεί να επιτρέψει σε υπαλλήλου: της τελω
νειακής υπηρεσίας τον αιτούντος κράτους μέλους ή σε 
υπαλλήλου; που ενεργούν για λογαριασμό αυτή: της υπη
ρεσίας και οι οποίοι λειτουργούν μι πλασματική Tuuτότητιι 
(μυστικοίανακριτικοί υπάλληλοι) να επέμβουν στο έδαοος 
του προ: ό η αίτηση κράτους μέλους. Η αιτούσα, αρχή 
υποβάλλει τέτοιο αίτημα μόνον εάν η διαλεύκανση" των 
γεγονότων θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής χωρίς τα σχεόι

• αζόμενα μέτρα έρευνας. Οι εν λόγοΓ υπάλληλοι μπορούν 
στα πλαίσιο τη: αποστολής τους. να συλλέγουν πληροφο
ρίες κϋι να έρχονται σε επαιρή μι υπόπτου: ή άλλα ποόοω
πα'του περιβάλλοντος των υπόπτων. 

2. Οι μυστικές έρευνες στο προς ό η αίτηση κράτος μέλος 
έχουν περιορισμένη διάρκεια. Κ προετοιμασία και 
διεύθυνση των ερευνών γίνεται μ:' στενή πιητργααίιι 
ιιτκ:|ύ των «njinomjv αρχών του προς ό η αίτηση κιμ.ταν 
αιτούντος κράτου: μέλους. 

3. Οι όσοι υπό του: οποίου: δίδεται άδεια γι μυστική ' 
έρευνα. καθώς και οι όηοι υπό του: οποίους αυτή όιεΐάγΓ
τιιι. καθορίζονται uno την προ: ήν η αίτηοη αρχή ouiKfuj
ν« jir τσ.εΟΐτκό της δίκαιο. Αν κατά τη όιάπκπα μυστική: 
έρευνι:': αποζητηθούν πληροφορίες σχετικά μ: κάποια άΧ
λι·.πκηά|{αοΐϊ. πέραν εκείνης Tiry οποί.': καλύπτει ι; αρχική 
α:τικ;η. τότ: οι όρυι σχετικά με το πώς ιιποοηιιν να χρηπι
μι:πυιΐ|Ι)ιΛΓ.· οι πληροφορίες ι«τές κα'.Ιηηϊζανται 

επίσης απΰ την προ: ψ ή αίτηση ικιχή αί·μ«|ΐ·Λ·ϋ μ: :»> 
>0\ικό της δίκιπα 

4: Η προς ήν η αίτηση αρχή παρέχει την ανιιγ/,ιη"ιι 
συνδρομή αε πηοιίωπικό και at" τεχνική νποήΐΜΐή. Λιι;ι|'··».
νει μέτηη για την nruuruuiu των νπαλλήλων που (ivu<|i
oovrm πτην πα<ιάγιΜ«|θ 1 κιπά τη διάρκειοι τι=ιν ε\τ·Ί··πι·}ν 
τηυς'ιίτο προ: ι'ι η ιιίτΐ]πη κράτος μέλη:. 

5. Κάθεκράτος μέλη: μπορεί, κατά την κκτάϋεση τ«ν 
εγγράφων έγκριση: τη: παρούσας Jiμβαση:. vu Ληλώοπ 
ότι ftsv δεό'μευπιη ιαό το παρόν άρθρο ή μέρος τον. Η 
δήλιιΐιΐη ai'Tij μπορεί ν« ανακληθεί ιινά πάοιι «ιτινμή. 

Άοθοο 2ί 

Κοινέ: ομάδε: ειδική: έρευνα; 

1. Κατόπιν tuiiiifkiic: ονμΐ(ωνίας. ο·. αρχές διαφόρων κρα
τών μελών μ.ιοροϋν vu συστήσουν κοινή ομαόα ειδιζη: 
έρευνα: με rftna or ένα από τα κράτη μέλη. η οποία 
συγκροτείται «crn υπαλλήλους ειδικευμένου: στους οικεί
ου: τομείς. 

•Η κοινή ομάδα ειδική: ionvet: αναλαμβάνει τα ακόλουθα 
κα&ήζοντα: 

— τη διενέργεια 6ΰηκο/.Μν και δαπανηρών ερευνών ν ι ι ! 

τη διαλε ίκιινοη συγκεκριμένων παραβάσεων που «αι
τεί ταυτόχρονη και συντονισμένη δράση οτα ενδιαφε
ρόμενα κράτη μέλη. 

— το uwroviajio κοινώ*.· ητογ '^ν με στόχο την πρόληνη 
και «vivvft'tiij ορισμένιον μορ',ΊΪΓ.· παραβί'ίοπυν xiifjiu: 
και τι) οι·λ).ονή πληροφοριών για τα rvr/ojirvci -ς>ί<:-:~ 

. πα. το περιράλλον του: ν.ιν. τις μεδόbou: τους. 

2. Οι κοινές ομάδε:' ειδική: έρευνας εργάζοντιχι υπό τ:ς 
ακόλουθες νητκές προϋποθέσεις: 

uj'aryxncmiimiu γιυ Όϋγκεκηιμένο οκοπ'ο και για πεοιΓ·· 
■ ρίομένο χρονικό διάστΐ]}ΐα·.' 

Ρ) επικέ'/'ά.ή: τη: ομάδας τοποθετείται νπ'ίλληλος τ.>= 
κρίΓΓου: μέλόν:. στο εοαφο: του οποίοι· οιε'£ΰγοντιι· «· 
ooucTi)ijin;i|T.··: της οιιάόα:· '. 

γ) iis MtTr/nrrr; υπά/j.iy.oi δεομενοντιϊ! απΛ τιι δικ:»ι 
το:' χ.,ίΐΊτιΐΓς μέλύν: στο iiii'fu: fov οποί'»· Λι;·:1··;■■« 
ται Oi Λίΐιιοτιιηιάτητε: τι;: ομά'Οιι;' 

ο) το κράτα: μέλη: err έδαφη: το·.· nsoinu &ΐΓ£.·.·νο*."τ«·. '' 
σραστηριάιητες τη: ομάοι::. διριιου·"··;·"» v.: ιιτ.ιιηαιτν 
τ;: «ή·Λΐ·.·«τ:κέ: sccvroUrnr.: ·Λ».Ι τι: Γ;",·Ι:Γ.::; τή: 

•3. Η ιδιότητα τον μίλου: τη: ομάδα: δ» ν παρέχει «■·■··"»■.
tnti;J.!y.ou: ΓΛΉ την αποτΓληυν c£ouo»: n.iiyii^iiiij: ·ιτ 
έδαφος άλλου wjrnni·; μέλους.  ■ . . . _ 



2982 

. ΤΓΓΛΟΪ γ 

ΠΡΟΓΓΛΖΙΛ TGN ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ . . 

