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ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ 

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
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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 ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
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Συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ονοµαζόµενα στο 

εξής «κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», και 

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 

 

ονοµαζόµενη στο εξής «Κοινότητα», 

 

 αφενός, και αφετέρου 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, 

 

ονοµαζόµενη στο εξής «Κίνα», 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συµφωνία εµπορικής και οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, του Μαΐου του 

1985· 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σηµασία των ναυτιλιακών σχέσεων που υφίστανται µεταξύ της 

Κοινότητας και των κρατών µελών της και της Κίνας· 
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ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ η συνεργασία µεταξύ των µερών στο πεδίο της διεθνούς ναυτιλίας θα 

ωφελήσει την ανάπτυξη των εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων µεταξύ της Κίνας και της 

Κοινότητας και των κρατών µελών της· 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν περαιτέρω και να παγιώσουν τις σχέσεις, µε βάση την ισότητα 

και το αµοιβαίο όφελος, στο πεδίο των διεθνών θαλάσσιων µεταφορών· 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία των θαλάσσιων µεταφορών και επιθυµώντας να προωθήσουν 

ακόµη περισσότερο τις πολυτροπικές µεταφορές µε σκέλος θαλάσσιων µεταφορών, ώστε να 

αυξήσουν την απόδοση της αλυσίδας µεταφορών· 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω µία ευέλικτη αντιµετώπιση µε 

βάση την αγορά και να αυξηθούν τα οφέλη των οικονοµικών φορέων αµφότερων των 

συµβαλλοµένων µερών από τον έλεγχο και την εκτέλεση των διεθνών εµπορευµατικών µεταφορών 

στο πλαίσιο ενός αποτελεσµατικού διεθνούς συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών· 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις υπάρχουσες διµερείς συµφωνίες στις θαλάσσιες µεταφορές µεταξύ 

των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας· 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ τις πολυµερείς διαπραγµατεύσεις για τις θαλάσσιες µεταφορές στο ∆ιεθνή 

Οργανισµό Εµπορίου· 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα συµφωνία και προς τούτο όρισαν ως πληρεξουσίους 

τους: 
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ : 

 

Isabelle DURANT 

Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό και Υπουργό Κινητικότητας και Μεταφορών 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ : 

 

Bendt BENDTSEN 

Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ : 

 

Manfred STOLPE 

Οµοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, Οικισµού και Πολεοδοµίας 

 

Wilhelm SCHÖNFELDER 

Πρέσβυ, 
Μόνιµο Αντιπρόσωπο της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 

 

Γεώργιος ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 

Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ : 

 

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ 

Υπουργό Χωροταξικής Ανάπτυξης 
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Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 

 

Pierre SELLAL 

Πρέσβυ, 
Μόνιµο Αντιπρόσωπο της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας 
 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ : 

 

Peter GUNNING 

Αναπληρωτή Μόνιµο Αντιπρόσωπο της Ιρλανδίας 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 

 

Pietro LUNARDI 

Υπουργό ΄Εργων Υποδοµής και Μεταφορών 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ : 

 

Henri GRETHEN 

Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, Υπουργό Μεταφορών 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ : 

 

Roelf Hendrik de BOER 

Υπουργό Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων 'Εργων 
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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ : 

 

Mathias REICHHOLD 

Οµοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, Καινοτοµίας και Τεχνολογίας 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 

 

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA 

Υπουργό ∆ηµοσίων ΄Εργων, Μεταφορών και Οικισµού 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ : 

 

Kimmo SASI 

Υπουργό Συγκοινωνιών και Επικοινωνιών 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ : 

 

Ulrica MESSING 

Υπουργό Επικοινωνιών 

 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ : 

 

David JAMIESON 

Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό, Υπουργείο Μεταφορών 
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : 

 

Bendt BENDTSEN 

Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας του Βασιλείου της ∆ανίας 

Εν ενεργεία Πρόεδρο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

 

Loyola de PALACIO 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ : 

 

Chunxian ZHANG 

Υπουργό Επικοινωνιών 

 

 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ, αφού αντήλλαξαν τα πληρεξούσια έγγραφά τους, που ευρέθησαν εντάξει, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ : 
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ΆΡΘΡΟ 1 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

