
 

 
Constitution/L/el 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Α. Πρωτόκολλα που προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης 

 

1. Πρωτόκολλο σχετικά µε τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

2. Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας 

 

3. Πρωτόκολλο σχετικά µε τον Οργανισµό του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

4. Πρωτόκολλο σχετικά µε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών 

και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

5. Πρωτόκολλο σχετικά µε το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

 

6. Πρωτόκολλο σχετικά µε τον καθορισµό της έδρας των θεσµικών και ορισµένων άλλων 

οργάνων, οργανισµών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

7. Πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

8. Πρωτόκολλο σχετικά µε τις Συνθήκες και τις Πράξεις Προσχώρησης του Βασιλείου της 

∆ανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου 

Ιρλανδίας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής 

∆ηµοκρατίας, και της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του 

Βασιλείου της Σουηδίας 
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Constitution/L/el 2 

 

9. Πρωτόκολλο σχετικά µε τη Συνθήκη και την Πράξη Προσχώρησης της Τσεχικής 

∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της 

∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας 

και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας 

 

10. Πρωτόκολλο σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος 

 

11. Πρωτόκολλο σχετικά µε τα κριτήρια σύγκλισης 

 

12. Πρωτόκολλο σχετικά µε την Ευρωοµάδα 

 

13. Πρωτόκολλο σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωµένο Βασίλειο της 

Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας εν σχέσει προς την Οικονοµική και Νοµισµατική 

Ένωση 

 

14. Πρωτόκολλο σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν τη ∆ανία εν σχέσει προς την 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

 

15. Πρωτόκολλο σχετικά µε ορισµένα καθήκοντα της Εθνικής Τράπεζας της ∆ανίας 

 

16. Πρωτόκολλο σχετικά µε το καθεστώς του φράγκου Οικονοµικής Κοινότητας 

του Ειρηνικού 

 

17. Πρωτόκολλο σχετικά µε το κεκτηµένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

18. Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων πτυχών του άρθρου ΙΙΙ-130 του 

Συντάγµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία 
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Constitution/L/el 3 

 

19. Πρωτόκολλο σχετικά µε τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τις 

πολιτικές σχετικά µε τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη µετανάστευση, καθώς και 

όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και την αστυνοµική συνεργασία 

 

20. Πρωτόκολλο σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας 

 

21. Πρωτόκολλο σχετικά µε τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών µελών όσον αφορά 

τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων 

 

22. Πρωτόκολλο σχετικά µε το δικαίωµα ασύλου των υπηκόων των κρατών µελών 

 

23. Πρωτόκολλο σχετικά µε τη µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία που θεσπίζεται µε  

το άρθρο Ι-41, παράγραφος 6, και µε το άρθρο ΙΙΙ-312 του Συντάγµατος 

 

24. Πρωτόκολλο σχετικά µε το άρθρο Ι-41, παράγραφος 2, του Συντάγµατος 

 

25. Πρωτόκολλο σχετικά µε τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων πετρελαίου που 

διυλίζεται στις Ολλανδικές Αντίλλες 

 

26. Πρωτόκολλο σχετικά µε την απόκτηση ακινήτων στη ∆ανία 

 

27. Πρωτόκολλο σχετικά µε το σύστηµα δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη µέλη 

 

28. Πρωτόκολλο σχετικά µε το άρθρο ΙΙΙ-214 του Συντάγµατος 

 

29. Πρωτόκολλο σχετικά µε την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
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Constitution/L/el 4 

 

30. Πρωτόκολλο σχετικά µε το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρµόζεται στη Γροιλανδία 

 

31. Πρωτόκολλο σχετικά µε το άρθρο 40.3.3 του Συντάγµατος της Ιρλανδίας 

 

32. Πρωτόκολλο σχετικά µε το άρθρο Ι-9, παράγραφος 2 του Συντάγµατος, για την προσχώρηση 

της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

και των Θεµελιωδών Ελευθεριών 

 

33. Πρωτόκολλο σχετικά µε τις Πράξεις και τις Συνθήκες που συµπλήρωσαν ή τροποποίησαν τη 

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

34. Πρωτόκολλο σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τα θεσµικά και λοιπά όργανα 

της Ένωσης 

 

35. Πρωτόκολλο σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές συνέπειες από τη λήξη της Συνθήκης περί 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και µε το ταµείο έρευνας για 

τον άνθρακα και τον χάλυβα 

 

36. Πρωτόκολλο σχετικά µε την τροποποίηση της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 

 

 

Β. Παραρτήµατα της Συνθήκης για την θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης 

 

1. Παράρτηµα Ι -  Κατάλογος που προβλέπεται από το άρθρο ΙΙΙ-226 του Συντάγµατος 

 

2. Παράρτηµα ΙΙ -  Υπερπόντιες χώρες και εδάφη στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος IV, του Συντάγµατος 
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Constitution/P/el 1 

 

Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
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Constitution/P1/el 1 

1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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Constitution/P1/el 2 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο τρόπος µε τον οποίο ασκείται ο έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια 

στις κυβερνήσεις τους σχετικά µε δραστηριότητες της Ένωσης αποτελεί αντικείµενο της 

συνταγµατικής οργάνωσης και πρακτικής εκάστου κράτους µέλους, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις 

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να εκφράζουν τις 

απόψεις τους σχετικά µε τα σχέδια ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων καθώς και σχετικά µε άλλα 

ζητήµατα τα οποία µπορεί να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εθνικά κοινοβούλια, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας : 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Τα έγγραφα διαβουλεύσεων της Επιτροπής (πράσινες βίβλοι, λευκές βίβλοι και ανακοινώσεις) 

διαβιβάζονται από την Επιτροπή απευθείας στα εθνικά κοινοβούλια όταν δηµοσιευθούν. Η 

Επιτροπή διαβιβάζει επίσης στα εθνικά κοινοβούλια το ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα καθώς και 

κάθε άλλη πράξη νοµοθετικού προγραµµατισµού ή πολιτικής στρατηγικής, ταυτόχρονα µε τη 

διαβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
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Constitution/P1/el 3 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Τα σχέδια ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συµβούλιο διαβιβάζονται στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου, ως «σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης» 

νοούνται οι προτάσεις της Επιτροπής, οι πρωτοβουλίες οµάδας κρατών µελών, οι πρωτοβουλίες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα αιτήµατα του ∆ικαστηρίου, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και τα αιτήµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που υποβάλλονται µε 

σκοπό την έκδοση ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης. 

 

Τα σχέδια ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων που προέρχονται από την Επιτροπή διαβιβάζονται 

απευθείας από την Επιτροπή στα εθνικά κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο ταυτόχρονα. 

 

Τα σχέδια ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

διαβιβάζονται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Τα σχέδια ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων που προέρχονται από οµάδα κρατών µελών, από το 

∆ικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

διαβιβάζονται από το Συµβούλιο στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Τα εθνικά κοινοβούλια µπορούν να απευθύνουν στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συµβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογηµένη γνώµη όσον αφορά τη συµβατότητα ενός 

σχεδίου ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης µε την αρχή της επικουρικότητας, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 
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Constitution/P1/el 4 

 

Εάν το σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης προέρχεται από οµάδα κρατών µελών, ο Πρόεδρος 

του Συµβουλίου διαβιβάζει την ή τις αιτιολογηµένες γνώµες στις κυβερνήσεις των εν λόγω κρατών 

µελών. 

 

Εάν το σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης προέρχεται από το ∆ικαστήριο, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου 

διαβιβάζει την ή τις αιτιολογηµένες γνώµες στο οικείο όργανο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 
Τηρείται προθεσµία έξι εβδοµάδων από τη στιγµή κατά την οποία σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής 

πράξης κατατίθεται ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων στις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης έως 

την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτό εγγράφεται στην προσωρινή ηµερήσια διάταξη του 

Συµβουλίου προς λήψη αποφάσεως είτε για τη θέσπιση πράξης είτε για τον καθορισµό της θέσης 

του Συµβουλίου στο πλαίσιο νοµοθετικής διαδικασίας. Εξαιρέσεις επιτρέπονται σε περίπτωση 

ανάγκης, τα αίτια της οποίας εκτίθενται στην πράξη ή τη θέση του Συµβουλίου. Εκτός δεόντως 

αιτιολογηµένων επειγουσών περιπτώσεων, δεν επιτρέπεται να διαπιστωθεί συµφωνία όσον αφορά 

σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης κατά τις έξι αυτές εβδοµάδες. Εκτός δεόντως 

αιτιολογηµένων επειγουσών περιπτώσεων, τηρείται προθεσµία δέκα ηµερών από την εγγραφή του 

σχεδίου ευρωπαϊκής νοµοθετικής πρότασης στην προσωρινή ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου 

έως τον καθορισµό της θέσης του Συµβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 
Οι ηµερήσιες διατάξεις και τα αποτελέσµατα των συνόδων του Συµβουλίου, 

συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών των συνόδων του Συµβουλίου όταν εξετάζει σχέδια 

ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων, διαβιβάζονται απευθείας στα εθνικά κοινοβούλια, ταυτόχρονα 

µε τη διαβίβασή τους στις κυβερνήσεις των κρατών µελών. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 9 von 381



 

Constitution/P1/el 5 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

 

Όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτίθεται να επικαλεστεί τη διάταξη του άρθρου Ι-444, 

παράγραφος 1 ή 2, του Συντάγµατος, τα εθνικά κοινοβούλια ενηµερώνονται για την πρωτοβουλία 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την έκδοση ευρωπαϊκής απόφασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει για ενηµερωτικούς λόγους την ετήσια έκθεσή του στα εθνικά 

κοινοβούλια ταυτόχρονα µε τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Στις περιπτώσεις εθνικών κοινοβουλευτικών συστηµάτων που αποτελούνται από περισσότερα του 

ενός σώµατα αντιπροσώπων, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 εφαρµόζονται στα σώµατα που τα 

απαρτίζουν. 
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Constitution/P1/el 6 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

 

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια καθορίζουν από κοινού την οργάνωση και 

την προώθηση αποτελεσµατικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο εσωτερικό 

της Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

∆ιάσκεψη κοινοβουλευτικών οργάνων ειδικευµένων στις υποθέσεις της Ένωσης δύναται να 

υποβάλει οποιαδήποτε εισήγηση κρίνει σκόπιµη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συµβουλίου και της Επιτροπής. Η διάσκεψη αυτή προωθεί επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και 

βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως 

µεταξύ των ειδικευµένων επιτροπών τους. Μπορεί επίσης να οργανώνει διακοινοβουλευτικές 

διασκέψεις σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα και ιδίως για τη συζήτηση θεµάτων κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και 

άµυνας. Οι εισηγήσεις της διάσκεψης δεν δεσµεύουν µε κανένα τρόπο τα εθνικά κοινοβούλια ούτε 

προδικάζουν τη θέση τους. 
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2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Constitution/P2/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 

πολίτες της Ένωσης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να καθορίσουν τους όρους εφαρµογής των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας που καθιερώνονται στο άρθρο Ι-11 του Συντάγµατος, καθώς και να θεσπίσουν 

σύστηµα ελέγχου της εφαρµογής των εν λόγω αρχών, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 
Κάθε όργανο µεριµνά συνεχώς για την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας που καθορίζονται στο άρθρο Ι-11 του Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 
Η Επιτροπή προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν υποβάλει πρόταση ευρωπαϊκής νοµοθετικής 

πράξης. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να συνεκτιµάται, κατά περίπτωση, η περιφερειακή 

και τοπική διάσταση των προβλεποµένων δράσεων. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η 

Επιτροπή δεν προβαίνει στις διαβουλεύσεις αυτές. Αιτιολογεί την απόφασή της αυτή στην πρότασή 

της. 
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Constitution/P2/el 3 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου, ως «σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης» 

νοούνται οι προτάσεις της Επιτροπής, οι πρωτοβουλίες οµάδας κρατών µελών, οι πρωτοβουλίες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα αιτήµατα του ∆ικαστηρίου, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και τα αιτήµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που υποβάλλονται µε 

σκοπό την έκδοση ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων καθώς και τις τροποποιηµένες 

της προτάσεις ταυτόχρονα στα εθνικά κοινοβούλια και στον νοµοθέτη της Ένωσης. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβιβάζει τα σχέδια ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων τα οποία 

υποβάλλει καθώς και τα τροποποιηµένα του σχέδια στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Το Συµβούλιο διαβιβάζει τα σχέδια ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων τα οποία προέρχονται από 

οµάδα κρατών µελών, από το ∆ικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και τα τροποποιηµένα σχέδια, στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών 

µελών. 

 

Τα νοµοθετικά ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι θέσεις του Συµβουλίου 

διαβιβάζονται από τα όργανα αυτά στα εθνικά κοινοβούλια µόλις εκδοθούν. 
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Constitution/P2/el 4 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

 

Τα σχέδια ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων αιτιολογούνται σε σχέση µε τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Κάθε σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης πρέπει να 

περιλαµβάνει εµπεριστατωµένη έκθεση βάσει της οποίας µπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει στοιχεία εκτίµησης 

των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων της πρότασης καθώς και, εφόσον η πρόταση αφορά ευρωπαϊκό 

νόµο-πλαίσιο, των συνεπειών της ως προς τις ρυθµίσεις που πρέπει να εφαρµοσθούν από τα κράτη 

µέλη, συµπεριλαµβανοµένης, ενδεχοµένως, της περιφερειακής νοµοθεσίας. Οι λόγοι που οδηγούν 

στο συµπέρασµα ότι ένας στόχος της Ένωσης µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 

Ένωσης στηρίζονται σε ποιοτικούς και, οσάκις είναι δυνατόν, σε ποσοτικούς δείκτες. Στα σχέδια 

ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων λαµβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη το τυχόν οικονοµικό ή 

διοικητικό βάρος που βαρύνει την Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές ή τοπικές 

αρχές, τους οικονοµικούς φορείς και τους πολίτες να είναι το ελάχιστο δυνατό και ανάλογο προς 

τον επιδιωκόµενο στόχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 
Κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή κάθε σώµα εθνικού κοινοβουλίου µπορεί, εντός προθεσµίας έξι 

εβδοµάδων από την ηµεροµηνία διαβίβασης ενός σχεδίου ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης, να 

απευθύνει προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής αιτιολογηµένη γνώµη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιµά ότι το εν 

λόγω σχέδιο δεν συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας. Εναπόκειται σε κάθε εθνικό 

κοινοβούλιο ή σώµα εθνικού κοινοβουλίου να συµβουλευθεί κατά περίπτωση τα περιφερειακά 

κοινοβούλια που έχουν νοµοθετικές εξουσίες. 

 

Εάν το σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης προέρχεται από οµάδα κρατών µελών, ο Πρόεδρος 

του Συµβουλίου διαβιβάζει τη γνώµη στις κυβερνήσεις των εν λόγω κρατών µελών. 
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Constitution/P2/el 5 

 

Εάν το σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης προέρχεται από το ∆ικαστήριο, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου 

διαβιβάζει τη γνώµη στο οικείο όργανο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή, καθώς και, κατά περίπτωση, η οµάδα 

των κρατών µελών, το ∆ικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, εφόσον το σχέδιο νοµοθετικής πράξης είναι δικό τους, λαµβάνουν υπόψη τις 

αιτιολογηµένες γνώµες που εκδίδουν τα εθνικά κοινοβούλια ή τα σώµατα εθνικών κοινοβουλίων. 

 

Κάθε εθνικό κοινοβούλιο έχει δύο ψήφους, οι οποίες επιµερίζονται ανάλογα µε το ισχύον εθνικό 

κοινοβουλευτικό σύστηµα. Στην περίπτωση εθνικού κοινοβουλευτικού συστήµατος µε δύο 

σώµατα, κάθε σώµα έχει µία ψήφο. 

 

Εάν οι αιτιολογηµένες γνώµες που κρίνουν ότι σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πρότασης δεν τηρεί 

την αρχή της επικουρικότητας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των 

ψήφων που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, το σχέδιο 

επανεξετάζεται. Το όριο αυτό καθορίζεται στο ένα τέταρτο των ψήφων όταν πρόκειται για σχέδιο 

ευρωπαϊκής νοµοθετικής πρότασης υποβαλλόµενο βάσει του άρθρου ΙΙΙ-264 του Συντάγµατος 

σχετικά µε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

 

Μετά την επανεξέταση αυτή, η Επιτροπή ή, κατά περίπτωση, η οµάδα κρατών µελών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ∆ικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, εφόσον το σχέδιο ευρωπαϊκής νοµοθετικής πράξης είναι δικό τους, µπορεί να 

αποφασίσει να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο. Η απόφαση αυτή πρέπει να 

είναι αιτιολογηµένη. 
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Constitution/P2/el 6 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών λόγω 

παραβίασης από ευρωπαϊκή νοµοθετική πράξη της αρχής της επικουρικότητας οι οποίες ασκούνται 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου ΙΙΙ-365 του Συντάγµατος από τα κράτη µέλη ή 

διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την εσωτερική έννοµη τάξη τους, εξ ονόµατος των 

εθνικών κοινοβουλίων τους ή ενός σώµατος των εν λόγω κοινοβουλίων. 

 

Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο του Συντάγµατος, οι προσφυγές αυτές µπορούν να ασκούνται 

επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά ευρωπαϊκές νοµοθετικές πράξεις για την 

έκδοση των οποίων το Σύνταγµα προβλέπει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή των 

Περιφερειών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συµβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια έκθεση όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου Ι-11 του 

Συντάγµατος. Η εν λόγω ετήσια έκθεση διαβιβάζεται επίσης στην Επιτροπή των Περιφερειών και 

στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. 
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Constitution/P3/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)18 von 381



 

Constitution/P3/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ορίσουν τον Οργανισµό του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-381 του Συντάγµατος, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε το Σύνταγµα, τη 

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Συνθήκη ΕΚΑΕ) και 

του παρόντος Οργανισµού. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Κάθε δικαστής, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ορκίζεται ενώπιον του ∆ικαστηρίου 

συνερχοµένου σε δηµοσία συνεδρίαση ότι θα ασκεί τα καθήκοντά του µε πλήρη αµεροληψία και 

ευσυνειδήτως και ότι δεν θα παραβιάζει το απόρρητο των διασκέψεων. 
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Constitution/P3/el 3 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Οι δικαστές απολαύουν ετεροδικίας. Σε ό,τι αφορά τις πράξεις τους, συµπεριλαµβανοµένων όσων 

εξέφρασαν εγγράφως ή προφορικώς, υπό την επίσηµη ιδιότητά τους, εξακολουθούν να απολαύουν 

της ετεροδικίας και µετά τη λήξη των καθηκόντων τους. 

