
 CE/LB/el 1  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, 

ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ 
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
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Συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής " τα κράτη 

µέλη", και 

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής " η Κοινότητα", 

 

 αφενός, και 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ, εφεξής "ο Λίβανος", 

 

 αφετέρου, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την εγγύτητα και την αλληλεξάρτηση που έχει δηµιουργηθεί λόγω 

των ιστορικών δεσµών και των κοινών αξιών µεταξύ της Κοινότητας, των κρατών µελών της και 

του Λιβάνου· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα, τα κράτη µέλη της και ο Λίβανος επιθυµούν να ενισχύσουν τους 

δεσµούς αυτούς και να δηµιουργήσουν µόνιµες σχέσεις βασιζόµενες στην αµοιβαιότητα, την 

αλληλεγγύη, την εταιρική σχέση και την κοινή ανάπτυξη· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία που αποδίδουν τα µέρη στις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, 

ιδίως, στο σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των δηµοκρατικών αρχών και των 

οικονοµικών ελευθεριών, που αποτελούν την ίδια τη βάση της σύνδεσης· 
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ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις πρόσφατες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις τόσο στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και στη Μέση Ανατολή, και τις επακόλουθες κοινές ευθύνες όσον αφορά τη 

σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευηµερία στην ευρωµεσογειακή περιοχή· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία που έχει για την Κοινότητα και τον Λίβανο το ελεύθερο εµπόριο, 

όπως διασφαλίζεται από τη Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου του 1994 (GATT) και από 

άλλες πολυµερείς συµφωνίες που επισυνάπτονται στη συµφωνία για την ίδρυση του ΠΟΕ· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη διαφορά που υπάρχει στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µεταξύ του 

Λιβάνου και της Κοινότητας και την ανάγκη ενίσχυσης της διαδικασίας οικονοµικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης στο Λίβανο·  

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας που εµπίπτουν στο πεδίο του 

µέρους ΙΙΙ, Τίτλος IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεσµεύουν το 

Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως ξεχωριστά συµβαλλόµενα µέρη, και όχι ως µέρος της 

Κοινότητας, µέχρις ότου το Ηνωµένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία (ανάλογα µε την περίπτωση) 

κοινοποιήσει στο Λίβανο ότι έχει δεσµευτεί ως µέρος της Κοινότητας σύµφωνα µε το πρωτόκολλο 

για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτηµα 

στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Το ίδιο ισχύει για τη ∆ανία, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται ως 

παράρτηµα στις εν λόγω συνθήκης σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας·  
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ΕΠΙΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την πλήρη επίτευξη των στόχων της σύνδεσης µεταξύ τους µε την εφαρµογή 

των σχετικών διατάξεων της παρούσας συµφωνίας ώστε να προκύψει σύγκλιση των επιπέδων της 

οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Κοινότητας και του Λιβάνου· 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σηµασίας της παρούσας συµφωνίας η οποία βασίζεται στην 

αµοιβαιότητα των συµφερόντων, των παραχωρήσεων, της συνεργασίας και του διαλόγου· 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διµερή και διεθνή θέµατα 

αµοιβαίου ενδιαφέροντος· 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυµία της Κοινότητας να στηρίξει τον Λίβανο στις 

προσπάθειές του για επίτευξη οικονοµικής ανασυγκρότησης, µεταρρύθµισης και προσαρµογής και 

κοινωνικής ανάπτυξης· 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν, να διατηρήσουν και να εντείνουν τη συνεργασία, ενισχυόµενη 

από τακτικό διάλογο, στον οικονοµικό, επιστηµονικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό, οπτικοακουστικό 

και κοινωνικό τοµέα, ώστε να βελτιωθεί η αµοιβαία κατανόηση, 

 

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η παρούσα συµφωνία θα δηµιουργήσει ευνοϊκό κλίµα για την ανάπτυξη 

οικονοµικών σχέσεων µεταξύ τους, ειδικότερα στους τοµείς του εµπορίου και των επενδύσεων που 

είναι ουσιαστικής σηµασίας για την επιτυχία του προγράµµατος οικονοµικής ανασυγκρότησης και 

αναδιάρθρωσης και για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό·  

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 
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ΑΡΘΡΟ 1 

 

1. Εγκαθιδρύεται σύνδεση µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και του 

Λιβάνου, αφετέρου. 

 

2. Η παρούσα συµφωνία σκοπεύει: 

 

α) να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για πολιτικό διάλογο µεταξύ των µερών, µε στόχο την 

ανάπτυξη στενών σχέσεων σε όλους τους τοµείς που θεωρείται ότι εµπίπτουν σε τέτοιο 

διάλογο· 

 

β) να καθορίσει τους όρους της σταδιακής ελευθέρωσης στο εµπόριο αγαθών, υπηρεσιών και 

κεφαλαίων, 

 

γ) να προωθήσει το εµπόριο και την επέκταση αρµονικών οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων 

µεταξύ των µερών, κυρίως µέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, έτσι ώστε να προωθηθεί 

η ανάπτυξη και η ευηµερία του Λιβάνου και του λαού του· 

 

δ) να προωθήσει την οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική, χρηµατοδοτική και νοµισµατική 

συνεργασία. 

 

ε) να προωθήσει τη συνεργασία σε άλλους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

 

Οι σχέσεις µεταξύ των µερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της παρούσας της συµφωνίας, 

βασίζονται στο σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του 

ανθρώπου που καθορίζονται στην παγκόσµια διακήρυξη για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, η οποία 

καθοδηγεί τις εσωτερικές και τις διεθνείς τους πολιτικές και συνιστά θεµελιώδες στοιχείο της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

1. Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος µεταξύ των µερών. Θα βοηθήσει στη δηµιουργία 

µόνιµων δεσµών αλληλεγγύης µεταξύ των εταίρων, οι οποίο θα συµβάλλουν στην ευηµερία, τη 

σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής αυτής της Μεσογείου και θα οδηγήσουν στην 

επικράτηση κλίµατος κατανόησης και ανοχής µεταξύ των πολιτισµών.  

 

2. Ειδικότερα, ο διάλογος και η συνεργασία έχουν ως στόχο : 

 

(α) να διευκολύνουν την προσέγγιση των µερών µέσω της ανάπτυξης καλύτερης αµοιβαίας 

κατανόησης και τακτικού συντονισµού επί διεθνών θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος· 

 

(β) να επιτρέψουν σε κάθε µέρος να λαµβάνει υπόψη τη θέση και τα συµφέροντα του άλλου 

µέρους· 
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(γ) να συµβάλλουν στην εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της 

Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ειδικότερα· 

 

(δ) θα προωθήσουν τις κοινές πρωτοβουλίες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Ο πολιτικός διάλογος καλύπτει όλα τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος για τα µέρη, εξετάζοντας 

ειδικότερα τους όρους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια µέσω της 

στήριξης της συνεργασίας. Με τον διάλογο επιδιώκεται επίσης να δηµιουργηθούν νέες µορφές 

συνεργασίας που στοχεύουν απευθείας σε κοινούς στόχους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

1. Ο πολιτικός διάλογος διενεργείται σε τακτά διαστήµατα και κάθε φορά που χρειάζεται, ιδίως: 

 

(α) σε υπουργικό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του συµβουλίου σύνδεσης· 

 

(β) σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων του Λιβάνου, αφενός, και της Προεδρίας του Συµβουλίου 

και της Επιτροπής, αφετέρου· 

 

(γ) µε πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωµατικών οδών και, ιδίως, µε τακτικές ενηµερώσεις από 

υπαλλήλους, διαβουλεύσεις µε την ευκαιρία διεθνών συνόδων και µε επαφές µεταξύ 

διπλωµατικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες· 
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(δ) όπου κρίνεται σκόπιµο, µε οιοδήποτε άλλο µέσο το οποίο µπορεί να συµβάλει στην παγίωση 

του διαλόγου και στην αύξηση της αποτελεσµατικότητάς του. 

 

2. Καθιερώνεται πολιτικός διάλογος µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Κοινοβουλίου του Λιβάνου. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Η Κοινότητα και ο Λίβανος καθιερώνουν σταδιακά ζώνη ελευθέρων συναλλαγών εντός 

µεταβατικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δώδεκα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

συµφωνίας, µε τον τρόπο που περιγράφεται στον παρόντα Τίτλο και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994 και των λοιπών πολυµερών συµφωνιών για το 

εµπόριο, οι οποίες προσαρτώνται στη συµφωνία για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου (ΠΟΕ), εφεξής GATT. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και 

Λιβάνου που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 της συνδυασµένης ονοµατολογίας και του 

λιβανικού δασµολογίου, µε εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα 1. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Λιβάνου διενεργούνται µε απαλλαγή από 

δασµούς και κάθε άλλη επιβάρυνση ισοδύναµου αποτελέσµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

1. Οι δασµοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος που επιβάλλονται κατά την 

εισαγωγή στο Λίβανο προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται σταδιακά σύµφωνα µε το 

ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

 

− πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε δασµός και επιβάρυνση 

µειώνεται στο 88% του βασικού δασµού, 
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− έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε δασµός και επιβάρυνση 

µειώνεται στο 76% του βασικού δασµού, 

 

− εφτά έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε δασµός και επιβάρυνση 

µειώνεται στο 64% του βασικού δασµού, 

 

− οχτώ έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε δασµός και επιβάρυνση 

µειώνεται στο 52% του βασικού δασµού, 

 

− εννιά έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε δασµός και επιβάρυνση 

µειώνεται στο 40% του βασικού δασµού 

 

− δέκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε δασµός και επιβάρυνση 

µειώνεται στο 28% του βασικού δασµού 

 

− ένδεκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, κάθε δασµός και επιβάρυνση 

µειώνεται στο 16% του βασικού δασµού, 

 

− δώδεκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, καταργούνται οι 

εναποµένοντες δασµοί και επιβαρύνσεις. 