Η παρούσα συµφωνία αποβλέπει στη βελτίωση των όρων υπό τους οποίους εκτελούνται οι 

θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές από και προς την Κίνα, από και προς την Κοινότητα, καθώς 

και από και προς την Κοινότητα και την Κίνα, αφενός και αφετέρου, τις τρίτες χώρες, προς όφελος 

των οικονοµικών φορέων των µερών. Η συµφωνία βασίζεται στις αρχές της ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών, της ελεύθερης πρόσβασης στα φορτία και το διακοµιστικό 

εµπόριο, της απεριόριστης πρόσβασης και της µη διακρισιακής µεταχείρισης στη χρήση των 

λιµένων και των επικουρικών υπηρεσιών, καθώς και όσον αφορά την εµπορική παρουσία. Η 

παρούσα συµφωνία καλύπτει όλες τις πτυχές των µεταφορών από πόρτα σε πόρτα. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

1. Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στις διεθνείς θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές και 

τις υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των πολυτροπικών µεταφορών µε 

σκέλος θαλάσσιων µεταφορών, µεταξύ των λιµένων της Κίνας και των κρατών µελών της 

Κοινότητας, καθώς επίσης και στις διεθνείς θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των 

λιµένων των κρατών µελών της Κοινότητας. Εφαρµόζεται επίσης στο διακοµιστικό εµπόριο και 

στη διακίνηση υλικών, όπως είναι τα άδεια εµπορευµατοκιβώτια, τα οποία δεν µεταφέρονται ως 

φορτίο έναντι αµοιβής, µεταξύ των λιµένων της Κίνας ή µεταξύ των λιµένων ενός κράτους µέλους 

της Κοινότητας. 

 

Όταν τα σκάφη ενός µέρους αποπλέουν από λιµένα του άλλου µέρους προς άλλο λιµένα ή από 

λιµένα ενός κράτους µέλους της Κοινότητας προς άλλο λιµένα για να φορτώσουν φορτίο 

προοριζόµενο για ξένες χώρες ή να εκφορτώσουν φορτίο προερχόµενο από το εξωτερικό, ο πλους 

αυτός θεωρείται µέρος των διεθνών θαλάσσιων µεταφορών. 
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Η παρούσα συµφωνία δεν εφαρµόζεται στις καθαρά εσωτερικές µεταφορές µεταξύ των λιµένων 

της Κίνας ή µεταξύ των λιµένων κάποιου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

2. Η παρούσα συµφωνία δεν θίγει την εφαρµογή των διµερών συµφωνιών για τις θαλάσσιες 

µεταφορές που έχουν συναφθεί µεταξύ της Κίνας και των κρατών µελών της Κοινότητας, οι οποίες 

αφορούν θέµατα εκτός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία δεν θίγει το δικαίωµα των σκαφών τρίτων χωρών να µεταφέρουν 

φορτίο και επιβάτες µεταξύ των λιµένων των µερών ή µεταξύ των λιµένων ενός από τα µέρη και 

ενός τρίτου µέρους. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας: 

 

(α) Οι «διεθνείς θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές και υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης» 

καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων µεταφορών εµπορευµάτων καθώς και 

τις σχετικές υπηρεσίες χειρισµού και αποθήκευσης εµπορευµάτων, τελωνειακών 

διατυπώσεων, στάθµευσης και αποθήκευσης εµπορευµατοκιβωτίων στους λιµένες και το 

εσωτερικό της χώρας, εξυπηρέτησης µέσω ναυτιλιακών πρακτορείων και υπηρεσία ΕΣ 

αποστολής των εµπορευµάτων· 

 

(β) «Πολυτροπικές µεταφορές» είναι οι µεταφορές εµπορευµάτων µε πλείονες τρόπους 

µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένου του θαλάσσιου σκέλους, µε µία και µόνον φορτωτική· 
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(γ) «Υπηρεσίες ναυτικού πρακτορείου» νοούνται δραστηριότητες συνιστάµενες στην 

αντιπροσώπευση µέσω ενός πράκτορα, εντός µιας δεδοµένης γεωγραφικής περιοχής, των 

επιχειρηµατικών συµφερόντων µιας ή περισσοτέρων ναυτιλιακών γραµµών ή ναυτιλιακών 