 

Το ∆ικαστήριο, συνεδριάζον εν ολοµελεία, δύναται να άρει την ετεροδικία. Όταν η απόφαση 

αφορά µέλος του Γενικού ∆ικαστηρίου ή ειδικευµένου δικαστηρίου, το ∆ικαστήριο αποφασίζει 

µετά από διαβούλευση µε το οικείο δικαστήριο. 

 

Σε περίπτωση που µετά την άρση της ετεροδικίας ασκηθεί κατά δικαστού ποινική δίωξη, ο 

δικαστής αυτός δύναται να δικαστεί σε κάθε κράτος µέλος µόνο από την αρχή η οποία είναι 

αρµόδια για να δικάζει τους δικαστές που ανήκουν στο ανώτατο εθνικό δικαστήριο. 

 

Τα άρθρα 11 έως 14 και το άρθρο 17 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της 

Ένωσης εφαρµόζονται επί των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων, των γραµµατέων και των 

βοηθών εισηγητών του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 

του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, οι οποίες αφορούν την ετεροδικία 

των δικαστών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Οι δικαστές δεν δύνανται να ασκούν κανένα πολιτικό ή διοικητικό λειτούργηµα. 

 

∆εν δύνανται να ασκούν καµία επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη ή µη, εκτός εάν το 

Συµβούλιο το επιτρέψει κατ’ εξαίρεση µε ευρωπαϊκή απόφαση, εκδιδόµενη µε απλή πλειοψηφία. 
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Constitution/P3/el 4 

 

Κατά την εγκατάστασή τους, αναλαµβάνουν επισήµως την υποχρέωση να τηρούν, κατά τη 

διάρκεια της ασκήσεως των καθηκόντων τους και µετά τη λήξη τους, τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το λειτούργηµά τους, ιδίως τα καθήκοντα της εντιµότητας και της διακριτικότητας 

ως προς την αποδοχή, µετά τη λήξη αυτή, ορισµένων θέσεων ή ορισµένων πλεονεκτηµάτων. 

 

Σε περίπτωση αµφιβολίας, αποφασίζει το ∆ικαστήριο. Όταν η απόφαση αφορά µέλη του Γενικού 

∆ικαστηρίου ή ειδικευµένου δικαστηρίου, το ∆ικαστήριο αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το 

οικείο δικαστήριο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις τακτικής ανανέωσης και αποβίωσης, τα καθήκοντα εκάστου δικαστού 

λήγουν µε παραίτηση. 

 

Σε περίπτωση παραιτήσεως δικαστού, η επιστολή της παραιτήσεώς του απευθύνεται στον Πρόεδρο 

του ∆ικαστηρίου για να διαβιβασθεί στον Πρόεδρο του Συµβουλίου. Με την κοινοποίηση αυτή, η 

θέση καθίσταται κενή. 

 

Εκτός από τις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 6, κάθε δικαστής συνεχίζει να ασκεί τα 

καθήκοντά του µέχρι να αναλάβει καθήκοντα ο διάδοχός του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Οι δικαστές δεν δύνανται να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, ούτε να κηρύσσονται 

έκπτωτοι του δικαιώµατός τους προς συνταξιοδότηση ή άλλων αντ’ αυτού πλεονεκτηµάτων, εκτός 

εάν, µε οµόφωνη απόφαση των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων του ∆ικαστηρίου, έπαυσαν 

να ανταποκρίνονται στις απαιτούµενες προϋποθέσεις ή να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το αξίωµά τους. Ο ενδιαφερόµενος δικαστής δεν µετέχει στις διασκέψεις αυτές. 

Όταν ο εν λόγω δικαστής είναι µέλος του Γενικού ∆ικαστηρίου ή ειδικευµένου δικαστηρίου, το 

∆ικαστήριο αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το οικείο δικαστήριο. 
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Constitution/P3/el 5 

 

Ο γραµµατεύς γνωστοποιεί την απόφαση του ∆ικαστηρίου στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και την κοινοποιεί στον Πρόεδρο του Συµβουλίου. 

 

Σε περίπτωση αποφάσεως που απαλλάσσει τον δικαστή από τα καθήκοντά του, η τελευταία αυτή 

κοινοποίηση καθιστά τη θέση κενή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Οι δικαστές τα καθήκοντα των οποίων λήγουν πριν από την εκπνοή της θητείας τους 

αντικαθίστανται για το υπόλοιπο διάστηµα της θητείας τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 7 έχουν εφαρµογή και επί των γενικών εισαγγελέων. 

 

 

TΙΤΛΟΣ ΙΙ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Η µερική ανανέωση των δικαστών λαµβάνει χώρα κάθε τρία έτη και αφορά εκ περιτροπής 

δεκατρείς και δώδεκα δικαστές. 
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Η µερική ανανέωση των γενικών εισαγγελέων λαµβάνει χώρα κάθε τρία έτη και αφορά τέσσερις 

γενικούς εισαγγελείς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Ο γραµµατεύς ορκίζεται ενώπιον του ∆ικαστηρίου ότι θα ασκεί τα καθήκοντά του µε πλήρη 

αµεροληψία και ευσυνειδήτως και ότι δεν θα παραβιάζει το απόρρητο των διασκέψεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Το ∆ικαστήριο ρυθµίζει την αναπλήρωση του γραµµατέως σε περίπτωση κωλύµατός του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Για να διασφαλισθεί η λειτουργία του ∆ικαστηρίου τίθενται στη διάθεσή του υπάλληλοι και λοιπό 

προσωπικό. Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό υπάγονται στον γραµµατέα υπό την εποπτεία 

του Προέδρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Ευρωπαϊκός νόµος δύναται να προβλέπει τον διορισµό βοηθών εισηγητών και να καθορίζει την 

υπηρεσιακή τους κατάσταση. Ο νόµος αυτός εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του ∆ικαστηρίου. Οι 

βοηθοί εισηγητές δύνανται να καλούνται, σύµφωνα µε τους όρους που θα καθορισθούν από τον 

κανονισµό διαδικασίας, να συµµετέχουν στην προπαρασκευή των υποθέσεων των οποίων έχει 

επιληφθεί το ∆ικαστήριο και να συνεργάζονται µε τον εισηγητή δικαστή. 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 23 von 381



 

Constitution/P3/el 7 

 

Οι βοηθοί εισηγητές, επιλεγόµενοι µεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας 

και συγκεντρώνουν τα αναγκαία νοµικά προσόντα, διορίζονται µε ευρωπαϊκή απόφαση του 

Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται µε απλή πλειοψηφία. Ορκίζονται ενώπιον του ∆ικαστηρίου ότι θα 

ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη αµεροληψία και ευσυνειδήτως και ότι δεν θα παραβιάζουν το 

απόρρητο των διασκέψεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Οι δικαστές, οι γενικοί εισαγγελείς και ο γραµµατεύς υποχρεούνται να διαµένουν στον τόπο της 

έδρας του ∆ικαστηρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Το ∆ικαστήριο παραµένει διαρκώς σε λειτουργία. Η διάρκεια των δικαστικών διακοπών ορίζεται 

από το ∆ικαστήριο, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών της υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Το ∆ικαστήριο συγκροτεί στους κόλπους του τµήµατα από τα µέλη του, αποτελούµενα από τρεις 

και πέντε δικαστές. Οι δικαστές εκλέγουν µεταξύ τους τους προέδρους των τµηµάτων. Οι πρόεδροι 

των πενταµελών τµηµάτων εκλέγονται για τρία έτη. Η θητεία τους µπορεί να ανανεωθεί άπαξ. 

 

Το τµήµα µείζονος συνθέσεως περιλαµβάνει δεκατρείς δικαστές. Προεδρεύεται από τον Πρόεδρο 

του ∆ικαστηρίου. Στο τµήµα µείζονος συνθέσεως συµµετέχουν επίσης οι πρόεδροι των πενταµελών 

τµηµάτων και άλλοι δικαστές οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στον 

κανονισµό διαδικασίας. 
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Constitution/P3/el 8 

 

Το ∆ικαστήριο συνέρχεται ως τµήµα µείζονος συνθέσεως όταν το ζητεί ως διάδικος κράτος µέλος ή 

θεσµικό όργανο της Ένωσης. 

 

Το ∆ικαστήριο συνέρχεται εν ολοµελεία όταν εκδικάζει υποθέσεις, κατ’ εφαρµογή του 

άρθρου ΙΙΙ-335, παράγραφος 2, του άρθρου ΙΙΙ-347, δεύτερο εδάφιο, του άρθρου ΙΙΙ-349 ή του 

άρθρου ΙΙΙ-385, παράγραφος 6, του Συντάγµατος. 

 

Εξάλλου, το ∆ικαστήριο, όταν εκτιµά ότι η υπόθεση την οποία εκδικάζει είναι εξαιρετικής 

σηµασίας, δύναται, µετά την ακρόαση του γενικού εισαγγελέα, να αποφασίσει να παραπέµψει την 

υπόθεση στην ολοµέλεια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Το ∆ικαστήριο συνεδριάζει εγκύρως µόνον µε περιττό αριθµό δικαστών. 

 

Οι αποφάσεις των τµηµάτων που αποτελούνται από τρεις ή πέντε δικαστές είναι έγκυρες µόνον εάν 

λαµβάνονται από τρεις δικαστές. 

 

Οι αποφάσεις του τµήµατος µείζονος συνθέσεως είναι έγκυρες µόνον εάν παρίστανται εννέα 

δικαστές. 

 

Οι αποφάσεις της ολοµελείας του ∆ικαστηρίου είναι έγκυρες µόνον εάν παρίστανται δεκαπέντε 

δικαστές. 

 

Σε περίπτωση κωλύµατος δικαστού ενός τµήµατος, δύναται να καλείται δικαστής άλλου τµήµατος, 

σύµφωνα µε τους όρους του κανονισµού διαδικασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

 

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς δεν δύνανται να µετέχουν στην εκδίκαση υποθέσεως στην 

οποία είχαν προηγουµένως λάβει µέρος ως εκπρόσωποι, σύµβουλοι ή δικηγόροι ενός των διαδίκων, 

ή στην οποία εκλήθησαν να εκφέρουν γνώµη ως µέλη δικαστηρίου, εξεταστικής επιτροπής ή υπό 

οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. 

 

Εάν δικαστής ή γενικός εισαγγελεύς κρίνει ότι δεν δύναται, για ειδικό λόγο, να µετάσχει στην 

εκδίκαση ή την εξέταση ορισµένης υποθέσεως, το αναφέρει στον Πρόεδρο. Στην περίπτωση που ο 

Πρόεδρος κρίνει ότι δικαστής ή γενικός εισαγγελέας δεν πρέπει, για ειδικό λόγο, να µετάσχει στην 

εκδίκαση ή να προβεί σε προτάσεις σε ορισµένη υπόθεση, ειδοποιεί σχετικά τον ενδιαφερόµενο. 

 

Σε περίπτωση δυσχέρειας για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αποφασίζει το ∆ικαστήριο. 

 

Οι διάδικοι δεν δύνανται, επικαλούµενοι είτε την ιθαγένεια δικαστού είτε την απουσία, από το 

∆ικαστήριο ή από τµήµα του, δικαστού της ιθαγενείας τους, να ζητούν τη µεταβολή της συνθέσεως 

του ∆ικαστηρίου ή τµήµατός του. 

 

 

TITΛΟΣ ΙΙΙ 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Τα κράτη µέλη καθώς και τα θεσµικά όργανα της Ένωσης αντιπροσωπεύονται ενώπιον του 

∆ικαστηρίου από εκπρόσωπο που διορίζεται για κάθε υπόθεση. Ο εκπρόσωπος δύναται να 

επικουρείται από σύµβουλο ή δικηγόρο. 
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Κατά τον ίδιο τρόπο εκπροσωπούνται και τα συµβαλλόµενα στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο κράτη, διάφορα των κρατών µελών, καθώς και η Εποπτεύουσα Αρχή της 

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που προβλέπεται από την εν λόγω συµφωνία. 

 

Οι λοιποί διάδικοι εκπροσωπούνται από δικηγόρο. 

 

Μόνον ο δικηγόρος που έχει δικαίωµα παραστάσεως ενώπιον δικαστηρίου κράτους µέλους ή άλλου 

κράτους συµβαλλόµενου στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο δικαιούται να 

εκπροσωπεί ή να επικουρεί διάδικο ενώπιον του ∆ικαστηρίου. 

 

Οι εκπρόσωποι, σύµβουλοι και δικηγόροι παριστάµενοι ενώπιον του ∆ικαστηρίου απολαύουν των 

αναγκαίων δικαιωµάτων και εγγυήσεων για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους, 

σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται µε τον κανονισµό διαδικασίας. 

 

Το ∆ικαστήριο απολαύει έναντι των συµβούλων και δικηγόρων, οι οποίοι παρίστανται ενώπιόν 

του, των συναφών εξουσιών που αναγνωρίζονται εν γένει στα δικαστήρια, σύµφωνα µε τους όρους 

που καθορίζονται µε τον κανονισµό διαδικασίας. 

 

Οι καθηγητές υπήκοοι των κρατών µελών, η νοµοθεσία των οποίων τους αναγνωρίζει δικαίωµα 

παραστάσεως σε δικαστήριο, απολαύουν ενώπιον του ∆ικαστηρίου των δικαιωµάτων που 

αναγνωρίζονται από το παρόν άρθρο στους δικηγόρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Η διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου περιλαµβάνει δύο στάδια : την έγγραφη και την προφορική 

διαδικασία. 
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Η έγγραφη διαδικασία περιλαµβάνει τη γνωστοποίηση στους διαδίκους καθώς και στα θεσµικά και 

λοιπά όργανα ή στους οργανισµούς της Ένωσης οι αποφάσεις των οποίων προσβάλλονται, των 

προσφυγών, υποµνηµάτων, αντικρούσεων και παρατηρήσεων και, ενδεχοµένως, των απαντήσεων, 

καθώς και όλων των προς υποστήριξη στοιχείων και εγγράφων ή των επισήµων αντιγράφων τους. 

 

Οι γνωστοποιήσεις γίνονται επιµελεία του γραµµατέως κατά τη σειρά και εντός των προθεσµιών 

που καθορίζει ο κανονισµός διαδικασίας. 

 

Η προφορική διαδικασία περιλαµβάνει την ανάγνωση της εισηγήσεως του εισηγητού δικαστού, την 

υπό του ∆ικαστηρίου ακρόαση των εκπροσώπων, συµβούλων και δικηγόρων και των προτάσεων 

του γενικού εισαγγελέως, καθώς και, ενδεχοµένως, την εξέταση µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων. 

 

Το ∆ικαστήριο, όταν κρίνει ότι η υπόθεση δεν εγείρει κανένα νέο νοµικό ζήτηµα και µετά την 

ακρόαση του γενικού εισαγγελέα, δύναται να αποφασίσει ότι η υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς 

προτάσεις του γενικού εισαγγελέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Το ∆ικαστήριο επιλαµβάνεται κατόπιν προσφυγής που κατατίθεται στον γραµµατέα. Το δικόγραφο 

της προσφυγής πρέπει να περιέχει το όνοµα και την κατοικία του προσφεύγοντος και την ιδιότητα 

του υπογράφοντος, τον διάδικο ή τους διαδίκους κατά των οποίων στρέφεται η προσφυγή, το 

αντικείµενο της διαφοράς, τα αιτήµατα και συνοπτική έκθεση των προβαλλοµένων ισχυρισµών. 

 

Το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από την πράξη της οποίας 

ζητείται η ακύρωση ή, στην περίπτωση του άρθρου ΙΙΙ-367 του Συντάγµατος, από έγγραφο που 

βεβαιώνει την ηµεροµηνία της προσκλήσεως που προβλέπεται µε το εν λόγω άρθρο. Αν τα 

έγγραφα αυτά δεν είναι συνηµµένα στο δικόγραφο της προσφυγής, ο γραµµατεύς καλεί τον 

ενδιαφερόµενο να τα προσκοµίσει εντός ευλόγου προθεσµίας, χωρίς να δύναται να του αντιταχθεί 

το εκπρόθεσµο σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει µετά την παρέλευση της προθεσµίας ασκήσεως 

της προσφυγής. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

 

Στις περιπτώσεις του άρθρου 18 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, το ∆ικαστήριο επιλαµβάνεται κατόπιν 

προσφυγής που κατατίθεται στον γραµµατέα. Η προσφυγή πρέπει να περιέχει το όνοµα και την 

κατοικία του προσφεύγοντος και την ιδιότητα του υπογράφοντος, µνεία της αποφάσεως κατά της 

οποίας στρέφεται η προσφυγή, τους αντιδίκους, το αντικείµενο της διαφοράς, τα αιτήµατα και 

συνοπτική έκθεση των προβαλλοµένων ισχυρισµών. 

 

Η προσφυγή πρέπει να συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο της προσβαλλοµένης αποφάσεως της 

Επιτροπής ∆ιαιτησίας. 

 

Εάν το ∆ικαστήριο απορρίψει την προσφυγή, η απόφαση της Επιτροπής ∆ιαιτησίας καθίσταται 

οριστική. 

 

Εάν το ∆ικαστήριο ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής ∆ιαιτησίας, η διαδικασία δύναται να 

επαναληφθεί, όπου απαιτείται, επιµελεία ενός των διαδίκων, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαιτησίας. Η 

Επιτροπή ∆ιαιτησίας οφείλει επί των νοµικών ζητηµάτων να συµµορφώνεται προς την απόφαση 

του ∆ικαστηρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

Στις περιπτώσεις του άρθρου ΙΙΙ-369 του Συντάγµατος, η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου που 

αναστέλλει τη διαδικασία και παραπέµπει στο ∆ικαστήριο κοινοποιείται προς αυτό επιµελεία του 

εθνικού δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται, εν συνεχεία, επιµελεία του γραµµατέως του 

∆ικαστηρίου, στους διαδίκους, στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, καθώς και στο θεσµικό ή άλλο 

όργανο ή τον οργανισµό της Ένωσης που έχει εκδώσει την πράξη το κύρος ή η ερµηνεία της οποίας 

αµφισβητείται. 
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Εντός προθεσµίας δύο µηνών από την τελευταία αυτή κοινοποίηση, οι διάδικοι, τα κράτη µέλη, η 

Επιτροπή και, ενδεχοµένως, το θεσµικό ή άλλο όργανο ή ο οργανισµός της Ένωσης που έχει 

εκδώσει την πράξη το κύρος ή η ερµηνεία της οποίας αµφισβητείται έχουν το δικαίωµα να 

καταθέτουν στο ∆ικαστήριο υποµνήµατα ή γραπτές παρατηρήσεις. 

