
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς του στρατιωτικού και
πολιτικού προσωπικού του αποσπασµένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρχηγείων και
δυνάµεων που µπορεί να τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της προετοιµασίας
και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 2 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων, και του στρατιωτικού και πολιτικού προ-
σωπικού των κρατών µελών που τίθεται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί στη

συνάρτηση αυτή

(Συµφωνία SOFA της EE)

(2003/C 321/02)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και
ιδίως τον Τίτλο V,

Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε, προς άσκηση της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), να
παράσχει στην ΕΕ τις ικανότητες που απαιτούνται για να λαµ-
βάνει και να υλοποιεί αποφάσεις σχετικά µε όλο το φάσµα των
καθηκόντων πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων
που ορίζονται στη ΣΕΕ.

(2) Οι εθνικές αποφάσεις για την αποστολή και την αποδοχή δυνά-
µεων από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής
«κράτη µέλη») στο έδαφος άλλων κρατών µελών, στα πλαίσια
της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 2 της ΣΕΕ, συµπερι-
λαµβανοµένων των ασκήσεων, θα λαµβάνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Τίτλου V της ΣΕΕ, και ιδίως µε το άρθρο 23,
παράγραφος 1, και θα αποτελούν αντικείµενο χωριστών διακα-
νονισµών µεταξύ των αφορωµένων κρατών µελών.

(3) Θα χρειασθεί να συνάπτονται ειδικές συµφωνίες µε τις ενδια-
φερόµενες τρίτες χώρες όταν γίνονται ασκήσεις ή επιχειρήσεις
εκτός του εδάφους των κρατών µελών.

(4) Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν επηρεάζουν τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών που απορρέουν
από διεθνείς συµφωνίες και άλλες διεθνείς πράξεις για την
ίδρυση διεθνών δικαστηρίων, συµπεριλαµβανοµένου του Κατα-
στατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου της Ρώµης,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΜΕΡΟΣ I

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 1

Κατά την έννοια της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:

1. «στρατιωτικό προσωπικό»:

α) το στρατιωτικό προσωπικό το αποσπασµένο από τα κράτη
µέλη στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προκειµένου
να αποτελέσει το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΕπΕΕ),

β) το στρατιωτικό προσωπικό, πλην του προσωπικού από τα
όργανα της ΕΕ, το οποίο µπορεί να αντλήσει το ΣΕπΕΕ
από τα κράτη µέλη για να εξασφαλίσει προσωρινή ενίσχυση
εάν το ζητήσει η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΕΕΕ) για ενέργειες στα πλαίσια της προετοιµασίας
και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 17, παράγραφος 2 της ΣΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων
των ασκήσεων,

γ) το στρατιωτικό προσωπικό από τα κράτη µέλη που αποσπά-
ται στα αρχηγεία και τις δυνάµεις που ενδέχεται να τεθούν
στη διάθεση της ΕΕ, ή το προσωπικό τους, στα πλαίσια της
προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που ανα-
φέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 2 της ΣΕΕ, συµπερι-
λαµβανοµένων των ασκήσεων,

2. «πολιτικό προσωπικό»: το πολιτικό προσωπικό που αποσπάται
από τα κράτη µέλη σε όργανα της ΕΕ για να ενεργεί στα πλαίσια
της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που ανα-
φέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 2 της ΣΕΕ, συµπεριλαµ-
βανόµενων των ασκήσεων, ή το πολιτικό προσωπικό, εξαιρουµέ-
νου του προσωπικού το οποίο προσλαµβάνεται επιτόπου, που
εργάζεται σε αρχηγεία ή δυνάµεις ή τίθεται κατ' άλλο τρόπο
στη διάθεση της ΕΕ από τα κράτη µέλη για τις ίδιες ενέργειες,

3. «εξαρτώµενο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο που ορίζεται ή αναγνω-
ρίζεται ως µέλος της οικογένειας ή που ορίζεται ως µέλος του
νοικοκυριού του µέλους του στρατιωτικού ή πολιτικού προσω-
πικού από τους νόµους του κράτους προελεύσεως· αν πάντως
οι νόµοι αυτοί θεωρούν ως µέλος της οικογένειας ή του νοι-
κοκυριού µόνον το πρόσωπο που ζει υπό την ίδια στέγη του
µέλους του στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού, ο όρος
αυτός θεωρείται ότι εκπληρούται, όταν το συγκεκριµένο πρό-
σωπο εξαρτάται κυρίως από το εν λόγω µέλος,
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4. «δυνάµεις»: τα άτοµα τα οποία ανήκουν σε στρατιωτικό και
πολιτικό προσωπικό ή οι οντότητες που απαρτίζονται από στρα-
τιωτικό και πολιτικό προσωπικό κατά τα οριζόµενα στις παρα-
γράφους 1 και 2, υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη µπορούν να συµφωνούν ότι ορισµένα άτοµα, µονά-
δες, σχηµατισµοί ή άλλες οντότητες δεν θεωρούνται ότι αποτε-
λούν ή συµπεριλαµβάνονται σε δύναµη για τους σκοπούς της
παρούσας συµφωνίας,

5. «αρχηγεία»: τα αρχηγεία που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών
µελών, έχουν συγκροτηθεί από ένα ή περισσότερα κράτη µέλη ή
από διεθνή οργανισµό και µπορεί να τίθενται στη διάθεση της
ΕΕ στα πλαίσια της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθη-
κόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 2 της
ΣΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων,

6. «κράτος προελεύσεως»: το κράτος µέλος στο οποίο ανήκει το
µέλος του στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού ή η δύναµη,

7. «κράτος διαµονής»: το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου
βρίσκεται το µέλος του στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού,
η δύναµη ή τα αρχηγεία είτε διότι έχουν τοποθετηθεί ή ανα-
πτυχθεί εκεί είτε διότι διέρχονται από εκεί υπό διαµετακόµιση,
σε συνάρτηση µε ατοµική ή οµαδική εντολή αποστολής ή µε
διαταγή απόσπασης στα όργανα της ΕΕ.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη διευκολύνουν, εφόσον χρειάζεται, την είσοδο,
τη διαµονή και την αναχώρηση για υπηρεσιακούς λόγους του
αναφερόµενου στο άρθρο 1 προσωπικού και των εξαρτώµενων
προσώπων. Εντούτοις, είναι δυνατόν να απαιτείται από το προσω-
πικό και τα εξαρτώµενα πρόσωπα να αποδεικνύουν ότι εµπίπτουν
στις κατηγορίες που περιγράφονται στο άρθρο 1.