εταιρειών, για τους εξής σκοπούς: 

 

− την προώθηση και την πώληση υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών και άλλων σχετικών 

υπηρεσιών, από την προσφορά τιµών έως την έκδοση τιµολογίων, και την έκδοση 

φορτωτικών για λογαριασµό των εταιρειών, την ανάληψη των αναγκαίων σχετικών 

υπηρεσιών, την ετοιµασία των παραστατικών και την παροχή επιχειρηµατικών 

πληροφοριών· 

 

− ενέργειες για λογαριασµό των εταιρειών που οργανώνουν την προσέγγιση του πλοίου ή 

που αναλαµβάνουν τα εµπορεύµατα, όταν απαιτείται· 

 

(δ) «Υπηρεσίες αποστολής εµπορευµάτων» νοούνται δραστηριότητες συνιστάµενες στην 

οργάνωση και την παρακολούθηση των αποστολών για λογαριασµό των αποστολέων, µέσω 

της ανάληψης των σχετικών υπηρεσιών, της ετοιµασίας των παραστατικών και της παροχής 

επιχειρηµατικών πληροφοριών· 

 

(ε) «Ναυτιλιακή εταιρεία» νοείται µία εταιρεία πληρούσα τους ακόλουθους όρους: 

 

(i) έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δηµόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο της Κίνας ή της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ή κράτους µέλους της Κοινότητας· 

 

(ii) έχει την επίσηµη έδρα της ή τα κεντρικά της γραφεία ή το κύριο σηµείο 

δραστηριοτήτων της στην Κίνα ή την Κοινότητα αντίστοιχα, 

 

(iii) εκτελεί διεθνείς αποστολές µε σκάφη που της ανήκουν ή εκµεταλλεύεται. 
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Οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες εκτός της Κοινότητας ή της Κίνας 

και ελέγχονται από υπηκόους κράτους µέλους της Κοινότητας ή της Κίνας αντίστοιχα, 

απολαµβάνουν επίσης των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας, εφόσον τα σκάφη τους είναι 

νηολογηµένα στο συγκεκριµένο κράτος µέλος ή στην Κίνα σύµφωνα µε την αντίστοιχη 

νοµοθεσία· 

 

(στ) «Θυγατρική εταιρεία» νοείται µία εταιρεία διαθέτουσα νοµική προσωπικότητα η οποία 

ανήκει σε ναυτιλιακή εταιρεία. 

 

(ζ) «Υποκατάστηµα» νοείται ένα επιχειρηµατικό σηµείο άνευ νοµικής προσωπικότητας που 

ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία. 

 

(η) «Αντιπροσωπία» νοείται ένα γραφείο αντιπροσωπίας της ναυτιλιακής εταιρείας ενός 

συµβαλλοµένου µέρους, εγκατεστηµένο στο άλλο µέρος· 

 

(θ) «Σκάφος» νοείται κάθε πλοίο της εµπορικής ναυτιλίας νηολογηµένο σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της Κίνας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή των κρατών µελών της, στο νηολόγιο 

ενός των µερών, το οποίο φέρει την εθνική σηµαία αυτού του µέρους και εκτελεί διεθνείς 

θαλάσσιες µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τρίτης 

χώρας αλλά ανήκουν ή είναι υπό την εκµετάλλευση εµπορικής εταιρείας της Κίνας ή κράτους 

µέλους της Κοινότητας. Ωστόσο, ο όρος δεν περιλαµβάνει τα πολεµικά πλοία και κάθε άλλο 

µη εµπορικό πλοίο. 
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ΆΡΘΡΟ 4 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

1. Κάθε µέρος συνεχίζει να παρέχει µη διακρισιακή µεταχείριση στα σκάφη που φέρουν τη 

σηµαία του άλλου µέρους, ή είναι υπό την εκµετάλλευση υπηκόων ή εταιρειών του άλλου µέρους, 

σε σχέση µε τη µεταχείριση που παρέχει στα δικά του σκάφη, όσον αφορά την πρόσβαση στους 

λιµένες, τη χρήση της υποδοµής και τις επικουρικές ναυτιλιακές υπηρεσίες των λιµένων αυτών, 

καθώς επίσης και όσον αφορά τα τέλη και τους δασµούς, τις τελωνειακές διατυπώσεις και την 

κατανοµή των αγκυροβολίων και των εγκαταστάσεων φορτοεκφόρτωσης. 