 

Η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου κοινοποιείται, επιπλέον, επιµελεία του γραµµατέως του 

∆ικαστηρίου, στα συµβαλλόµενα στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο κράτη 

διάφορα των κρατών µελών, καθώς και στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ που προβλέπεται από 

την εν λόγω συµφωνία. Τα κράτη αυτά και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έχουν το δικαίωµα, 

εντός προθεσµίας δύο µηνών από της κοινοποιήσεως και οσάκις υφίσταται σχέση µε έναν από τους 

τοµείς εφαρµογής της συµφωνίας, να καταθέτουν στο ∆ικαστήριο υποµνήµατα ή γραπτές 

παρατηρήσεις. Το παρόν εδάφιο δεν ισχύει για τα ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

της Συνθήκης ΕΚΑΕ. 

 

Οσάκις συµφωνία που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο µε µία ή περισσότερες τρίτες χώρες και αφορά 

συγκεκριµένο τοµέα προβλέπει ότι οι εν λόγω χώρες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 

υποµνήµατα ή γραπτές παρατηρήσεις στις περιπτώσεις στις οποίες δικαστήριο κράτους µέλους 

υποβάλλει στο ∆ικαστήριο προδικαστικό ερώτηµα που εµπίπτει στον τοµέα εφαρµογής της 

συµφωνίας, η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου που περιέχει το ερώτηµα κοινοποιείται επίσης στις 

ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες, οι οποίες µπορούν, εντός προθεσµίας δύο µηνών από της 

κοινοποιήσεως, να καταθέσουν υποµνήµατα ή γραπτές παρατηρήσεις στο ∆ικαστήριο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Το ∆ικαστήριο δύναται να ζητεί από τους διαδίκους να προσκοµίζουν κάθε έγγραφο και να 

παρέχουν κάθε πληροφορία που κρίνει επιθυµητή. Σε περίπτωση αρνήσεως, προβαίνει στη σχετική 

διαπίστωση. 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)30 von 381



 

Constitution/P3/el 14 

 

Το ∆ικαστήριο δύναται επίσης να ζητεί από τα κράτη µέλη και τα θεσµικά και λοιπά όργανα ή τους 

οργανισµούς της Ένωσης που δεν είναι διάδικοι κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για τους 

σκοπούς της δίκης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

Το ∆ικαστήριο δύναται οποτεδήποτε να αναθέτει πραγµατογνωµοσύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, 

σώµα, γραφείο, επιτροπή ή όργανο της εκλογής του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

Οι µάρτυρες εξετάζονται σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται µε τον κανονισµό διαδικασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

Το ∆ικαστήριο έχει, έναντι των µη εµφανιζοµένων µαρτύρων, τις συναφείς εξουσίες που 

αναγνωρίζονται εν γένει στα δικαστήρια και δύναται να επιβάλει χρηµατικές κυρώσεις, σύµφωνα 

µε τους όρους που καθορίζονται µε τον κανονισµό διαδικασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Οι µάρτυρες και οι πραγµατογνώµονες δύνανται να εξετάζονται αφού ορκισθούν κατά τον τύπο 

που καθορίζεται µε τον κανονισµό διαδικασίας ή κατά τον τρόπο που προβλέπει η εθνική 

νοµοθεσία του µάρτυρος ή του πραγµατογνώµονος. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

 

Το ∆ικαστήριο δύναται να διατάσσει την εξέταση µάρτυρος ή πραγµατογνώµονος από τη 

δικαστική αρχή της κατοικίας του. 

 

Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται προς εκτέλεση στην αρµόδια δικαστική αρχή σύµφωνα µε τους 

όρους που καθορίζονται στον κανονισµό διαδικασίας. Τα έγγραφα που συντάσσονται κατά την 

εκτέλεση της αποφάσεως αυτής, αποστέλλονται στο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε τους αυτούς όρους. 

 

Το ∆ικαστήριο φέρει τα έξοδα, µε την επιφύλαξη να τα καταλογίσει, ενδεχοµένως, στους 

διαδίκους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

Τα κράτη µέλη θεωρούν κάθε παράβαση του όρκου των µαρτύρων και των πραγµατογνωµόνων ως 

έγκληµα αντίστοιχο µε το διαπραττόµενο ενώπιον εθνικού πολιτικού δικαστηρίου. Βάσει 

καταγγελίας του ∆ικαστηρίου, διώκουν τους δράστες του εγκλήµατος αυτού ενώπιον του αρµόδιου 

εθνικού δικαστηρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

Η συνεδρίαση είναι δηµόσια, εκτός αν το ∆ικαστήριο αποφασίσει άλλως, αυτεπαγγέλτως ή αιτήσει 

των διαδίκων, για σοβαρούς λόγους. 
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ΑΡΘΡΟ 32 

 

Το ∆ικαστήριο, κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, δύναται να εξετάζει τους πραγµατογνώµονες, 

τους µάρτυρες, καθώς και τους ίδιους τους διαδίκους. Οι διάδικοι, πάντως, δύνανται να 

παρίστανται µόνον δια του πληρεξουσίου τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 

Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραµµατέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

 

Το πινάκιο των συνεδριάσεων καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

Οι διασκέψεις του ∆ικαστηρίου είναι και παραµένουν µυστικές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

 

Οι αποφάσεις είναι αιτιολογηµένες. Αναφέρουν τα ονόµατα των δικαστών που έλαβαν µέρος στη 

διάσκεψη. 
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ΑΡΘΡΟ 37 

 

Οι αποφάσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραµµατέα. Απαγγέλλονται σε δηµόσια 

συνεδρίαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

 

Το ∆ικαστήριο αποφασίζει για τα έξοδα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου δύναται να αποφασίζει, µε συνοπτική διαδικασία, η οποία 

παρεκκλίνει, κατά το αναγκαίο µέτρο, από ορισµένους κανόνες που περιέχονται στον παρόντα 

Οργανισµό και η οποία καθορίζεται µε τον κανονισµό διαδικασίας, επί αιτήσεως αναβολής 

σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-379, παράγραφος 1, του Συντάγµατος ή επί αιτήσεως λήψεως 

προσωρινών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-379, παράγραφος 2, του Συντάγµατος ή αναστολής 

της αναγκαστικής εκτελέσεως σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-401, τέταρτο εδάφιο, του Συντάγµατος, ή 

µε το άρθρο 164, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚΑΕ. 

 

Σε περίπτωση κωλύµατος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλον δικαστή σύµφωνα µε τους όρους 

που καθορίζονται µε τον κανονισµό διαδικασίας. 

 

Η απόφαση που εκδίδεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του έχει προσωρινό χαρακτήρα 

και ουδόλως προδικάζει την απόφαση του ∆ικαστηρίου επί της κυρίας υποθέσεως. 
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ΑΡΘΡΟ 40 

 

Τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα της Ένωσης δύνανται να παρεµβαίνουν στις διαφορές που 

υποβάλλονται στο ∆ικαστήριο. 

 

Το ίδιο δικαίωµα έχουν τα άλλα όργανα και οι οργανισµοί της Ένωσης καθώς και κάθε άλλο 

πρόσωπο το οποίο έχει συµφέρον στην επίλυση της διαφοράς που έχει υποβληθεί στο ∆ικαστήριο. 

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν δύνανται να παρεµβαίνουν στις υποθέσεις µεταξύ κρατών 

µελών, µεταξύ θεσµικών οργάνων της Ένωσης ή µεταξύ κρατών µελών, αφενός, και θεσµικών 

οργάνων της Ένωσης, αφετέρου. 

 

Υπό την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, τα συµβαλλόµενα στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο κράτη, εκτός των κρατών µελών, καθώς και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ 

που προβλέπεται από την εν λόγω συµφωνία, δύνανται να παρεµβαίνουν στις διαφορές που 

υποβάλλονται στο ∆ικαστήριο, όταν οι διαφορές αυτές αφορούν έναν από τους τοµείς εφαρµογής 

της εν λόγω συµφωνίας. 

 

Η αίτηση παρεµβάσεως µπορεί να έχει ως αντικείµενο µόνον την υποστήριξη των αιτηµάτων ενός 

εκ των διαδίκων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

Όταν ο διάδικος κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή, αν και έχει κληθεί κανονικά, δεν 

καταθέσει γραπτές προτάσεις, η απόφαση εκδίδεται ερήµην του. Η απόφαση υπόκειται σε ανακοπή 

εντός προθεσµίας ενός µηνός από της κοινοποιήσεώς της. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση 

της ερήµην αποφάσεως, εκτός αντιθέτου αποφάσεως του ∆ικαστηρίου. 
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ΑΡΘΡΟ 42 

 

Τα κράτη µέλη, τα θεσµικά και λοιπά όργανα και οι οργανισµοί της Ένωσης και κάθε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο δύνανται, στις περιπτώσεις και σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται µε τον 

κανονισµό διαδικασίας, να ασκούν τριτανακοπή κατά των αποφάσεων που εξεδόθησαν χωρίς να 

έχουν προσεπικληθεί, εάν οι αποφάσεις αυτές θίγουν τα δικαιώµατά τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

 

Το ∆ικαστήριο, σε περίπτωση αµφιβολίας για την έννοια και την έκταση των αποτελεσµάτων µιας 

αποφάσεως, είναι αρµόδιο για την ερµηνεία της, µετά από αίτηση διαδίκου ή θεσµικού οργάνου της 

Ένωσης που έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

Η αναθεώρηση της αποφάσεως δύναται να ζητείται από το ∆ικαστήριο εφόσον γίνει γνωστό 

γεγονός αποφασιστικής σηµασίας το οποίο, πριν από την έκδοση της αποφάσεως, ήταν άγνωστο 

στο ∆ικαστήριο και στον διάδικο που ζητεί την αναθεώρηση. 

 

Η διαδικασία της αναθεωρήσεως αρχίζει µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου που διαπιστώνει ρητώς 

την ύπαρξη του γεγονότος, αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την έναρξη της 

διαδικασίας αναθεωρήσεως και κηρύσσει για τον λόγο αυτόν παραδεκτή την αίτηση. 

 

Αίτηση αναθεωρήσεως δεν δύναται να υποβάλλεται µετά την παρέλευση προθεσµίας δέκα ετών 

από της εκδόσεως της αποφάσεως. 
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ΑΡΘΡΟ 45 

 

Οι προθεσµίες λόγω αποστάσεως θα ορισθούν από τον κανονισµό διαδικασίας. 

 

Απώλεια δικαιώµατος λόγω παρελεύσεως των προθεσµιών δεν δύναται να αντιτάσσεται, όταν ο 

ενδιαφερόµενος αποδεικνύει την ύπαρξη τυχαίου συµβάντος ή ανωτέρας βίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

 

Αγωγές κατά της Ένωσης στο πεδίο της εξωσυµβατικής ευθύνης παραγράφονται µετά πέντε έτη 

από της επελεύσεως του ζηµιογόνου γεγονότος. Η παραγραφή διακόπτεται είτε δια της προσφυγής 

που υποβάλλεται στο ∆ικαστήριο, είτε δια της προηγουµένης αιτήσεως που ο ζηµιωθείς απευθύνει 

στο αρµόδιο θεσµικό όργανο της Ένωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προσφυγή πρέπει να 

κατατίθεται εντός της προθεσµίας δύο µηνών του άρθρου ΙΙΙ-365 του Συντάγµατος. Το άρθρο 

ΙΙΙ-367, δεύτερο εδάφιο, του Συντάγµατος έχει εφαρµογή. 

 

Το παρόν άρθρο έχει επίσης εφαρµογή στις αγωγές κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 

πεδίο της εξωσυµβατικής ευθύνης. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

 

Το άρθρο 9, πρώτο εδάφιο, τα άρθρα 14 και 15, το άρθρο 17, πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέµπτο 

εδάφιο και το άρθρο 18 έχουν εφαρµογή στο Γενικό ∆ικαστήριο και τα µέλη του. 

 

Τα άρθρα 10, 11 και 14 έχουν αναλόγως εφαρµογή και στον γραµµατέα του Γενικού ∆ικαστηρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48 

 

Το Γενικό ∆ικαστήριο αποτελείται από εικοσιπέντε δικαστές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 49 

 

Τα µέλη του Γενικού ∆ικαστηρίου δύνανται να καλούνται να ασκήσουν καθήκοντα γενικού 

εισαγγελέα. 

 
Ο γενικός εισαγγελέας διατυπώνει δηµόσια, µε πλήρη αµεροληψία και ανεξαρτησία, 

αιτιολογηµένες προτάσεις επί ορισµένων υποθέσεων που έχουν υποβληθεί στο Γενικό ∆ικαστήριο, 

προκειµένου να το συνδράµει στην εκπλήρωση του έργου του. 

 
Τα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων, καθώς και ο τρόπος διορισµού των γενικών εισαγγελέων, 

καθορίζονται µε τον κανονισµό διαδικασίας του Γενικού ∆ικαστηρίου. 
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Το µέλος του Γενικού ∆ικαστηρίου το οποίο κλήθηκε να ασκήσει τα καθήκοντα γενικού 

εισαγγελέα σε µία υπόθεση δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει στην λήψη αποφάσεως επί της 

υποθέσεως αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

 

Το Γενικό ∆ικαστήριο συνέρχεται κατά τµήµατα, αποτελούµενα από τρεις και πέντε δικαστές. Οι 

δικαστές εκλέγουν µεταξύ τους τους προέδρους των τµηµάτων. Οι πρόεδροι των πενταµελών 

τµηµάτων εκλέγονται για τρία έτη. Η θητεία τους µπορεί να ανανεωθεί άπαξ. 

 

Ο κανονισµός διαδικασίας καθορίζει τη σύνθεση των τµηµάτων και την ανάθεση των υποθέσεων 

σε αυτά. Σε ορισµένες υποθέσεις, που ορίζονται από τον κανονισµό διαδικασίας, το Γενικό 

∆ικαστήριο µπορεί να συνέρχεται εν ολοµελεία ή µε µονοµελή σύνθεση. 

 

Ο κανονισµός διαδικασίας µπορεί επίσης να προβλέπει ότι το Γενικό ∆ικαστήριο συνέρχεται ως 

τµήµα µείζονος συνθέσεως στις περιπτώσεις και σύµφωνα µε τους όρους που αυτός προσδιορίζει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 51 

 

Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα του άρθρου ΙΙΙ-358, παράγραφος 1, του Συντάγµατος, εµπίπτουν 

στην αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου οι προσφυγές των άρθρων ΙΙΙ-365 και ΙΙΙ-367 του Συντάγµατος 

τις οποίες ασκεί κράτος µέλος και οι οποίες στρέφονται: 

 

α) κατά πράξεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου ή κατά παραλείψεώς τους 

να αποφασίσουν, ή κατά πράξεως ή παραλείψεως αµφοτέρων των οργάνων αυτών όταν 

συναποφασίζουν, µε την εξαίρεση: 
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- των αποφάσεων τις οποίες λαµβάνει το Συµβούλιο βάσει του άρθρου ΙΙΙ-168, 

παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο του Συντάγµατος, 

 

- των πράξεων τις οποίες εκδίδει το Συµβούλιο βάσει πράξεως του Συµβουλίου σχετικής 

µε µέτρα εµπορικής άµυνας κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-315 του Συντάγµατος, 

 

- των πράξεων του Συµβουλίου µε τις οποίες αυτό ασκεί εκτελεστικές αρµοδιότητες 

σύµφωνα µε το άρθρο Ι-37, παράγραφος 2, του Συντάγµατος, 

 

β) κατά πράξεως της Επιτροπής ή παραλείψεώς της να αποφασίσει κατά το άρθρο ΙΙΙ-420, 

παράγραφος 1, του Συντάγµατος. 

 

Στην αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου εµπίπτουν επίσης οι προβλεπόµενες από τα ίδια άρθρα 

προσφυγές που ασκούνται από θεσµικό όργανο της Ένωσης κατά πράξεως του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου ή κατά παραλείψεώς τους να αποφασίσουν, ή κατά πράξεως ή 

παραλείψεως αµφοτέρων των οργάνων αυτών όταν συναποφασίζουν, ή κατά πράξεως της 

Επιτροπής ή παραλείψεώς της να αποφασίσει, καθώς και από θεσµικό όργανο των Κοινοτήτων 

κατά πράξεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή κατά παραλείψεώς της να αποφασίσει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 52 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου και ο Πρόεδρος του Γενικού ∆ικαστηρίου καθορίζουν από κοινού τις 

προϋποθέσεις και τον τρόπο µε τον οποίο οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό του ∆ικαστηρίου 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Γενικό ∆ικαστήριο για τη διασφάλιση της λειτουργίας του. 

Ορισµένοι υπάλληλοι ή µέλη του λοιπού προσωπικού υπάγονται στον γραµµατέα του Γενικού 

∆ικαστηρίου υπό την εποπτεία του Προέδρου του Γενικού ∆ικαστηρίου. 
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ΑΡΘΡΟ 53 

 

Η διαδικασία ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου διέπεται από τον Τίτλο ΙΙΙ. 

 

Η διαδικασία ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου προσδιορίζεται και συµπληρώνεται, εφόσον 

παρίσταται ανάγκη, από τον κανονισµό διαδικασίας του. Ο κανονισµός διαδικασίας µπορεί να 

προβλέπει παρεκκλίσεις από το άρθρο 40, τέταρτο εδάφιο, και από το άρθρο 41, προκειµένου να 

ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφορών που εµπίπτουν στον τοµέα της διανοητικής 

ιδιοκτησίας. 

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20, τέταρτο εδάφιο, ο γενικός εισαγγελέας µπορεί να αναπτύσσει 

τις αιτιολογηµένες προτάσεις του εγγράφως. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 54 

 

Εάν προσφυγή ή άλλο διαδικαστικό έγγραφο, απευθυνόµενο στο Γενικό ∆ικαστήριο, κατατεθεί εκ 

παραδροµής στον γραµµατέα του ∆ικαστηρίου, διαβιβάζεται αµελλητί από αυτόν στον γραµµατέα 

του Γενικού ∆ικαστηρίου. Οµοίως, εάν προσφυγή ή άλλο διαδικαστικό έγγραφο, απευθυνόµενο 

στο ∆ικαστήριο, κατατεθεί εκ παραδροµής στον γραµµατέα του Γενικού ∆ικαστηρίου, διαβιβάζεται 

αµελλητί από αυτόν στον γραµµατέα του ∆ικαστηρίου. 