• Άοθηο 25'' 

Προστασία των δεδομένων κατά την ανταλλαγή τον: 

1. Kind την ανταλλαγή πληροί), αριών, οι τελωνειακέ: 
υπηρεσίες θα λαμβάνουν υπόψη, σε κάθε' περίπτωση, τις 
απαιτήσεις για την προαταοίιι των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τηρούν xic σχπικές διατάξεις τη: σύμβασης 

'τον Συμβουλίουχη; Ευρώπη: της 2δης Ιανουαρίου 19S1 
για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία πληροφοριών προσωπικοί!· χαρακτήρα Για 
ίην προστασία'των 'δεδομένων, ένα κράτος μέλος μπορεί 
ovivf ωνα με την παρόγραΐ{·ο 2, vu επιβάλλει όοου; για την 
επεξεργασία εκ μέρους άλλου .'κράτους μέλους των δεόοιιέ
νων π οι* του έχουν διαβιβασθεί. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων τη: σύμβασης σχετι
κά με τη_ χρήση τη; πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα. 
Οι ακόλουθε; διατάξεις ,εφαρμόζονται στα δεδομένα προ
σωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζονται κατ' ειμιρμο
γή τι;: παρούσας σύμβαση;: 

α} η αρχή "που παραλαμβάνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να τα επεξεργασθεί μόνο για τον: 

• σκοπούς του άρθρου ] παράγραφο: ]. Μπορεί να τα 
διαβιβάσει, χωρίς προηγού|ΐε:νη συναίνεση του. κράτους 
μέλους που τα έχει χορηγήσει, στις τελωνειακέ; υπηρε
σίες της. στις διωκτικές αρχές της και στις δικαστικέ: 
αρχές της για την δίωξη και καταστολή παραβάσεων 
κατά την έννοα: του άρθρου Α παράγρασας 3. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις διαβίβασης, η συναίνεση του 
κράτους μέλους που έδίυσε τις πληροι/.ορίες civui απα
ραΐτητη

β] η αρχή του κράτους μέ}.ου; που διαβίβαζε; τα δεδομέ
να ςΓροντίζει ώστε να είναι ακριβή και ενημερωμένα. 
Εάν αποδειχθεί ότι έχουν διαβιβασθεί δεδοιιένιι πον 
είναι ανακριβή ή που δενέπρεπε να διαβιβασθούν ή 
ότι δ:δομένα που διαβιβάσθηκαννόμιμη):πρέπει νη 
διαγραφούν μεταγενεστέρως σύμφωνα με το δίκαιο τοι· 
κράτους μέλους πσν τα διαβίβασε, ενημερώνεται αμέ

. . οιυς,η ιιπχή που τα παρέλαβε. Η εν λόγιο αρχή. υποχρε
ούται να τα διορθώσει .ή vu τα διαγράφει. Εάν ΐ| 
τελευταία έχει λόγου; νο θεωρεί ότι τα όιαβφασθέντι: 
btboptva είναι ανσκριβΐ} ή 8ί: πηέπει vu διαγρασούν, 
Γνιιιιεριίινί! το κράτος μέλος πον τα διαβίβασε

7J οπότε διαβιβασθούν οεύομένα :α οποία, ϋϋμ'[*ινπ μί 
•το δίκαιο TUVκράτους μέλους που τα διαβίβασε, ηρ?· 
. πει vu διαγραφούν ή να τραποποιηΌούν. παρέχεται 

όταν ενδιαι^αόμενυ αποτελεσματική δι*·.':τΓ,τητι: ώιόι.. 
ΐίιυση;· ■  '  ■   ;  ' . . 

δ) οι ενδιαφερόμενες αρχές ουντάσασυν πρακτικό τη: ίιια
• βιβάσεω; και της παρϊά.αβή; ΪΜ* α\πιά.λαποομί"νι·Λ 

. δεδομένων .· 

ε) η διαβιβάζουαα και η πααιιλήπτρια αρχή ο'|ΐΓ/.ουν ν·: 
ενημερώνουν, κατόπιν κιτήαεώς του: τον ενηιιικ fijoiir
νο σχετικά με ταδιαβιβαζάμεναδεδομένα προοι·>πικοι· 
χαρακτήρα καθώς και αχετικάιιε τους οκοπου; γι·"'» 
τους οποίους προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν. Μ 
υποχρέωση αντή δη· ιη ύπατατέφόοον. κατόπιν ·ντ(ΐ
θμίσεως. προκύπτει ότι ίο δηιιόσιο συμφέρον που επι
βάλλει να μην παρασχεθούν αυτές οι πληοο^ι'οι:: 
υπερτερεί έναντι του πυιιφέοοντο; του ενδιαι(rnourroi
νατις λάβει. Εξαλλοι·, το δικαίωμα του ενδιια,'ειίοιίΓ
νου να λάβει πληρο^οοίες νια ΤΚ διαβιβαζόμενα Λεοο
μένα που τον .«φορούν διέπεται 'απ ό του: εΗνικί»ι·; 
νόμους, ρυθμίζεις και οιιιήικασίες του κράτους ιιιλιΐυς. 
στην επικράτεια του οποίου ζητείται η παροχή π/.ηοο
φοοιών. Πριν από την απόφαση για την παροχή πληρο
φοριών, πρέπει να παρέχεται στην διαβιβάζουσα άηχη 
η δυνατότητα vt: διατυπιίισρι τη γνώμη της

στ! το .κράτη μέλη ευθύνονται, ovueuva προς τις ifur; 
νομοθετικές, κιενονιστικε; -/.οι διοικητικές .διάταξη: κιι. 
διαδικασίες.νια τη ζημία ποτ? προκα>4ίται αε ένι: 
πρόοΐϋπο,από την επεξεργασία των δυαβιβαζοιιένί.ιν · 
δεδομένϋΐν στο συγκεκριμένο κράτος μέ/χς. Λυτνι 
ισχύει επίσης εάν η ζημία προκαλ^ίτια από τη οιαβί βά
ση ανακριβιυν δεδομήϊ'ον ή από το γεγονός ότι η 
διαβιβάζουσα αρχή ενήργησε αντίθετα προ; τη οιιιβι»

• ση· ■ . . 

ζ) τα διββιβαξάμεΛ'α δεδομένα διατηρούνται μόνο /ια το 
χρολτκό διάστιιιια που απαιτπται για την εκπλήη::Κϊΐ; 
του σκοπού irj; διαβίβασης. Η ανάγκη περαιτέριυ διιι
τήρηοής τονς πρέπει να εξίτάζπαι οε εύθπο γ£ό\\ι 

. από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος· 

η) η· πάση περιπτώσει, τα διαβιδαζόμτνα .δεδομένα 
τυγχάνουν τουλάχιστο·.· τν,ς ίδιας προσταοίας που 
παρέχει to .κράτοςπαραλή.τπις σε παρόμοια δεόομέ

£) τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάνχηλα ιίέιρα .ία vu 
E:aoifa5.ioovv tip τήρηοη του. παρόντος όρθροι uro»i 
αποτεί^ομάτικών t/^/ysw Τα κράτη μέλη μπορούν .··■( 

' αναθέσουν αυτούς του: ελέγχους οτι: εθνικέ; ελεγκτι
κέ; αρχές που μ\·ημονει·η·.ται στο άρθρο 17 της ουμβ'·
ση: για Tip· χρήση τη; πληροφορικής στον τε;.ιι·\χιι:κ·.< 
τοιιέα. 