 

2. Τα µέρη αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν την αρχή της απεριόριστης πρόσβασης στην αγορά 

και την κυκλοφορία διεθνών θαλάσσιων µεταφορών σε µη διακρισιακή και εµπορική βάση. 

 

3. Κατά την εφαρµογή των αρχών των παραγράφων 1 και 2, τα µέρη: 

 

(α) δεν εισάγουν ρήτρες κατανοµής φορτίου σε µελλοντικές συµφωνίες µε τρίτες χώρες 

που αφορούν τις υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών ή και καταργούν τις διατάξεις αυτές 

εφόσον υπάρχουν σε προηγούµενες διµερείς συµφωνίες, εντός εύλογης χρονικής 

περιόδου· 

 

(β) καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, όλα τα µονοµερή 

διοικητικά, τεχνικά ή άλλα µέτρα, τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν έµµεσο 

περιορισµό και να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις διεθνείς 

θαλάσσιες µεταφορές· 
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(γ) από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, απέχουν από την εφαρµογή 

διοικητικών, τεχνικών ή νοµοθετικών µέτρων τα οποία θα µπορούσαν να 

δηµιουργήσουν διακρίσεις κατά υπηκόων ή εταιρειών του άλλου µέρους στην παροχή 

υπηρεσιών στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές. 

 

4. Το ένα µέρος επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες του άλλου την πρόσβαση και τη χρήση, 

χωρίς διακρίσεις και υπό τους όρους που έχουν συµφωνήσει οι ενδιαφερόµενες ναυτιλιακές 

εταιρείες, των τροφοδοτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι εγκατεστηµένες στο πρώτο µέρος 

ναυτιλιακές εταιρείες για το διεθνές φορτίο µεταξύ των λιµένων της Κίνας ή µεταξύ των λιµένων 

κράτους µέλους της Κοινότητας. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες διεθνών θαλάσσιων εµπορευµατικών µεταφορών και την παροχή 

υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι πολυτροπικές µεταφορές 

από πόρτα σε πόρτα, κάθε µέρος επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες του άλλου, να εγκαθιστά 

πλήρως ή από κοινού ελεγχόµενες θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήµατα ή αντιπροσωπίες και, 

όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήµατα, να έχουν οικονοµικές 

δραστηριότητες σύµφωνα µε το δίκαιο και τους κανονισµούς του. Στις δραστηριότητες αυτές 

περιλαµβάνονται ενδεικτικώς: 

 

1) η προσέλκυση φορτίου και η κράτηση χώρου· 
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2) η σύνταξη, η επικύρωση, ο χειρισµός και η έκδοση φορτωτικής, συµπεριλαµβανοµένης της 

φορτωτικής που είναι κοινώς αποδεκτή στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές· η προετοιµασία 

τεκµηρίωσης σχετικά µε τα έγγραφα µεταφοράς και τα τελωνειακά παραστατικά· 

 

3) ο καθορισµός, είσπραξη και έµβαση των εξόδων µεταφοράς και άλλων εξόδων µε βάση τις 

συµβάσεις υπηρεσιών ή τους ναύλους· 

 

4) η διαπραγµάτευση και υπογραφή συµβάσεων υπηρεσιών· 

 

5) η υπογραφή συµβάσεων για τη µεταφορά φορτίων οδικώς και σιδηροδροµικώς, την 

αγοραπωλησία φορτίων και για άλλες σχετικές επικουρικές υπηρεσίες· 

 

6) ο καθορισµός και η δηµοσίευση των ναύλων· 

 

7) η ανάληψη δραστηριοτήτων µάρκετινγκ που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες τους· 

 

8) η κατοχή του αναγκαίου εξοπλισµού για τις οικονοµικές δραστηριότητες· 

 

9) η παροχή επιχειρηµατικών πληροφοριών µε οιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των 

µηχανογραφηµένων συστηµάτων και της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων (υποκείµενη 

σε χωρίς διακρίσεις περιορισµούς όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες)· 