 

Εάν το Γενικό ∆ικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι αρµόδιο να εκδικάσει προσφυγή που εµπίπτει στην 

αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου, την παραπέµπει στο ∆ικαστήριο. Οµοίως, εάν το ∆ικαστήριο κρίνει 

ότι αρµόδιο για την εκδίκαση της προσφυγής είναι το Γενικό ∆ικαστήριο, την παραπέµπει σε αυτό, 

το οποίο δεν µπορεί στην περίπτωση αυτή να κρίνει ότι είναι αναρµόδιο. 
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Εάν ενώπιον του ∆ικαστηρίου και του Γενικού ∆ικαστηρίου εκκρεµούν υποθέσεις που έχουν το 

ίδιο αντικείµενο, θέτουν το ίδιο ζήτηµα ερµηνείας ή αµφισβητούν το κύρος της ίδιας πράξης, το 

Γενικό ∆ικαστήριο µπορεί, µετά από ακρόαση των διαδίκων, να αναστείλει τη διαδικασία µέχρις 

ότου εκδοθεί η απόφαση του ∆ικαστηρίου ή, εάν πρόκειται για προσφυγές που ασκούνται βάσει 

του άρθρου ΙΙΙ-365 του Συντάγµατος ή του άρθρου 146 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, το Γενικό 

∆ικαστήριο µπορεί επίσης να απεκδυθεί της αρµοδιότητάς του, ώστε να αποφανθεί το ∆ικαστήριο 

επί των εν λόγω προσφυγών. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το ∆ικαστήριο µπορεί επίσης να 

αποφασίσει την αναστολή της διαδικασίας που εκκρεµεί ενώπιόν του. Στην περίπτωση αυτή, 

συνεχίζεται η διαδικασία ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου. 

 

Όταν κράτος µέλος και θεσµικό όργανο στρέφονται κατά της αυτής πράξεως, το Γενικό 

∆ικαστήριο κηρύσσει εαυτό αναρµόδιο ώστε να µπορέσει το ∆ικαστήριο να αποφανθεί επί των εν 

λόγω προσφυγών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 55 

 

Οι οριστικές αποφάσεις του Γενικού ∆ικαστηρίου, οι αποφάσεις που επιλύουν εν µέρει τη διαφορά 

ως προς την ουσία και οι αποφάσεις που επιλύουν δικονοµικό ζήτηµα σχετικό µε ένσταση 

αναρµοδιότητας ή απαραδέκτου κοινοποιούνται από τον γραµµατέα του Γενικού ∆ικαστηρίου σε 

όλους τους διαδίκους καθώς και σε όλα τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα της Ένωσης, ακόµη 

και αν δεν παρενέβησαν στη δίκη ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 56 

 

Κατά των οριστικών αποφάσεων του Γενικού ∆ικαστηρίου, καθώς και κατά των αποφάσεών του 

που επιλύουν εν µέρει τη διαφορά ως προς την ουσία ή επιλύουν δικονοµικό ζήτηµα σχετικό µε 

ένσταση αναρµοδιότητας ή απαραδέκτου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου, 

εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεως της προσβαλλοµένης αποφάσεως. 
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Η αναίρεση αυτή µπορεί να ασκηθεί από τον εν όλω ή εν µέρει ηττηθέντα διάδικο. Οι 

παρεµβαίνοντες, εξαιρέσει των κρατών µελών και των θεσµικών οργάνων της Ένωσης, δεν 

µπορούν πάντως να ασκήσουν αναίρεση, εκτός εάν η απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου τους θίγει 

άµεσα. 

 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις δικών µεταξύ της Ένωσης και των εκπροσώπων τους, αναίρεση 

µπορούν να ασκήσουν επίσης τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα της Ένωσης που δεν 

παρενέβησαν στη δίκη ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη 

και τα θεσµικά όργανα ευρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση µε τα κράτη µέλη ή τα θεσµικά όργανα 

που παρενέβησαν πρωτοδίκως. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 57 

 

Κάθε πρόσωπο η αίτηση παρεµβάσεως του οποίου απορρίφθηκε από το Γενικό ∆ικαστήριο µπορεί 

να ασκήσει αναίρεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου εντός δύο εβδοµάδων από της κοινοποιήσεως της 

απορριπτικής αποφάσεως. 

 

Οι διάδικοι µπορούν να ασκήσουν αναίρεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου κατά των αποφάσεων του 

Γενικού ∆ικαστηρίου που εκδόθηκαν µε βάση το άρθρο ΙΙΙ-379, παράγραφος 1 ή 2, ή το 

άρθρο ΙΙΙ-401, τέταρτο εδάφιο, του Συντάγµατος, µε βάση το άρθρο 157 ή το άρθρο 164, τρίτο 

εδάφιο της Συνθήκης ΕΚΑΕ, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς τους. 

 

Η αναίρεση που προβλέπεται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου εκδικάζεται µε 

τη διαδικασία του άρθρου 39. 
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ΑΡΘΡΟ 58 

 

Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ∆ικαστηρίου περιορίζεται σε νοµικά ζητήµατα. Ως λόγοι 

αναιρέσεως επιτρέπεται να προβάλλονται η αναρµοδιότητα του Γενικού ∆ικαστηρίου, οι 

πληµµέλειες κατά την ενώπιόν του διαδικασία που θίγουν τα συµφέροντα του αναιρεσείοντος και η 

παραβίαση του δικαίου της Ένωσης από το Γενικό ∆ικαστήριο. 

 

Αναίρεση δεν χωρεί αποκλειστικά για τον καταλογισµό και το ύψος των δικαστικών εξόδων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 59 

 

Σε περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Γενικού ∆ικαστηρίου, η διαδικασία 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου περιλαµβάνει δύο στάδια : την έγγραφη και την προφορική διαδικασία. 

Το ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στον κανονισµό διαδικασίας και µετά 

την ακρόαση του γενικού εισαγγελέα και των διαδίκων, µπορεί να αποφασίζει χωρίς προφορική 

διαδικασία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 60 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-379, παράγραφοι 1 και 2, του Συντάγµατος ή του άρθρου 157 

της Συνθήκης ΕΚΑΕ, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. 
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Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ΙΙΙ-380 του Συντάγµατος, οι αποφάσεις του Γενικού ∆ικαστηρίου 

µε τις οποίες ακυρώνεται ευρωπαϊκός νόµος ή ευρωπαϊκός κανονισµός δεσµευτικός ως προς όλα 

του τα µέρη και άµεσης ισχύος σε όλα τα κράτη µέλη δεν επιφέρουν αποτελέσµατα παρά µόνον 

από της παρελεύσεως της προθεσµίας του άρθρου 56, πρώτο εδάφιο, του παρόντος Οργανισµού ή, 

εάν έχει ασκηθεί αναίρεση εντός της προθεσµίας αυτής, από της απορρίψεώς της, µε την επιφύλαξη 

πάντως της δυνατότητας του διαδίκου να καταθέσει ενώπιον του ∆ικαστηρίου, βάσει του άρθρου 

ΙΙΙ-379, παράγραφοι 1 και 2, του Συντάγµατος ή του άρθρου 157 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, αίτηση περί 

αναστολής των αποτελεσµάτων του ευρωπαϊκού νόµου ή του ευρωπαϊκού κανονισµού που 

ακυρώθηκε, ή περί λήψεως κάθε άλλου προσωρινού µέτρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 61 

 

Εάν η αναίρεση κριθεί βάσιµη, το ∆ικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου. 

Στην περίπτωση αυτή, µπορεί είτε το ίδιο να αποφανθεί οριστικά επί της διαφοράς, εφόσον είναι 

ώριµη προς εκδίκαση, είτε να την αναπέµψει στο Γενικό ∆ικαστήριο για να την κρίνει. 

 

Σε περίπτωση αναποµπής, το Γενικό ∆ικαστήριο δεσµεύεται ως προς τα νοµικά ζητήµατα που 

έχουν επιλυθεί µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου. 

 

Εάν αναίρεση που άσκησε κράτος µέλος ή θεσµικό όργανο της Ένωσης που δεν παρενέβη στη δίκη 

ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου κριθεί βάσιµη, το ∆ικαστήριο µπορεί, εάν το κρίνει αναγκαίο, να 

ορίσει τα αποτελέσµατα της αναιρεθείσας αποφάσεως του Γενικού ∆ικαστηρίου τα οποία 

θεωρούνται οριστικά έναντι των διαδίκων. 
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ΑΡΘΡΟ 62 

 

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-358, παράγραφοι 2 και 3, του Συντάγµατος, ο 

πρώτος γενικός εισαγγελέας µπορεί, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να θιγεί η 

ενότητα ή η συνοχή του δικαίου της Ένωσης, να προτείνει στο ∆ικαστήριο να επανεξετάσει την 

απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου. 

 

Η πρόταση πρέπει να υποβάλλεται εντός µηνός από της εκδόσεως της αποφάσεως του Γενικού 

∆ικαστηρίου. Το ∆ικαστήριο αποφασίζει, εντός µηνός από της υποβολής της προτάσεως του 

πρώτου γενικού εισαγγελέα, εάν συντρέχει λόγος να επανεξετασθεί η απόφαση. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ V 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 63 

 

Οι κανονισµοί διαδικασίας του ∆ικαστηρίου και του Γενικού ∆ικαστηρίου περιέχουν όλες τις 

αναγκαίες διατάξεις για την εφαρµογή και τη συµπλήρωση του παρόντος Οργανισµού, κατά το 

αναγκαίο µέτρο. 
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ΑΡΘΡΟ 64 

 

Οι κανόνες για το γλωσσικό καθεστώς που εφαρµόζεται στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθορίζονται µε ευρωπαϊκό κανονισµό του Συµβουλίου ο οποίος εκδίδεται οµόφωνα. Ο 

κανονισµός αυτός εκδίδεται είτε κατόπιν αιτήµατος του ∆ικαστηρίου και µετά από διαβούλευση µε 

την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και µετά από 

διαβούλευση µε το ∆ικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Έως ότου θεσπισθούν οι κανόνες αυτοί, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

κανονισµού διαδικασίας του ∆ικαστηρίου και του κανονισµού διαδικασίας του Γενικού 

∆ικαστηρίου όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα ΙΙΙ-355 

και ΙΙΙ-366 του Συντάγµατος, κάθε τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων αυτών απαιτεί την 

οµόφωνη έγκριση του Συµβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 65 

 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ΙV-437 του Συντάγµατος, οι τροποποιήσεις του 

Πρωτοκόλλου περί του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στη Συνθήκη 

περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, οι οποίες εγκρίνονται µεταξύ της 

υπογραφής και της έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

2. Προκειµένου να ενσωµατωθούν στις διατάξεις του παρόντος Οργανισµού, οι τροποποιήσεις 

που αναφέρει η πρώτη παράγραφος κωδικοποιούνται επισήµως µε ευρωπαϊκό νόµο του 

Συµβουλίου, ο οποίος εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του ∆ικαστηρίου. Κατά την έναρξη ισχύος του 

εν λόγω ευρωπαϊκού νόµου κωδικοποίησης, το παρόν άρθρο καταργείται. 
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4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προβλέπεται στο άρθρο, Ι-30 και το 

άρθρο ΙΙΙ - 187, παράγραφος 2, του Συντάγµατος, 

 

ΣΥΜΦΩNΗΣΑN επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο Ι-30, παράγραφος 1, του Συντάγµατος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες συγκροτούν το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών 

µε νόµισµα το ευρώ συγκροτούν το Ευρωσύστηµα. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

επιτελούν τις λειτουργίες τους και ασκούν τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε το Σύνταγµα και 

το παρόν καταστατικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟNΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Στόχοι 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο Ι-30, παράγραφος 2, και το άρθρο ΙΙΙ-185, παράγραφος 1, του Συντάγµατος, 

πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι η διατήρηση της 

σταθερότητας των τιµών. Με την επιφύλαξη του στόχου αυτού, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών στηρίζει τις γενικές οικονοµικές πολιτικές στην Ένωση προκειµένου να συµβάλλει στην 

πραγµάτωση των στόχων της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο Ι-3 του Συντάγµατος. Το 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών ενεργεί σύµφωνα µε την αρχή της ανοιχτής οικονοµίας 

της αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, που ευνοεί την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, και 

σύµφωνα µε τις αρχές που εξαγγέλλονται στο άρθρο ΙΙΙ-177 του Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Καθήκοντα 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο III-185, παράγραφος 2, του Συντάγµατος, τα βασικά καθήκοντα του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι :  

 

α) να χαράζει και να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της Ένωσης,  
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β) να διενεργεί πράξεις συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-326 του 

Συντάγµατος, 

 

γ) να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα των κρατών µελών,  

 

δ) να προωθεί την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών.  

 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-185 παράγραφος 3, του Συντάγµατος, η παράγραφος 2, στοιχείο γ), 

δεν θίγει την εκ µέρους των κυβερνήσεων των κρατών µελών κατοχή και διαχείριση τρεχόντων 

ταµειακών υπολοίπων σε συνάλλαγµα. 

 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-185, παράγραφος 5, του Συντάγµατος, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών συµβάλλει στην εκ µέρους των αρµόδιων αρχών οµαλή άσκηση πολιτικών 

που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Συµβουλευτικές λειτουργίες 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-185, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, η γνώµη της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας ζητείται : 

 

α) για κάθε προτεινόµενη πράξη της Ένωσης που εµπίπτει στους τοµείς αρµοδιότητάς της, 

 

β) από τις εθνικές αρχές για κάθε σχέδιο νοµοθετικής διάταξης στους τοµείς αρµοδιότητάς της, 

εντός όµως των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Συµβούλιο µε τη διαδικασία 

του άρθρου 41, 
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να υποβάλλει γνώµες προς τα θεσµικά και λοιπά όργανα ή 

οργανισµούς της Ένωσης ή τις εθνικές αρχές για θέµατα που εµπίπτουν στους τοµείς αρµοδιότητάς 

της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Συλλογή στατιστικών πληροφοριών 

 

1. Προκειµένου να εκπληρώνει τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών, 

συλλέγει τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρµόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας 

από οικονοµικούς παράγοντες. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται µε τα θεσµικά και λοιπά όργανα 

ή οργανισµούς της Ένωσης και µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή τρίτων χωρών και µε 

διεθνείς οργανισµούς. 

 

2. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτελούν, κατά το µέτρο του δυνατού, τα καθήκοντα της 

παραγράφου 1. 

 

3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προωθεί την εναρµόνιση, όπου είναι αναγκαίο, των 

κανόνων και πρακτικών που διέπουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανοµή των στατιστικών 

στοιχείων στους τοµείς αρµοδιότητάς της. 

 

4. Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 41, ορίζει τα φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες, το καθεστώς απορρήτου και τις 

κατάλληλες διατάξεις επιβολής κυρώσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

∆ιεθνής συνεργασία 

 

1. Στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας σχετικά µε τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει τον τρόπο 

εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, µε την έγκρισή της, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

µπορούν να συµµετέχουν σε διεθνείς νοµισµατικούς οργανισµούς. 

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου ΙΙΙ-196 του 

Συντάγµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 

ΟΡΓΑNΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Ανεξαρτησία 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-188 του Συντάγµατος, κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση 

των καθηκόντων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σύνταγµα και το παρόν καταστατικό, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, ή οποιοδήποτε µέλος των οργάνων 

λήψεως αποφάσεων των ιδρυµάτων αυτών δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από τα θεσµικά 

και λοιπά όργανα ή τους οργανισµούς της Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση κράτους µέλους ή 

από οποιονδήποτε άλλο οργανισµό. Τα θεσµικά και λοιπά όργανα ή οι οργανισµοί της Ένωσης, 

καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την αρχή 

αυτή και να µην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα µέλη των οργάνων λήψεως αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Γενική αρχή 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών διοικείται από τα όργανα λήψεως αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο Ι-30, παράγραφος 3, του 

Συντάγµατος έχει νοµική προσωπικότητα, διαθέτει σε κάθε κράτος µέλος την ευρύτερη νοµική 

ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νοµικά πρόσωπα από το δίκαιο του κράτους µέλους. Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία 

και να είναι διάδικος.  

 

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι η αποστολή που έχει ανατεθεί στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-185, παράγραφοι 2, 3 και 5 

του Συντάγµατος εκτελείται είτε µε δικές της ενέργειες σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό είτε 

µέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 1 και το άρθρο 14. 

 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-187, παράγραφος 3, του Συντάγµατος, τα όργανα λήψεως 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η 

Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-382, παράγραφος 1, του Συντάγµατος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

απαρτίζεται από τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών 

τραπεζών των κρατών µελών για τα οποία δεν ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου 

ΙΙΙ-197 του Συντάγµατος. 
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2. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει µία ψήφο. Από την ηµεροµηνία που ο αριθµός 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπερβαίνει τα είκοσι ένα, κάθε µέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής έχει µία ψήφο, ο δε αριθµός των διοικητών µε δικαίωµα ψήφου ανέρχεται σε δεκαπέντε. 

Τα δικαιώµατα ψήφου των τελευταίων παρέχονται και ασκούνται εκ περιτροπής κατά τα 

ακόλουθα : 

 

α) από την ηµεροµηνία που ο αριθµός των διοικητών θα υπερβεί τους δεκαπέντε και έως ότου 

ανέλθει σε είκοσι δύο, οι διοικητές κατανέµονται σε δύο οµάδες, βάσει κατάταξης µε 

κριτήριο το µέγεθος του µεριδίου συµµετοχής του κράτους µέλους της οικείας εθνικής 

κεντρικής τράπεζας στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιµές και στη 

συνολική συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ. Στα µερίδια συµµετοχής στο συνολικό 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιµές και στη συνολική συγκεντρωτική λογιστική 

κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων αποδίδεται στάθµιση 5/6 και 

1/6, αντίστοιχα. Η πρώτη οµάδα αποτελείται από πέντε διοικητές και η δεύτερη οµάδα από 

τους υπόλοιπους διοικητές. Η συχνότητα µε την οποία οι διοικητές της πρώτης οµάδας 

απολαύουν δικαιώµατος ψήφου δεν είναι µικρότερη της συχνότητας µε την οποία απολαύουν 

του εν λόγω δικαιώµατος οι διοικητές της δεύτερης οµάδας. Με την επιφύλαξη της 

προηγούµενης πρότασης, στην πρώτη οµάδα παρέχονται τέσσερα δικαιώµατα ψήφου και στη 

δεύτερη οµάδα ένδεκα δικαιώµατα ψήφου, 

 

β) από την ηµεροµηνία που ο αριθµός των διοικητών ανέρχεται σε είκοσι δύο, οι διοικητές 

κατανέµονται σε τρεις οµάδες, βάσει κατάταξης σύµφωνα µε τα κριτήρια του στοιχείου α). 