3. Για την; σκοπούς τουπαρόντος άρθρου, η ίννοιι: τη; 
επεξεργαοία; δεδομενιον' πηηοι.·.·πικηϋ •/Γΐρακτηηι·· /ο..··, 
λουθεϊ τονοριομό του άοΟοηυ 2 στοιχείο β) της οΛηϊ·.: 
95Α56/ΞΚ την Ενρυπαΐν.οϋ Κθ'ΛΤ·βονλίον και του Ιυιιβοι·· 
λίου. τη: 2^υ; Οκτιιιβπίοι 395'5. για ιην πρηοται.·.ία TIUV 
ι̂ νοικώ·.· πηοηώπΐιΐν ένιυτι τη: {πεξερνα,ιι'α: ΜΓΑΓΗΙΓ··· >*·· 
προπιοπικαν χαρι.ικτήί»; και για την ελεύθερη κνκλθ(/ι·ί>ι«ι 
Tiirv δεόοιιένΐΛ·,· «υτιϊινν'ι. 

Π) r.U I :S'. ιη: 1V11.1TO5. n. S) 



2983 
ΤΤΓΛΟΣ VI 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Till ■ΕΥΜΒΑΙΗΕ 

ΆβΟαο 26 ' 

■ Δικαστήριο 

1. Το Δικαιπήοιο τιον Ευρωπαϊκών Κοινατήτιον είναι 
αρμόδιο να αποιμΰνεται για κήοε διαφορά μεταξύ κρατών 
μελών «χετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή τη; παρού
σας αύμβαοης εφόσον η διαφορά αυτή, δεν κατέστη δυνα
τόν να επιλυΒεί άπό το Συμβούλιο εντός έξι μηνών από της 
υποβολής τη; ο" uvtii εκ μέρους ενό; ίων μελών του. 

2: Το Δικαστήριο τιον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι 
αρμόδιο vc: αποφαίνεται για κάθε διαφορά μεταξύ κρατών 
μελών και τη; Επιτροπή; σ/.ετικά με την ερμηνεία ή την 

.'εφαρμογή τη; παρούσας σύμβασης η οποία όεν χατέοτη 
δυνατόν να επιλυθεί δια τη; διαπραγματευτικής οδοί*. Η 
διαφορά CUT:] μπορει να παροπειιφΒει στο Δικαστήριο 
μετά τη λήξη περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία, 
κατά την «οποία ένα ππό ~α μέρη γνωστοποίησε οτο άλλο 
την .ύπαρξη διαφοράς. 

3. Το Δικαστήριο τιον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι 
αρμόδιο, υπό τι; προϋποθέσει; ποτ; ορίζονται στις παρα
γράφου; J έως 7, να απος.αίιτται. με προδικαστικές απο
φάσεις για την ερμηνεία τη; παρούσα; σύ|ΐβασης. 

4. Κάθε κράτος μέλος μπορεί, μ: δήλωση στην οποίο 
προβαίνει κατά την υπογραφή τη; παρούσας σύιιβαοης ή 
οποτεδήποτε μετά την εν λόγω υπογραφή, vc δεχθεί τιτν 
.αρμοδιότητα τον Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των να αποφαίνεται με προδικαστικέ; αποφάσεις επί της 
ερμηνεία; τη; παρονοας σύμβαση; υπό τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται είτε στην παράγραφο 5 στοιχείο ε) είτε στην 
παράγραφε 5 οτη.χεΐο β). 

5. Κράτος μέλος το οποίο προβαίνεισε δήλωση σύμφωνα 
με την παράγραφο' Α ορίζει: 

α) είτε ότι κάθε δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους 
του οποίου 'οι αποφάσεις δεν'υπόκεινται οε ένδικα 
μέσα του εοιοτερικον'δικαίου μπορεί να ζητήσει από το 
Δικαστήριο των Ετιπωπαίκιον. Κοινοτήτων vc αποφαν. 
ϋε: με προδικαστική απόφαση σχετικά μ: ζήτημα το 
οποίυ ανακύπτει σε υπόθεση πον εκκρεμεί ενώπιον τον 
και αφορά την ερμηνεία της παςούσας σύμβασης, όταν 
το δικαστήριο αϊτό κρίνει ότι μια απόφαση οχπικά με 
TC ί;έμα αντό είναι αναγκαία γιατην έκδοση τη; δικής 
του αποίκισης' 

"] tl'.z ότ: κάθε δικαστήριο :ον κράτους αυτού μπορεί να 
ΐιπήοει ατ.ύ το Δικαστήριο των Ευιίιιϊπαΐκών Κοινατή· 
·»«>* νι: απί«|/ινΟεί με προδιχαΰτική απόφυση σχετικά 

• μ: ζήτηκι; το r.ncic αναχύπτει σε υπΟϋετη που .εκκρε
μεί rvwruiv ίου κα: αφορά την ερμηνεία .της παρονοα; 
συιφαοης. OTUV τι; δικαστήριο ιιυτή κρίνει .ότι μια 

απόφαση σχετιχά'με το θέμα αυτό είναι ιιναγν.ιιΐη για 
την.έκδοση τη; δική; του απόφασης. 

.6. Το πρωτόκολλο περί του οργανισμού τον Δικιιΰτι"ιρ»Η· 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο κανονισμός ίιιιιΛικιιΟΐ
ας του τυγχάνουν εφαρμογή;." 

7. Κάθε κράτος μέλας έχει το δικαίωμα. ι«\τξιιρτήτι·ι; εάν 
προέβη ή όχι σε όηλπ.ιση σύμφωνα με την παράνοια ο5. w 
καταθέσει υπόμνιυια ή γραπτέ; .παράτηοήοει; στο Δικα
στήριο* των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πε unoiiriui; ncv 
ανακύπτουν σύμφωνα με την παραγραφή 5. 

S. Το Δικαστήριο TWV Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ίιε'ν έχει 
αρμοδιότητα να ελέγχει το κύρο; ή την ιιναλιΐνικοτητιι 
επιχειρήσεων που διενεργούνται από αρμόδιες υπηρεσίες
επιβολής του νόμου δυνάμει της παρούσας σύμβασης, οντε 
να αποφαίνεται ω; προς την άσκηση των ευθυνών πον 
φέρουν τα κράτη μέλη νια, τηντήρηση τη; δημόηαι; τάξη; 
και τη διαφύλαξη της εσωτερική; ασφάλεια;. 

.ΤΙΤΛΟΞνΐΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑ! ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ 

Άοϋρο 2" 

Εμπιστευτικότητα 

Οι τελωνειακέ; υπηρεσίες λαμβάνουν υπόνη] τους. or κάί|Γ 
συγκεκριμένη περίπτωση cMiyin·.!]: πληροφοριών, τις 
απαιτήσει; για το απόρρητο των ερευνών. Για το σκοπό 
αυτέ, ένα κρότο; μέλος ;:πορεί να επιβάλλει όοου: νια τη 
χρησιμοποίηση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος, 
στο οποίο ιιπορεί να διαβιβαστούν ο: πληροφορίες αυτ:;. 