2. Για το σκοπό αυτό, και υπό την επιφύλαξη των σχετικών
κανόνων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
δυνάµει του κοινοτικού δικαίου, αρκεί ατοµική ή οµαδική εντολή
µετακίνησης ή διαταγή απόσπασης στα όργανα της ΕΕ.

Άρθρο 3

Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό καθώς και τα εξαρτώµενα
πρόσωπα οφείλουν να σέβονται το δίκαιο του κράτους διαµονής
και να απέχουν από κάθε δραστηριότητα ασυµβίβαστη προς το
πνεύµα της παρούσας συµφωνίας.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας:

1. Οι εν γένει άδειες οδήγησης που εκδίδουν οι στρατιωτικές
υπηρεσίες του κράτους προελεύσεως αναγνωρίζονται στο έδα-
φος του κράτους διαµονής για παρόµοια στρατιωτικά οχήµατα.

2. Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ενός κράτους µέλους δύναται
να παρέχει ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη στο προσωπικό
των δυνάµεων και αρχηγείων οποιουδήποτε άλλου κράτους
µέλους.

Άρθρο 5

Το οικείο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό φορά στολή, σύµ-
φωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του κράτους προελεύσεως.

Άρθρο 6

Τα οχήµατα που φέρουν ειδική πινακίδα κυκλοφορίας των ένοπλων
δυνάµεων ή του κρατικού µηχανισµού του κράτους προελεύσεως,
φέρουν επιπλέον του αριθµού κυκλοφορίας των και σήµα διακρι-
τικό της εθνικότητας των.

ΜΕΡΟΣ II

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟZΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ

ΕΕ

Άρθρο 7

Το στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό το αποσπασµένο στα όργανα
της ΕΕ µπορεί να κατέχει και να φέρει όπλα σύµφωνα µε το άρθρο
13, όταν εργάζεται σε αρχηγεία ή δυνάµεις που µπορεί να τίθενται
στη διάθεση της ΕΕ στα πλαίσια της προετοιµασίας και της εκτέ-
λεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγρα-
φος 2 της ΣΕΕ, συµπεριλαµβανόµενων των ασκήσεων, ή όταν συµ-
µετέχει σε αποστολές σε συνάρτηση µε τα καθήκοντα αυτά.

Άρθρο 8

1. Το αποσπασµένο στα όργανα της ΕΕ στρατιωτικό ή πολιτικό
προσωπικό απολαύει ετεροδικίας προκειµένου περί προφορικού ή
γραπτού λόγου και πράξεων στις οποίες προέβη υπό την επίσηµη
ιδιότητά του· η εν λόγω ετεροδικία εξακολουθεί να ισχύει ακόµη
και µετά την παύση της απόσπασής τους.

2. Η ετεροδικία που αναφέρεται στο παρόν άρθρο παρέχεται
προς το συµφέρον της ΕΕ και όχι προς όφελος του συγκεκριµένου
προσωπικού.

3. Τόσο η αρµοδία αρχή του κράτους προελεύσεως όσο και τα
οικεία όργανα της ΕΕ δύνανται να άρουν την ετεροδικία του απο-
σπασµένου στα όργανα της ΕΕ στρατιωτικού ή πολικού προσωπι-
κού, εάν η εν λόγω ετεροδικία παρακωλύει την απονοµή της δικαιο-
σύνης και η εν λόγω αρµοδία αρχή και το οικείο όργανο της ΕΕ
δύνανται να την άρουν χωρίς να θίγονται τα συµφέροντα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Τα όργανα της ΕΕ συνεργάζονται ανά πάσα στιγµή µε τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών για να διευκολύνουν την
εύρυθµη λειτουργία της δικαιοσύνης και φροντίζουν να προλαµβά-
νουν οποιαδήποτε κατάχρηση της ασυλίας που παρέχεται δυνάµει
του παρόντος άρθρου.

5. Εάν αρµοδία αρχή ή δικαστικό όργανο κράτους µέλους κρίνει
ότι συντρέχει κατάχρηση ασυλίας παρεχόµενης δυνάµει του παρό-
ντος άρθρου, η αρµόδια αρχή του κράτους προελεύσεως και το
οικείο όργανο της ΕΕ διαβουλεύονται, κατόπιν αιτήµατος, µε την
αρµόδια αρχή του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, για να αποφα-
σίσουν κατά πόσον συντρέχει κατάχρηση.
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6. Εάν οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε ικανοποιητικό και
για τα δύο µέρη αποτέλεσµα, η διαφορά εξετάζεται από το οικείο
όργανο της ΕΕ µε σκοπό να επιτευχθεί διευθέτηση.

7. Εάν η διαφορά δεν µπορέσει να διευθετηθεί, το οικείο όργανο
της ΕΕ αποφασίζει τους λεπτοµερείς διακανονισµούς για τη διευ-
θέτηση της διαφοράς. Το Συµβούλιο, καθόσον το αφορά, υιοθετεί
οµόφωνα τους εν λόγω διακανονισµούς.