 

10) η δηµιουργία κοινοπραξιών µε οιοδήποτε εγκατεστηµένο επιτόπου ναυτιλιακό γραφείο για 

την ανάληψη σχετικών µε το γραφείο αυτό εµπορικών συναλλαγών, όπως είναι η οργάνωση 

ελλιµενισµού των σκαφών ή η παραλαβή των φορτίων για την αποστολή τους. 
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ΆΡΘΡΟ 6 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 

1. Κάθε µέρος, κατόπιν διαβούλευσης και κατάλληλης προειδοποίησης, δηµοσιεύει ταχέως όλα 

τα σχετικά µέτρα γενικής εφαρµογής, τα οποία αφορούν ή θίγουν τη λειτουργία της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

2. Αν η δηµοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πρακτικώς αδύνατη, οι 

πληροφορίες δηµοσιοποιούνται άλλως. 

 

3. Κάθε µέρος ανταποκρίνεται ταχέως στα αιτήµατα του άλλου µέρους για την παροχή ειδικών 

πληροφοριών σχετικά µε κάποια από τα µέτρα γενικής εφαρµογής υπό την έννοια της 

παραγράφου 1. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

1. Τα µέρη εξασφαλίζουν ότι όλα τα µέτρα γενικής εφαρµογής που άπτονται του εµπορίου στις 

διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές εφαρµόζονται µε λογικό, αντικειµενικό και αµερόληπτο τρόπο. 
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2. Όταν απαιτείται άδεια, οι αρµόδιες αρχές ενός µέρους πληροφορεί τον αιτούντα για την 

απόφαση σχετικά µε την αίτησή του εντός εύλογης χρονικής περιόδου µετά την υποβολή µιας 

αίτησης θεωρούµενης ότι είναι πλήρης µε βάση τους εσωτερικούς νόµους και ρυθµίσεις. Εφόσον 

το ζητήσει ο αιτών, οι αρµόδιες αρχές ενός µέρους παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

πληροφορίες περί την έκβαση της αίτησης. 

 

3. Για να εξασφαλισθεί ότι τα µέτρα που σχετίζονται µε τα τεχνικά πρότυπα και τις απαιτήσεις 

έκδοσης αδείας δεν αποτελούν άσκοπους φραγµούς στο εµπόριο, οι απαιτήσεις βασίζονται σε 

αντικειµενικά, χωρίς διακρίσεις, προδηµοσιευµένα και διαφανή κριτήρια, όπως είναι η ικανότητα 

παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας· στην περίπτωση των διαδικασιών έκδοσης αδείας, τα 

κριτήρια αυτά δεν πρέπει αφ’ εαυτά να περιορίζουν ή να παρακωλύουν την παροχή υπηρεσιών. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Οι πλήρως ή από κοινού ελεγχόµενες θυγατρικές εταιρείες, τα υποκαταστήµατα ή οι αντιπροσωπίες 

των ναυτιλιακών εταιρειών ενός µέρους που εγκαθίστανται στο άλλο µέρος δικαιούνται να 

απασχολούν βασικό προσωπικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στη χώρα υποδοχής, 

ανεξαρτήτως της εθνικότητας των απασχολουµένων. Κάθε µέρος διευκολύνει την απόκτηση 

αδειών εργασίας και θεωρήσεων για αλλοδαπούς απασχολούµενους. 
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ΆΡΘΡΟ 9 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

1. Τα έσοδα των υπηκόων ή εταιρειών ενός µέρους που απορρέουν από τις διεθνείς θαλάσσιες 

µεταφορές και τις πολυτροπικές µεταφορές στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος µπορούν να 

καθορίζονται σε ελεύθερα µετατρέψιµα νοµίσµατα.  