Άοβηΰ 2S 

Εξαίρεσε!; crza την υποχρέωση συνδρομή; 

1. Η παηοϋοα ηϋμβαση δπ· υποχι,ηώνει τις αονι'; την 
κρατών μελώτ or ιιμυιβιιίιι ουνΛρομή ιύν. ι; σ·.·νΛοιΐ;ιι, 
αυτή είναι όυνιηΓιν να θίξει τη δη:ι03ΐι: i a l i i ή άλλ:: 
ουϋΐαστικά cn.niffFOP"'"· 'δκος στ«>> τοιιεα τι;; π.ηίΐοτ'/Λ:>·.: 
των δεδομένι.ιν. inr κν^ιιι/^ρηπενον κηάτου: nr'/.n·.·; ij in* 
η εμβέλεια της ζητοϋμενης δράη.ης. ιδίΓο; οτι; ,πλαίό·.;: ··: .·.' 
ειδικών μαρφϋΛ συνεργαοϊας που προβλέποντα; ι·,:»·»·.· ,;).. 
IV, Σίνα; οαι.'.ώ; όνοανάλογ*! ~0C· "Vi Ρ'α{?ν*ητ'*!"τη: ΠΙ:ΓΊ: 
βασί]; που τ::<!ΐιϋοετα·.. Στ:; περττιόοεις αυτές, οι uny' 
μπορούν να αρνιώσΐ"·· την παηονήιΐι'νίιΓιΛίη: cv ώ.,·., π >" 
μέρει ή να Tip.· εξαρτήσουν r.r.o ηρισμέν.; r.Mor.uvjroti: · 

Ξ, 0..οιαό·.··.οτ: άηνηρη. "αροχή: OirviShnn:':; rnjir.:: ν 
αιτιολογείτα:. ·  ·. ' .· 
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'· Άρθρο 29 . . ' · . , 

Δαπάνες . 

I.. Τα κράτη μέλη.καταρχήν,παραιτούνται "απύκάθε 
απαίτηση για crinrgotpij των δαπανών πον προ=ενούντια 
από την εφαρμογή τη; naoouou: σύμβασης, ϊιέ εξαίρεση 
τι; αμοιβές εμπειρογνωμόνων. 

2. Εάν απαιτούνται ή πρόκειται να απαιτηθούν σημαντι
κέ: και έκτακτες δαπάνες'για την διεκπεραίωση μιαςαίτη' 
ση;, οι ενδιαφερόμενες· τελωνειακέ; υπηρεσίεςδιαβουλεύ
ονται μεταξύ τους προκείμενου να καθαρίσουν τους όρου: 
και τις προϋποθέσεις με τις οποίες Gu διεκπεραιωθεί η 
αίτηοη. καθώς και τον τρόπο με τον οποίο" 8α καλυφθούν 
οι δαπάνες. · 

Άρθρο 30 

Επιφυλάξει; 

!. Εκτός των όσων προβλέπονται στο άρδρο 20 παράγοα
(ίο; S. οτο άρθρο 2! παράγραφος5 και στο άρΒρο 23 
παράγραφο: 5, γιο την παρούσα σύμβαση δεν επιτρέπεται 
η διατύπωση επιφυλάξεων. 

1. Τα κράτη μέλη. που' έχον· ήδη συνάψει μεταξύ τον: 
συμφωνίες οι απσίες καλύπτουν θέματα που διέπονται από 
τον τίτλο !V της παρούσα; σύμβασης, μπορούν να δια
τυπώνουν επιφυλάξεις δυνάμει της παραγράφου 1 μόνον 
οτα,μέιρο που οι επιφυλάξεις αυτές δεν θίγουν τι; υποχρε
ωθείς τ:νς οι οποίες απορρέουν απότις σύμφωνε: αυτέ:. 

.V Επομένως, οι υποχρέωσες που απορρέουν από τι: 
διατάξεις τη: σύμβαση; της 19η: Ιουνίου 1990 περί Εφαρ
μογή: της συμφωνίας του Σένγκεν τη; 34η: Ιούλου 19S5 
σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά 
σύνορα οι οποίε: προβλέπουν στενότερη συνεργασία δεν 
θίγομαι από την...παρούσα σύμβαση στα. πλαίσια των 
ετ/έοεων μεταξύ" των κρατών μελών που δεσμεύονται από 
τι: εν λόγω'διατό=εις. 

Λρδρο 3! 

Εδαφική εφαρμογή 

ΐ. Κ παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται στα εδάφη τιον κρα
τών μελών που αναφέρονται οτο άρθρο 3 παράγραφο: Ι. 
mi·'κανονισμού (ΞΟΚ). αρι6. 2933/92 τον Συμβουλίου, τη; 
ί2η: Οκτωβρίου 1952. περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνει
ακού κώδικα ('); όπως αναθεωρήθηκε από την πράξη nrn
τιον όριιιν ΠΛοοχώρηση: της Δημοκρατία; τη; Αυστρίας, 
π: : Δημοκρατία; τη; Φινλανδίας και τον Βασιλείου τη; 
Ζουήοια: και των προσαρμογών των συνδιτκών στις οποίε: 
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (;) και στον κανονισμό 
ir.K) ηηώ. S2.'57 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου y.ui του 

' Ζυιιβονλίιιυ C). συμπΐοιλαιφανομένών. για την Ομοσπον

·.'.) ζΖ I. VJ2 tin i5 ;0.ι5?2. ο. Ζ. 
('·) ΕΕ I. I tip. ϊ.ΐ.ίΨϋ: ά. IS1. 
ΐ"·; ΕΕ I IT :r,:2i 1.1=57, c. 2. 

■διακή Λΐ|;ι»κ{3((τϊα τη; Γερμανίας, τη: νήσοι· ΕλιγολάνΛη; 
και του εδάφους του Biii.tngen (στα πλαίσια και m\iii(ijvu 
με τη συνθήκη τη; 23η: Ναεμβρίον 196ί μετιΰύ Ομοσπον
διακής Δΐ]μοκριιτίας της Γερμανία; και Ελβετική; Συ\·ρμ«> 
ΟΑίινδία; για την υπαγι·ι·;ή τη: κοινότητα; του Husinscn 
am Hochrhein στο τελωνειακό έδαφος τη: Ελβετικής 
Συνομοσπονδία; ή in ιινχύον κείμενο τη: συνθήκη: αυτή:} 
και για την Ιτιά,ική Δηηιΐκηιιτία. trav Cvjiuuv l.ivignn και 
Campinnc'd'haha, καΟώ: και οτα χωρικά ύδατα, τα εθ'.·ι· 
τεοικά θαλάσσια ύδατα και τ>ιν εντνηιιι χΓ·"}ο αυτί!)··· Τ«·Λ· 
εδαφών των κρατών μελιπΓ. 