ΜΕΡΟΣ III

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟZΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΡΧΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΕΙ ΕΡΓΑZΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 9

Στα πλαίσια της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 2 της ΣΕΕ, συµπε-
ριλαµβανοµένων των ασκήσεων, επιτρέπεται στα αναφερόµενα στο
άρθρο 1 αρχηγεία και τις δυνάµεις και στο προσωπικό τους, καθώς
και στον εξοπλισµό τους, να διέρχονται διαµέσου του εδάφους
κράτους µέλους και να αναπτύσσονται προσωρινά εκεί, µε την
επιφύλαξη της συµφωνίας των αρµόδιων αρχών του εν λόγω κρά-
τους µέλους.

Άρθρο 10

Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό δικαιούται επείγουσα
ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη, συµπεριλαµβανοµένης της
νοσοκοµειακής νοσηλείας, υπό τους ίδιους όρους όπως και το
αντίστοιχο προσωπικό του κράτους διαµονής.

Άρθρο 11

Με την επιφύλαξη των συµφωνιών και διακανονισµών που ήδη
ισχύουν ή δύνανται να συναφθούν, µετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας συµφωνίας, µεταξύ των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων
των κρατών προελεύσεως και διαµονής, οι αρχές του κράτους
διαµονής είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τη θέσπιση των ενδε-
δειγµένων διακανονισµών, ώστε να τίθενται στη διάθεση των µονά-
δων, σχηµατισµών ή άλλων οντοτήτων, τα κτίρια και οι εκτάσεις
που ζητούν, καθώς και οι συναφείς διευκολύνσεις και υπηρεσίες. Οι
εν λόγω συµφωνίες και διακανονισµοί πρέπει να ανταποκρίνονται,
κατά το δυνατόν, στους κανονισµούς που διέπουν τη στέγαση και
το στρατωνισµό ανάλογων µονάδων, σχηµατισµών ή άλλων οντο-
τήτων του κράτους διαµονής.

Ελλείψει ειδικού αντίθετου διακανονισµού, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή ή τη χρησιµοποίηση
κτιρίων, εκτάσεων, υπηρεσιών και διευκολύνσεων διέπονται από το
δίκαιο του κράτους διαµονής.

Άρθρο 12

1. Οι κανονικά συγκροτηµένες από στρατιωτικό ή πολιτικό προ-
σωπικό µονάδες, σχηµατισµοί ή οντότητες δικαιούνται να ασκούν

αστυνοµικά καθήκοντα επί όλων των στρατοπέδων, εγκαταστάσεων,
αρχηγείων ή άλλων χώρων που κατέχουν αποκλειστικά, δυνάµει
συµφωνίας µε το κράτος διαµονής. Η αστυνοµία των εν λόγω
µονάδων, σχηµατισµών και οντοτήτων µπορεί να λαµβάνει όλα τα
κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση της τήρησης της τάξης και
ασφάλειας µέσα σ' αυτούς τους χώρους.

2. Εκτός των εν λόγω χώρων, η αναφερόµενη στην παράγραφο
1 αστυνοµία µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο κατόπιν διακανονι-
σµού µε τις αρχές του κράτους διαµονής και σε συνεργασία µαζί
τους, και µόνον στο µέτρο που η χρησιµοποίηση αυτή είναι ανα-
γκαία για την τήρηση της τάξης και πειθαρχίας µεταξύ των µελών
των µονάδων, σχηµατισµών ή οντοτήτων.

Άρθρο 13

1. Το στρατιωτικό προσωπικό δύναται να κατέχει και να φέρει
υπηρεσιακά όπλα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εξουσιοδοτηµένο
προς τούτο από τις εντολές του και µε την επιφύλαξη διακανονι-
σµού µε τις αρχές του κράτους διαµονής.

2. Το πολιτικό προσωπικό δύναται να κατέχει και να φέρει
υπηρεσιακά όπλα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εξουσιοδοτηµένο
προς τούτο από τις εθνικές ρυθµίσεις του κράτους προέλευσης και
µε την επιφύλαξη της συµφωνίας των αρχών του κράτους διαµονής.

Άρθρο 14

Τα αρχηγεία και οι δυνάµεις απολαύουν των ιδίων ταχυδροµικών
και τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων, ταξιδιωτικών διευκολύνσεων
και παραχωρήσεων όσον αφορά τους ναύλους, µε τις δυνάµεις του
κράτους διαµονής σύµφωνα µε τους κανόνες και τις ρυθµίσεις του
εν λόγω κράτους.

Άρθρο 15

1. Τα αρχεία και τα λοιπά επίσηµα έγγραφα αρχηγείου τα οποία
διατηρούνται στους χώρους που χρησιµοποιούνται από τα αρχηγεία
αυτά ή βρίσκονται στην κατοχή δεόντως εξουσιοδοτηµένου µέλους
του αρχηγείου είναι απαραβίαστα, εκτός εάν το αρχηγείο παραιτη-
θεί αυτής της ασυλίας. Κατόπιν αιτήµατος του κράτους διαµονής
και παρουσία εκπροσώπου του, το αρχηγείο ελέγχει τη φύση κάθε
εγγράφου προκειµένου να επιβεβαιώσει ότι αυτό τυγχάνει της ασυ-
λίας του παρόντος άρθρου.

2. Εάν αρµοδία αρχή ή δικαστικό όργανο του κράτους διαµονής
κρίνει ότι συντρέχει κατάχρηση απαραβιάστου παρεχόµενου δυνάµει
του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο διαβουλεύεται, κατόπιν αιτή-
µατος, µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους διαµονής, προκειµένου
να διαπιστώσει κατά πόσον συντρέχει κατάχρηση.