 

2. Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών για ένα συγκεκριµένο προϊόν, το χρονοδιάγραµµα που 

ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δύναται να αναθεωρηθεί από την επιτροπή σύνδεσης, κατόπιν 

κοινής συµφωνίας και µε την προϋπόθεση ότι το χρονοδιάγραµµα για το οποίο ζητείται η 

αναθεώρηση δεν µπορεί να παραταθεί για το συγκεκριµένο προϊόν πέραν της µέγιστης µεταβατικής 

περιόδου των δώδεκα ετών. Εάν η επιτροπή σύνδεσης δεν αποφασίσει σχετικά εντός τριάντα 

ηµερών από την υποβολή αίτησης εκ µέρους του Λιβάνου για αναθεώρηση του 

χρονοδιαγράµµατος, ο Λίβανος δύναται να αναστείλει προσωρινά το χρονοδιάγραµµα για διάστηµα 

που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 
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3. Για κάθε συγκεκριµένο προϊόν, ο βασικός δασµός που πρόκειται να µειωθεί σταδιακά όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι αυτός που αναφέρεται στο άρθρο 19. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Οι διατάξεις σχετικά µε την κατάργηση των εισαγωγικών δασµών ισχύουν επίσης για τους δασµούς 

ταµιευτικού χαρακτήρα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

1. Ο Λίβανος δύναται να λαµβάνει, υπό µορφή αύξησης ή επαναφοράς δασµών, έκτακτα µέτρα 

περιορισµένης διάρκειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9. 

 

2. Τα µέτρα αυτά µπορούν να αφορούν µόνο νέες και νηπιακές βιοµηχανίες, ή ορισµένους 

τοµείς υπό αναδιάρθρωση ή τοµείς που αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως στην 

περίπτωση που οι δυσχέρειες αυτές προκαλούν σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα. 

 

3. Οι εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζει ο Λίβανος στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας βάσει 

αυτών των έκτακτων µέτρων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν το 25% κατ' αξία και πρέπει να 

διατηρούν ένα στοιχείο προτιµησιακού χαρακτήρα για προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η 

συνολική αξία των εισαγόµενων προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα µέτρα δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το 20% του ετήσιου µέσου όρου των συνολικών εισαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων 

από την Κοινότητα κατά την τελευταία τριετία για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στατιστικά 

στοιχεία. 
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4. Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν η 

επιτροπή σύνδεσης εγκρίνει µεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο µε τη λήξη της 

µέγιστης µεταβατικής περιόδου των δώδεκα ετών.  

 

5. Τα µέτρα αυτά δεν µπορούν να εισαχθούν για οποιοδήποτε προϊόν, εάν έχει παρέλθει 

διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών από την κατάργηση όλων των δασµών και των ποσοτικών 

περιορισµών ή των επιβαρύνσεων ή µέτρων ισοδύναµου αποτελέσµατος όσον αφορά το 

συγκεκριµένο προϊόν. 

 

6. Ο Λίβανος ενηµερώνει την επιτροπή σύνδεσης για κάθε έκτακτο µέτρο που προτίθεται να 

λάβει και, εφόσον το ζητήσει η Κοινότητα, διενεργούνται διαβουλεύσεις σχετικά µε τα εν λόγω 

µέτρα και τους τοµείς που αφορούν, πριν τεθούν σε εφαρµογή. Κατά την έγκριση αυτών των 

µέτρων, ο Λίβανος υποβάλλει στην επιτροπή σύνδεσης χρονοδιάγραµµα για την κατάργηση των 

δασµών που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου. Στο χρονοδιάγραµµα αυτό προβλέπεται η 

σταδιακή κατάργηση των σχετικών δασµών µε ετήσια ισόποση µείωση, αρχής γενοµένης το 

αργότερο κατά τη λήξη του δεύτερου έτους που έπεται της εισαγωγής τους. Η επιτροπή σύνδεσης 

µπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραµµα. 

 

7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, και προκειµένου να λάβει υπόψη τις 

δυσκολίες που συνδέονται µε τη δηµιουργία νέων βιοµηχανιών, η επιτροπή σύνδεσης δύναται, κατ' 

εξαίρεση, να εγκρίνει τα µέτρα που έχει ήδη λάβει ο Λίβανος βάσει της παραγράφου 1 για µέγιστη 

περίοδο τριών ετών πέραν της δωδεκαετούς µεταβατικής περιόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και 

Λιβάνου που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασµένης ονοµατολογίας και του 

λιβανικού δασµολογίου και στα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα 1.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Η Κοινότητα και ο Λίβανος καθιερώνουν σταδιακά µεγαλύτερη ελευθέρωση του εµπορίου τους 

στον τοµέα των προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας καθώς και των µεταποιηµένων γεωργικών 

προϊόντων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τα δύο µέρη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

1. Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Λιβάνου που απαριθµούνται στο πρωτόκολλο 1 

υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, στις ρυθµίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.  

 

2. Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθµούνται στο πρωτόκολλο 2 

υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους στον Λίβανο, στις ρυθµίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου. 
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3. Το εµπόριο µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο 

υπόκειται στις ρυθµίσεις του πρωτοκόλλου 3. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

1. Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, η Κοινότητα και ο Λίβανος 

αξιολογούν την κατάσταση µε σκοπό τη θέσπιση µέτρων που θα εφαρµόσουν η Κοινότητα και ο 

Λίβανος ένα έτος µετά την αναθεώρηση της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα µε το στόχο του 

άρθρου 13. 

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 και λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο των 

µεταξύ τους συναλλαγών στον τοµέα των προϊόντων γεωργίας και αλιείας και των µεταποιηµένων 

γεωργικών προϊόντων, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία των προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και 

ο Λίβανος εξετάζουν σε τακτική βάση, στο πλαίσιο του συµβουλίου σύνδεσης, για κάθε προϊόν 

ξεχωριστά και σε αµοιβαία βάση, τη δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω αµοιβαίων παραχωρήσεων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

1. Σε περίπτωση εισαγωγής ειδικών κανόνων ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της γεωργικής του 

πολιτικής ή τροποποίησης των υφιστάµενων ρυθµίσεων ή σε περίπτωση οιασδήποτε τροποποίησης 

ή επέκτασης των διατάξεων που σχετίζονται µε την εφαρµογή της γεωργικής του πολιτικής, το 

ενδιαφερόµενο µέρος δύναται να τροποποιήσει τις ρυθµίσεις που προκύπτουν από την παρούσα 

συµφωνία, όσον αφορά τα συγκεκριµένα προϊόντα. 



 CE/LB/el 16  
  

 

2. Το µέρος που προβαίνει στις εν λόγω αλλαγές ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή σύνδεσης. 

Μετά από αίτηση του άλλου µέρους, η επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται για να λάβει υπόψη, µε τον 

κατάλληλο τρόπο, τα συµφέροντα του άλλου µέρους. 

 

3. Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή ο Λίβανος, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 

1, τροποποιήσουν τις ρυθµίσεις που προβλέπει η παρούσα συµφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, 

παραχωρούν, για τις εισαγωγές καταγωγής του άλλου µέρους, πλεονέκτηµα συγκρίσιµο προς το 

προβλεπόµενο στην παρούσα συµφωνία.  

 

4. Κάθε τροποποίηση των ρυθµίσεων που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία αποτελούν το 

αντικείµενο, εφόσον το ζητήσει το άλλο µέρος, διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συµβουλίου 

σύνδεσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

1. Αµφότερα τα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για τη µείωση των δυνατοτήτων διάπραξης 

απάτης κατά την εφαρµογή των εµπορικών διατάξεων της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συµφωνίας, όταν ένα µέρος διαπιστώνει 

ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για απάτη, όπως η σηµαντική αύξηση στο εµπόριο προϊόντων 

από ένα µέρος προς το άλλο µέρος, άνω του επιπέδου που αντανακλά τις οικονοµικές συνθήκες 

όπως η κανονική παραγωγή και οι εξαγωγικές ικανότητες, ή διαπιστώσει αδυναµία διοικητικής 

συνεργασίας που απαιτείται για την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που προέρχονται από 

το άλλο µέρος, αµφότερα τα µέρη αρχίζουν αµέσως διαβουλεύσεις µε σκοπό την εξεύρεση λύσης. 

Εν αναµονή της εξεύρεσης λύσης, το ενδιαφερόµενο µέρος δύναται να λαµβάνει τα µέτρα που 

θεωρεί αναγκαία. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη 

λειτουργία των ρυθµίσεων που ορίζει η παρούσα συµφωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή νέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασµών ή επιβαρύνσεων 

ισοδύναµου αποτελέσµατος ή η αύξηση αυτών που ήδη εφαρµόζονται, στο εµπόριο µεταξύ της 

Κοινότητας και του Λιβάνου, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συµφωνία. 

 

2. Απαγορεύεται η επιβολή οποιουδήποτε νέου ποσοτικού περιορισµού κατά την εισαγωγή ή 

µέτρου ισοδυνάµου αποτελέσµατος στις συναλλαγές µεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου. 

 

3. Οι ποσοτικοί περιορισµοί κατά την εισαγωγή και τα µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος που 

εφαρµόζονται στις συναλλαγές µεταξύ Λιβάνου και Κοινότητας, καταργούνται από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας συµφωνίας. 

 

4. Η Κοινότητα και ο Λίβανος δεν εφαρµόζουν µεταξύ τους κατά την εξαγωγή δασµούς ή 

επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος, ούτε ποσοτικούς περιορισµούς και µέτρα ισοδυνάµου 

αποτελέσµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

1. Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασµός επί του οποίου πρέπει να διενεργηθούν οι διαδοχικές 

µειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 είναι ο δασµός που πράγµατι ίσχυε έναντι 

της Κοινότητας την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων.  
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2. Στην περίπτωση προσχώρησης του Λιβάνου στον ΠΟΕ, οι δασµοί που ισχύουν κατά τις 

εισαγωγές µεταξύ των µερών είναι ισοδύναµοι προς τους παγιοποιηµένους δασµούς ΠΟΕ ή προς 

χαµηλότερο, όντως εφαρµοζόµενο, δασµό ο οποίος ισχύει από την ηµεροµηνία της προσχώρησης. 

Σε περίπτωση που, µετά την προσχώρηση στον ΠΟΕ, εφαρµοστεί δασµολογική µείωση erga 

omnes, ισχύει ο µειωµένος δασµός.  

 

3. Η παράγραφος 2 ισχύει για κάθε δασµολογική µείωση που εφαρµόζεται erga omnes µετά την 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων.  

 

4. Τα µέρη ανακοινώνουν αµοιβαία τους συντελεστές που εφαρµόζουν την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Τα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου δεν απολαύουν, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, 

µεταχείρισης ευνοϊκότερης από αυτή που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη µεταξύ τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

1. Τα µέρη δεν λαµβάνουν µέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές φορολογικού χαρακτήρα στο 

εσωτερικό τους µε τις οποίες επιβάλλονται, άµεσα ή έµµεσα, διακρίσεις µεταξύ των προϊόντων 

ενός εκ των µερών και των οµοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου µέρους. 