2. Το Συμβούλιο. tirtr»fjfκτί̂ .ο\·τ«ς αμό','ωνα με τη διαδικα
σία που προβλέπει ο ιιτλο: IV τη; ονΛΐΙήκη: για την 
Ευρωπαϊκή Ένιοοη: μπούιεί να προσαρμόσει την παράγοα
ιεο 1 σε κΓιΟε τοοπο.ΐιΐιηιΐη"τι·»ν «νιις επομένων διατάΞειιν 
κπινοτικον Λικιιίου. . 

Αρβπο 32 

ΈνεοΞη ισχύο: 

1. Κ παρούσα σύιιβκιΐη Γ/κοίνετω από τα κράτη' μέλη 
mupuiva iir τον: αντίατοιχον: αι^α^ηιατικού: ιοι·: κ«νό· 
\·ες. 

2. Τα κράτη μέλη κοι\νποιθύν στο θεματοφύλακα την 
ο}νθκλήρι»ση τιον ονιτιιγιιατικών διαδικασιών για την 
έγκριση τη; παροϊΌαςΟΓίιβαση;. 

3. Κ παρσύσίι ούμβαπη αρχίζει να ίσνύει π·ενή\τ<! ημέρε: ' 
μπά την κατά την παράγραϋο 2 κοινοποίηση από το 
τελευταίο κράτος που Ga προβεί στη διατύπωση αυτί] και 
το οποίο είναι μέλος τη: Εί'οωπαϊκής .Ένωσης τιτν Πί'έοα 
που θα Γ^δοθεί ηποάΞη του Συμβουλίου για την κατάρτι
πη τη: παρούοα: oviipauij:. 

Α. Μέχρι: όιον αρχίοει \·α ισχύει η παρούσα σύμβιιοη. 
κάθε κράτος μέλο: μπορεί να δηλώσει, κατά την κοινοποί
ηση που αναφέρεται οτην ποράγραιτο 2 ή οποιαδήποτ.. 
άλλη μεταγενέστερη στιγμή, ότι. από πλευράς τον. η 
παρούσα σύμβαση, έκτο; ίου άρθρου 2ό. Gu εφαρμόζεται 
στις σχέοει; τον με τα κοάτη μέλη πον έχουν κατκίιέσει την 
ϊώια ίιί|/.·'ΐση. Οι εν λόγιο όηλι'«ε:: όιι iiyxtli;fiv vci «Γχνοι·.· 
r.TvYr.Tii ΐβΐέρε; μετά την κατάϋεϋη τα;·:. 

5. Η παρηύοα ούμβαι'ι; r'fcni'o^na! ιιόνο οτη ΠΓ^ΙΠΤ''ΠΙ) 
αιτήσεων πον Η» νπηβ/.ηΟηύν μπά την ηιΐ£ι;..Μΐη·.ια εναρ· 
| η ; τη: ισχύος τη; .ή ε ·| «ημονή: τη: μττι«ν ιιιν π Λ ο ς ■· 
η αίτηση κράτους μελονς ·κα: του αιτοιπο; κι_ιάιον; 
ιιέλαΐ':. · 

6. Tip· ημερομηνία έναιΐ;η; ισχύο: τη; παηουοα: ίΐ'.'ΊΐΙΊΐι· 
«η;. η· ούμβαπη τιον κ.η«τών μ:λάν. γιι: την •«■ΡΙΓ»'"'! 
συνοποπή τών τελιιητιακιον τον: '.'.τΓ)ΓΐΓοι::ιι· τη; ~·ιι: 

.'. ZsnTtfifininc {%'. κατι:«·^ϊτι/ί. ■ "·. 
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Αρθρο.?.?.  . ; . · ■ 

Προσχώρηση 

1. Στην παρούσα σύμβαση μπχιηεί να πηοηχωπήσει κάθε 
κράτος που yivnut κράτο: μελά; τη; Ευρωπαϊκή; 'Evtor . 
οι& · . . ' . ' ■ 

1 To κείμενο τη; σύμβαση: οτη γλιόοοο του κράτου: που 
προσχωρεί, οποί; καταρτίζεται από το Συμβούλιο ■ τη; 
Ευριο.ιαϊκή; Ένωσης Eivm αυθεντικό. 

3. Τα έγγραφα προσχώρηση: κατατίθενται στο θεμα
τοφύλακα! 

4. Για κάθε προσχωρούν κρότο: μέλας, η παρούσα 
οίιμβπαη «ρχΐζει vtx ισχύει ενενήντα ηπίρες μετά την· κατά
θεση του σχετικού εγγράφου προσχώρησης, ή κατά την " 
ημερομηνία έναρξης ισχύος τη; σύιιβαση; εάν η σύμβαση 
δεν έχει αρχίσει να ισχύει κατά ιη λήξη τη: προαναφερόμε
νης προθεσμίας ενενήντα ημερών. 

5. Όταν η παρούσα σύμβαση δεν έχει ακόμη αρχίσει να ' 
ισχύει κατά την κατάθεση των σχετικών εγγράφων πρ'ο
σχώοησης, το άρθρο 32 παράγραφο: 4 εφαρμόζεται στα 
προιχωρούντα κράτη μέλη.'. 

Άρθρο 34 

Τροποποιήσει; 

5. Τροποποιηθεί; στην παρούσα σύμβαση (ίπορεί να προ
τείνει κάδε κράτος μέλος που αποτελεί υψηλό <τυμβαλλό;ιε

νο μέρος. Όλες οι προταθείς τροποπαιήπεων δκιβΐ|.5άζ,ι>ντιιι 
στο ΒερχαοφΰΑΓΑύ. χαν τι; κοινοποιεί πτο Συμβούλιο και
την Επιτροπή. 

2. Με την επκρύ/.ιι|η· του άοΟροι· 3) π»ιιαγο»Ί ο: 2. το 
Συμβούλιο εγκρίνει τι: τροποποιήσει; τη: ηϋμβαιίη: «Μ 
συνιστά στα κράτη μέλη να τι: αποδεχθούν ιίι·μ«|ΐανιι μί
τους αντίστοιχου: συνταγματικού;"του; κανόνε:. 

3. Οι τροποποιήσει: που θεσπίζονται αύμφων»/ με την 
παράγραφο 2 αρχίζουν ΥΠ ισχύουν ouutfwvu ΰζ ΤΛ όηί'οο 
32 παράγραφο; 3. 

" 'AoSgo 35 

Θεμετοφύλεκα; 

Ι. Ο Γενικό; Γραμματέα: του Συμβουλίου τη: ΕυριίπαΊ
κής Ένωσης είναι θεματοφύλακα; τη; παιίονοα; Pinipfi
ση;. 

2. Ο θεματοφύλακα: δηιιοοιτύει στην Εζίοημη ΕςημεηΆα 
των ΕυραίΓιάϊκών Κοη·οτψ<ιη· την πρόοδο των ryAouiriav 
και προσχωρήσεων, τη Εϋοη σε εφαρμογή, τι: οηλώοη: και 
τι : επιφυλάξει;, καθώ; και νάθε άλλη ανακοίνωση σχετικά 
μχ την παρούσα σύμβαση. 
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Iin fc dc Ιύ cual los plcnipo'cnciarios: abajo fumantcs suscrihrh d prcMnrc (.'.onicnm. 