Στην πρώτη οµάδα, η οποία αποτελείται από πέντε διοικητές, παρέχονται τέσσερα 

δικαιώµατα ψήφου. Στη δεύτερη οµάδα, η οποία αποτελείται από το ήµισυ του συνολικού 

αριθµού των διοικητών, στρογγυλοποιούµενο προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο, 

παρέχονται οκτώ δικαιώµατα ψήφου. Στην τρίτη οµάδα, η οποία αποτελείται από τους 

υπόλοιπους διοικητές, παρέχονται τρία δικαιώµατα ψήφου, 
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γ) εντός της κάθε οµάδας, οι διοικητές έχουν δικαίωµα ψήφου για ίσο χρόνο, 

 

δ) για τον υπολογισµό των µεριδίων συµµετοχής στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε 

αγοραίες τιµές εφαρµόζεται το άρθρο 29, παράγραφος 2. Η συνολική συγκεντρωτική 

λογιστική κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων υπολογίζεται 

σύµφωνα µε το στατιστικό πλαίσιο που ισχύει στην Ένωση κατά τον χρόνο του εν λόγω 

υπολογισµού, 

 

ε) µε κάθε αναπροσαρµογή του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιµές, 

σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 3, του καταστατικού, ή αύξηση του αριθµού των 

διοικητών, το µέγεθος και/ή η σύνθεση των οµάδων αναπροσαρµόζονται βάσει των αρχών 

που καθορίζονται µε το παρόν εδάφιο, 

 

στ) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των 

µελών του, ήτοι των µελών µε και χωρίς δικαίωµα ψήφου, λαµβάνει κάθε µέτρο που είναι 

αναγκαίο για την εφαρµογή των αρχών που καθορίζονται µε το παρόν εδάφιο και δύναται να 

αναβάλει την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώµατος 

ψήφου, έως ότου ο αριθµός των διοικητών υπερβεί τους δεκαοκτώ. 

 

Το δικαίωµα ψήφου ασκείται αυτοπροσώπως. Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό, ο 

εσωτερικός κανονισµός που αναφέρει το άρθρο 12, παράγραφος 3, µπορεί να ορίζει ότι µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ψηφίζουν µέσω τηλεσυσκέψεων. Ο κανονισµός αυτός 

προβλέπει επίσης ότι, εάν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κωλύεται να ψηφίσει επί µακρό 

χρονικό διάστηµα, µπορεί να ορίσει αναπληρωτή για να τον αντικαθιστά ως µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
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Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο τελούν υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων ψήφου όλων των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι των µελών µε και χωρίς δικαίωµα ψήφου, βάσει της 

παραγράφου 3, και του άρθρου 40, παράγραφοι 2 και 3. Εκτός εάν ορίζεται άλλως στο παρόν 

καταστατικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των µελών µε δικαίωµα 

ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

 

Προκειµένου να διεξαχθεί ψηφοφορία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, απαιτείται απαρτία των δύο 

τρίτων των µελών µε δικαίωµα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος µπορεί να συγκαλέσει 

έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις µπορούν να λαµβάνονται χωρίς την ανωτέρω 

αναφερόµενη απαρτία. 

 

3. Για κάθε απόφαση που λαµβάνεται βάσει των άρθρων 28, 29, 30, 32, 33 και 49, οι ψήφοι των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σταθµίζονται σύµφωνα µε την κατανοµή του εγγεγραµµένου 

κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Οι 

ψήφοι των µελών της Eκτελεστικής Eπιτροπής έχουν µηδενική στάθµιση. Μία απόφαση 

λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία εφόσον οι υπέρ αυτής ψήφοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα 

δύο τρίτα του εγγεγραµµένου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τους µισούς µεριδιούχους. Εάν ένας διοικητής αδυνατεί να είναι 

παρών, µπορεί να ορίζει αναπληρωτή ο οποίος θα συµµετέχει στη σταθµισµένη ψηφοφορία. 

 

4. Οι εργασίες των συνεδριάσεων είναι µυστικές. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 

αποφασίσει να δηµοσιεύσει το αποτέλεσµα των συσκέψεών του. 

 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-382, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, του Συντάγµατος, η 

Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα µέλη. 

 

Τα µέλη ασκούν τα καθήκοντά τους σε βάση πλήρους απασχόλησης. Κανένα µέλος δεν 

αναλαµβάνει οποιαδήποτε άλλη απασχόληση, αµειβόµενη ή µη, εκτός εάν κατ’ εξαίρεση του δοθεί 

η άδεια από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-382, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του Συντάγµατος, ο πρόεδρος, 

ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, κατά σύσταση του Συµβουλίου το οποίο 

προηγουµένως διαβουλεύεται µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µεταξύ 

προσώπων αναγνωρισµένου κύρους και επαγγελµατικής πείρας σε νοµισµατικά ή τραπεζικά 

θέµατα. 

 

Η θητεία τους είναι οκταετής και µη ανανεώσιµη. 

 

Μόνον υπήκοοι κράτους µέλους µπορούν να είναι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

3. Οι όροι απασχόλησης των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, και ιδίως οι αποδοχές, 

συντάξεις και λοιπές κοινωνικοασφαλιστικές παροχές τους περιλαµβάνονται σε συµβάσεις που 

συνάπτονται µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

µετά από πρόταση επιτροπής απαρτιζόµενης από τρία µέλη τα οποία διορίζει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και από τρία µέλη που διορίζει το Συµβούλιο. Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν 

έχουν δικαίωµα ψήφου για θέµατα της παρούσας παραγράφου. 
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4. Εάν µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωµα, το ∆ικαστήριο µπορεί, 

αιτήσει του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, να το απαλλάξει από τα 

καθήκοντά του. 

 

5. Κάθε µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που παρίσταται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις 

έχει δικαίωµα ψήφου και διαθέτει, για τον σκοπό αυτό, µία ψήφο. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου 

προβλέπεται διαφορετικά, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των 

ψηφισάντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι διατάξεις για την 

ψηφοφορία καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό που αναφέρει το άρθρο 12, παράγραφος 3. 

 

6. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα διαχείριση της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 

 

7. Οι κενές θέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή πληρούνται µε τον διορισµό νέων µελών, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Καθήκοντα των οργάνων λήψεως αποφάσεων 

 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές και λαµβάνει τις αναγκαίες 

αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Κεντρικών Τραπεζών σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το παρόν καταστατικό. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο διαµορφώνει τη νοµισµατική πολιτική της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων, όπου 

χρειάζεται, αποφάσεων σχετικά µε ενδιάµεσους νοµισµατικούς στόχους, βασικά επιτόκια και 

προσφορά διαθεσίµων στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, και χαράζει τις απαραίτητες 

κατευθυντήριες γραµµές για την εκτέλεσή τους. 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή θέτει σε εφαρµογή τη νοµισµατική πολιτική σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές και τις αποφάσεις που θεσπίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στις εθνικές κεντρικές 

τράπεζες. Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του, να µεταβιβάζει ορισµένες 

εξουσίες στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

Εφόσον κρίνεται δυνατόν και εύλογο και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφεύγει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες για την εκτέλεση των 

πράξεων που εµπίπτουν στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την προετοιµασία των συνεδριάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεσπίζει εσωτερικό κανονισµό, ο οποίος καθορίζει την εσωτερική 

οργάνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των οργάνων λήψεως αποφάσεων. 

 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί τις συµβουλευτικές λειτουργίες του άρθρου 4. 

 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του άρθρου 6. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Ο πρόεδρος 

 

1. Ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο αντιπρόεδρος προεδρεύει του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόσωπός του ασκεί την εξωτερική 

εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

 

Εθνικές κεντρικές τράπεζες 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-189 του Συντάγµατος, κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι η εθνική 

του νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής του τράπεζας, 

συνάδει µε το Σύνταγµα και το παρόν καταστατικό. 

 

2. Τα καταστατικά των εθνικών κεντρικών τραπεζών προβλέπουν ειδικότερα ότι η θητεία του 

διοικητή εθνικής κεντρικής τράπεζας δεν είναι µικρότερη από πέντε έτη. 

 

Ο διοικητής µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µόνο εάν δεν πληροί πλέον τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ 

παράπτωµα. Η συναφής απόφαση µπορεί να προσβληθεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου από τον 

ενδιαφερόµενο διοικητή ή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λόγω παράβασης του Συντάγµατος ή 

κανόνα δικαίου σχετικού µε την εφαρµογή του. Οι εν λόγω προσφυγές πρέπει να ασκούνται εντός 

προθεσµίας δύο µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της στον 

προσφεύγοντα ή, ελλείψει των ανωτέρω, από την ηµέρα που ο προσφεύγων έλαβε γνώση, ανάλογα 

µε την περίπτωση. 

 

3. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και ενεργούν σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να 

διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και απαιτεί να της παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφορία. 
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4. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να επιτελούν και λειτουργίες άλλες από τις 

καθοριζόµενες µε το παρόν καταστατικό, εκτός εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφανθεί, µε 

πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφισάντων, ότι οι λειτουργίες αυτές παρακωλύουν τους στόχους και 

τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Οι εν λόγω λειτουργίες 

επιτελούνται υπ’ ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών και δεν θεωρούνται ότι αποτελούν 

µέρος των λειτουργιών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συντάσσει και δηµοσιεύει εκθέσεις για τις δραστηριότητες 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών τουλάχιστον κάθε τρίµηνο. 

 

2. Κάθε εβδοµάδα δηµοσιεύεται ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-383, παράγραφος 3, του Συντάγµατος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα απευθύνει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών και τη νοµισµατική πολιτική του προηγούµενου και του τρέχοντος έτους στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή. 

 

4. Οι εκθέσεις και καταστάσεις του παρόντος άρθρου διατίθενται δωρεάν στα ενδιαφερόµενα 

µέρη. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

 

Τραπεζογραµµάτια 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-186, παράγραφος 1, του Συντάγµατος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το 

αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση των τραπεζογραµµατίων ευρώ στην Ένωση. Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να εκδίδουν τα εν λόγω 

τραπεζογραµµάτια. Τα τραπεζογραµµάτια που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι τα µόνα που αποτελούν νόµιµο χρήµα µέσα στην Ένωση. 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σέβεται κατά το δυνατόν τις υπάρχουσες πρακτικές σχετικά µε 

την έκδοση και την όψη των τραπεζογραµµατίων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 

NΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Λογαριασµοί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες 

 

Για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές 

τράπεζες µπορούν να ανοίγουν λογαριασµούς υπέρ πιστωτικών ιδρυµάτων, δηµόσιων οργανισµών 

και άλλων φορέων της αγοράς και να δέχονται περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβανοµένων τίτλων 

υπό µορφήν λογιστικής εγγραφής, ως ασφάλεια. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

 

Πράξεις ανοικτής αγοράς και πιστωτικές εργασίες 

 

1. Για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

µπορούν : 

 

α) να συναλλάσσονται στις χρηµαταγορές, αγοράζοντας και πωλώντας είτε µε οριστικές πράξεις 

(άµεσης και προθεσµιακής εκτελέσεως) είτε µε σύµφωνο επαναγοράς, είτε δανείζοντας και 

δανειζόµενες απαιτήσεις και διαπραγµατεύσιµους τίτλους, εκφρασµένους σε ευρώ ή σε άλλα 

νοµίσµατα, καθώς και πολύτιµα µέταλλα, 

 

β) να διενεργούν πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις µε πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους 

φορείς της αγοράς, µε επαρκή ασφάλεια προκειµένου για δάνεια. 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθορίζει τις γενικές αρχές για πράξεις ανοικτής αγοράς και 

πιστωτικές εργασίες που διενεργούνται από την ίδια ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, 

περιλαµβανοµένης της ανακοινώσεως των όρων υπό τους οποίους δέχονται να µετέχουν σε 

συναλλαγές αυτού του είδους. 
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ΑΡΘΡΟ 19 

 

Υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να απαιτεί από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη να διατηρούν ελάχιστα αποθεµατικά 

σε λογαριασµούς τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στα 

πλαίσια των στόχων της νοµισµατικής πολιτικής. Οι κανόνες υπολογισµού και προσδιορισµού του 

απαιτούµενου ποσού µπορούν να ορίζονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την εξουσία να επιβάλλει 

επιτόκια ποινής και άλλες κυρώσεις µε ανάλογο αποτέλεσµα. 

 

2. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

άρθρου 41, ορίζει τη βάση για τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεµατικά και τις µέγιστες 

επιτρεπόµενες αναλογίες µεταξύ των αποθεµατικών αυτών και της βάσης τους, καθώς και τις 

κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Λοιπά µέσα νοµισµατικού ελέγχου 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει, µε πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων, τη 

χρησιµοποίηση και άλλων λειτουργικών µεθόδων νοµισµατικού ελέγχου τις οποίες κρίνει 

κατάλληλες σύµφωνα µε το άρθρο 2. 

 

Εάν µε τις εν λόγω µεθόδους επιβάλλονται υποχρεώσεις σε τρίτους, το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 41, καθορίζει το περιεχόµενο των υποχρεώσεων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

 

Συναλλαγές µε δηµόσιους φορείς 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-181 του Συντάγµατος, απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή 

οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή 

από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες υπέρ θεσµικών ή άλλων οργάνων ή οργανισµών της Ένωσης, 

κεντρικών διοικήσεων, περιφερειακών, τοπικών ή άλλων δηµόσιων αρχών, άλλων οργανισµών 

δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιων επιχειρήσεων των κρατών µελών. Απαγορεύεται επίσης να 

αγοράζουν απευθείας χρεόγραφα από τους οργανισµούς ή φορείς αυτούς η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να ενεργούν ως 

δηµοσιονοµικοί αντιπρόσωποι των οργάνων και φορέων που αναφέρει η παράγραφος 1. 

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύµατα που ανήκουν στο 

δηµόσιο, στα οποία οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

επιφυλάσσουν την ίδια µεταχείριση όπως και στα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύµατα όσον αφορά την 

προσφορά διαθεσίµων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Συστήµατα συµψηφισµού και πληρωµών 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να παρέχουν 

διευκολύνσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να θεσπίζει κανονισµούς µε σκοπό την 

εξασφάλιση αποτελεσµατικών και υγιών συστηµάτων συµψηφισµού και πληρωµών στο εσωτερικό 

της Ένωσης και µε τρίτες χώρες. 
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ΑΡΘΡΟ 23 

 

Εξωτερικές σχέσεις 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν : 

 

α) να συνάπτουν σχέσεις µε κεντρικές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε τρίτες χώρες 

και, όπου ενδείκνυται, µε διεθνείς οργανισµούς, 

 

β) να αποκτούν και να πωλούν, είτε µε άµεση είτε µε προθεσµιακή εκτέλεση, παντός τύπου 

περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγµα και πολύτιµα µέταλλα. Ο όρος «περιουσιακά στοιχεία 

σε συνάλλαγµα» περιλαµβάνει τίτλους και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο εκφρασµένο στο 

νόµισµα οποιασδήποτε χώρας ή σε λογιστικές µονάδες, σε οποιαδήποτε µορφή και αν 

κατέχονται, 

 

γ) να κατέχουν και να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρει το παρόν άρθρο, 

 

δ) να διεξάγουν παντός τύπου τραπεζικές συναλλαγές µε τρίτες χώρες και µε διεθνείς 

οργανισµούς, περιλαµβανοµένων των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Άλλες πράξεις 

 

Πέρα από τις πράξεις που απορρέουν από τα καθήκοντά τους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 

οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να διενεργούν πράξεις για τους διοικητικούς τους σκοπούς 

ή για το προσωπικό τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

Προληπτική εποπτεία 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δύναται να γνωµοδοτεί ενώ το Συµβούλιο, η Επιτροπή και 

οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δύνανται να τη συµβουλεύονται σχετικά µε το περιεχόµενο 

και την εφαρµογή των νοµικά δεσµευτικών πράξεων της Ένωσης, όσον αφορά την προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 

2. Σύµφωνα µε ευρωπαϊκό νόµο που εκδίδεται βάσει του άρθρου ΙΙΙ-185, παράγραφος 6, του 

Συντάγµατος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να εκτελεί ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις 

πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί 

 

1. Το οικονοµικό έτος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών 

τραπεζών αρχίζει την πρώτη ηµέρα του Ιανουαρίου και τελειώνει την τελευταία ηµέρα του 

∆εκεµβρίου. 

 

2. Οι ετήσιοι λογαριασµοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καταρτίζονται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή σύµφωνα µε τις αρχές που έχει θέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι 

λογαριασµοί εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ακολούθως δηµοσιεύονται. 

 

3. Για αναλυτικούς και λειτουργικούς σκοπούς, η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει 

ενοποιηµένο ισολογισµό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, ο οποίος 

περιλαµβάνει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των εθνικών κεντρικών τραπεζών που 

υπάγονται σ’ αυτό. 

 

4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεσπίζει τους αναγκαίους 

κανόνες για την τυποποίηση της λογιστικής παρακολούθησης και την υποβολή εκθέσεων σχετικά 

µε τις πράξεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών. 
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ΑΡΘΡΟ 27 

 

Λογιστικός έλεγχος 

 

1. Οι λογαριασµοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών 

ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και εγκρίνει το Συµβούλιο. Οι ελεγκτές είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένοι να εξετάζουν 

όλα τα βιβλία και τους λογαριασµούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών καθώς και να ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε τις συναλλαγές τους. 

 

2. Το άρθρο ΙΙΙ-384 του Συντάγµατος έχει εφαρµογή µόνο στην εξέταση της επιχειρησιακής 

αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

1. Το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέρχεται σε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 

κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται, µε ευρωπαϊκή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

αποφασίζει µε την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 10, παράγραφος 3, εντός των ορίων και υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζει το Συµβούλιο µε τη διαδικασία του άρθρου 41. 

 

2. Μόνοι εγγεγραµµένοι µεριδιούχοι και κάτοχοι του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας είναι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Η εγγραφή στο κεφάλαιο πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε την κλείδα κατανοµής που καθορίζεται από το άρθρο 29. 
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3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 10, 

παράγραφος 3, καθορίζει το εκάστοτε ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου. 

 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, τα µερίδια των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο 

εγγεγραµµένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν µεταβιβάζονται ούτε 

ενεχυριάζονται ούτε κατάσχονται. 