 

2. Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συµβαλλοµένων µερών δεν τυγχάνουν 

επιστροφής εσωτερικών των έµµεσων φορολογικών επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις έµµεσες 

φορολογικές επιβαρύνσεις που τους επιβάλλονται άµεσα ή έµµεσα. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

 

1. Η παρούσα συµφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δηµιουργία τελωνειακών ενώσεων, 

ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εµπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν 

µεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπει η παρούσα συµφωνία. 

 

2. Τα µέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης, όσον αφορά 

συµφωνίες για τη δηµιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον 

απαιτείται, για άλλα σηµαντικά θέµατα που συνδέονται µε την αντίστοιχη εµπορική πολιτική τους 

έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση, ιδίως, τρίτης χώρας που προσχωρεί στην Ένωση, οι 

διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι µπορούν να ληφθούν υπόψη 

τα αµοιβαία συµφέροντα της Κοινότητας και του Λιβάνου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

Αν κάποιο από τα µέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάµπινγκ στις συναλλαγές του µε το 

άλλο µέρος κατά την έννοια των ισχυόντων διεθνών κανόνων που περιέχονται στο άρθρο VΙ της 

Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) 1994 και κατά την έννοια της σχετικής 

εσωτερικής νοµοθεσίας, δύναται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά των πρακτικών αυτών βάσει 

της συµφωνίας ΠΟΕ για την εφαρµογή του άρθρου VΙ της GATT 1994 και της σχετικής 

εσωτερικής νοµοθεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, η συµφωνία ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα 

αντισταθµιστικά µέτρα εφαρµόζεται µεταξύ των µερών. 
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2. Μέχρις ότου θεσπιστούν οι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 35, σε περίπτωση που 

κάποιο µέρος διαπιστώσει ότι επιδοτούνται οι εµπορικές συναλλαγές µε το άλλο µέρος σύµφωνα 

µε τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες κατά την έννοια των άρθρων VI και XVI της GATT 1994 και 

της σχετικής εσωτερικής νοµοθεσίας, µπορεί να εφαρµόσει τα κατάλληλα µέτρα κατά της εν λόγω 

πρακτικής σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στη συµφωνία ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα 

αντισταθµιστικά µέτρα και τη σχετική εσωτερική νοµοθεσία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου XIX της GATT 1994 και της συµφωνίας ΠΟΕ για τα µέτρα 

διασφάλισης καθώς και η σχετική εσωτερική νοµοθεσία εφαρµόζονται µεταξύ των µερών. 

 

2. Προτού εφαρµόσει µέτρα διασφάλισης σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες, το µέρος που 

προτίθεται να εφαρµόσει τα µέτρα αυτά παρέχει στην επιτροπή σύνδεσης όλες τις σχετικές 

πληροφορίες που απαιτούνται για την διεξοδική εξέταση της κατάστασης µε σκοπό την εξεύρεση 

λύσης αποδεκτής από τα µέρη. 

 

Για να εξευρεθεί τέτοια λύση, τα µέρη διενεργούν αµέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της 

επιτροπής σύνδεσης. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν, εντός τριάντα ηµερών 

από την έναρξή τους, σε συµφωνία των µερών όσον αφορά λύση για αποφυγή της εφαρµογής των 

µέτρων διασφάλισης, το µέρος που προτίθεται να εφαρµόσει τα µέτρα διασφάλισης δύναται να 

εφαρµόσει τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της GATT 1994 και της συµφωνίας ΠΟΕ για τα µέτρα 

διασφάλισης. 
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3. Κατά την επιλογή των µέτρων διασφάλισης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, τα µέρη δίδουν 

προτεραιότητα στα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη των στόχων της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

4. Τα µέτρα διασφάλισης γνωστοποιούνται αµέσως στην επιτροπή σύνδεσης και αποτελούν 

αντικείµενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, µε σκοπό, ιδίως, την 

κατάργησή τους µόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

1. Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 18 οδηγεί σε: 

 

α) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον συµβαλλόµενο µέρος διατηρεί, 

όσον αφορά το συγκεκριµένο προϊόν, ποσοτικούς εξαγωγικούς περιορισµούς, εξαγωγικούς 

δασµούς ή µέτρα ή επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος, ή 

 

β) σοβαρή έλλειψη, ή κίνδυνο έλλειψης, προϊόντος ουσιώδους σηµασίας για το εξάγον µέρος, 

 

και εφόσον οι προαναφερθείσες καταστάσεις προκαλούν, ή ενδέχεται να προκαλέσουν, µείζονες 

δυσχέρειες για το εξάγον µέρος, το µέρος αυτό µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα υπό τους 

όρους και µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2. 
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2. Οι δυσχέρειες που δηµιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

υποβάλλονται προς εξέταση στην επιτροπή σύνδεσης. Η επιτροπή σύνδεσης µπορεί να λάβει 

οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρµα στις δυσχέρειες. Εάν δεν λάβει απόφαση 

εντός τριάντα ηµερών από την υποβολή του ζητήµατος, το εξάγον µέρος δύναται να εφαρµόσει 

κατάλληλα µέτρα κατά την εξαγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος. Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να 

επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή 

τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

Ουδεµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν αποκλείει απαγορεύσεις ή περιορισµούς κατά την 

εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαµετακόµιση εµπορευµάτων εφόσον δικαιολογούνται για λόγους 

δηµόσιας ηθικής, δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας· προστασίας της υγείας και της ζωής των 

ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών· προστασίας εθνικών θησαυρών καλλιτεχνικής, ιστορικής ή 

αρχαιολογικής αξίας· προστασίας της πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας· από 

κανόνες που ισχύουν σχετικά µε τον χρυσό και το ασήµι και τη διατήρηση εξαντλήσιµων φυσικών 

πόρων. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισµοί αυτοί δεν δύνανται, πάντως, να αποτελούν µέσο 

αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό στο εµπόριο µεταξύ των µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Η έννοια "προϊόντα καταγωγής", για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου και των 

σχετικών µεθόδων διοικητικής συνεργασίας, ορίζεται στο πρωτόκολλο 4. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

 

Η συνδυασµένη ονοµατολογία εµπορευµάτων εφαρµόζεται για την κατάταξη των εµπορευµάτων 

που προορίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα. Το λιβανικό δασµολόγιο εφαρµόζεται για την 

κατάταξη εµπορευµάτων που προορίζονται για εισαγωγή στον Λίβανο. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

1. Η µεταχείριση που παραχωρεί κάθε ένα από τα µέρη στο άλλο όσον αφορά το δικαίωµα 

εγκατάστασης και την παροχή υπηρεσιών βασίζεται στις δεσµεύσεις και στις λοιπές υποχρεώσεις 

του κάθε µέρους που απορρέουν από τη Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο Υπηρεσιών (GATS). Η 

παρούσα διάταξη παράγει αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία της οριστικής προσχώρησης του 

Λιβάνου στον ΠΟΕ. 

 

2. Ο Λίβανος αναλαµβάνει να παρουσιάσει, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη µέλη 

της χρονοδιάγραµµα των συγκεκριµένων δεσµεύσεων για τις υπηρεσίες, το οποίο καταρτίζει 

σύµφωνα µε το άρθρο ΧΧ της GATS, µόλις αυτό λάβει την τελική του µορφή.  

 

3. Τα µέρη δεσµεύονται να εξετάσουν την αξιοποίηση των ανωτέρω διατάξεων µε σκοπό την 

εκπόνηση "συµφωνίας οικονοµικής ολοκλήρωσης" όπως ορίζεται στο άρθρο V της GΑΤS. 
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4. Ο στόχος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 υπόκειται σε µία πρώτη εξέταση από το 

συµβούλιο σύνδεσης, ένα έτος µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. 

 

5. Τα µέρη, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας και την προσχώρηση του 

Λιβάνου στον ΠΟΕ, δεν λαµβάνουν µέτρα ή δεν προβαίνουν σε ενέργειες που θα καθιστούσαν 

τους όρους παροχής υπηρεσιών από κοινοτικούς ή λιβανούς φορείς παροχής υπηρεσιών 

περισσότερο διακριτικούς από τους όρους που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας συµφωνίας.  

 

6. Για τους σκοπούς του παρόντος Τίτλου : 

 

(α) ως "φορέας παροχής υπηρεσιών" ενός µέρους νοείται κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που 

επιδιώκει να παράσχει ή παρέχει υπηρεσία· 

 

(β) ως "νοµικό πρόσωπο" νοείται κάθε εταιρεία ή θυγατρική της που έχει συσταθεί σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Κοινότητας ή του Λιβάνου και έχει την καταστατική της 

έδρα, την κεντρική διοίκηση ή τον κύριο τόπο των επιχειρήσεών της στην επικράτεια είτε της 

Κοινότητας ή του Λιβάνου. Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο έχει µόνο την 

καταστατική έδρα ή την κεντρική διοίκησή του στο έδαφος είτε της Κοινότητας ή του 

Λιβάνου, δεν θεωρείται νοµικό πρόσωπο της Κοινότητας ή του Λιβάνου, εκτός αν οι 

δραστηριότητές του διατηρούν συνεχείς και πραγµατικούς δεσµούς µε την οικονοµία είτε της 

Κοινότητας ή του Λιβάνου· 

 

(γ) ως "θυγατρική εταιρεία" νοείται το νοµικό πρόσωπο επί του οποίου ασκείται ουσιαστικός 

έλεγχος από άλλο νοµικό πρόσωπο· 

 

(δ) ως "φυσικό πρόσωπο" νοείται πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός από τα κράτη µέλη της 

Κοινότητας ή του Λιβάνου, σύµφωνα µε την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

Εντός του πλαισίου των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας, και µε την επιφύλαξη των διατάξεων 

των άρθρων 33 και 34, δεν ισχύουν περιορισµοί µεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και του Λιβάνου, 

αφετέρου, όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων και δεν ισχύουν διακρίσεις βάσει της υπηκοότητας ή 

του τόπου κατοικίας των υπηκόων των µερών ή βάσει του τόπου όπου έχει επενδυθεί το κεφάλαιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

Οι τρέχουσες πληρωµές που συνδέονται µε την κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών 

και κεφαλαίων στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας δεν υπόκεινται σε περιορισµούς. 
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ΑΡΘΡΟ 33 

 

1. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συµφωνίας και άλλων διεθνών 

υποχρεώσεων της Κοινότητας και του Λιβάνου, οι διατάξεις των άρθρων 31 και 32 δεν θίγουν την 

εφαρµογή τυχόν περιορισµών που ισχύουν µεταξύ τους κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας συµφωνίας, όσον αφορά την µεταξύ τους κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν άµεσες 

επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε ακίνητα, την εγκατάσταση, την παροχή 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή την εισαγωγή τίτλων στις κεφαλαιαγορές. 