3. Εάν οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε ικανοποιητικό και
για τα δυο µέρη αποτέλεσµα, η διαφορά εξετάζεται από το Συµ-
βούλιο, µε σκοπό να επιτευχθεί διευθέτηση. Εάν η διαφορά δεν
µπορέσει να διευθετηθεί, το Συµβούλιο υιοθετεί οµόφωνα τους
ακριβείς διακανονισµούς για τη διευθέτησή της.
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Άρθρο 16

Προκειµένου να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση, για την εφαρ-
µογή συµβάσεων περί διπλής φορολογίας που έχουν συναφθεί
µεταξύ κρατών µελών και µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος του
κράτους διαµονής να φορολογεί το στρατιωτικό πολιτικό προσω-
πικό που είναι υπήκοοί του ή έχουν εκεί τη συνήθη διαµονή τους:

1. Σε περίπτωση που οι νοµικές επιπτώσεις οιαδήποτε µορφής
φορολόγησης στο κράτος διαµονής εξαρτάται από τον τόπο
διαµονής ή κατοικίας, ο χρόνος κατά τον οποίο το στρατιωτικό
ή πολιτικό προσωπικό βρίσκεται στο έδαφος του εν λόγω κρά-
τους µόνο λόγω της ιδιότητάς του ως στρατιωτικό ή πολιτικό
προσωπικό, δεν θεωρείται ως χρόνος διαµονής στο εν λόγω
κράτος ή ως συνεπαγόµενος αλλαγή διαµονής ή κατοικίας για
τους σκοπούς της εν λόγω φορολόγησης.

2. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό απαλλάσσεται στο κρά-
τος διαµονής από τη φορολόγηση του µισθού και των εν γένει
αποδοχών που του καταβάλλονται λόγω αυτής της ιδιότητάς
του από το κράτος προελεύσεως ή από τη φορολόγηση επί
κάθε ενσώµατου κινητού που βρίσκεται στο κράτος διαµονής
µόνο λόγω της προσωρινής παρουσίας του εκεί.

3. Το παρόν άρθρο ουδόλως κωλύει τη φορολόγηση του στρατιω-
τικού ή πολιτικού προσωπικού σε σχέση µε τυχόν κερδοσκοπική
δραστηριότητα, πλην της υπ' αυτή την ιδιότητα εργασίας του,
στην οποία επιδίδεται στο κράτος διαµονής, ούτε, εκτός όσον
αφορά τον µισθό, τις εν γένει αποδοχές και τα ενσώµατα κινητά
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, παρακωλύει τη φορολό-
γηση στην οποία το εν λόγω στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό
υπάγεται δυνάµει του δικαίου του κράτους διαµονής έστω και
αν θεωρείται ότι έχει τη διαµονή ή την κατοικία του εκτός του
εδάφους του κράτους αυτού.

4. Το παρόν άρθρο ουδόλως ισχύει για τους δασµούς· ως «δασµοί»
νοούνται οι τελωνειακοί δασµοί και όλοι οι άλλοι δασµοί και
φόροι που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή,
ανάλογα µε την περίπτωση, πλην των φόρων και οφειλών που
καταβάλλονται µόνον ως επιβάρυνση για παρεχόµενες υπηρε-
σίες.

Άρθρο 17

1. Οι αρχές του κράτους προελεύσεως έχουν το δικαίωµα να
ασκούν κάθε ποινική και πειθαρχική δικαιοδοσία που τους απονέµει
το δίκαιο του κράτους προελεύσεως επί του στρατιωτικού καθώς
και επί του πολιτικού προσωπικού, όταν το εν λόγω πολιτικό
προσωπικό υπόκειται στο δίκαιο που διέπει όλες ή ορισµένες εκ
των ενόπλων δυνάµεων του κράτους προελεύσεως, λόγω της ανά-
πτυξής του µε τις εν λόγω δυνάµεις.

2. Οι αρχές του κράτους διαµονής έχουν το δικαίωµα να
ασκούν δικαιοδοσία επί του στρατιωτικού και του πολιτικού προ-
σωπικού καθώς και επί των εξαρτωµένων από αυτούς προσώπων,
όσον αφορά τα διαπραττόµενα στο έδαφος του κράτους διαµονής
αδικήµατα τα οποία είναι αξιόποινα κατά το δίκαιο του εν λόγω
κράτους.

3. Οι αρχές του κράτους προελεύσεως έχουν το δικαίωµα να
ασκούν αποκλειστική δικαιοδοσία επί του στρατιωτικού προσωπι-
κού καθώς και επί του πολιτικού προσωπικού, όταν το εν λόγω

πολιτικό προσωπικό υπόκειται στο δίκαιο που διέπει όλες ή ορι-
σµένες εκ των ενόπλων δυνάµεων του κράτους προελεύσεως, λόγω
της ανάπτυξής του µε τις εν λόγω δυνάµεις, όσον αφορά αδική-
µατα, συµπεριλαµβανοµένων των αδικηµάτων των σχετικών µε την
ασφάλειά του, τα οποία είναι αξιόποινα κατά το δίκαιο του κρά-
τους προελεύσεως όχι όµως κατά το δίκαιο του κράτους διαµονής.

4. Οι αρχές του κράτους διαµονής έχουν το δικαίωµα να
ασκούν αποκλειστική δικαιοδοσία επί του στρατιωτικού και του
πολιτικού προσωπικού καθώς και επί των εξαρτώµενων από αυτούς
προσώπων, όσον αφορά αδικήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των αδι-
κηµάτων των σχετικών µε την ασφάλειά του, τα οποία είναι αξιό-
ποινα κατά το δίκαιό του όχι όµως κατά το δίκαιο του κράτους
προελεύσεως.