 

2. Τα έσοδα και οι δαπάνες από τις οικονοµικές δραστηριότητες των θυγατρικών, των 

υποκαταστηµάτων και των αντιπροσωπιών των ναυτιλιακών εταιρειών ενός µέρους που έχουν 

εγκατασταθεί στο άλλο µέρος µπορούν να καθορίζονται στο νόµισµα της χώρας υποδοχής. Το 

υπόλοιπο µετά την πληρωµή των τοπικών αµοιβών από τις ανωτέρω ναυτιλιακές εταιρείες, τις 

θυγατρικές, τα υποκαταστήµατα ή τις αντιπροσωπίες µπορεί να εµβάζεται ελεύθερα στο εξωτερικό 

µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµέρας έµβασης. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Τα µέρη, για να προωθήσουν την ανάπτυξη της ναυτιλίας τους, ενθαρρύνουν τις αρµόδιες αρχές 

τους, τις ναυτιλιακές εταιρείες, τους λιµένες, τα σχετικά ερευνητικά ιδρύµατα, τα πανεπιστήµια και 

τα κολέγια να συνεργάζονται στα ακόλουθα, ενδεικτικώς, πεδία. 

 

1) να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά µε τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο των διεθνών 

ναυτιλιακών οργανισµών· 

611 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil)18 von 21



 
CE/CN/el 19 

 

2) να εκπονούν και να τελειοποιούν τη νοµοθεσία σχετικά µε τις θαλάσσιες µεταφορές και τη 

διαχείριση της αγοράς· 

 

3) να προωθούν αποτελεσµατικές µεταφορές για το διεθνές εµπόριο δια θαλάσσης µε 

αποτελεσµατική εκµετάλλευση των λιµένων και των στόλων των µερών· 

 

4) να διασφαλίζουν την ασφάλεια της ναυτιλίας και να αποτρέπουν τη θαλάσσια ρύπανση· 

 

5) να προωθούν τη ναυτική εκπαίδευση και επιµόρφωση, και ειδικά την επιµόρφωση των 

ναυτικών· 

 

6) να ανταλλάσσουν προσωπικό, επιστηµονικές πληροφορίες και τεχνολογία· 

 

7) να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέµηση της πειρατείας και της 

τροµοκρατίας. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

1. Τα µέρη θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Αν ανακύψει κάποια διαφορά µεταξύ των µερών περί την ερµηνεία ή την εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας, οι αρµόδιες αρχές τους επιζητούν την επίλυση της διαφοράς µε φιλικές 

διαβουλεύσεις. Εφόσον δεν επιτευχθεί συµφωνία, η διαφορά διακανονίζεται µέσω της 

διπλωµατικής οδού. 
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ΆΡΘΡΟ 12 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η παρούσα συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί µε γραπτή συµφωνία µεταξύ των µερών και η 

τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 15 παράγραφος 2. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

 

Ε∆ΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται στα εδάφη στα οποία ισχύει η συνθήκη περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω συνθήκη, αφενός, και 

στο έδαφος της Κίνας, αφετέρου. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 14 

 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στη δανική, ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, 

γαλλική, γερµανική, ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική, σουηδική και κινεζική γλώσσα, και 

όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. 
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ΆΡΘΡΟ 15 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

1. Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για µία περίοδο πέντε ετών. Ανανεώνεται σιωπηρά ετησίως 

εκτός εάν ένα από τα µέρη την καταγγείλει γραπτώς έξι µήνες πριν την ηµεροµηνία λήξεώς της. 

 

2. Η παρούσα συµφωνία θα εγκριθεί από τα µέρη σύµφωνα µε τις διαδικασίες τους. 

 

Η παρούσα συµφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία 

κατά την οποία τα µέρη θα κοινοποιήσουν µεταξύ τους ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο έχουν ολοκληρωθεί. 

 

3. Αν σε ορισµένα θέµατα η παρούσα συµφωνία είναι λιγότερο ευνοϊκή από τις υπάρχουσες 

διµερείς συµφωνίες µεταξύ µεµονωµένων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

Κίνας, υπερέχουν οι πλέον ευνοϊκές διατάξεις µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας 

και λαµβανοµένης υπόψη της συνθήκης. Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας αντικαθιστούν 

εκείνες προηγούµενων διµερών συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κίνας, εφόσον οι διατάξεις των συµφωνιών αυτών είτε δεν 

συνάδουν µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, εξαιρουµένης της περίπτωσης που αναφέρεται 

στην προηγούµενη πρόταση, είτε είναι ταυτόσηµες. Οι διατάξεις των υφιστάµενων διµερών 

συµφωνιών που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία εξακολουθούν να ισχύουν. 
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