 

2. Ωστόσο, ουδόλως θίγεται η µεταφορά στο εξωτερικό επενδύσεων που πραγµατοποιούνται 

στο Λίβανο από κατοίκους της Κοινότητας ή στην Κοινότητα από κατοίκους του Λιβάνου, καθώς 

και τα κέρδη που απορρέουν από αυτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

 

Όταν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη της Κοινότητας ή ο Λίβανος αντιµετωπίζουν ή κινδυνεύουν 

να αντιµετωπίσουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωµών, η Κοινότητα ή ο Λίβανος, 

αντίστοιχα, δύναται, σύµφωνα µε τους όρους της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου και τα 

άρθρα VIII και XIV του καταστατικού του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, να λάβει περιοριστικά 

µέτρα όσον αφορά τις τρέχουσες πληρωµές, εφόσον τα µέτρα αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία. 

Η Κοινότητα ή ο Λίβανος, κατά περίπτωση, ενηµερώνει αµέσως το άλλο µέρος και του υποβάλλει 

το ταχύτερο δυνατό χρονοδιάγραµµα για την άρση των µέτρων αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

1. ∆εν συµβιβάζονται µε την ορθή λειτουργία της παρούσας συµφωνίας, στο βαθµό που 

δύνανται να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου : 

 

α) όλες οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι 

συντονισµένες πρακτικές µεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσµα την 

παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες νοµοθεσίες των µερών· 

 

β) η καταχρηστική εκµετάλλευση, από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης 

στο έδαφος της Κοινότητας ή του Λιβάνου συνολικά, ή σε σηµαντικό τµήµα αυτών, 

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες νοµοθεσίες τους. 

 

2. Τα µέρη εφαρµόζουν τις αντίστοιχες νοµοθεσίες τους περί ανταγωνισµού και ανταλλάσσουν 

πληροφορίες λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών που επιβάλλουν οι απαιτήσεις περί του 

απορρήτου. Οι αναγκαίοι κανόνες συνεργασίας για την εφαρµογή της παραγράφου 1 εγκρίνονται 

από την επιτροπή σύνδεσης εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας.  
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3. Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή ο Λίβανος θεωρούν ότι µία συγκεκριµένη πρακτική είναι 

ασυµβίβαστη µε τους όρους της παραγράφου 1 και ότι η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να 

προκαλέσει σοβαρή ζηµία στο άλλο µέρος, δύναται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα µετά από 

διαβούλευση στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης ή µετά από τριάντα εργάσιµες ηµέρες από την 

αίτηση διεξαγωγής αυτών των διαβουλεύσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

 

Τα κράτη µέλη και ο Λίβανος προσαρµόζουν σταδιακά, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 

έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της GATT, όλα τα κρατικά µονοπώλια εµπορικού χαρακτήρα, έτσι 

ώστε να εξασφαλίσουν ότι µέχρι το τέλος του πέµπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

συµφωνίας, δεν εφαρµόζονται διακρίσεις όσον αφορά τους όρους προµήθειας και εµπορίας των 

εµπορευµάτων, µεταξύ των υπηκόων των κρατών µελών και του Λιβάνου. Η επιτροπή σύνδεσης 

ενηµερώνεται σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

 

Όσον αφορά τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή 

αποκλειστικά δικαιώµατα, το συµβούλιο σύνδεσης διασφαλίζει ότι από το πέµπτο έτος µετά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας, δεν θεσπίζεται ούτε διατηρείται κανένα 

µέτρο που ενδέχεται να στρεβλώσει το εµπόριο µεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου σε βαθµό 

που αντιβαίνει προς τα συµφέροντα των µερών. Η διάταξη αυτή δεν εµποδίζει, για νοµικούς ή 

πραγµατικούς λόγους, τη διεκπεραίωση του ειδικού έργου που έχει ανατεθεί σ’αυτές τις 

επιχειρήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 38 

 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήµατος 2, τα µέρη 

εξασφαλίζουν επαρκή και αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής, 

βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, 

συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµατικών µέσων επιβολής αυτών των δικαιωµάτων. 

 

2. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου και του παραρτήµατος 2 εξετάζεται τακτικά από τα µέρη. 

Αν προκύψουν προβλήµατα στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις συνθήκες 

άσκησης εµπορίου, διεξάγονται επειγόντως διαβουλεύσεις, µετά από αίτηση ενός µέρους, µε σκοπό 

την εξεύρεση αµοιβαία ικανοποιητικής λύσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

 

1. Τα µέρη δεσµεύονται να επιτύχουν την αµοιβαία και σταδιακή ελευθέρωση των δηµόσιων 

συµβάσεων έργου. 

 

2. Το συµβούλιο σύνδεσης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παραγράφου 1. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

 

Στόχοι 

 

1. Τα δύο µέρη καθορίζουν από κοινού τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για 

την επίτευξη συνεργασίας στους τοµείς που καλύπτει ο παρών Τίτλος. 

 

2. Τα µέρη δεσµεύονται να εντείνουν την οικονοµική τους συνεργασία, προς εξυπηρέτηση του 

αµοιβαίου τους συµφέροντος και στο πνεύµα της εταιρικής σχέσης που αποτελεί τη βάση της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

3. Η οικονοµική συνεργασία αποσκοπεί στη στήριξη των προσπαθειών του Λιβάνου για την 

επίτευξη βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Η συνεργασία επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα στους τοµείς δραστηριοτήτων που 

πλήττονται από τις επιπτώσεις εσωτερικών προβληµάτων και δυσχερειών ή θίγονται από τη 

διαδικασία ελευθέρωσης της οικονοµίας του Λιβάνου συνολικά, και ειδικότερα από την 

ελευθέρωση των συναλλαγών µεταξύ Λιβάνου και Κοινότητας. 
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2. Οµοίως, η συνεργασία επικεντρώνεται σε τοµείς που δύνανται να συµβάλλουν στην 

προσέγγιση των οικονοµιών της Κοινότητας και του Λιβάνου, ιδίως αυτούς που δηµιουργούν 

ανάπτυξη και απασχόληση. 

 

3. Η διατήρηση του περιβάλλοντος και οι οικολογικές ισορροπίες αποτελούν βασικό στοιχείο 

των διάφορων τοµέων οικονοµικής συνεργασίας. 

 

4. Τα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν να επεκτείνουν την οικονοµική συνεργασία και σε 

άλλους τοµείς που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 42 

 

Μέθοδοι και τρόποι εφαρµογής 

 

Η οικονοµική συνεργασία πραγµατοποιείται, ιδίως, µέσω : 

 

(α) τακτικού οικονοµικού διαλόγου µεταξύ των µερών, που καλύπτει όλους τους τοµείς της 

µακροοικονοµικής πολιτικής, 

 

(β) τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών σε κάθε τοµέα συνεργασίας, 

συµπεριλαµβανοµένων συναντήσεων υπαλλήλων και εµπειρογνωµόνων, 

 

(γ) µεταφοράς συµβουλών, πραγµατογνωµοσύνης και κατάρτισης, 

 

(δ) ανάληψης κοινών δράσεων, όπως η διοργάνωση σεµιναρίων και η σύσταση οµάδων 

εργασίας, 

 

(ε) παροχής τεχνικής, διοικητικής και ρυθµιστικής βοήθειας, 

 

(στ) διάδοσης πληροφοριών σχετικά µε τη συνεργασία. 
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ΑΡΘΡΟ 43 

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

Στόχος της συνεργασίας είναι : 

 

α) να προσδιοριστούν τα µέσα που θα µπορούσαν να βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση στον 

τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ειδικότερα της επαγγελµατικής κατάρτισης· 

 

β) να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία ισχυρών δεσµών µεταξύ φορέων που ειδικεύονται σε κοινές 

δράσεις, και η ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας, κυρίως, οι ανταλλαγές νέων και οι 

ανταλλαγές µεταξύ πανεπιστηµιακών και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µε σκοπό την 

πολιτισµική προσέγγιση· 

 

γ) να ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα η πρόσβαση του γυναικείου πληθυσµού στην εκπαίδευση, 

περιλαµβανοµένης και της τεχνικής και ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και στην 

επαγγελµατική κατάρτιση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

Επιστηµονική, τεχνική και τεχνολογική συνεργασία 

 

Η συνεργασία αποσκοπεί: 

 

(α) να διευκολύνει τη δηµιουργία µόνιµων δεσµών µεταξύ των επιστηµονικών κοινοτήτων των 

µερών µέσω, ιδίως: 

 

− της παροχής, στο Λίβανο, πρόσβασης στα κοινοτικά προγράµµατα έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν τη 

συµµετοχή µη κοινοτικών χωρών σε τέτοια προγράµµατα· 
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− της συµµετοχής του Λιβάνου στα δίκτυα αποκεντρωµένης συνεργασίας· 

 

− της προώθησης συνεργιών µεταξύ των τοµέων κατάρτισης και έρευνας· 

 

(β) να βελτιώσει τις ερευνητικές ικανότητες, και την τεχνολογική ανάπτυξη του Λιβάνου· 

 

(γ) να τονώσει την τεχνολογική καινοτοµία, τη µεταφορά νέων τεχνολογιών και τη διάδοση 

τεχνογνωσίας· 

 

(δ) να µελετήσει τρόπους µε τους οποίους ο Λίβανος θα µπορούσε να συµµετάσχει σε ευρωπαϊκά 

προγράµµατα πλαίσια στον τοµέα της έρευνας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 45 

 

Περιβάλλον 

 

1. Τα µέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την πρόληψη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, 

τον έλεγχο της ρύπανσης και τη διασφάλιση της ορθολογικής χρησιµοποίησης των φυσικών πόρων, 

µε σκοπό τη διασφάλιση βιώσιµης ανάπτυξης. 