5. Για τους σκοπούς των παραγράφων 3, 4 και 6, τα αδικήµατα
τα σχετικά προς την ασφάλεια κράτους περιλαµβάνουν:

α) Προδοσία κατά του κράτους,

β) δολιοφθορά, κατασκοπεία ή παραβίαση της νοµοθεσίας σχετικά
µε τα επίσηµα µυστικά του κράτους αυτού ή τα µυστικά που
αφορούν την εθνική άµυνα του εν λόγω κράτους.

6. Σε περιπτώσεις συντρέχουσας δικαιοδοσίας εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι κανόνες:

α) Οι αρµόδιες αρχές του κράτους προελεύσεως έχουν το
δικαίωµα να ασκούν κατά προτεραιότητα δικαιοδοσία επί του
στρατιωτικού προσωπικού καθώς και επί του πολιτικού προσω-
πικού, όταν το εν λόγω πολιτικό προσωπικό υπόκειται στο
δίκαιο που διέπει όλες ή ορισµένες εκ των ενόπλων δυνάµεων
του κράτους προελεύσεως, λόγω της ανάπτυξής του µε τις εν
λόγω δυνάµεις, όσον αφορά:

i) Αδικήµατα αποκλειστικά κατά της ασφάλειας ή της ιδιοκτη-
σίας του κράτους αυτού ή αδικήµατα αποκλειστικά κατά του
προσώπου ή της ιδιοκτησίας στρατιωτικού ή πολιτικού προ-
σωπικού του κράτους αυτού ή προσώπου εξαρτώµενου από
αυτούς,

ii) αδικήµατα που προκύπτουν από οιαδήποτε πράξη ή παρά-
λειψη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

β) Σε περίπτωση οιουδήποτε άλλου αδικήµατος, οι αρχές του
κράτους διαµονής έχουν το δικαίωµα να ασκούν κατά προτεραι-
ότητα δικαιοδοσία.

γ) Αν το κράτος που έχει κατά προτεραιότητα το δικαίωµα, απο-
φασίζει να µην ασκήσει δικαιοδοσία, απευθύνει κοινοποίηση, το
ταχύτερο δυνατόν, στις αρχές του άλλου κράτους. Οι αρχές του
κράτους που έχει κατά προτεραιότητα το δικαίωµα εξετάζουν
ευµενώς την αίτηση παραιτήσεως από αυτό το δικαίωµα, η
οποία τους υποβάλλεται από τις αρχές του άλλου κράτους,
σε περίπτωση που το άλλο κράτος φρονεί ότι η παραίτηση
αυτή έχει ιδιάζουσα σηµασία.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν παρέχουν στις αρχές
του κράτους προελεύσεως κανένα δικαίωµα άσκησης δικαιοδοσίας
επί προσώπων που είναι υπήκοοι του κράτους διαµονής, ή έχουν
εκεί τη συνήθη διαµονή τους, εκτός αν αυτοί είναι µέλη της δύνα-
µης του κράτους προελεύσεως.

EL31.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 321/9

457 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil)4 von 11



Άρθρο 18

1. Κάθε κράτος µέλος παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι
άλλου κράτους µέλους για ζηµία που προξενείται στην περιουσία
που ανήκει στο κράτος αυτό και χρησιµοποιείται στα πλαίσια της
προετοιµασίας και της εκτέλεσης των αναφερόµενων στο άρθρο 17,
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ καθηκόντων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ασκήσεων, εφόσον η ζηµία αυτή:

α) προκλήθηκε από στρατιωτικό ή από πολιτικό προσωπικό του
άλλου κράτους µέλους κατά την εκτέλεση του έργου του στα
πλαίσια των προαναφεροµένων καθηκόντων, ή

β) προέκυψε από τη χρήση οχήµατος, σκάφους ή αεροσκάφους
που ανήκει στο άλλο κράτος µέλος, και χρησιµοποιούνταν
από τις υπηρεσίες του, υπό την προϋπόθεση ότι είτε το όχηµα,
σκάφος ή αεροσκάφος που προξένησε τη ζηµία χρησιµοποιού-
νταν σε συνάρτηση µε τα προαναφερόµενα καθήκοντα, είτε η
ζηµία προξενήθηκε σε τοιουτοτρόπως χρησιµοποιούµενη περι-
ουσία.

Κάθε κράτος µέλος παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι άλλου
κράτους µέλους για ναυαγιαιρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι το
διασωθέν σκάφος ή φορτίο ανήκε σε κράτος µέλος και χρησιµο-
ποιούνταν από τις ένοπλες δυνάµεις του σε συνάρτηση µε τα προ-
αναφερόµενα καθήκοντα.

2. α) Σε περίπτωση ζηµίας η οποία προκλήθηκε ή προέκυψε κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 και προξενείται σε περιου-
σία που ανήκει σε κράτος µέλος και βρίσκεται στο έδαφός
του, και εφόσον τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη δεν έχουν
συµφωνήσει άλλως, η απόφαση για την ευθύνη οιουδήποτε
άλλου κράτους µέλους και η εκτίµηση του ποσού της ζηµίας
λαµβάνεται µε διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κρατών µελών
αυτών.

β) Εν τούτοις, κάθε κράτος µέλος παραιτείται από την αξίωσή
του σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε περίπτωση που η ζηµία
είναι κατώτερη από ποσό που καθορίζεται µε οµόφωνη από-
φαση του Συµβουλίου.