 

5. Εάν η κλείδα κατανοµής του άρθρου 29 τροποποιηθεί, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

µεταβιβάζουν µεταξύ τους τα αντίστοιχα µερίδια κεφαλαίου ώστε η κατανοµή των εν λόγω 

µεριδίων κεφαλαίου να αντιστοιχεί στη νέα κλείδα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει τις 

λεπτοµερείς διατάξεις για τις µεταβιβάσεις αυτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

 

Κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο 

 

1. Η κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η 

οποία καθορίστηκε για πρώτη φορά το 1998 όταν ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών, προσδιορίζεται µε την απόδοση σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα στάθµισης στην 

κλείδα αυτή, η οποία ισούται µε το άθροισµα : 

 

- του 50% του µεριδίου συµµετοχής του οικείου κράτους µέλους στον πληθυσµό της Ένωσης 

κατά το προτελευταίο έτος πριν από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών, 

 

- του 50% του µεριδίου συµµετοχής του οικείου κράτους µέλους στο ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν της Ένωσης σε αγοραίες τιµές όπως µετρήθηκε κατά την πενταετία που προηγείται 

του προτελευταίου έτους πριν από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών. 

 

Τα ποσοστά στρογγυλεύονται προς τα άνω ή προς τα κάτω στο εγγύτερο πολλαπλάσιο 

του 0,0001%. 
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2. Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου 

παρέχονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες που εγκρίνει το Συµβούλιο µε τη 

διαδικασία του άρθρου 41. 

 

3. Οι σταθµίσεις που αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες αναπροσαρµόζονται ανά 

πενταετία µετά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, κατ’ αναλογία µε 

την παράγραφο 1. Η αναπροσαρµοσµένη κλείδα κατανοµής αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ηµέρα 

του εποµένου έτους. 

 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει κάθε άλλο µέτρο που απαιτείται για την εφαρµογή του 

παρόντος άρθρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

Μεταβίβαση συναλλαγµατικών διαθεσίµων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

µεταβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συναλλαγµατικά διαθέσιµα άλλα εκτός από 

νοµίσµατα των κρατών µελών, ευρώ, αποθεµατικές θέσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

και ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, µέχρι ποσού ισοδυνάµου προς 50 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την αναλογία σύµφωνα µε την οποία τα ανωτέρω θα πρέπει να 

καταβληθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πλήρως 

το δικαίωµα να κατέχει και να διαχειρίζεται τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα που της µεταβιβάζονται 

και να τα χρησιµοποιεί για τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν καταστατικό. 

 

2. Οι εισφορές κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας ορίζονται κατ’ αναλογία µε το µερίδιο 

συµµετοχής της στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

3. Κάθε εθνική κεντρική τράπεζα πιστώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε µία 

απαίτηση ισοδύναµη προς την εισφορά της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει το νόµισµα στο 

οποίο εκφράζονται οι εν λόγω απαιτήσεις και την απόδοσή τους. 
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4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να 

ζητήσει να της καταβληθούν συναλλαγµατικά διαθέσιµα πέραν του ορίου που τίθεται στην 

παράγραφο 1, εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Συµβούλιο µε τη 

διαδικασία του άρθρου 41. 

 

5. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δικαιούται να κατέχει και να διαχειρίζεται αποθεµατικές 

θέσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα και να φροντίζει για 

τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων. 

 

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει όλα τα άλλα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή 

του παρόντος άρθρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

Συναλλαγµατικά διαθέσιµα που  

κατέχουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 

 

1. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες επιτρέπεται να πραγµατοποιούν συναλλαγές σε εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών τους προς διεθνείς οργανισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 23. 

 

2. Όλες οι λοιπές πράξεις σε συναλλαγµατικά διαθέσιµα τα οποία παραµένουν στην κατοχή των 

εθνικών κεντρικών τραπεζών µετά τις µεταβιβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 καθώς και οι 

συναλλαγές των κρατών µελών που διενεργούνται µε τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε 

συνάλλαγµα, εφόσον υπερβαίνουν ένα όριο που θα καθορισθεί στα πλαίσια της παραγράφου 3, 

υπόκεινται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειµένου να διασφαλίζεται η 

συνοχή µε τη νοµισµατική πολιτική και την πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών της Ένωσης. 
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3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό τη διευκόλυνση των εν 

λόγω πράξεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

Κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος 

των εθνικών κεντρικών τραπεζών 

 

1. Το εισόδηµα που συγκεντρώνουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών, εφεξής ονοµαζόµενο «νοµισµατικό εισόδηµα», κατανέµεται κατά το τέλος κάθε 

οικονοµικού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 

2. Το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας ισούται µε το 

ετήσιο εισόδηµα το οποίο της αποφέρουν τα στοιχεία του ενεργητικού που έχει στην κατοχή της 

έναντι των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις 

καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων. Τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού προσδιορίζονται από τις 

εθνικές κεντρικές τράπεζες σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

 

3. Εφόσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει, µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου της 

οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, ότι οι δοµές του ισολογισµού των εθνικών κεντρικών 

τραπεζών δεν επιτρέπουν την εφαρµογή της παραγράφου 2, µπορεί να αποφασίσει, µε ειδική 

πλειοψηφία, ότι, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, το νοµισµατικό εισόδηµα θα 

υπολογίζεται σύµφωνα µε άλλη µέθοδο για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία. 

 

4. Από το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας αφαιρείται 

ποσό το οποίο αντιστοιχεί µε τους τόκους που καταβάλλει η εν λόγω κεντρική τράπεζα επί των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων σύµφωνα µε το 

άρθρο 19. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει να αποζηµιώνει τις εθνικές κεντρικές τράπεζες για 

τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται κατά την έκδοση των τραπεζογραµµατίων ή, σε έκτακτες 

περιπτώσεις, για ειδικές ζηµίες που αφορούν πράξεις νοµισµατικής πολιτικής τις οποίες διενεργούν 

για λογαριασµό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. Η αποζηµίωση καταβάλλεται 

υπό µορφή που κρίνεται κατάλληλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα ποσά αυτά µπορούν να 

συµψηφίζονται µε το νοµισµατικό εισόδηµα των εθνικών κεντρικών τραπεζών. 

 

5. Το συνολικό ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών 

κατανέµεται µεταξύ τους κατ’ αναλογία προς τα καταβεβληµένα µερίδια συµµετοχής τους στο 

κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µε την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων που λαµβάνει 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 33, παράγραφος 2. 

 

6. Ο συµψηφισµός και ο διακανονισµός των υπολοίπων που προέρχονται από την κατανοµή του 

νοµισµατικού εισοδήµατος πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύµφωνα 

µε τις κατευθυντήριες γραµµές που καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει όλα τα υπόλοιπα µέτρα που είναι αναγκαία για την 

εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 

Κατανοµή των καθαρών κερδών και ζηµιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

1. Τα καθαρά κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µεταβιβάζονται µε την ακόλουθη 

σειρά :  

 

α) ένα ποσό το οποίο καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

20% του καθαρού κέρδους, µεταβιβάζεται στα γενικά αποθεµατικά µε ανώτατο όριο το 100% 

του κεφαλαίου, 
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β) το υπόλοιπο καθαρό κέρδος διανέµεται µεταξύ των µεριδιούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, κατ’ αναλογία προς τα καταβεβληµένα µερίδιά τους. 

 

2. Σε περίπτωση ζηµίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ζηµία αυτή µπορεί να 

καλυφθεί από το γενικό αποθεµατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και, εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

από το νοµισµατικό εισόδηµα του αντίστοιχου οικονοµικού έτους, κατ’ αναλογία και µέχρι το ύψος 

των ποσών που κατανέµονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες σύµφωνα µε το άρθρο 32, 

παράγραφος 5. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

 

ΓΕNΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

 

Nοµικές πράξεις 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-190 του Συντάγµατος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει :  

 

α) ευρωπαϊκούς κανονισµούς αναγκαίους προς εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο 

άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α), στο άρθρο 19, παράγραφος 1, στο άρθρο 22 ή στο άρθρο 

25, παράγραφος 2, του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους 

ευρωπαϊκούς κανονισµούς και αποφάσεις του άρθρου 41, 
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β) ευρωπαϊκές αποφάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών από το Σύνταγµα και το παρόν καταστατικό, 

 

γ) συστάσεις και γνώµες. 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να αποφασίσει να δηµοσιεύει τις ευρωπαϊκές 

αποφάσεις, συστάσεις και γνώµες της. 

 

3. Εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Συµβούλιο µε τη 

διαδικασία του άρθρου 41, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δικαιούται να επιβάλλει πρόστιµα και 

χρηµατικές ποινές στις επιχειρήσεις λόγω µη συµµόρφωσης προς τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς 

και αποφάσεις της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

∆ικαστικός έλεγχος και συναφή θέµατα 

 

1. Οι πράξεις ή παραλείψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπόκεινται σε έλεγχο ή 

ερµηνεία από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που 

καθορίζονται στο Σύνταγµα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να κινήσει δικαστική 

διαδικασία στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που καθορίζονται στο Σύνταγµα. 

 

2. Οι διαφορές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αφενός, και των πιστωτών και 

χρεοφειλετών της ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αφετέρου, εκδικάζονται από τα αρµόδια 

εθνικά δικαστήρια, εκτός από τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπόκειται στο καθεστώς ευθύνης που προβλέπεται στο 

άρθρο ΙΙΙ-431 του Συντάγµατος. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ευθύνονται σύµφωνα µε το οικείο 

εθνικό τους δίκαιο. 

 

4. Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο να αποφαίνεται δυνάµει ρήτρας 

διαιτησίας, περιλαµβανοµένης σε σύµβαση δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει συναφθεί από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή για λογαριασµό της. 

 

5. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προσφύγει στο ∆ικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

6. Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο για διαφορές που αφορούν την 

εκπλήρωση εκ µέρους εθνικής κεντρικής τράπεζας των υποχρεώσεών της εκ του Συντάγµατος και 

του παρόντος καταστατικού. Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι εθνική κεντρική 

τράπεζα έχει αθετήσει υποχρέωσή της εκ του Συντάγµατος και του παρόντος καταστατικού, 

διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη επί του θέµατος αφού δώσει στην ενδιαφερόµενη εθνική 

κεντρική τράπεζα την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Εάν η ενδιαφερόµενη εθνική 

κεντρική τράπεζα δεν συµµορφωθεί µε τη γνώµη εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να προσφύγει στο 

∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

 

Προσωπικό 

 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθορίζει τους 

όρους απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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2. Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο για όλες τις διαφορές µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των υπαλλήλων της εντός των ορίων και υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται µε το καθεστώς που τους διέπει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

 

Επαγγελµατικό απόρρητο 

 

1. Τα µέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

και των εθνικών κεντρικών τραπεζών υποχρεούνται, ακόµη και όταν θα έχουν παύσει να ασκούν τα 

καθήκοντά τους, να µην αποκαλύπτουν πληροφορίες οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται 

από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. 

 

2. Τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που καλύπτονται από νοµικά δεσµευτική 

πράξη της Ένωσης η οποία επιβάλλει υποχρέωση απορρήτου υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

 

∆ικαίωµα υπογραφής 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεσµεύεται νοµίµως έναντι τρίτων από τον πρόεδρο ή δύο µέλη 

της Εκτελεστικής Επιτροπής, ή µε τις υπογραφές δύο µελών του προσωπικού της, δεόντως 

εξουσιοδοτηµένων από τον πρόεδρο να υπογράφουν εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 
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ΑΡΘΡΟ 39 

 

Προνόµια και ασυλίες 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απολαύει στην επικράτεια των κρατών µελών των αναγκαίων 

προνοµίων και ασυλιών για την εκπλήρωση της αποστολής της, υπό τους όρους που καθορίζονται 

στο Πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

 

Απλοποιηµένη διαδικασία τροποποίησης 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-187, παράγραφος 5, του Συντάγµατος, το άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 

και 3, τα άρθρα 17 και 18, το άρθρο 19, παράγραφος 1, τα άρθρα 22, 23, 24 και 26, το άρθρο 32, 

παράγραφοι 2, 3, 4 και 6, το άρθρο 33, παράγραφος 1, στοιχείο α), και το άρθρο 36 του παρόντος 

καταστατικού µπορούν να τροποποιούνται µε ευρωπαϊκό νόµο : 

 

α) είτε µετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, 

 

β) είτε µετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διαβούλευση µε την 

Επιτροπή. 
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2. Το άρθρο 10, παράγραφος 2, µπορεί να τροποποιηθεί µε ευρωπαϊκή απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται οµόφωνα είτε µετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, είτε µετά 

από σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ µόνο µετά την έγκρισή τους από τα 

κράτη µέλη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. 

 

3. Οι συστάσεις που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βάσει του παρόντος άρθρου 

απαιτούν οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

Συµπληρωµατικές ρυθµίσεις 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-187, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, το Συµβούλιο εκδίδει 

ευρωπαϊκούς κανονισµούς και αποφάσεις για τη θέσπιση των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 

4, το άρθρο 5, παράγραφος 4, στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 20, στο άρθρο 28, 

παράγραφος 1, στο άρθρο 29, παράγραφος 2, στο άρθρο 30, παράγραφος 4, και στο άρθρο 34, 

παράγραφος 3, του παρόντος καταστατικού. Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο : 

 

α) είτε µετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, 

 

β) είτε µετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διαβούλευση µε την 

Επιτροπή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 42 

 

Γενικές διατάξεις 

 

1. Η παρέκκλιση που αναφέρει το άρθρο ΙΙΙ-197, παράγραφος 1, του Συντάγµατος συνεπάγεται 

ότι τα ακόλουθα άρθρα του παρόντος καταστατικού δεν δηµιουργούν δικαιώµατα και δεν 

επιβάλλουν υποχρεώσεις για το κράτος µέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση : τα άρθρα 3 και 6, το 

άρθρο 9, παράγραφος 2, το άρθρο 12, παράγραφος 1, το άρθρο 14, παράγραφος 3, τα άρθρα 16, 18, 

19, 20, 22 και 23, το άρθρο 26, παράγραφος 2, τα άρθρα 27, 30, 31, 32, 33, 34 και 50. 

 

2. Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια 

του άρθρου ΙΙΙ-197, παράγραφος 1, του Συντάγµατος, διατηρούν τις εξουσίες τους στον τοµέα της 

νοµισµατικής πολιτικής σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο. 

 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-197 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του Συντάγµατος, το άρθρο 3, 

το άρθρο 11, παράγραφος 2, και το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού, ως «κράτη µέλη» 

νοούνται τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ. 

 

4. Στο άρθρο 9, παράγραφος 2, στο άρθρο 10, παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 12, 

παράγραφος 1, στα άρθρα 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 και 32, στο άρθρο 33, παράγραφος 2, και 

στο άρθρο 50 ως «εθνικές κεντρικές τράπεζες» νοούνται οι κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών 

µε νόµισµα το ευρώ. 
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5. Στο άρθρο 10, παράγραφος 3, και στο άρθρο 33, παράγραφος 1, ως «µεριδιούχοι» νοούνται οι 

εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ. 

 

6. Στο άρθρο 10, παράγραφος 3, και στο άρθρο 30, παράγραφος 2, ως «εγγεγραµµένο 

κεφάλαιο» νοείται το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο οποίο έχουν εγγραφεί οι 

εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

 

Μεταβατικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλαµβάνει τα παλαιά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Ιδρύµατος που ορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ-199, παράγραφος 2, του Συντάγµατος, τα 

οποία πρέπει να συνεχίσουν να ασκούνται µετά την εισαγωγή του ευρώ, λόγω των παρεκκλίσεων 

που ισχύουν για ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει συµβουλές κατά την προετοιµασία της κατάργησης των 

παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-198 του Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

Το Γενικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-187, παράγραφος 3, του Συντάγµατος, το Γενικό 

Συµβούλιο συγκροτείται ως τρίτο όργανο λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 
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2. Το Γενικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Τα λοιπά µέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής µπορούν να συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις συνεδριάσεις του 

Γενικού Συµβουλίου. 

 

3. Οι αρµοδιότητες του Γενικού Συµβουλίου απαριθµούνται εξαντλητικά στο άρθρο 46. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 45 

 

Λειτουργία του Γενικού Συµβουλίου 

 

1. Ο πρόεδρος ή, εν απουσία του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

προεδρεύει του Γενικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

2. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου και ένα µέλος της Επιτροπής µπορούν να συµµετέχουν, χωρίς 

δικαίωµα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου. 

 

3. Ο πρόεδρος προετοιµάζει τις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου. 

 

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12, παράγραφος 3, το Γενικό Συµβούλιο θεσπίζει τον 

εσωτερικό του κανονισµό. 

 

5. Η γραµµατεία του Γενικού Συµβουλίου εξασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. 
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ΑΡΘΡΟ 46 

 

Αρµοδιότητες του Γενικού Συµβουλίου 

 

1. Το Γενικό Συµβούλιο :  

 

α) ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 43,  

 

β) συµβάλλει στις συµβουλευτικές λειτουργίες που ορίζονται στο άρθρο 4 και το άρθρο 25 

παράγραφος 1. 

 

2. Το Γενικό Συµβούλιο συµβάλλει : 

 

α) στη συλλογή των στατιστικών πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, 

 

β) στην κατάρτιση των εκθέσεων σχετικά µε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, 

 

γ) στη θέσπιση των κανόνων που είναι αναγκαίοι για την εφαρµογή του άρθρου 26, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4, 

 

δ) στη λήψη όλων των άλλων µέτρων που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου 29, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4, 

 

ε) στον καθορισµό των όρων απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36. 

 

3. Το Γενικό Συµβούλιο συµβάλλει στις αναγκαίες προετοιµασίες για τον αµετάκλητο 

καθορισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων των κρατών µελών για τα οποία 

ισχύει παρέκκλιση έναντι του ευρώ, όπως προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-198, παράγραφος 3, του 

Συντάγµατος. 
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4. Το Γενικό Συµβούλιο ενηµερώνεται από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

σχετικά µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

 

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά µε το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 29, σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα αποδίδεται στάθµιση στην κλείδα 

κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά παρέκκλιση 

από το άρθρο 28, παράγραφος 3, οι κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών για τα οποία ισχύει 

παρέκκλιση δεν καταβάλλουν το εγγεγραµµένο τους κεφάλαιο εκτός εάν το Γενικό Συµβούλιο 

αποφασίσει, µε ειδική πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 

εγγεγραµµένου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τουλάχιστον το ήµισυ των 

µεριδιούχων, ότι πρέπει να καταβληθεί ένα ελάχιστο ποσοστό ως συµβολή στις δαπάνες 

λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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ΑΡΘΡΟ 48 

 

Καθυστερηµένη καταβολή του κεφαλαίου, των τακτικών αποθεµατικών  

και των προβλέψεων αποθεµατικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

1. Η κεντρική τράπεζα κράτους µέλους του οποίου καταργήθηκε η παρέκκλιση καταβάλλει το 

µερίδιό της στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ίδια έκταση 

όπως και οι κεντρικές τράπεζες των άλλων κρατών µελών που έχουν ως νόµισµα το ευρώ, και 

µεταβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συναλλαγµατικά διαθέσιµα σύµφωνα µε το 

άρθρο 30, παράγραφος 1. Το µεταβιβαστέο ποσό ορίζεται ως το γινόµενο της αξίας σε ευρώ, 

υπολογιζόµενης σε τρέχουσες τιµές, των συναλλαγµατικών διαθεσίµων που έχουν ήδη 

µεταβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύµφωνα µε το άρθρο 30, παράγραφος 1, επί 

τον λόγο του αριθµού µεριδίων για τα οποία έχει εγγραφεί η εν λόγω εθνική κεντρική τράπεζα προς 

τον αριθµό µεριδίων τα οποία έχουν ήδη καταβάλει οι άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες.  