 

2. Η συνεργασία επικεντρώνεται : 

 

α) στην ποιότητα των υδάτων της Μεσογείου και τον έλεγχο και πρόληψη της θαλάσσιας 

ρύπανσης, 

 

β) στη διαχείριση των αποβλήτων, ειδικότερα των τοξικών αποβλήτων, 

 

γ) στο πρόβληµα της εναλάτωσης, 

 

δ) στην περιβαλλοντική διαχείριση ευαίσθητων παράκτιων ζωνών, 
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ε) στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος, 

 

στ) στη χρησιµοποίηση προηγµένων µέσων για τη διαχείριση και παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος, ιδίως, τη χρήση του συστήµατος περιβαλλοντικών πληροφοριών και µελετών 

για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

 

ζ) στις επιπτώσεις της βιοµηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον και, ειδικότερα, την ασφάλεια 

των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, 

 

η) στις επιπτώσεις της γεωργίας στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, 

 

θ) στη διατήρηση και συντήρηση του εδάφους, 

 

ι) στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, 

 

κ) στις κοινές δράσεις έρευνας και παρακολούθησης καθώς και τα προγράµµατα και έργα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

 

Βιοµηχανική συνεργασία 

 

Στόχος της συνεργασίας είναι: 

 

(α) να ενθαρρυνθεί η συνεργασία µεταξύ των οικονοµικών παραγόντων των µερών, 

περιλαµβανοµένης και της συνεργασίας στο πλαίσιο της προσχώρησης του Λιβάνου στα 

κοινοτικά επιχειρηµατικά δίκτυα· 
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(β) να στηριχθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης του δηµόσιου και 

ιδιωτικού βιοµηχανικού τοµέα του Λιβάνου (περιλαµβανοµένης της βιοµηχανίας γεωργικών 

ειδών διατροφής)· 

 

(γ) να προωθηθεί η ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ιδιωτική πρωτοβουλία, µε στόχο 

την τόνωση και τη διαφοροποίηση της παραγωγής που προορίζεται τόσο για τις εγχώριες όσο 

και για τις εξαγωγικές αγορές· 

 

(δ) να βελτιωθούν το ανθρώπινο δυναµικό του Λιβάνου και οι βιοµηχανικές δυνατότητες µέσω 

της καλύτερης εφαρµογής πολιτικής στους τοµείς της καινοτοµίας και της έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης· 

 

(ε) να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για την χρηµατοδότηση των παραγωγικών 

επενδύσεων. 

 

(στ) να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ειδικότερα µέσω: 

 

− της προώθησης επαφών µεταξύ επιχειρήσεων, εν µέρει µε τη χρησιµοποίηση των 

κοινοτικών δικτύων και οργάνων για την προώθηση της βιοµηχανικής συνεργασίας και 

της εταιρικής σχέσης· 

 

− της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην πίστωση µε σκοπό τη χρηµατοδότηση 

επενδύσεων· 

 

− της διάθεσης υπηρεσιών ενηµέρωσης και στήριξης· 

 

− της προώθησης του ανθρώπινου δυναµικού µε στόχο να ενθαρρυνθεί η καινοτοµία, και 

της δηµιουργίας σχεδίων και οικονοµικών δραστηριοτήτων. 
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ΑΡΘΡΟ 47 

 

Προώθηση και προστασία των επενδύσεων 

 

1. H συνεργασία αποσκοπεί στην αύξηση της ροής κεφαλαίων, της εµπειρογνωµοσύνης και της 

τεχνολογίας στον Λίβανο, µεταξύ άλλων, µέσω: 

 

(α) των κατάλληλων µέσων εντοπισµού των επενδυτικών ευκαιριών και των διαύλων 

πληροφόρησης σχετικά µε κανονισµούς επενδύσεων· 

 

(β) της παροχής πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά επενδυτικά καθεστώτα (τεχνική βοήθεια, άµεση 

χρηµατοδοτική στήριξη, φορολογικά κίνητρα, ασφάλεια των επενδύσεων κ.λπ.) σχετικά µε 

επενδύσεις στο εξωτερικό και µέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Λιβάνου να 

επωφεληθεί από αυτά· 

 

(γ) της εξέτασης της δυνατότητας ίδρυσης κοινών επιχειρήσεων (ιδίως µικροµεσαίων), και, όταν 

κρίνεται αναγκαίο, της σύναψης συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών και του Λιβάνου· 

 

(δ) της δηµιουργίας µηχανισµών για την ενθάρρυνση και την προώθηση των επενδύσεων· 

 

(ε) της θέσπισης νοµικού πλαισίου που ευνοεί τις επενδύσεις µεταξύ των δύο µερών, µε τη 

σύναψη µεταξύ του Λιβάνου και των κρατών µελών, όταν κρίνεται σκόπιµο, συµφωνιών 

προστασίας των επενδύσεων και συµφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. 

 

2. Η συνεργασία δύναται να επεκταθεί στο σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων που 

αποδεικνύουν την αποτελεσµατική απόκτηση και χρήση βασικών τεχνολογιών, τη χρήση 

προτύπων, την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο. 
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ΑΡΘΡΟ 48 

 

Συνεργασία για την τυποποίηση και τη διαπίστωση της συµµόρφωσης 

 

Τα µέρη συνεργάζονται: 

 

(α) για τη µείωση των αποκλίσεων σε θέµατα τυποποίησης, µετρολογίας, ποιοτικού ελέγχου και 

διαπίστωσης της συµµόρφωσης· 

 

(β) γαι την ανάπτυξη της αναβάθµισης των λιβανικών εργαστηρίων·  

 

(γ) για τη διαπραγµάτευση συµφωνιών αµοιβαίας αναγνώρισης µόλις δηµιουργηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες· 

 

(δ) για την ενίσχυση των λιβανικών θεσµικών οργάνων που είναι αρµόδια για την τυποποίηση, 

την ποιότητα και τα δικαιώµατα πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 49 

 

Προσέγγιση των νοµοθεσιών 

 

Τα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσέγγιση των αντίστοιχων νοµοθεσιών 

τους µε σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 50 

 

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

 

Στόχος της συνεργασίας είναι να επιτευχθεί η µεγαλύτερη προσέγγιση των κοινών κανόνων και 

των προτύπων σε τοµείς που περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα: 

 

(α) ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών στον Λίβανο· 

 

(β) βελτίωση των λογιστικών µεθόδων, του λογιστικού ελέγχου, της εποπτείας και της ρύθµισης 

των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και της χρηµατοπιστωτικής παρακολούθησης στο 

Λίβανο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 51 

 

Γεωργία και αλιεία 

 

Στόχος της συνεργασίας είναι: 

 

(α) να στηριχθούν πολιτικές για τη διαφοροποίηση της παραγωγής· 

 

(β) να αυξηθεί η αυτάρκεια σε τρόφιµα· 

 

(γ) να προωθηθεί µορφή γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον· 
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(δ) να καθιερωθούν στενότερες σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων, οµίλων και επαγγελµατικών 

οργανώσεων των δύο µερών· 

 

(ε) να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια και κατάρτιση· να στηριχθούν η αγρονοµική έρευνα, οι 

υπηρεσίες παροχής συµβουλών, η γεωργική εκπαίδευση και η τεχνική κατάρτιση των 

απασχολουµένων στον γεωργικό τοµέα· 

 

(στ) να εναρµονιστούν τα πρότυπα στον φυτοϋγειονοµικό και κτηνιατρικό τοµέα· 

 

(ζ) να στηριχθεί η ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου, περιλαµβανοµένης και της βελτίωσης 

των βασικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης συνοδευτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, 

ειδικότερα στις περιοχές που πλήττονται λόγω της εκρίζωσης των παράνοµων καλλιεργειών· 

 

(η) η συνεργασία µεταξύ αγροτικών περιοχών, η ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά 

µε την ανάπτυξη της υπαίθρου· 

 

(θ) η ανάπτυξη της θαλάσσιας αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας·  

 

(ι) η ανάπτυξη τεχνικών συσκευασίας, αποθήκευσης και εµπορίας· η βελτίωση των διαύλων 

διανοµής· 

 

(κ) η ανάπτυξη γεωργικών υδάτινων πόρων· 

 

(λ) η ανάπτυξη του τοµέα της δασοκοµίας, ειδικότερα όσον αφορά την αναδάσωση, την 

πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση και τους δασικούς βοσκότοπους και την καταπολέµηση 

της απερήµωσης· 

 

(µ) η ανάπτυξη των µηχανικών µέσων στον γεωργικό τοµέα και η προώθηση των γεωργικών 

συνεταιρισµών· 

 

(ν) η ενίσχυση του συστήµατος γεωργικής πίστης. 
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ΑΡΘΡΟ 52 

 

Μεταφορές 

 

Στόχος της συνεργασίας είναι: 

 

(α) η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός των οδικών, σιδηροδροµικών, λιµενικών και 

αερολιµενικών υποδοµών που συνδέονται µε τους µεγάλους διευρωπαϊκούς άξονες 

επικοινωνίας κοινού ενδιαφέροντος, 

 

(β) ο καθορισµός και η τήρηση προτύπων λειτουργίας και ασφάλειας συγκρίσιµων προς αυτά 

που ισχύουν στην Κοινότητα, 

 

(γ) η αναβάθµιση του τεχνικού εξοπλισµού, σε επίπεδο κοινοτικών προτύπων, για τις µεταφορές 

πολλαπλών µέσων, τις µεταφορές εµπορευµατοκιβωτίων και τη µεταφόρτωση, 

 

(δ) η βελτίωση της οδικής, θαλάσσιας και πολλαπλών µέσων διαµετακόµισης και η διαχείριση 

των λιµένων, και των αερολιµένων, ο έλεγχος εναερίου κυκλοφορίας, των σιδηροδρόµων και 

των βοηθηµάτων ναυσιπλοΐας,  

 

(ε) η αναδιοργάνωση και η αναδιάρθρωση του τοµέα µέσων µαζικής µεταφοράς, 

περιλαµβανοµένων και των δηµόσιων µεταφορών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 53 

 

Κοινωνία των πληροφοριών και τηλεπικοινωνίες 

 

1. Τα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν βασικό 

στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας, ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη 

και ακρογωνιαίο λίθο της αναδυόµενης κοινωνίας των πληροφοριών. 
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2. Η συνεργασία στον εν λόγω τοµέα στοχεύει : 

 

α) σε διάλογο σχετικά µε τις διάφορες πτυχές της κοινωνίας των πληροφοριών, 

συµπεριλαµβανοµένων των τηλεπικοινωνιακών πολιτικών· 

 

β) στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας για ρυθµιστικά θέµατα, τυποποίηση, 

δοκιµές συµµόρφωσης και πιστοποίησης σχετικά µε τις τεχνολογίες πληροφοριών και τις 