Κάθε άλλο κράτος µέλος του οποίου η περιουσία υπέστη
ζηµία από το αυτό γεγονός παραιτείται ωσαύτως από την
αξίωσή του µέχρι το κατά τα ανωτέρω ποσό.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ο όρος «ανήκει
σε κράτος µέλος» στην περίπτωση σκάφους, συµπεριλαµβάνει κάθε
σκάφος που έχει ναυλωθεί ή επιταχθεί κενό από το εν λόγω κράτος
µέλος ή έχει κατασχεθεί από αυτό ως λεία πολέµου, εκτός καθόσον
αφορά το µέρος του κινδύνου απώλειας ή αστικής ευθύνης που
βαρύνει κάποια άλλη οντότητα πλην του εν λόγω κράτους µέλους.

4. Κάθε κράτος µέλος παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι
άλλου κράτους µέλους για τον τραυµατισµό ή τον θάνατο στρα-
τιωτικού ή πολιτικού προσωπικού των υπηρεσιών του, εφόσον το
εν λόγω προσωπικό εκτελούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

5. Οι αξιώσεις (εκτός από τις συµβατικές απαιτήσεις και τις
διεπόµενες από τις παραγράφους 6 και 7) που προκύπτουν από
πράξεις ή παραλείψεις στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού κατά
την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων ή από οποιαδήποτε

άλλη πράξη, παράλειψη ή συµβάν για την οποία είναι κατά νόµον
υπεύθυνη µια δύναµη, εφόσον η ζηµία προκλήθηκε στο έδαφος του
κράτους διαµονής σε τρίτο πρόσωπο εκτός από οιοδήποτε εκ των
κρατών µελών, διακανονίζονται από το κράτος διαµονής σύµφωνα
µε τις ακόλουθες διατάξεις:

α) Οι αξιώσεις υποβάλλονται, εξετάζονται και διευθετούνται ή
επιδικάζονται σύµφωνα µε τους νόµους και κανονισµούς του
κράτους διαµονής, αναφορικά µε τις αξιώσεις που προκύπτουν
από τις δραστηριότητες των δικών του ενόπλων δυνάµεων·

β) το κράτος διαµονής µπορεί να διευθετεί κάθε τέτοια αξίωση και
προβαίνει στην πληρωµή του συµφωνηθέντος ή επιδικασθέντος
σχετικού ποσού από το κράτος διαµονής στο νόµισµά του·

γ) η πληρωµή αυτή, είτε γίνεται κατόπιν διευθέτησης είτε επιδικά-
ζεται από το αρµόδιο δικαστήριο του κράτους διαµονής, είτε
γίνεται κατόπιν αποφάσεως αυτού του δικαστηρίου η οποία
απορρίπτει τελεσίδικα την πληρωµή, είναι δεσµευτική για τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και δηµιουργεί δεδικασµένο·

δ) κάθε αξίωση που καταβάλλεται από το κράτος διαµονής φέρε-
ται εις γνώσιν των ενδιαφερόµενων κρατών προελεύσεως µε
κάθε λεπτοµέρεια, µαζί µε πρόταση κατανοµής σύµφωνα µε
το στοιχείο ε), σηµεία i), ii) και iii). Αν δεν ληφθεί απάντηση
εντός διµήνου, η προτεινόµενη κατανοµή θεωρείται ότι έγινε
αποδεκτή·

ε) τα έξοδα που προκύπτουν από την ικανοποίηση αξιώσεων σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία α), β), γ) και δ) και την παράγραφο 2,
κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών, ως εξής:

i) όταν ένα µόνο κράτος προελεύσεως είναι υπεύθυνο, το
καταβαλλόµενο ή επιδικασθέν ποσό καταλογίζεται κατά
25 % στο κράτος διαµονής και κατά 75 % στο κράτος
προελεύσεως,

ii) όταν πλείονα του ενός κράτη είναι υπεύθυνα για τη ζηµία,
το καταβαλλόµενο ή επιδικασθέν ποσό κατανέµεται εξίσου
µεταξύ τους· αν όµως το κράτος διαµονής δεν είναι ένα
από τα υπεύθυνα κράτη, συνεισφέρει ποσό ίσο µε το µισό
της συνεισφοράς καθενός από τα κράτη προελεύσεως,

iii) όταν η ζηµία έχει προξενηθεί από τις υπηρεσίες των κρατών
µελών και δεν είναι δυνατό να αποδοθεί ειδικότερα σε µία ή
περισσότερες από αυτές, το καταβαλλόµενο ή επιδικασθέν
ποσό κατανέµεται εξ ίσου µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρα-
τών µελών· αν όµως το κράτος της διαµονής δεν είναι ένα
από τα κράτη οι υπηρεσίες των οποίων προξένησαν τη
ζηµία, συνεισφέρει ποσό ίσο µε το µισό της συνεισφοράς
καθενός από τα ενδιαφερόµενα κράτη προελεύσεως,

iv) το κράτος διαµονής αποστέλλει ανά εξάµηνο στα ενδιαφε-
ρόµενα κράτη προελεύσεως κατάσταση των ποσών που
κατέβαλε κατά την προηγούµενη εξαµηνία για κάθε υπό-
θεση για την οποία έγινε δεκτή η προταθείσα κατανοµή
κατά ποσοστά, µαζί µε αίτηση εξόφλησης. Η εξόφληση
αυτή πραγµατοποιείται, το συντοµότερο δυνατόν, στο νόµι-
σµα του κράτους διαµονής·
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στ) στις περιπτώσεις όπου η εφαρµογή των στοιχείων β) και ε)
επιβαρύνει υπέρµετρα κράτος µέλος, αυτό µπορεί να ζητά
από τα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη να διευθετήσουν το
θέµα σε διαφορετική βάση, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ
τους·

ζ) το στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό δεν υπόκειται σε διαδι-
κασία αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικής απόφασης που εκδό-
θηκε εις βάρος του στο κράτος διαµονής, εφόσον πρόκειται για
διαφορά που ανέκυψε κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του
καθηκόντων·

η) εκτός των περιπτώσεων όπου το σηµείο ε) εφαρµόζεται σε
αξιώσεις καλυπτόµενες από την παράγραφο 2, οι διατάξεις
της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε αξιώσεις που
προκύπτουν ή σχετίζονται µε πλού/εκµετάλλευση σκάφους,
φορτοεκφόρτωση ή µεταφορά φορτίου, εκτός των αξιώσεων
για θάνατο ή σωµατική βλάβη, επί των οποίων δεν εφαρµόζεται
η παράγραφος 4.