 

2. Επιπλέον της καταβολής της παραγράφου 1, η εν λόγω εθνική κεντρική τράπεζα εισφέρει στα 

αποθεµατικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στις προβλέψεις αποθεµατικών, καθώς και 

στο ποσό που αποµένει να πιστωθεί στα αποθεµατικά και στους λογαριασµούς σύµφωνα µε το 

υπόλοιπο του λογαριασµού κερδών και ζηµιών της 31ης ∆εκεµβρίου του έτους που προηγείται της 

κατάργησης της παρέκκλισης. Το καταβλητέο ποσό καθορίζεται ως το γινόµενο του ποσού των 

αποθεµατικών, όπως ορίζεται ανωτέρω και περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο ισολογισµό της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επί τον λόγο του αριθµού µεριδίων για τα οποία έχει εγγραφεί η 

εν λόγω κεντρική τράπεζα προς τον αριθµό µεριδίων τα οποία έχουν ήδη καταβάλει οι άλλες 

κεντρικές τράπεζες. 
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3. Όταν µία ή περισσότερες χώρες καθίστανται κράτη µέλη της ΄Ενωσης και οι αντίστοιχες 

εθνικές κεντρικές τους τράπεζες εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, 

αυξάνονται αυτοµάτως το εγγεγραµµένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το 

όριο του ποσού συναλλαγµατικών διαθεσίµων που µπορούν να µεταβιβασθούν στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Το ποσό της αύξησης ορίζεται ως το γινόµενο των τότε ισχυόντων αντίστοιχων 

ποσών επί τον λόγο της στάθµισης των νεοεισερχοµένων εθνικών κεντρικών τραπεζών προς τη 

στάθµιση των εθνικών κεντρικών τραπεζών που είναι ήδη µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών, εντός της διευρυµένης κλείδας κατανοµής. Η στάθµιση κάθε εθνικής 

κεντρικής τράπεζας στην κλείδα κατανοµής υπολογίζεται κατ’ αναλογία προς το άρθρο 29, 

παράγραφος 1, και τηρουµένου του άρθρου 29, παράγραφος 2. Χρησιµοποιούνται οι ίδιες περίοδοι 

αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία µε τις εφαρµοσθείσες για την τελευταία πενταετή 

αναπροσαρµογή της στάθµισης βάσει του άρθρου 29, παράγραφος 3. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 49 

 

Παρέκκλιση από το άρθρο 32 

 

1. Εάν, µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει ότι η 

εφαρµογή του άρθρου 32 συνεπάγεται σηµαντικές µεταβολές στις σχετικές εισοδηµατικές θέσεις 

των εθνικών κεντρικών τραπεζών, το εισόδηµα που κατανέµεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 

µειώνεται κατά ενιαίο ποσοστό το οποίο δεν υπερβαίνει το 60% κατά το πρώτο οικονοµικό έτος 

µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου και µειώνεται κατά 12 ποσοστιαίες µονάδες τουλάχιστο σε 

κάθε επόµενο οικονοµικό έτος. 

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για περισσότερα από πέντε οικονοµικά έτη µετά την 

έναρξη του τρίτου σταδίου. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 89 von 381



 

Constitution/P4/el 43 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

 

Ανταλλαγή τραπεζογραµµατίων εκπεφρασµένων σε νοµίσµατα των κρατών µελών 

 

Μετά τον αµετάκλητο καθορισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-198, 

παράγραφος 3, του Συντάγµατος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να 

εξασφαλίσει ότι τα τραπεζογραµµάτια που εκφράζονται σε νοµίσµατα των κρατών µελών µε 

αµετάκλητα καθορισµένες ισοτιµίες ανταλλάσσονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην 

αντίστοιχη άρτια ισοτιµία τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 51 

 

Εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων 

 

Οι διατάξεις των άρθρων 42 έως 47 έχουν εφαρµογή σε κράτη µέλη για τα οποία ισχύει 

παρέκκλιση και για όσο διάστηµα υπάρχουν κράτη µέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση. 
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5. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που 

προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-393 του Συντάγµατος, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην οποία αναφέρεται το άρθρο ΙΙΙ-393 του Συντάγµατος, 

καλουµένη εφεξής «Τράπεζα», συγκροτείται και ασκεί τα καθήκοντα και τη δραστηριότητά της 

σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το παρόν καταστατικό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Η αποστολή της Τράπεζας ορίζεται από το άρθρο ΙΙΙ-394 του Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-393 του Συντάγµατος, τα µέλη της Τράπεζας είναι τα κράτη µέλη. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

 

1. Η Τράπεζα έχει κεφάλαιο 163 653 737 000 ευρώ, το οποίο αναλαµβάνεται από τα κράτη 

µέλη κατά τα ακόλουθα ποσά : 

 

Γερµανία 26 649 532 500 

Γαλλία 26 649 532 500 

Ιταλία 26 649 532 500 

Ηνωµένο Βασίλειο 26 649 532 500 

Ισπανία 15 989 719 500 

Βέλγιο 7 387 065 000 

Κάτω Χώρες 7 387 065 000 

Σουηδία 4 900 585 500 

∆ανία 3 740 283 000 

Αυστρία 3 666 973 500 

Πολωνία 3 411 263 500 

Φινλανδία 2 106 816 000 

Ελλάδα 2 003 725 500 

Πορτογαλία 1 291 287 000 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 1 258 785 500 

Ουγγαρία 1 190 868 500 

Ιρλανδία   935 070 000 

Σλοβακία   428 490 500 

Σλοβενία   397 815 000 

Λιθουανία   249 617 500 

Λουξεµβούργο   187 015 500 

Κύπρος   183 382 000 

Λεττονία   152 335 000 

Εσθονία   117 640 000 

Μάλτα    69 804 000 
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Τα κράτη µέλη ευθύνονται µόνο µέχρι του ποσού του µεριδίου τους του εγγεγραµµένου και µη 

καταβληθέντος κεφαλαίου. 

 

2. Η εισδοχή νέου µέλους συνεπάγεται αύξηση του εγγεγραµµένου κεφαλαίου που αντιστοιχεί 

στην εισφορά του νέου µέλους. 

 

3. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών δύναται να αποφασίζει οµοφώνως την αύξηση του 

εγγεγραµµένου κεφαλαίου. 

 

4. Το µερίδιο του εγγεγραµµένου κεφαλαίου δεν δύναται να εκχωρηθεί ούτε να ενεχυριασθεί 

και δεν υπόκειται σε κατάσχεση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

1. Το εγγεγραµµένο κεφάλαιο καταβάλλεται από τα κράτη µέλη µέχρι του 5% κατά µέσο όρο 

των οριζοµένων στο άρθρο 4, παράγραφος 1, ποσών. 

 

2. Σε περίπτωση αυξήσεως του εγγεγραµµένου κεφαλαίου, το Συµβούλιο των ∆ιοικητών 

καθορίζει οµοφώνως το ποσοστό που πρέπει να καταβληθεί καθώς και τον τρόπο καταβολής. Οι 

καταβολές σε µετρητά πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σε ευρώ. 

 

3. Το διοικητικό συµβούλιο δύναται να απαιτήσει την καταβολή του υπολοίπου του 

εγγεγραµµένου κεφαλαίου, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο για να αντιµετωπίσει η Τράπεζα τις 

υποχρεώσεις της. 

 

Η καταβολή πραγµατοποιείται αναλόγως του µεριδίου του εγγεγραµµένου από κάθε κράτος µέλος 

κεφαλαίου. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

Η Τράπεζα διοικείται και διευθύνεται από Συµβούλιο ∆ιοικητών, διοικητικό συµβούλιο και 

διευθύνουσα επιτροπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

1. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών αποτελείται από Υπουργούς οριζοµένους από τα κράτη µέλη. 

 

2. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις σχετικά µε την πιστωτική 

πολιτική της Τράπεζας, σύµφωνα µε τους στόχους της Ένωσης. 

 

Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών φροντίζει για την εφαρµογή των κατευθύνσεων αυτών. 

 

3. Επιπλέον, το Συµβούλιο των ∆ιοικητών : 

 

α) αποφασίζει για την αύξηση του αναληφθέντος κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 4, 

παράγραφος 3, και το άρθρο 5, παράγραφος 2, 

 

β) καθορίζει, για τους σκοπούς του άρθρου 9, παράγραφος 1, τις αρχές που εφαρµόζονται στις 

πράξεις χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της αποστολής της Τράπεζας, 

 

γ) ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 11 σχετικά µε τον διορισµό και την 

αυτοδικαία απαλλαγή από τα καθήκοντα των µελών του διοικητικού συµβουλίου και της 

διευθύνουσας επιτροπής, καθώς και τις εξουσίες που προβλέπονται από το άρθρο 11, 

παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, 
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δ) αποφασίζει σχετικά µε τη χρηµατοδότηση επενδυτικών πράξεων που πρόκειται να 

πραγµατοποιηθούν εν όλω ή εν µέρει εκτός του εδάφους των κρατών µελών, σύµφωνα µε το 

άρθρο 16, παράγραφος 1, 

 

ε) εγκρίνει την ετήσια έκθεση που συντάσσει το διοικητικό συµβούλιο, 

 

στ) εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισµό καθώς και τον λογαριασµό κερδών και ζηµιών, 

 

ζ) εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό της Τράπεζας, 

 

η) ασκεί τις λοιπές εξουσίες και αρµοδιότητες οι οποίες του απονέµονται ρητά µε το παρόν 

καταστατικό. 

 

4. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών µπορεί να λαµβάνει, οµοφώνως, στο πλαίσιο του Συντάγµατος 

και του παρόντος καταστατικού, κάθε απόφαση σχετική µε την αναστολή της δραστηριότητας της 

Τράπεζας και την ενδεχόµενη εκκαθάρισή της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του Συµβουλίου των 

∆ιοικητών λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των µελών του. Η πλειοψηφία αυτή πρέπει να 

αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 50% του εγγεγραµµένου κεφαλαίου. 

 

Η ειδική πλειοψηφία, απαιτεί τη συγκέντρωση δεκαοκτώ ψήφων και ποσοστού 68% του 

εγγεγραµµένου κεφαλαίου. 

 

2. Τυχόν αποχή των παρόντων ή εκπροσωπουµένων µελών δεν εµποδίζει τη λήψη των 

αποφάσεων οι οποίες απαιτούν οµοφωνία. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

 

1. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει για την παροχή χρηµατοδοτήσεων, ιδίως υπό µορφή 

πιστώσεων και εγγυήσεων, και τη σύναψη δανείων, ορίζει τα επιτόκια των δανείων, καθώς και τις 

προµήθειες και λοιπές επιβαρύνσεις. ∆ύναται να µεταβιβάζει, µε απόφαση η οποία λαµβάνεται µε 

ειδική πλειοψηφία, ορισµένες από τις αρµοδιότητές του στη διευθύνουσα επιτροπή. Καθορίζει τους 

όρους και τις διαδικασίες της µεταβίβασης αυτής, επιβλέπει δε την εκτέλεσή της. 

 

Το διοικητικό συµβούλιο ελέγχει την ορθή διαχείριση της Τράπεζας και διασφαλίζει ότι η 

διαχείριση της Τράπεζας είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα και το παρόν καταστατικό και µε τις 

γενικές οδηγίες του Συµβουλίου των ∆ιοικητών. 

 

Κατά τη λήξη της οικονοµικής χρήσεως, υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο των ∆ιοικητών και τη 

δηµοσιεύει αφού εγκριθεί. 

 

2. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από είκοσι έξι τακτικά και δεκαέξι αναπληρωµατικά 

µέλη. 

 

Τα τακτικά µέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών. Κάθε 

κράτος µέλος ορίζει από ένα µέλος καθώς επίσης και η Επιτροπή. 

 

Τα αναπληρωµατικά µέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών ως 

εξής : 

 

− δύο αναπληρωµατικά µέλη οριζόµενα από την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, 

 

− δύο αναπληρωµατικά µέλη οριζόµενα από τη Γαλλική ∆ηµοκρατία, 
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− δύο αναπληρωµατικά µέλη οριζόµενα από την Ιταλική ∆ηµοκρατία, 

 

− δύο αναπληρωµατικά µέλη οριζόµενα από το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και 

Βορείου Ιρλανδίας, 

 

− ένα αναπληρωµατικό µέλος οριζόµενο µε κοινή συµφωνία από το Βασίλειο της Ισπανίας και 

την Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, 

 

− ένα αναπληρωµατικό µέλος οριζόµενο µε κοινή συµφωνία από το Βασίλειο του Βελγίου, το 

Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, 

 

− ένα αναπληρωµατικό µέλος οριζόµενο µε κοινή συµφωνία από το Βασίλειο της ∆ανίας, την 

Ελληνική ∆ηµοκρατία και την Ιρλανδία, 

 

− ένα αναπληρωµατικό µέλος οριζόµενο µε κοινή συµφωνία από τη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας, 

τη ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

 

− τρία αναπληρωµατικά µέλη οριζόµενα µε κοινή συµφωνία από την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη 

∆ηµοκρατία της Εσθονίας, την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, τη ∆ηµοκρατία της Λεττονίας, τη 

∆ηµοκρατία της Λιθουανίας, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας, τη 

∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας και τη ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας. 

 

− ένα αναπληρωµατικό µέλος οριζόµενο από την Επιτροπή. 

 

Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει έξι εµπειρογνώµονες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωµα ψήφου : τρεις 

ως τακτικά µέλη και τρεις ως αναπληρωτές. 

 

Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωµατικών µελών είναι ανανεώσιµη. 
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Ο εσωτερικός κανονισµός ορίζει τις διαδικασίες συµµετοχής στις συνεδριάσεις του διοικητικού 

συµβουλίου και θεσπίζει τις διατάξεις που εφαρµόζονται στα αναπληρωµατικά µέλη καθώς και 

στους εκλεγµένους εµπειρογνώµονες. 

 

Ο πρόεδρος ή, εν απουσία του, ένας από τους αντιπροέδρους της διευθύνουσας επιτροπής, 

προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου χωρίς να λαµβάνει µέρος στην 

ψηφοφορία. 

 

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου επιλέγονται µεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη 

εχέγγυα ανεξαρτησίας και ικανοτήτων. Είναι υπεύθυνοι µόνο έναντι της Τράπεζας. 

 

3. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών, µε ειδική πλειοψηφία, δύναται να απαλλάξει αυτοδικαίως από 

τα καθήκοντά του τακτικό µέλος, µόνο στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων του. 

 

Η µη έγκριση της ετησίας εκθέσεως συνεπάγεται παραίτηση του διοικητικού συµβουλίου. 

 

4. Σε περίπτωση που θέση καθίσταται κενή, λόγω θανάτου ή παραιτήσεως, απαλλαγής από τα 

καθήκοντα ή συλλογικής παραιτήσεως, γίνεται αναπλήρωση σύµφωνα µε τους κανόνες που 

ορίζονται στην παράγραφο 2. Εκτός από γενικές ανανεώσεις, τα µέλη αντικαθίστανται για το 

υπόλοιπο της θητείας τους. 

 

5. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών καθορίζει την αµοιβή των µελών του διοικητικού συµβουλίου 

και ορίζει τα τυχόν ασυµβίβαστα µε τα καθήκοντα του τακτικού και του αναπληρωµατικού µέλους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

1. Κάθε τακτικό µέλος διαθέτει µία ψήφο στο διοικητικό συµβούλιο. ∆ύναται σε κάθε 

περίπτωση να ψηφίζει µε πληρεξούσιο σύµφωνα µε τους όρους του εσωτερικού κανονισµού της 

Τράπεζας. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 99 von 381



 

Constitution/P5/el 10 

 

2. Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του διοικητικού 

συµβουλίου λαµβάνονται από το ένα τρίτο τουλάχιστον των µελών του συµβουλίου που έχουν 

δικαίωµα ψήφου, εφόσον το ποσοστό αυτό εκπροσωπεί τουλάχιστον το 50% του εγγεγραµµένου 

κεφαλαίου. Η ειδική πλειοψηφία απαιτεί τη συγκέντρωση δεκαοκτώ ψήφων και ποσοστού 68% του 

εγγεγραµµένου κεφαλαίου. Ο εσωτερικός κανονισµός της Τράπεζας ορίζει την απαραίτητη απαρτία 

για το έγκυρο των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

1. Η διευθύνουσα επιτροπή αποτελείται από έναν πρόεδρο και οκτώ αντιπροέδρους που 

διορίζονται για περίοδο έξι ετών από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών µετά από πρόταση του 

διοικητικού συµβουλίου. Η θητεία τους είναι ανανεώσιµη. 

 

Το διοικητικό συµβούλιο µε οµόφωνη απόφαση µπορεί να τροποποιήσει τον αριθµό των µελών της 

διευθύνουσας επιτροπής. 

 

2. Μετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, το 

Συµβούλιο των ∆ιοικητών, µε ειδική πλειοψηφία, δύναται να απαλλάξει αυτοδικαίως τα µέλη της 

διευθύνουσας επιτροπής από τα καθήκοντά τους. 

 

3. Η διευθύνουσα επιτροπή διασφαλίζει την τρέχουσα διαχείριση της Τράπεζας, υπό την 

εποπτεία του προέδρου και υπό τον έλεγχο του διοικητικού συµβουλίου. 

 

Η διευθύνουσα επιτροπή προετοιµάζει τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, ειδικότερα σε 

ό,τι αφορά τη σύναψη δανείων και την παροχή χρηµατοδοτήσεων, ιδίως υπό µορφή πιστώσεων και 

εγγυήσεων. ∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. 
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4. Η διευθύνουσα επιτροπή διατυπώνει µε πλειοψηφία τις γνώµες της επί των προτάσεων 

σύναψης δανείων και παροχής χρηµατοδοτήσεων, ιδίως υπό µορφή πιστώσεων και εγγυήσεων. 

 

5. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών ορίζει την αµοιβή των µελών της διευθύνουσας επιτροπής και 

προσδιορίζει τα ασυµβίβαστα µε τα καθήκοντά τους. 