τηλεπικοινωνίες· 

 

γ) στη διάδοση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, και στην αναβάθµιση 

εγκαταστάσεων για προηγµένες επικοινωνίες, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και 

τεχνολογίας·  

 

δ) στην προώθηση και την εφαρµογή κοινών σχεδίων για την έρευνα, την τεχνική ανάπτυξη ή 

τις βιοµηχανικές εφαρµογές στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφοριών, των επικοινωνιών, 

της τηλεµατικής και της κοινωνίας των πληροφοριών· 

 

ε) στη συµµετοχή των λιβανικών οργανισµών σε πρότυπα πειραµατικά σχέδια και σε ευρωπαϊκά 

προγράµµατα εντός των καθορισµένων πλαισίων· 

 

στ) στη διασύνδεση και στη διαλειτουργικότητα τηλεµατικών δικτύων και υπηρεσιών της 

Κοινότητας και του Λιβάνου· 

 

ζ) στην καθιέρωση διαλόγου για τη ρυθµιστική συνεργασία σε θέµατα διεθνών υπηρεσιών, 

περιλαµβανοµένων και θεµάτων που σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων και της 

προσωπικής ζωής. 
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ΑΡΘΡΟ 54 

 

Eνέργεια 

 

Η συνεργασία επικεντρώνεται στα ακόλουθα : 

 

(α) προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας· 

 

(β) προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας· 

 

(γ) εφαρµοσµένη έρευνα σχετικά µε δίκτυα τραπεζών δεδοµένων που συνδέουν τους 

οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες των δύο µερών· 

 

(δ) στήριξη του εκσυγχρονισµού και της ανάπτυξης των ενεργειακών δικτύων και διασύνδεση 

των δικτύων αυτών µε τα δίκτυα της Κοινότητας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 55 

 

Τουρισµός 

 

Η συνεργασία στοχεύει : 

 

α) στην προώθηση των επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού, 

 

β) στη βελτίωση των γνώσεων της τουριστικής βιοµηχανίας και στη εξασφάλιση µεγαλύτερης 

συνοχής των πολιτικών που έχουν συνέπειες για τον τουρισµό, 
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γ) στην προώθηση της καλής εποχιακής κατανοµής του τουρισµού, 

 

δ) στην υπογράµµιση της σηµασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς για τον τουρισµό, 

 

ε) στη διασφάλιση της διασύνδεσης µεταξύ τουρισµού και περιβάλλοντος, 

 

στ) στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού µέσω της στήριξης αυξηµένων 

προδιαγραφών και επαγγελµατισµού, 

 

ζ) στη βελτίωση των ροών πληροφοριών, 

 

η) στην εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης σε θέµατα διαχείρισης και διοίκησης 

ξενοδοχείων, και κατάρτισης σε άλλα ξενοδοχειακά θέµατα, 

 

θ) στη διοργάνωση ανταλλαγής εµπειριών έτσι ώστε να διασφαλιστεί µία ισορροπηµένη, 

βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού, κυρίως µέσω ανταλλαγής πληροφοριών, εκθέσεων, 

συνεδρίων και δηµοσιεύσεων για τον τουρισµό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 56 

 

Τελωνειακή συνεργασία 

 

1. Τα µέρη αναπτύσσουν τελωνειακή συνεργασία για να διασφαλίσουν την τήρηση των 

εµπορικών διατάξεων. Για το σκοπό αυτό καθιερώνουν διάλογο για τελωνειακά θέµατα. 

 

2. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί κυρίως : 

 

α) στην απλούστευση των ελέγχων και διατυπώσεων σχετικά µε τον εκτελωνισµό των 

εµπορευµάτων, 
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β) στη δυνατότητα διασύνδεσης µεταξύ των συστηµάτων διαµετακόµισης της Κοινότητας και 

του Λιβάνου, 

 

γ) στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων και στην επαγγελµατική κατάρτιση, 

 

δ) ενδεχοµένως, στην παροχή τεχνικής βοήθειας. 

 

3. Με την επιφύλαξη λοιπών µορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία 

και, ιδίως, όσον αφορά τον αγώνα κατά των ναρκωτικών και του ξεπλύµατος χρήµατος, οι 

διοικητικές αρχές των συµβαλλοµένων µερών παρέχουν αµοιβαία συνδροµή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 57 

 

Συνεργασία στον τοµέα της στατιστικής 

 

Στόχος της συνεργασίας είναι να εναρµονιστεί η µεθοδολογία που εφαρµόζουν τα µέρη και να 

χρησιµοποιηθούν δεδοµένα, µεταξύ άλλων και τραπεζικά δεδοµένα, σε όλους τους τοµείς που 

καλύπτει η παρούσα συµφωνία για τους οποίους µπορούν να συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 58 

 

Προστασία των καταναλωτών 

 

Η συνεργασία στον τοµέα αυτό πρέπει να έχει ως στόχο την εναρµόνιση των συστηµάτων 

προστασίας του καταναλωτή στην Κοινότητα και τον Λίβανο και να αφορά, στο µεγαλύτερο 

δυνατό βαθµό: 

 

α) αύξηση της εναρµόνισης της νοµοθεσίας για τους καταναλωτές, ώστε να αποφεύγονται οι 

φραγµοί στο εµπόριο· 
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β) καθιέρωση και ανάπτυξη συστηµάτων αµοιβαίας ενηµέρωσης για τα επικίνδυνα βιοµηχανικά 

προϊόντα και τα είδη διατροφής και τη διασύνδεσή τους (συστήµατα ταχείας 

προειδοποίησης)· 

 

β) ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρογνωµόνων· 

 

γ) διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης και παροχή τεχνικής βοήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 59 

 

Συνεργασία για την ενίσχυση των θεσµικών οργάνων και του κράτους δικαίου 

 

Τα µέρη επαναλαµβάνουν τη σηµασία που έχει το κράτος δικαίου και η ικανοποιητική λειτουργία, 

σε όλα τα επίπεδα, των θεσµικών οργάνων στους τοµείς της διοίκησης και της επιβολής του νόµου, 

γενικότερα, και του µηχανισµού της δικαιοσύνης, ειδικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, µία ανεξάρτητη 

και αποτελεσµατική δικαστική εξουσία και καλά εκπαιδευµένο προσωπικό είναι ιδιαίτερης 

σηµασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 60 

 

Νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

 

1. Τα µέρη συµφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια συνεργασίας µε 

σκοπό να προληφθεί η χρησιµοποίηση των χρηµατοπιστωτικών τους συστηµάτων για τη 

νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, γενικά, και από το λαθρεµπόριο 

ναρκωτικών, ειδικότερα. 

 

2. Η συνεργασία σ'αυτόν τον τοµέα περιλαµβάνει ιδίως την παροχή διοικητικής και τεχνικής 

βοήθειας ώστε να καθοριστούν και να εφαρµόζονται αποτελεσµατικά πρότυπα για την 

καταπολέµηση της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, σύµφωνα µε τα 

διεθνή πρότυπα. 
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ΑΡΘΡΟ 61 

 

Πρόληψη και καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος 

 

1. Τα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την πρόληψη και την καταπολέµηση του 

οργανωµένου εγκλήµατος, ειδικότερα στους ακόλουθους τοµείς: παράνοµη διακίνηση ανθρώπων· 

σεξουαλική εκµετάλλευση· διαφθορά· παραποίηση χρηµατοπιστωτικών µέσων· παράνοµη 

κυκλοφορία απαγορευµένων, παραποιηµένων ή πειρατικών προϊόντων και παράνοµες συναλλαγές 

σχετικά, κυρίως, µε τα βιοµηχανικά απόβλητα ή τα ραδιενεργά υλικά· παράνοµη διακίνηση όπλων 

και εκρηκτικών· εγκληµατικότητα στον ηλεκτρονικό τοµέα· κλεµµένα αυτοκίνητα.  

 

2. Τα µέρη συνεργάζονται στενά ώστε να καθιερώσουν κατάλληλους µηχανισµούς και πρότυπα. 

 

3. Η τεχνική και διοικητική συνεργασία στον τοµέα αυτό περιλαµβάνει την παροχή κατάρτισης 

και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των αρχών και τη δηµιουργία δοµών αρµόδιων για την 

καταπολέµηση και την πρόληψη της εγκληµατικότητας καθώς και την εκπόνηση µέτρων για την 

πρόληψη του εγκλήµατος.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 62 

 

Συνεργασία για τις παράνοµες ναρκωτικές ουσίες 

 

1. Εντός του πλαισίου των αντίστοιχων εξουσιών και αρµοδιοτήτων τους, τα µέρη 

συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ισορροπηµένη και ολοκληρωµένη προσέγγιση του θέµατος 

των ναρκωτικών. Οι πολιτικές και οι δράσεις για τα ναρκωτικά πρέπει να στοχεύουν στη µείωση 

της προσφοράς, της παράνοµης διακίνησης και της ζήτησης παράνοµων ναρκωτικών ουσιών καθώς 

και στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των πρόδροµων ουσιών. 
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2. Τα µέρη συµφωνούν για τις αναγκαίες µεθόδους συνεργασίας προς επίτευξη των στόχων 

αυτών. Οι δράσεις βασίζονται σε κοινά συµφωνηθείσες αρχές µε πρότυπο τις πέντε βασικές αρχές 

που εγκρίθηκαν στην ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για τα 

ναρκωτικά το 1998 (UNGASS). 

 

3. Η συνεργασία µεταξύ των µερών δύναται να περιλαµβάνει την παροχή τεχνικής και 

διοικητικής βοήθειας, ειδικότερα στους ακόλουθους τοµείς: σχεδιασµός των εθνικών νοµοθεσιών 

και πολιτικών· δηµιουργία θεσµικών οργάνων και κέντρων ενηµέρωσης· κατάρτιση προσωπικού· 

έρευνα σε θέµατα ναρκωτικών· και, πρόληψη της εκτροπής των πρόδροµων ουσιών που 

χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών. Τα µέρη δύνανται να συµφωνούν 

ώστε να περιλαµβάνουν και άλλους τοµείς. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VΙ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 63 

 

Τα δύο µέρη αποφασίζουν από κοινού τις µεθόδους που απαιτούνται για την επίτευξη συνεργασίας 

στους τοµείς που καλύπτει ο παρών Τίτλος. 
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ΑΡΘΡΟ 64 

 

1. Τα µέρη διεξάγουν τακτικό διάλογο για κάθε θέµα του κοινωνικού τοµέα που τα ενδιαφέρει. 