6. Οι αξιώσεις κατά στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού που
προκύπτουν από ζηµιογόνες πράξεις ή παραλείψεις στο κράτος
διαµονής που δεν διαπράχθηκαν κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού
καθήκοντος ρυθµίζονται ως ακολούθως:

α) οι αρχές του κράτους διαµονής εξετάζουν την αξίωση και υπο-
λογίζουν δίκαια και σωστά την οφειλόµενη στον αιτούντα απο-
ζηµίωση, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά µε την υπόθεση
περιστατικά, συµπεριλαµβανοµένης της διαγωγής του ζηµιωθέ-
ντος, και καταρτίζουν έκθεση για το ζήτηµα αυτό,

β) η έκθεση αυτή αποστέλλεται στις αρχές του κράτους προελεύ-
σεως, οι οποίες τότε αποφασίζουν αµελλητί αν θα προσφέρουν
χαριστική αποζηµίωση, και στην περίπτωση αυτή, τίνος ποσού,

γ) αν προταθεί χαριστική αποζηµίωση, και η πρόταση γίνει δεκτή
από τον αιτούντα ως πλήρης ικανοποίηση της αξίωσής του, οι
αρχές του κράτους προελεύσεως καταβάλλουν οι ίδιες την πλη-
ρωµή και πληροφορούν τις αρχές του κράτους διαµονής για την
απόφασή τους και για το ποσό που καταβλήθηκε,

δ) η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει ουδόλως την αρµοδιό-
τητα των δικαστηρίων του κράτους διαµονής να επιλαµβάνονται
αγωγής εναντίον στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού, εάν και
εφόσον δεν έχει καταβληθεί πληρωµή ως πλήρη ικανοποίηση
της αξίωσης.

7. Οι αξιώσεις που προκύπτουν από την άνευ αδείας χρησιµο-
ποίηση οποιουδήποτε οχήµατος των υπηρεσιών κράτους προελεύ-
σεως ρυθµίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 6, εκτός από τις
περιπτώσεις όπου η ενεχόµενη µονάδα, σχηµατισµός ή οντότητα
είναι κατά νόµον υπεύθυνοι.

8. Αν προκύψει διαφορά για το αν η ζηµιογόνος πράξη ή
παράλειψη στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού διαπράχθηκε
κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος ή για το αν η χρήση
οχήµατος των υπηρεσιών του κράτους προελεύσεως έγινε άνευ

αδείας, το ζήτηµα διευθετείται µε διαπραγµατεύσεις µεταξύ των
ενδιαφερόµενων κρατών µελών.

9. Το κράτος προελεύσεως δεν επικαλείται ετεροδικία από τη
δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους διαµονής για το στρα-
τιωτικό ή πολιτικό προσωπικό όσον αφορά την πολιτική δικαιοδο-
σία των δικαστηρίων του κράτους διαµονής παρά µόνο στο βαθµό
που προβλέπεται στην παράγραφο 5, στοιχείο ζ).

10. Οι αρχές του κράτους προελεύσεως και του κράτους δια-
µονής συνεργάζονται για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για
τη δίκαιη εξέταση και εκδίκαση αξιώσεων που ενδιαφέρουν τα
κράτη µέλη.

11. Οιαδήποτε διαφορά σχετικά µε τη διευθέτηση αξιώσεων η
οποία δεν µπορεί να επιλυθεί µε διαπραγµατεύσεις µεταξύ των
ενδιαφεροµένων κρατών µελών, υποβάλλεται σε διαιτητή, τον
οποίο επιλέγουν κατόπιν συµφωνίας τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη µεταξύ των υπηκόων του κράτους διαµονής, οι οποίοι κατέ-
χουν ή κατείχαν υψηλό δικαστικό αξίωµα. Εάν τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη δεν µπορέσουν να συµφωνήσουν εντός διµήνου σχετικά
µε τον διαιτητή, κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δύναται να ζητά
από τον Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να
επιλέξει ένα πρόσωπο µε τα προαναφερθέντα προσόντα.

ΜΕΡΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

1. Η παρούσα συµφωνία υπόκειται σε έγκριση από τα κράτη
µέλη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στο Γενικό Γραµµατέα του Συµ-
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των συνταγµα-
τικών τους διαδικασιών για την έγκριση της παρούσας συµφωνίας.

3. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του
δεύτερου µήνα αφότου το τελευταίο κράτος µέλος κοινοποιήσει ότι
ολοκλήρωσε τις αναφερόµενες στην παράγραφο 2 συνταγµατικές
του διαδικασίες.

4. Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης εκτελεί χρέη θεµατοφύλακα της παρούσας συµφωνίας. Ο θεµα-
τοφύλακας δηµοσιεύει την παρούσα συµφωνία στην Επίσηµη Εφη-
µερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά
µε τη θέση της σε ισχύ µετά την ολοκλήρωση των αναφερόµενων
στην παράγραφο 2 συνταγµατικών διαδικασιών.

5. α) Η παρούσα συµφωνία έχει εφαρµογή µόνο στο µητροπολι-
τικό έδαφος των κρατών µελών.