Til bckrrjfrclsc hcraf har •indencgncdi.bcfuldmargtii'edc underskrtvet denm· kominiion.:. · 

Zu Urkund dcssen hhhcn.dic tinterzeichneten lievnllmnchni'tin ihrv l!nnr<i*lirif* unrcr dic*c\ 
Ub«rcinkorn'mcn geseizt. 

Σε ιϊοτιοοη τον πνωιεριο. οι ι<πανράφαντ!Γ' πληρεΐαϋοκΗ έ9εοΰν TIJV ustr/ninfij ΐιΐι·;'κάτιιι fino 
την rrcinuunti ούμβαση. _. 

In witness whereof, che undersigned Plenipotentiaries have hereunto set tlitir hands. 

Kn fni de quoi. Its plcnipotenriaires soussignes onr appose Ifurs signatures .111 Kis dr la "presenre 
: convention.  . 

Di Fhiam'i sin, chuir la Linchumhachraigh thipssir.ithe a larnh Iris an gCoinbhinsiiin seo. 

In rede di che, i pleniporsniiari oroscritii· hannc apposro If loro firme in cilce alia prese/his 
canvenzione. 

'Ten bliike waarvar. d; endergetekende grvolrr.achtigdr. hun handiik»nm: ondc: d:z: Over . 
■cenkomsr hebben gesrcld. 

Em if do qus, os pisniporinciarios abaixoassinsdos apusrram as suas assinaturas no final da 
prssente Conven^ao. 

Tainan rakuudeksi alb m2:.ii:ut 'aysivai'siset ecesraja: ova* aliekirioittnnie: rarnan yltisso
pimuksen. 

Till bek.aiel'e harav'hsr undereckr.adi behillrnaktigadi oirsbud. und;rtrckr..i: dena konven
sion. 

Heche en Bruselas, cl dieciochc dc c'icismbrc oz mil novecientos novema.v sir:;, en un ijemplar 
unico, en lencuasalrrr.5r.a, canes*, espar.ola, finusa, francrsa, griega, inalrsa. iriandesa. italiana. 
ncc.iandeia., pqrtugiiess y sueca, cayos texros sor. igualrnenre nutsnricos y our sera ccoosi'ado 
en las archives de ia Secreraria General c:l Consejo d: la Union F.uropca. 

UiliVeruiget i ttru.velies, deratende decembc: n'itter. hunnVedc e;e syvuchalviVnu. i c: eksempl.i
pa cansk, cngelsk. finsk, fran.sk, grresk, irsk, iraliensk, ncdeLindsk, ponujissk, pank. sventk 
op lysk* idc: fiver si riisse tcks:c: har sstam: gyidighcd; dc tleponjr·: 1 arki.vrur 1 Ciener.iK'k
ternriaicr for F.a'ict tor Den Europrriskr Umari. 

tifHchchvn 20 Bruise! am. achrzchr.ten Diiimbcr iiiniiizrhniiiiiulertiiebfiHir.dneiir./.i!; 1:1 tint·.* 
t'^ciirift in dar.ischrr. deurschcr, cii°lischr.r. finnischer, irauzuM.whrt, cricchischc:, insr/ier. 
i:alif..ischcr, r.ieikrlar.discher.' pcriugiesisiher, schwrdisclicr und spani»chvr Sprach',·. wnhii 
μtltr Wuniaui f!cii:hcrrr.al>en~v(.Tbi*ullich is;; die Urscr.ni: wirJ irn Archu 6α Γϊι·ηί.*.ιΚ·.·1»Γί..ι
ri.ijN lies Ivarei «icr Ilurqriajsciicn Ucitin hmerlc*;:.  . " "   ' ■ . 
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Έγινε οτις Βρυξέλλες, oxic δεκαοκτώ Δεκέμβριοι χίλια εννιακόσια ενενήνια από., πε ένα μόνο 
αντΰΐίιο ατην αγγλική, γαλλική, γερμανικής δανική, ελληνική, ιρλανδική. ισπανική, πολική, 
ολλανδική, ποατογα/αχ.ή. οήυηδική ν.αι 'φινλανδική .γλιοαικι· .καθ: κείμενο riven εξ'ισον αυθεντική 

κιιτατϊΟπαι στα uayjiu τη; Γενικήί Γραμματεία; ΤΟΓ Σνμ[!οι:λίου τη; Ενουακΐκή: Ένιinijj. και 

Done ai Brussels on the eic,hn:enrrrday of December.in the year one Thousand nine hundred and 
ninetyseven in a single original, in rhc Danish, Dutuh, F.nglish. Finnish, French, German, Creek. 
Irish, Italian, Porrugucsc, Spanish and Swedish languages, each text bring equally aurhenric. 
such original remaining deposited in the.archives of the General Secretariat of the Council of rhe 
European Union. ' . 

Fail a BruxelleS, 1c dixhuit iluccmbri: mil neui cent quarrevingrdixsepr. en tin rNcmplaire 
unique, en langues allemande. anglaisc, danoise, espagnole, finnoise. franchise, grecque. irlan
daise, italisnne, neerlandaise, pomigais: ct suedoise, chaque rsxre taisant egalemenr fot\ 
ej:emp!aire qui esr depose dans les archives du Secretariat general du Conseil de I'Union 
europcenne. 

Arna dheanamh sa Ehruiseil ar ah ochtu la deag de Nollaig sa bhliain mile r.aoi gcead noeha a 
seacht, i scribhinn hhunaidh amhiin ss Bhearla, sa Danmhairgis, san Fhioniainnis, sa.Fhrainris." 
sa Ghacilge, "sa Ghearmainis, sa Ghrtigis, sar.. lodailis, san Ollainnis. sa Phonaingrilis, sa 
Spainnis agus sa tSualainnis agus comhudaras ae na teacsanna"! ngach crann ae r.a teangacha 
sin; deanlar an scribhinn. bhunaidh sin a rhaisceadh i gcarrlann Ardrunaiochr Cnomhairlc an 
Aontais EorDaigh. 

Farro a liruxclles, addi dieiorto dicerr.brs milienovecentonovanraserr:. in ur. uniro esrrnpljrc, in 
lingua danese, finlandese. franees;, greca, inglsse, iriandese,'iraliar.a. portoghest. spagnob. 
svedest e tedesc?., riascun testo factntr uguaimeme fede, : neposiraio negl: archivi de! 
Sesrcraiatc Einerale del Consiglio dell'Unione eurooea. 

Gcda.in te B.usse!, de achtriende dceember negenrienhonderd icvcncnnegentig, in een ijcern
pla.ir, in de Deense, dc Duitse, de Engclse, d: Fins:, dc Franse, de· Griekse, de lersc. tie 
kaliaansc, de Nerierianast, de Portugese, dc. Spsansc en de Zweedse .ra..l, zijnde alie tekstcn 
gelijkeiijk aurhenriek, dai word: nrcrcelegd in hei archicf van he: Sccrctsriaaigcneraa! van de 
Rr&a van ce Earopese Unie. 