 

2. Με τον διάλογο αυτό επιζητείται η επίτευξη προόδου όσον αφορά την κυκλοφορία των 

εργαζοµένων, την ίση µεταχείριση και την κοινωνική ένταξη των υπηκόων του Λιβάνου και της 

Κοινότητας που κατοικούν νόµιµα στα εδάφη των κρατών υποδοχής τους. 

 

3. Ο διάλογος καλύπτει ιδίως όλα τα θέµατα σχετικά µε: 

 

(α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των µεταναστών, 

 

(β) τη µετανάστευση, 

 

(γ) την παράνοµη µετανάστευση, 

 

(δ) τις δράσεις και τα προγράµµατα που ευνοούν την ίση µεταχείριση µεταξύ υπηκόων του 

Λιβάνου και της Κοινότητας, την αµοιβαία γνωριµία του πολιτισµού και των πολιτισµικών 

χαρακτηριστικών, την ανάπτυξη της ανοχής και την εξάλειψη των διακρίσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 65 

 

1. Για να εδραιωθεί η συνεργασία µεταξύ των µερών στον κοινωνικό τοµέα, εφαρµόζονται 

σχέδια και προγράµµατα για κάθε θέµα που τα ενδιαφέρει, και µεταξύ άλλων:  

 

(α) τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ειδικότερα σε µειονεκτικές περιοχές και περιοχές ο 

πληθυσµός των οποίων έχει εκτοπισθεί· 
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(β) την προώθηση του ρόλου των γυναικών στην οικονοµική και κοινωνική αναπτυξιακή 

διαδικασία, ειδικότερα µέσω της εκπαίδευσης και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης· 

 

(γ) την ανάπτυξη και την ενίσχυση των λιβανικών προγραµµάτων οικογενειακού 

προγραµµατισµού και προστασίας της µητέρας και του παιδιού· 

 

(δ) τη βελτίωση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας· 

 

(ε) τη βελτίωση του συστήµατος περίθαλψης, κυρίως µέσω της συνεργασίας στον τοµέα της 

δηµόσιας υγείας και της πρόληψης, του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης και της 

εκπαίδευσης και διαχείρισης του ιατρικού προσωπικού· 

 

(στ) την εφαρµογή και τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων ανταλλαγών και ψυχαγωγίας για 

µεικτές οµάδες νέων ευρωπαϊκής και λιβανικής καταγωγής, νέων εργαζοµένων, 

αντιπροσώπων ΜΚΟ νεολαίας, και άλλων εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της νεολαίας που 

κατοικούν στα κράτη µέλη, µε σκοπό την προώθηση της αµοιβαίας γνωριµίας των 

αντίστοιχων πολιτισµών και την ενίσχυση της ανοχής. 

 

2. Τα µέρη δεσµεύονται να καθιερώσουν διάλογο για όλα τα θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, 

και ειδικότερα για τα κοινωνικά προβλήµατα όπως ή ανεργία, η αποκατάσταση των ατόµων µε 

ιδιαίτερες ανάγκες, η ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, οι εργασιακές σχέσεις, η 

επαγγελµατική εκπαίδευση και η ασφάλεια και η υγιεινή στον χώρο της εργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 66 

 

Οι δράσεις συνεργασίας µπορούν να υλοποιούνται σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους 

αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, 

ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 67 

 

1. Τα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία σε τοµείς αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος και µε πνεύµα αµοιβαίου σεβασµού για τα πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά. 

Καθιερώνουν διαρκή διάλογο επί πολιτιστικών θεµάτων. Η συνεργασία αυτή προωθεί ιδίως: 

 

α) η συντήρηση και την αποκατάσταση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς (µνηµεία, 

αρχαιολογικοί χώροι, τεχνουργήµατα, σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, κ.λπ.)· 

 

β) την ανταλλαγή εκθεµάτων και καλλιτεχνών· 

 

γ) την κατάρτιση ατόµων που εργάζονται στον πολιτιστικό τοµέα. 

 

2. Η συνεργασία στον τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 

συνεργασίας σε τοµείς όπως η συµπαραγωγή και η κατάρτιση. Τα µέρη αναζητούν τρόπους για να 

ενθαρρυνθεί η συµµετοχή του Λιβάνου σε κοινοτικές πρωτοβουλίες στον εν λόγω τοµέα. 

 

3. Τα µέρη συµφωνούν ότι τα υπάρχοντα πολιτιστικά προγράµµατα της Κοινότητας και ενός ή 

περισσοτέρων κρατών µελών και οι άλλες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα δύο µέρη είναι 

δυνατό να επεκταθούν και στον Λίβανο. 
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4. Τα µέρη προσπαθούν, επίσης, να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία εµπορικού 

χαρακτήρα, ιδίως µέσω κοινών προγραµµάτων (παραγωγή, επενδύσεις ή εµπορία), κατάρτισης και 

ανταλλαγής πληροφοριών. 

 

5. Τα µέρη καταβάλλουν, κατά τον καθορισµό δράσεων και προγραµµάτων συνεργασίας καθώς 

και των κοινών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερη προσοχή στους νέους, στην έκφραση των προσωπικών 

απόψεων, στα θέµατα που συνδέονται µε τη διατήρηση της κληρονοµιάς, στη διάδοση του 

πολιτισµού και στα γραπτά και οπτικοακουστικά µέσα επικοινωνίας. 

 

6. Η συνεργασία υλοποιείται µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 42. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 68 

 

1. Τα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για να εµποδίσουν και να ελέγξουν την παράνοµη 

µετανάστευση. Προς το σκοπό αυτό: 

 

α) κάθε κράτος µέλος συµφωνεί να υποδέχεται υπηκόους του που διαµένουν παράνοµα στο 

έδαφος του Λιβάνου, µετά από αίτηση του Λιβάνου και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, µόλις 

εξακριβωθεί ότι τα συγκεκριµένα πρόσωπα έχουν όντως αυτή την ιδιότητα. 
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β) ο Λίβανος συµφωνεί να υποδέχεται υπηκόους του που διαµένουν παράνοµα στο έδαφος 

κράτους µέλους, µετά από αίτηση του τελευταίου και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, µόλις 

εξακριβωθεί ότι τα συγκεκριµένα πρόσωπα έχουν όντως αυτή την ιδιότητα. 

 

Τα κράτη µέλη και ο Λίβανος εφοδιάζουν επίσης τους υπηκόους τους µε τα κατάλληλα έγγραφα 

αναγνώρισης της ταυτότητας για ανάλογες περιπτώσεις. 

 

2. Για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναφερόµενες στο παρόν άρθρο υποχρεώσεις 

ισχύουν µόνο για τα πρόσωπα που θεωρούνται υπήκοοί τους, για τους σκοπούς της Κοινότητας, 

σύµφωνα µε τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

3. Όσον αφορά τον Λίβανο, η υποχρέωση που επιβάλλει το παρόν άρθρο ισχύει µόνο για τα 

πρόσωπα που θεωρούνται υπήκοοι του Λιβάνου σύµφωνα µε τη λιβανική νοµοθεσία και όλους 

τους νόµους που αφορούν την ιθαγένεια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 69 

 

1. Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, τα µέρη, εφόσον το ζητήσει ένα από τα 

µέρη, διαπραγµατεύονται και συνάπτουν διµερείς συµφωνίες µεταξύ τους για τη ρύθµιση ειδικών 

υποχρεώσεων σχετικά µε την επαναπροώθηση των υπηκόων τους. Οι συµφωνίες αυτές καλύπτουν 

επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από ένα µέρος, ρυθµίσεις για την επαναπροώθηση υπηκόων 

τρίτων χωρών. Οι συµφωνίες αυτές καθορίζουν τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις κατηγορίες 

προσώπων που καλύπτονται από τις εν λόγω ρυθµίσεις καθώς και τον τρόπο επαναπροώθησής 

τους. 

 

2. Παρέχεται στον Λίβανο η δέουσα χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή των 

συµφωνιών αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 70 

 

Το συµβούλιο σύνδεσης εξετάζει άλλες κοινές προσπάθειες που ενδεχοµένως µπορούν να 

αναληφθούν για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 71 

 

1. Για να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της παρούσας συµφωνίας, εξετάζεται χρηµατοδοτική 

συνεργασία για τον Λίβανο, σύµφωνα µε τις κατάλληλες χρηµατοδοτικές διαδικασίες και µέσα. 

 

2. Οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται µε κοινή συµφωνία µεταξύ των µερών µε τη βοήθεια των 

καταλληλότερων µέσων, µόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα συµφωνία.  

 

3. Παράλληλα µε τους τοµείς που περιλαµβάνονται στους τίτλους V και VI της παρούσας 

συµφωνίας, η συνεργασία δύναται να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 

 

α) διευκόλυνση των µεταρρυθµίσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό της οικονοµίας, 

 

β) ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισµό της οικονοµικής υποδοµής, 

 

γ) προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των δραστηριοτήτων που δηµιουργούν 

απασχόληση, 
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δ) εκτίµηση των επιπτώσεων που θα έχει για τη λιβανική οικονοµία η σταδιακή καθιέρωση 

ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, ειδικότερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό και την 

αναδιάρθρωση των εµπλεκόµενων οικονοµικών τοµέων, κυρίως της βιοµηχανίας·  

 

ε) συνοδευτικά µέτρα για πολιτικές που εφαρµόζονται στους κοινωνικούς τοµείς, ειδικότερα για 

τη µεταρρύθµιση της κοινωνικής ασφάλισης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 72 

 

Στο πλαίσιο των κοινοτικών µέσων που προορίζονται για τη στήριξη των προγραµµάτων 

διαρθρωτικής προσαρµογής στις µεσογειακές χώρες - και σε στενή συνεργασία µε τις αρχές του 

Λιβάνου και τους λοιπούς χορηγούς, ιδίως τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα - η Κοινότητα 

εξετάζει τα µέσα που ενδείκνυνται για τη στήριξη των διαρθρωτικών πολιτικών που εφαρµόζει ο 

Λίβανος µε σκοπό την αποκατάσταση των οικονοµικών ισορροπιών σε όλα τα βασικά πεδία και 

στη δηµιουργία οικονοµικού περιβάλλοντος που δηµιουργεί ανάπτυξη, και ταυτόχρονα προωθεί 

την κοινωνική ευηµερία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 73 

 

Για να διασφαλιστεί συντονισµένη προσέγγιση στην αντιµετώπιση των έκτακτων 

µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβληµάτων που θα προέκυπταν ενδεχοµένως από τη 

σταδιακή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, τα µέρη παρακολουθούν στενά την ανάπτυξη των 

εµπορικών και χρηµατοδοτικών σχέσεων µεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου στο πλαίσιο του 

οικονοµικού διαλόγου που καθιερώνεται βάσει του Τίτλου V. 
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ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ 

 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 74 

 

1. Συγκροτείται συµβούλιο σύνδεσης που συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο, όταν το απαιτούν 

οι περιστάσεις, µε πρωτοβουλία του προέδρου του υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισµός 

λειτουργίας του. 