β) Κάθε κράτος µέλος δύναται να κοινοποιήσει στο Γενικό
Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η
παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται και σε άλλα εδάφη για τις
διεθνείς σχέσεις των οποίων ευθύνεται.
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6. α) Οι διατάξεις των µερών Ι και ΙΙΙ της παρούσας συµφωνίας
εφαρµόζονται µόνο στα αρχηγεία και τις δυνάµεις, καθώς και
στο προσωπικό αυτών, που µπορεί να τίθενται στη διάθεση
της ΕΕ στα πλαίσια της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των
καθηκόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγρα-
φος 2 της ΣΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων, εφό-
σον το καθεστώς των εν λόγω αρχηγείων και δυνάµεων
καθώς και του προσωπικού αυτών, δεν διέπεται από άλλη
συµφωνία.

β) Εφόσον το καθεστώς των εν λόγω αρχηγείων και δυνάµεων
καθώς και του προσωπικού αυτών, διέπεται από άλλη συµ-
φωνία και τα εν λόγω αρχηγεία και δυνάµεις, καθώς και το
προσωπικό αυτών, ενεργούν εντός του προαναφερθέντος
πλαισίου, είναι δυνατόν να συνάπτονται ειδικοί διακανονισµοί
µεταξύ της ΕΕ και των ενδιαφεροµένων κρατών ή οργανι-
σµών, προκειµένου να αποφασίσουν ποια συµφωνία εφαρµό-
ζεται στη συγκεκριµένη επιχείρηση ή άσκηση.

γ) Σε περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται δυνατή η σύναψη ειδι-
κών διακανονισµών, εφαρµόζεται η άλλη συµφωνία στη συ-
γκεκριµένη επιχείρηση ή άσκηση.

7. Όταν συµµετέχουν τρίτες χώρες σε δραστηριότητες για τις
οποίες ισχύει η παρούσα συµφωνία, οι συµφωνίες ή οι διακανονι-
σµοί που διέπουν τη συµµετοχή αυτή µπορούν να περιλαµβάνουν
διάταξη η οποία να ορίζει ότι η παρούσα συµφωνία ισχύει εν
προκειµένω και για τις εν λόγω τρίτες χώρες στο πλαίσιο των
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων.

8. Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας µπορούν να τροποποι-
ηθούν µε οµόφωνη γραπτή συµφωνία µεταξύ των αντιπροσώπων
των κυβερνήσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de noviembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Νοεµβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the seventeenth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addi' diciassette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde november tjugohundratre.
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España
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Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk de Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Μετά την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας, τα κράτη µέλη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εκπληρώσουν,
το συντοµότερο δυνατό, τις απαιτήσεις των οικείων συνταγµατικών διαδικασιών τους, προκειµένου να καταστεί δυνατό να τεθεί
ταχέως σε ισχύ η παρούσα συµφωνία.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ

Κατά την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας, η ∆ανία υπενθύµισε το Πρωτόκολλο σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας το οποίο έχει
προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ∆ανία θα
εγκρίνει τη συµφωνία τηρώντας το εν λόγω Πρωτόκολλο και οιαδήποτε επιφύλαξη ή δήλωση στην οποία η ∆ανία µπορεί να
υποχρεωθεί να προβεί στη συνάρτηση αυτή θα περιορίζεται στο πεδίο εφαρµογής του µέρους ΙΙ του εν λόγω Πρωτοκόλλου και
ουδόλως θα παρεµποδίσει την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας και την πλήρη εφαρµογή της από τα άλλα κράτη µέλη.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ

Η παρούσα Συµφωνία, ιδίως τα άρθρα 2, 9, 11, 12 13 και 17, ουδόλως επιτρέπει ή απαιτεί νοµοθεσία ή οιαδήποτε άλλη
δράση εκ µέρους της Ιρλανδίας η οποία απαγορεύεται από το Σύνταγµα της Ιρλανδίας και, ιδίως, από το άρθρο 15.6.2 αυτού.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η αποδοχή της δικαιοδοσίας στρατιωτικών αρχών του κράτους προελεύσεως σύµφωνα µε το άρθρο 17 της «Συµφωνίας µεταξύ
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του αποσπα-
σµένου στο Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρχηγείων και δυνάµεων που µπορεί να τίθενται στη διάθεση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17,
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων, και του στρατιωτικού και
πολιτικού προσωπικού των κρατών µελών που τίθεται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί στη συνάρτηση
αυτή (Συµφωνία SOFA της EE)» από την Αυστρία δεν αφορά την άσκηση της δικαιοδοσίας από δικαστήρια του κράτους
προελεύσεως στην αυστριακή επικράτεια.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ

Η κυβέρνηση της Σουηδίας δηλώνει ότι το άρθρο 17 της παρούσας συµφωνίας δεν περιλαµβάνει το δικαίωµα του κράτους
προελεύσεως να ασκεί δικαιοδοσία επί του εδάφους της Σουηδίας. Συγκεκριµένα, η εν λόγω διάταξη δεν παρέχει στο κράτος
προελεύσεως το δικαίωµα να ιδρύει δικαστήρια ή να εκτελεί ποινές επί του εδάφους της Σουηδίας.

Αυτό ουδόλως επηρεάζει την κατανοµή δικαιοδοσίας µεταξύ του κράτους προελεύσεως και του κράτους διαµονής δυνάµει του
άρθρου 17 ούτε το δικαίωµα του κράτους προελεύσεως να ασκεί την εν λόγω δικαιοδοσία στο δικό του έδαφος µετά την
επιστροφή των προσώπων που καλύπτονται από το άρθρο 17 στο κράτος προελεύσεως.

Επιπλέον, αυτό δεν εµποδίζει τις στρατιωτικές αρχές του κράτους προελεύσεως να λαµβάνουν επί του σουηδικού εδάφους τα
κατάλληλα µέτρα, τα οποία απαιτούνται άµεσα για να εξασφαλίσουν την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός της
δύναµης.
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