Fciro em Eruxehs, irn demito de Deiembro d: mil novecenros e noventa ε se:e cm cxempiar 
unico, r.as linguas alema, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesn, greja, inglesa. iri..n
d:ss, iulisr.a, nrerlsr.desn, pcrfjg'jeia e HU;CS,· fnzendo innalm.nti; ίί todni ns re.vrus, 
dencsiiado nw srehivos do Secreta.isaoGcral dn Cpnsclho da Uniao Europcia. 

Teh:y BrysseJissa liahcckinntcnaioisia paivana jouhikuura vuunr.a iuhr»:>"hd;kj3nia:...iyhdei:s.i:·.·· 
kyn,mcn:ascirsimar enelanmn, esnsnjar., hnllannin. i:rin, iiaiian, trnk.n. pur:ue.alm. rjn;i;.ir.. 
ruotsin, saksan, suorr.er. ja tanskan fcielcua yhter.h alkupcraiskappalnna, joks railriv:.:ai·. 
Kuroopan unmnin neuvnsto" pSisihretrisibr. arkistnon ja jcr.ka jokainen rrkni on yh:.i 
;o!Usfjv.T)!.T.air.. 

St:m <keii:3e i nysse! der! arronde drremner nirrtinht:ndrainr:i{u:u ! et: cnd.i CKcrr.plar p.". 
tian<ikav enseiski, tlrusks. franska. etekiska, iriska. uaiicnska. nsarriandiks'. puriujiviska. span
ska, svenska o;a tys):a· spr.ikcr., yvika samriica tcxter ar lika ;ik:gn, vslk:. ik..ll depnncrne ι 
arlcrvrt.rid jrrncr.ii'.ek.itariarr'.vic Europeinka tiioncrrs^ad. 
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Pour lc goiivcmeracnr du royaumc de Belgique 
Vpor dc Rcgenng van her Koninkrijlc Belgie-

•Fiir die Regicrung ties Konigreichs Bcjgicn 

f\z~*S TsZU**. &CLL£t-, 

Fur rcgeringen far Kongertget Danmark 

< ^ & - & ^ /*>■ 

Furdi; F*egierung tier Bundesrtpublik Deuuchknd 

4i*>i35<"-1 

Tx.ii την κυβέρνηση Ελληνική; Διιμοχρατία: 

■ ^ . ^ Β Τ ν ^ ^ . -

Por cl Gobii.-no del F.:ino de Esoafia 

Pour le EOuvernen'isnr ric la F^epubliau: irar.eai*? 

./IA 

http://Tx.ii
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Thar ccann Riahas na hSreann 
For the Gov'ernniint of Ireland 

1 ', > 3 ^ " 
(J 
Per il govemo della R;pubblica iraiiana 

^ ^ 

Four Ic gouvcrnsmenr du granc-duchs dc Luxembourg 

η 
ι 

Voor or refering vsr. fee: Kaninkrijk ncr Ntasrianatn 

Fur riic Rciicruns der Repubiik Osrcrrrich 
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Pclo Govcrno da Republics I'ortugucsa 

Suomen halliruksen puolesra 
Pa finska rcacringens vagnar 

/ / 
.̂ -, /" i U. 

C5 KonuriEariks: Sveriees vaEnnr 

ΚΛ 
For the Government of ths United Kinqdtim οι" Grist Bric.-.ir. and Northern Ire'.-ind 

y 
\UKJK, 

file:///UkjK
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

'ΔΐίΛβΕΕΙΪ IIOV ΘΑ ΕΠΙΓΥΝΑΦΘΟΥΝ ΣΤΗ rv'MBAIH ΚΑΙ ΘΛ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝI.THN 
ΕΠΙΣΗΜΗ.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

1. Σχτιιχά iir ζο ύοΰωι 1 surjaytititfo^ I y.at tit ίο CtgOgo 2S 

Όοον αφορατι; εϊαιρίηει; usii την ι·πσ/ηέι·ιαΐ) συνδρομή; ποι· προβλέπει το άρΙΙρο 2S τη; ούμΠιιση;: ιι 
Ιταλία δηλώνει ότι η εκτέλεση ιητήοΕων αμοιβαία; συνδρομή;. Guaa τικ σι·ιιβιιιΐΐ£. οι οποίε; uijopoi'·.· 
nanuptioa: sou δεν είναι σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο :rupapaOEi; Γβνικών ί] κοινοτικών τελωνειακών 
διατάξεων, μπορεί — για λόγον; son αφορούν τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων ιίΓΓίιΞν TUIV εθνικών Uiv/ών 
ητιρ πρόληψη v.m fti'iuri] ujwnoivwv npacxtuv — vu ρλύτ)·Εΐ τη δημόσια τΰίη ή άλλα αιαιώδη επνικ'Ί 
πΐ'μφερονπι. ■ ■ 

2. iyrnzu /<r :o «liflrm / .Tupiivuai/e: 2 z«i TC unflrw 3 Jiancjpar/o: 2 

Κ Δανία sua η Φινλανδία δηλώνουν ότι ερμηνεύουν τον όρο «δικαστική αρχή» ή «δικαστικέ; αρχέ;» στο 
άρθρο 1 3πράγρι«ρο; 2 και το άρθρο 3 παράγραφο; 2 τη: σύμβαση: κατά την m a m τη; δήληιση; στην 

.οποία προέβησαν σύμφωνα με το ι'ιρβρο 24 τη; ενρΐϋπαΐκή; σύμβαση; αμοιβαία; διχαστική: συνδρομή: ε;ιί 
ποινικών UOQEOEIOY. η cwoiu υπογράφηκε, στο Στρασβούργο στι: 20 Απρίλιοι 1959. 

3. Σχτιιχά μι ζο άρθρο 4 τταρι}γοαψ.ης .5 όενζίοη ~rgbntoci} 

Κ Δανία δηλώνει, ζαδόοον την ιιφηρά. ότι η δεύτερη ζερίπωση τη; παραγράφου 3 τον apSpov  καλύπτει 
μόνο ηράίει; με τιεοποίε; rvu άτομο σκμμετέχει στη διάπραξη, από ομάδα ατόμων πον επιδιώκουν κοινό 
σκοπό, μία: ή περιόοοτέρμιν κπό τι; σχετικέ; παραβάσει;. συμπεριλαμβάναμε vmv περιπτώσεων κατά τ:; 
οσίε; το εν λόγω άτομο δεν συμμετέχει στην ίδιε τη διώιρσϊη τη; συγκεκριμένη; αξιόποινη: πράςη;· η 
συμμετοχή αυτή πρέπει VL βασίζεται στη γνώση του σκοπού και των γενικών εγκληματιών δραστη

ριοτήτων τη; ομάδα; ή στη γνώση' τη; πρόθεση; τη; ομάδα: να διαπράξει την lv.fi αΞιόποινηίε;) 
ί·ράξη(ει;). 