 

2. Το συµβούλιο σύνδεσης εξετάζει τα σηµαντικά προβλήµατα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της 

παρούσας συµφωνίας καθώς και όλα τα διµερή ή διεθνή θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 75 

 

1. Το συµβούλιο σύνδεσης αποτελείται από µέλη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

µέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από µέλη της κυβέρνησης του 

Λιβάνου, αφετέρου. 

 

2. Τα µέλη του συµβουλίου σύνδεσης δύνανται να προβλέπουν την εκπροσώπησή τους, 

σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στον κανονισµό λειτουργίας του. 

 

3. Το συµβούλιο σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισµό λειτουργίας του. 
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4. Την προεδρία του συµβουλίου σύνδεσης ασκεί εναλλάξ ένα µέλος του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα µέλος της κυβέρνησης του Λιβάνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

κανονισµού λειτουργίας του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 76 

 

1. Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας, το συµβούλιο σύνδεσης διαθέτει την 

εξουσία λήψης αποφάσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται σ'αυτήν. 

 

2. Οι λαµβανόµενες αποφάσεις είναι δεσµευτικές για τα µέρη, τα οποία λαµβάνουν τα αναγκαία 

µέτρα για την εκτέλεσή τους. Το συµβούλιο σύνδεσης δύναται επίσης να διατυπώνει κατάλληλες 

συστάσεις. 

 

3. Το συµβούλιο σύνδεσης εκδίδει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις του κατόπιν 

συµφωνίας µεταξύ των δύο µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 77 

 

1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του συµβουλίου σύνδεσης, ιδρύεται επιτροπή σύνδεσης 

η οποία είναι αρµόδια για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Το συµβούλιο σύνδεσης δύναται να αναθέτει στην επιτροπή σύνδεσης, πλήρως ή εν µέρει, 

ορισµένες από τις αρµοδιότητές του. 
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ΑΡΘΡΟ 78 

 

1. Η επιτροπή σύνδεσης, που συνέρχεται σε επίπεδο υπαλλήλων, αποτελείται από 

αντιπροσώπους των µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκων 

Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης του Λιβάνου, αφετέρου. 

 

2. Η επιτροπή σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισµό λειτουργίας της. 

 

3. Η επιτροπή σύνδεσης συνήθως συνέρχεται εναλλάξ στην Κοινότητα και στο Λίβανο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 79 

 

1. Η επιτροπή σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της συµφωνίας, 

καθώς και σε τοµείς στους οποίους το συµβούλιο σύνδεσης της έχει παραχωρήσει αρµοδιότητα. 

 

2. Η επιτροπή σύνδεσης εκδίδει τις αποφάσεις της κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των µερών. Οι 

αποφάσεις αυτές είναι δεσµευτικές για τα µέρη, τα οποία λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την 

εκτέλεσή τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 80 

 

Το συµβούλιο σύνδεσης δύναται να αποφασίζει τη σύσταση οµάδων εργασίας ή οργάνων 

αναγκαίων για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Καθορίζει τις αρµοδιότητες κάθε τέτοιας 

οµάδας εργασίας ή οργάνου που υπάγεται σ'αυτό. 
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ΑΡΘΡΟ 81 

 

Το συµβούλιο σύνδεσης λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να διευκολύνει τη συνεργασία και τις 

επαφές µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, καθώς και 

µεταξύ της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας και του αντίστοιχου φορέα 

στον Λίβανο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 82 

 

1. Κάθε µέρος δύναται να υποβάλει προς διευθέτηση στο συµβούλιο σύνδεσης κάθε διαφορά 

όσον αφορά την εφαρµογή ή την ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να επιλύσει τη διαφορά µέσω απόφασης. 

 

3. Κάθε µέρος δεσµεύεται να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της 

απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

 

4. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της διαφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 

2, κάθε µέρος µπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο µέρος το διορισµό διαιτητή· το άλλο µέρος 

υποχρεούται στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διµήνου. Για την εφαρµογή της 

παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη θεωρούνται ως ένα µέρος της διαφοράς. 

 

Το συµβούλιο σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. 
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Οι αποφάσεις των διαιτητών λαµβάνονται µε πλειοψηφία. 

 

Κάθε µέρος της διαφοράς πρέπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της 

απόφασης των διαιτητών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 83 

 

Η παρούσα συµφωνία ουδόλως εµποδίζει ένα συµβαλλόµενο µέρος να λάβει µέτρα τα οποία : 

 

(α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της αποκάλυψης πληροφοριών που αντιβαίνουν στα 

ουσιώδη συµφέροντα ασφάλειάς του· 

 

(β) αφορούν την παραγωγή ή το εµπόριο όπλων, πολεµοφοδίων ή πολεµικού υλικού ή την 

έρευνα, την ανάπτυξη ή την παραγωγή που είναι αναγκαίες για αµυντικούς σκοπούς, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά δεν πλήττουν τους όρους ανταγωνισµού όσον αφορά τα 

προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς· 

 

(γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής που 

επηρεάζει τη διατήρηση του νόµου και της τάξης, σε καιρό πολέµου ή σοβαρής διεθνούς 

έντασης που αποτελεί απειλή πολέµου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει 

αναλάβει µε σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. 
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ΑΡΘΡΟ 84 

 

Στους τοµείς που καλύπτει η παρούσα συµφωνία, και µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που 

περιέχονται σε αυτήν: 

 

α) οι ρυθµίσεις που εφαρµόζει ο Λίβανος έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιτρέπουν 

\διακρίσεις µεταξύ των κρατών µελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών και επιχειρήσεών 

τους, 

 

β) οι ρυθµίσεις που εφαρµόζει η Κοινότητα έναντι του Λιβάνου δεν πρέπει να επιτρέπουν 

διακρίσεις µεταξύ υπηκόων του Λιβάνου ή εταιρειών και επιχειρήσεών του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 85 

 

Όσον αφορά την άµεση φορολογία, καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν συνεπάγεται: 

 

α) την επέκταση των φορολογικών πλεονεκτηµάτων που παραχωρεί ένα µέρος στο πλαίσιο 

οποιασδήποτε διεθνούς συµφωνίας ή ρύθµισης µε την οποία αυτό δεσµεύεται, 

 

β) την παρεµπόδιση της θέσπισης ή της εφαρµογής από ένα µέρος οποιουδήποτε µέτρου που 

αποσκοπεί στην πρόληψη της απάτης ή της φοροδιαφυγής, 

 

γ) την παρεµπόδιση του δικαιώµατος ενός µέρους να εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις της 

φορολογικής του νοµοθεσίας έναντι των φορολογουµένων που δεν βρίσκονται σε 

πανοµοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. 
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ΑΡΘΡΟ 86 

 

1. Τα µέρη λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα συµφωνία. Φροντίζουν για την επίτευξη των 

στόχων που θέτει η παρούσα συµφωνία. 

 

2. Αν ένα µέρος θεωρεί ότι το άλλο µέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η 

παρούσα συµφωνία, δύναται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Προγουµένως, υποχρεούται, µε 

εξαίρεση την περίπτωση έκτακτης ειδικής ανάγκης, να παράσχει στο συµβούλιο σύνδεσης όλες τις 

σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την διεξοδική εξέταση της κατάστασης µε σκοπό την 

εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα µέρη. 

 

3. Κατά την επιλογή των κατάλληλων µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δίδεται 

προτεραιότητα στα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. Τα 

µέρη συµφωνούν, επίσης, ότι τα µέτρα αυτά πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο 

και να είναι ανάλογα προς την παραβίαση. 

 

Τα µέτρα αυτά κοινοποιούνται αµέσως στο συµβούλιο σύνδεσης και αποτελούν το αντικείµενο 

διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συµβουλίου σύνδεσης, µετά από αίτηση του άλλου µέρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 87 

 

Τα παραρτήµατα 1 και 2 και τα πρωτόκολλα 1 έως 5 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 88 

 

Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, ο όρος "τα µέρη" σηµαίνει, αφενός, την Κοινότητα, ή 

τα κράτη µέλη, ή την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, ανάλογα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές 

τους, και, αφετέρου, το Λίβανο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 89 

 

1. Η παρούσα συµφωνία είναι αορίστου διαρκείας. 

 

2. Κάθε µέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία µε κοινοποίησή του προς το 

άλλο µέρος. Η συµφωνία παύει να ισχύει έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 90 

 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη περί 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω 

συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος του Λιβάνου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 91 

 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αραβική, αγγλική, γαλλική, γερµανική, 

δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα 

και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η παρούσα συµφωνία κατατίθεται στη Γενική 

Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 92 

 

1. Η παρούσα συµφωνία εγκρίνεται από τα µέρη σύµφωνα µε τις κατ' ιδίαν διαδικασίες.  

 

2. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που έπεται της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία τα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία, µόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συµφωνία συνεργασίας 

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Λιβάνου καθώς και τη 

συµφωνία µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 

Λιβάνου, που υπεγράφησαν στις Βρυξέλλες στις 3 Μαΐου 1977. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 93 

 

Ενδιάµεση συµφωνία 

 

Σε περίπτωση που, εν αναµονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε 

ισχύ της παρούσας συµφωνίας, οι διατάξεις ορισµένων µερών της παρούσας συµφωνίας, ιδίως 

αυτές που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, τεθούν σε ισχύ µέσω ενδιάµεσης 

συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου, τα µέρη συµφωνούν ότι, υπό τις συνθήκες 

αυτές για τους σκοπούς των τίτλων ΙΙ και ΙV της παρούσας συµφωνίας και των παραρτηµάτων 1 

και 2 και των πρωτοκόλλων 1 έως 5 αυτής, µε τους όρους «ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της 

παρούσας συµφωνίας» νοείται η ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της ενδιάµεσης συµφωνίας όσον αφορά 

τις υποχρεώσεις που περιέχονται στα εν λόγω άρθρα, παραρτήµατα και πρωτόκολλα. 

 