<. Σχετικά /it το άοί/οσ ■; ~uaaynu^cz 3 ιριπ; ερώτταισι; 

Η Δανία δηλώνει καθόσον τη*.· αφορά, ότι η τρίτη περίπτωση τη; παραγράφου 3 του άρθρου ■! ισχύει μόνο 
για τ;; κύριε: παραβάσει: όσον citr.octi τι: οποίε; η ανά πάσα στιγμή αποδοχή προϊόντων εγκλήματα; 
τιμωρείται Πάοει τον δανικού όικαι'ο·.·. συμπεριλαμβανομένου του τμήματο: ΙΡΙα του δανικού πο:νικηι· 
κώδικα για την αποδοχή κλεμμένων νιιρκωτοιών και τοι· τμήματα; 2S: τον ποινικού κώδικα γ, την 
αποδοχή προϊόντων λαθρεμπορίου ιδιαίτερα σοβπρά; μορφής 

5. Σχΐζιχύ μ: ic άρθρο £· -uijaynuij-c· ' 

Η Δανία, η Φινλονδία και η Σουηδία δηλώνουν ότι οι νπάλληλοι·αγνδεομο·. που ανα<[έροντα·. στο άρ0:·ο ό 
jiuocvpuij/o: Α μπορούν ε^ϊοη; vc Γ^ροσωσί^· τα συμφέροντα τη: "oofirfiia: κκ :η; Ισλανδία: και το 
ανιίοτροφο. MrtcrO τΐιΐν ιέΛίε cxcvbtvuptziev γιυρών ισχύει ειπό το 19S2 συμφίυνία βάσει τη: οοία; οι 
Γιζατεστηιιενιχ «.τάλληλοιούνδεσμοι καΟεμϊο: α~ό τι; εν λόγο χώρε; Γ>^ροοΐΐΓ.αϊ·ν κυι τι; <!λλτ; 
σκπνδινεδικί; χώρε^ Η Ofiiipur.ia αιτή έγινε'γισ τΐ]ν καλύτερη καιειπολέμηπΐ] τη: διακί\ηαη; νιιηκειτικΰιν 
και για τη μύιυοη τον οικονομικού βάρου: τη; κάδε χώρα; λόγω TIJ: εγκατάσταοη; TWV YsaljJyijav· 
οιη'όέοιιιον. Κ Δανία, η Φινλανδία κω η Σονηδία ί^ιοδίδουν.μεγάλη oijiiuoic στη ηρνέχιηη τι·,: pvp<|uivit:; 
aim'·;, η σποία λειτοτιργί! καλά. 

6. Στ.τ;κπ ιτε τσ εϊρδρσ 20 -ηοάγοαι; cz S 

Κ Δανία δϊμ.ώ\·ει ότι δένετιιι τι; διιπάΐει; τον όρϋηον 2Π με τ:: uz&javlliz anrircofiicr·.;: 

Στ πειιϋιΐωυΐ|'κατυί«ι«£!:: cnuv των cwafouiv acv διη':~·είτιιι asn τ:: ζ'/.-.-ΛτλίΛί: "r-'/i: ·*·λϊηι· vmjtmr 
pii.uv: κατά Οάλποσα ή πτπν ιιέπα. ιτ κατιιδίικΞιι αντή u~onri vu ε~εκτιιΊπ' στην ΓΐΐκιιΓιτιιιι τιιι·Λ'»νί«: 
cvus£piiuii5avotitvo)v TUIV 6uvmi°av χνιρικών υδάτων xui τον (ναρίον Ζ"···;·

51
' νΓΓΓ>ι':\τ·ι ι·"· Λι:·.τ«πι''· 

εόιϊφον: καϊ χωρικών υδάτων, μόνον εάν ivor* ειδσίτοιηόεϊ σχπ"/.ά ο·. ΐίημόύιΐ: δ'.··..κί: υςχιζ 

1 Σιτικά Η? it· ihiC'oc ;.' .τ«ιιιί·'ο<<ι/ο: $ 

1! Διινίιι δηλιιΛτι ότ: δίνπιιι ιι; διϊχτάΪΓ.: tin· anl.'nci· 2! ν=ό τ:: ακοοοΟ?: ricvrnliior:;. 

• ΔιυιΐιινοΐΜακή ϊαηΊικολανΠιΐιΐΐ] /"ipi ϊηοηγονιιενη άδεια μπορεί vu διε^ιηγηΠι: !<«>··■· *!·.·■;·..«· m in 
tiptlpo 2!3ΐιχ>ι'ιγριι·{.·οι. 2 wu 3 rav .••BUR^SI'V nqiupoi λιιγο;ru ιιίτει'ττιι:■ ιϊ'τ· τιι .Tincvn'f.;i;.'i.i.)irvi: 
.inniiu!·;!: ι'χοντr|:s.

:
j«:: οι jiia u:i: til s.irnufiiiaE·.; aht" uvu;r*MQvrui (itti (inflriu. ;V 5·ιι»κτ:.««ί.·ι:"2 για.τι; 

faoir: jiuniT ίκδοοΓϊ. : '  ' , ' · . . 
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•8. Xvrnxo pc to άρβαο 25 παράγραφος 2 στοιχώ' β) 

■ Τα ζοάτη μϋ.η δεσμεύονται να ενημερώνονται αμοιβαίως στα SAcioia του Συμβουλίου σχίπζύ μι τα" μύρα 
που λαμβάνονται για να εξασφαλισθεί ΐ) τήρηση των αναφερόμενων οτο στοιχείο 0} &te{icvornv. 

9. ΑήΙωση sun' εψιϊομογή τον άρθρου 26 παράγραφος J 

Κατή την νπογρα'φή της παρούσα; σύμβαση;, οήλωσανότι αποδέχονται' την αρμοδιότητα τον Διζιιστηρίσν 
των ΕυΟΜπαϊζών Κοινοτήτων ovjicctimi μ: τα οα&όμενα οτο άρθρο 26 πηοάγραφο; 5: 

— η Ιρλανδία σύμφωνο με τα οριζόμενα οτο άαβρο 26 παράγραφο; 5 στοιχείο ο). 

' . — η Ομοσπονδιακή Δημοκοοτίά της Γερμανίας, η Β-ληνιχή Δημοχοατίκ, η Ιταλική Δημοκρατία son η 
Δημαχρατία τη; Αυστρία; οήιφννα με τα onitojavu στο άρΒρο 26 παρανααφο; .; otctr^io f ι. 
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II Ομοσπονδιακή Δημοκρατία ιη; Γεομανύι^, η Ιταλική Δημοκρατία και η Δημοκρατία τη: Αυοτηϊα;. 
tmrpiiduioovta. του δικαιώματα: να προβλέψουν στην εσωτερική ταϋς νομο&εοία ότι. ootbu; avtixwrni 
ζήτημιι rnjujvEiu: τη; σύμβαση; σχετικύ με την αμοιβαία' συνόοθ)ΐή χαι τη ouvttfjuoic μηαίν .KunvtuMuuv 
αρχών οε ιπόΟεοη εχκϊεμουοα tvuntov εβνιχοΰ ϋικασπτρίου τον οποίου οι (ηο^όσει: δεν ν.τόκπνται nr 
ένδικα μέαα τον εοιητεοικού δίκαιοι:, το οιχαστήοιο αυτό υποχρεούται να 3cgcn£)ii»ri το ίήτηΐϋΐ οι ο 
Δικαοτήοιο. _ ■  .  . " / · . ■ 