 

6. Ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύµατος ένας από τους αντιπροέδρους, αντιπροσωπεύει την 

Τράπεζα δικαστικώς ή εξωδίκως. 

 

7. Τα µέλη του προσωπικού της Τράπεζας τίθενται υπό την εποπτεία του προέδρου. 

Προσλαµβάνονται και απολύονται από αυτόν. Στην επιλογή του προσωπικού λαµβάνονται υπόψη 

όχι µόνο οι προσωπικές ικανότητες και τα επαγγελµατικά προσόντα, αλλά ακόµη και η δίκαιη 

συµµετοχή των υπηκόων των κρατών µελών. Ο εσωτερικός κανονισµός ορίζει το όργανο το οποίο 

είναι αρµόδιο για τη θέσπιση των εφαρµοστέων στο προσωπικό διατάξεων. 

 

8. Η διευθύνουσα επιτροπή και το προσωπικό της Τράπεζας είναι υπεύθυνοι µόνον έναντι της 

Τράπεζας και ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη ανεξαρτησία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

1. Επιτροπή, αποτελούµενη από έξι µέλη που διορίζονται από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών 

αναλόγως των ικανοτήτων τους, ελέγχει ότι οι δραστηριότητες της Τράπεζας είναι σύµφωνες προς 

τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των λογαριασµών της 

Τράπεζας. 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 101 von 381



 

Constitution/P5/el 12 

 

2. Η επιτροπή της παραγράφου 1 εξετάζει ετησίως την κανονικότητα των πράξεων και των 

λογιστικών βιβλίων της Τράπεζας. Για τον σκοπό αυτό, ελέγχει ότι οι πράξεις της Τράπεζας 

πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται από το παρόν 

καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισµό. 

 

3. Η επιτροπή της παραγράφου 1 βεβαιώνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και κάθε 

οικονοµική πληροφορία η οποία περιέχεται στους ετήσιους λογαριασµούς που καταρτίζονται από 

το διοικητικό συµβούλιο, απεικονίζουν πιστά την οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας, όσον 

αφορά τόσο τα στοιχεία του ενεργητικού όσο και τα στοιχεία του παθητικού, καθώς και τα 

αποτελέσµατα των πράξεών της και τις ταµειακές ροές κατά το υπό εξέταση οικονοµικό έτος. 

 

4. Ο εσωτερικός κανονισµός προσδιορίζει τα επαγγελµατικά προσόντα τα οποία πρέπει να 

διαθέτουν τα µέλη της επιτροπής της παραγράφου 1 και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες 

άσκησης της δραστηριότητας της επιτροπής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Η Τράπεζα επικοινωνεί µε κάθε κράτος µέλος µέσω της αρχής που αυτό ορίζει. Κατά την εκτέλεση 

των χρηµατοδοτικών πράξεων προσφεύγει στην εθνική κεντρική τράπεζα του οικείου κράτους 

µέλους ή σε άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς που το κράτος αυτό έχει εγκρίνει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

1. Η Τράπεζα συνεργάζεται µε όλους τους διεθνείς οργανισµούς που ασκούν δραστηριότητα σε 

τοµείς ανάλογους µε τους δικούς της. 

 

2. Η Τράπεζα επιζητεί κάθε ωφέλιµη επαφή, µε σκοπό να συνεργασθεί µε τραπεζικούς και 

χρηµατοδοτικούς οργανισµούς χωρών στις οποίες επεκτείνει τις εργασίες της. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

 

Κατ’ αίτηση κράτους µέλους ή της Επιτροπής ή αυτεπαγγέλτως, το Συµβούλιο των ∆ιοικητών 

ερµηνεύει ή συµπληρώνει, στο πλαίσιο των όρων υπό τους οποίους εξεδόθησαν, τις κατευθύνσεις 

τις οποίες ορίζει σύµφωνα µε το άρθρο 7. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

1. Στο πλαίσιο της αποστολής που ορίζει το άρθρο ΙΙΙ-394 του Συντάγµατος, η Τράπεζα χορηγεί 

χρηµατοδοτήσεις, ιδίως υπό µορφή πιστώσεων και εγγυήσεων, στα µέλη της ή σε ιδιωτικές ή 

δηµόσιες επιχειρήσεις για επενδύσεις που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στα ευρωπαϊκά εδάφη 

των κρατών µελών, εφόσον δεν παρέχονται µε λογικούς όρους κεφάλαια από άλλες πηγές. 

 

Εντούτοις, µε απόφαση την οποία λαµβάνει µε ειδική πλειοψηφία το Συµβούλιο των ∆ιοικητών, 

µετά από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου, η Τράπεζα δύναται να χορηγεί χρηµατοδοτήσεις 

για επενδύσεις που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν ολικά ή µερικά εκτός των ευρωπαϊκών εδαφών 

των κρατών µελών. 

 

2. Η χορήγηση δανείων εξαρτάται, κατά το δυνατόν, από τη χρησιµοποίηση και άλλων µέσων 

χρηµατοδοτήσεως. 

 

3. Όταν χορηγείται δάνειο σε επιχείρηση ή σε φορέα εκτός από κράτος µέλος, η Τράπεζα 

εξαρτά τη χορήγηση του δανείου τούτου είτε από την εγγύηση του κράτους µέλους στο έδαφος του 

οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επένδυση, είτε από επαρκείς εγγυήσεις ή από την οικονοµική 

ευρωστία του οφειλέτη. 
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Επιπλέον, στο πλαίσιο των αρχών που καθορίζονται από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών σύµφωνα µε 

το άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β), και εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των πράξεων που 

προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-394 του Συντάγµατος, το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική 

πλειοψηφία τους όρους και τις διαδικασίες χορήγησης οποιασδήποτε χρηµατοδότησης η οποία 

παρουσιάζει ειδικά χαρακτηριστικά κινδύνου και θεωρείται ως εκ τούτου ειδική δραστηριότητα. 

 

4. Η Τράπεζα δύναται να εγγυάται δάνεια που συνάπτονται από δηµόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή από άλλους φορείς για την εκτέλεση των εργασιών των προβλεποµένων στο 

άρθρο ΙΙΙ-394 του Συντάγµατος. 

 

5. Το συνολικό τρέχον ύψος των δανείων και εγγυήσεων που η Τράπεζα χορηγεί δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 250% του ποσού του εγγεγραµµένου κεφαλαίου, των αποθεµατικών, των 

προβλέψεων οι οποίες δεν έχουν διατεθεί, και του πλεονάσµατος του λογαριασµού κερδών και 

ζηµιών. Το σωρευτικό ποσό των εν λόγω θέσεων υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί ποσό ίσο προς το 

εγγεγραµµένο κεφάλαιο, είτε έχει καταβληθεί είτε όχι, για οιαδήποτε συµµετοχή της Τράπεζας. 

 

Το ποσό που καταβάλλεται για τις συµµετοχές της Τράπεζας δεν δύναται σε καµία περίπτωση να 

υπερβαίνει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού του κεφαλαίου της, των αποθεµατικών της, των 

προβλέψεων που δεν έχουν διατεθεί καθώς και του πλεονάσµατος του λογαριασµού κερδών και 

ζηµιών. 

 

Κατ’ εξαίρεση, οι ειδικές δραστηριότητες της Τράπεζας, όπως αποφασίζονται από το Συµβούλιο 

των ∆ιοικητών και το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 3, αποτελούν αντικείµενο 

ειδικής χρηµατοδότησης από τα αποθεµατικά. 

 

Η παρούσα παράγραφος έχει επίσης εφαρµογή στους ενοποιηµένους λογαριασµούς της Τράπεζας. 

 

6. Η Τράπεζα εξασφαλίζεται κατά του συναλλαγµατικού κινδύνου περιλαµβάνοντας στις 

συµβάσεις δανείων και εγγυήσεων τις ρήτρες που κρίνει κατάλληλες. 
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ΑΡΘΡΟ 17 

 

1. Τα επιτόκια των δανείων που χορηγεί η Τράπεζα καθώς και οι προµήθειες και οι λοιπές 

επιβαρύνσεις προσαρµόζονται στους όρους που επικρατούν στην κεφαλαιαγορά και υπολογίζονται 

κατά τρόπο ώστε τα έσοδα που προκύπτουν να επιτρέπουν στην Τράπεζα να αντιµετωπίζει τις 

υποχρεώσεις της, να καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους της και να δηµιουργεί αποθεµατικό 

κεφάλαιο σύµφωνα µε το άρθρο 22. 

 

2. Η Τράπεζα δεν χορηγεί µειώσεις επιτοκίων. Στην περίπτωση που λόγω του ειδικού 

χαρακτήρα της χρηµατοδοτούµενης επένδυσης φαίνεται να ενδείκνυται µείωση του επιτοκίου, το 

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ή τρίτος οργανισµός δύναται να χορηγήσει µειώσεις επιτοκίου, κατά 

το µέτρο που η χορήγησή τους συµβιβάζεται µε τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ-167 του 

Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

Κατά τις χρηµατοδοτικές της συναλλαγές, η Τράπεζα τηρεί τις εξής αρχές. 

 

1. Φροντίζει ώστε τα κεφάλαιά της να χρησιµοποιούνται κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο 

προς το συµφέρον της Ένωσης. 

 

∆ύναται να χορηγεί δάνεια ή να εγγυάται δάνεια µόνο όταν : 

 

α) η εξυπηρέτηση τόκων και αποσβέσεως του κεφαλαίου εξασφαλίζεται από τα κέρδη 

εκµεταλλεύσεως, στην περίπτωση επενδύσεων που εκτελούνται από επιχειρήσεις του τοµέα 

της παραγωγής ή από υποχρέωση που αναλαµβάνει το κράτος στο οποίο εκτελείται η 

επένδυση, ή στην περίπτωση άλλων επενδύσεων κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, 
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β) η εκτέλεση της επένδυσης συντελεί γενικά στην αύξηση της οικονοµικής παραγωγικότητας 

και ευνοεί την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

2. ∆εν συµµετέχει σε επιχειρήσεις, ούτε αναλαµβάνει καµία ευθύνη στη διαχείρισή τους, εκτός 

εάν η προστασία των δικαιωµάτων της το απαιτεί για να διασφαλίσει την είσπραξη απαιτήσεώς 

της. 

 

Ωστόσο, στο πλαίσιο των αρχών που ορίζονται από το Συµβούλιο των ∆ιοικητών σύµφωνα µε το 

άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β), εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των προβλεποµένων 

στο άρθρο ΙΙΙ-394 του Συντάγµατος πράξεων, το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική 

πλειοψηφία τους όρους και τις διαδικασίες συµµετοχής στο κεφάλαιο εµπορικής επιχείρησης, στο 

βαθµό που αυτό απαιτείται για τη χρηµατοδότηση επένδυσης ή προγράµµατος, κατά γενικό κανόνα 

ως συµπλήρωµα δανείου ή εγγύησης. 

 

3. ∆ύναται να εκχωρεί τις απαιτήσεις της στην κεφαλαιαγορά και, προς τούτο, να απαιτεί από 

τους οφειλέτες της την έκδοση οµολογιών ή άλλων τίτλων. 

 

4. Ούτε η Τράπεζα ούτε τα κράτη µέλη επιβάλλουν όρους βάσει των οποίων τα δανειζόµενα 

ποσά πρέπει να δαπανώνται στο εσωτερικό ορισµένου κράτους µέλους. 

 

5. ∆ύναται να εξαρτά τη χορήγηση δανείων από τη διενέργεια διεθνών διαγωνισµών. 

 

6. ∆εν χρηµατοδοτεί, ούτε ολικά ούτε µερικά, επένδυση στην οποία αντιτίθεται το κράτος µέλος 

στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να εκτελεσθεί η εν λόγω επένδυση. 

 

7. Για να συµπληρώσει τις πιστωτικές της δραστηριότητες, η Τράπεζα δύναται να παρέχει 

υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας, σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζει το 

Συµβούλιο των ∆ιοικητών, µε απόφαση που λαµβάνει µε ειδική πλειοψηφία, και τηρουµένου του 

παρόντος καταστατικού. 
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ΑΡΘΡΟ 19 

 

1. Οποιαδήποτε επιχείρηση ή δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να υποβάλλει αίτηση 

χρηµατοδότησης απευθείας στην Τράπεζα. Αιτήσεις χρηµατοδότησης µπορούν να υποβάλλονται 

επίσης είτε µέσω της Επιτροπής, είτε µέσω του κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου θα 

εκτελεσθεί η επένδυση. 

 

2. Όταν οι αιτήσεις προωθούνται µέσω της Επιτροπής, υποβάλλονται για διατύπωση γνώµης 

στο κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου θα εκτελεσθεί η επένδυση. Όταν προωθούνται µέσω 

του κράτους, υποβάλλονται για διατύπωση γνώµης στην Επιτροπή. Όταν προέρχονται απευθείας 

από επιχείρηση, υποβάλλονται στο οικείο κράτος µέλος και στην Επιτροπή. 

 

Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και η Επιτροπή διατυπώνουν τη γνώµη τους εντός δύο µηνών το 

πολύ. Ελλείψει απαντήσεως εντός της προθεσµίας αυτής, η Τράπεζα δύναται να θεωρήσει ότι δεν 

υπάρχουν αντιρρήσεις κατά της επένδυσης. 

 

3. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει για τις χρηµατοδοτικές πράξεις που του υποβάλλονται 

από τη διευθύνουσα επιτροπή. 

 

4. Η διευθύνουσα επιτροπή εξετάζει εάν οι χρηµατοδοτικές πράξεις που της υποβάλλονται είναι 

σύµφωνες µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και ιδίως µε τις διατάξεις των άρθρων 16 

και 18. Εάν η διευθύνουσα επιτροπή αποφανθεί υπέρ της χρηµατοδότησης, υποβάλλει την 

αντίστοιχη πρόταση στο διοικητικό συµβούλιο. Η διευθύνουσα επιτροπή δύναται να εξαρτά την 

ευνοϊκή της γνώµη από όρους που θεωρεί ουσιώδεις. Εάν η διευθύνουσα επιτροπή αποφανθεί κατά 

της χρηµατοδότησης, υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο τα σχετικά έγγραφα συνοδευόµενα από 

τη γνώµη της. 

 

5. Σε περίπτωση που η γνώµη της διευθύνουσας επιτροπής είναι αρνητική, το διοικητικό 

συµβούλιο δύναται να χορηγήσει την εν λόγω χρηµατοδότηση µόνο µε οµόφωνη απόφασή του. 
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6. Σε περίπτωση που η γνώµη της Επιτροπής είναι αρνητική, το διοικητικό συµβούλιο δύναται 

να εγκρίνει την εν λόγω χρηµατοδότηση µόνο µε οµόφωνη απόφασή του. Το µέλος του διοικητικού 

συµβουλίου που έχει διορισθεί µε υπόδειξη της Επιτροπής απέχει από την ψηφοφορία. 

 

7. Σε περίπτωση που η γνώµη της διευθύνουσας επιτροπής και της Επιτροπής είναι αρνητικές, 

το διοικητικό συµβούλιο δεν δύναται να χορηγήσει την εν λόγω χρηµατοδότηση. 

 

8. Εφόσον για την προστασία των δικαιωµάτων και συµφερόντων της Τράπεζας δικαιολογείται 

αναδιάρθρωση χρηµατοδοτικής πράξης η οποία αφορά επενδύσεις που έχουν εγκριθεί, η 

διευθύνουσα επιτροπή λαµβάνει αµελλητί τα επείγοντα µέτρα τα οποία θεωρεί απαραίτητα, υπό την 

προϋπόθεση ότι ενηµερώνει αµέσως σχετικά το διοικητικό συµβούλιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

1. Η Τράπεζα δανείζεται από τις κεφαλαιαγορές τους αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση 

των σκοπών της. 

 

2. Η Τράπεζα δύναται να δανεισθεί από την κεφαλαιαγορά των κρατών µελών, στο πλαίσιο των 

νοµικών διατάξεων που εφαρµόζονται στις αγορές αυτές. 

 

Οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους για το οποίο ισχύει παρέκκλιση σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-197, 

παράγραφος 1, του Συντάγµατος δεν µπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις εκτός εάν υπάρχουν 

φόβοι σοβαρών διαταραχών στην κεφαλαιαγορά του κράτους αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

 

1. Η Τράπεζα δύναται να χρησιµοποιεί τα ρευστά διαθέσιµα, των οποίων δεν έχει άµεση ανάγκη 

για να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις της, υπό τους κατωτέρω όρους : 

 

α) δύναται να πραγµατοποιεί τοποθετήσεις στις χρηµαταγορές, 

 

β) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφος 2, δύναται να αγοράζει ή να 

πωλεί τίτλους, 

 

γ) δύναται να ενεργεί κάθε άλλη χρηµατοδοτική πράξη σε σχέση µε το αντικείµενό της. 

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23, η Τράπεζα δεν ενεργεί κατά τη διαχείριση 

των τοποθετήσεών της καµία πράξη αρµπιτράζ συναλλάγµατος που δεν είναι άµεσα αναγκαία για 

την εκτέλεση των δανείων της ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε από δάνεια ή 

εγγυήσεις που έχει χορηγήσει. 

 

3. Στους προβλεπόµενους στο παρόν άρθρο τοµείς, η Τράπεζα ενεργεί σε συµφωνία µε τις 

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή µε τις εθνικές κεντρικές τους τράπεζες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

1. Συστήνεται προοδευτικώς αποθεµατικό κεφάλαιο µέχρι ποσοστού 10% του εγγεγραµµένου 

κεφαλαίου. Το διοικητικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη δηµιουργία συµπληρωµατικού 

αποθεµατικού, εάν η κατάσταση των υποχρεώσεων της Τράπεζας το δικαιολογεί. Καθ’ ον χρόνο το 

αποθεµατικό αυτό δεν έχει ολοσχερώς συσταθεί, τροφοδοτείται από : 
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α) τα έσοδα από τόκους δανείων που χορηγεί η Τράπεζα από τα ποσά που καταβάλλουν τα 

κράτη µέλη, βάσει του άρθρου 5, 

 

β) τα έσοδα από τόκους δανείων που χορηγεί η Τράπεζα από τα ποσά που δηµιουργούνται από 

την εξόφληση των δανείων του στοιχείου α), 

 

εφόσον τα έσοδα αυτά από τόκους δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και 

την κάλυψη των δαπανών της Τράπεζας. 

 

2. Οι πόροι του αποθεµατικού κεφαλαίου επενδύονται κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση σε 

κάθε στιγµή να ανταποκριθούν στον σκοπό του κεφαλαίου αυτού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

1. Η Τράπεζα έχει πάντοτε την εξουσία να µεταφέρει, σε ένα από τα νοµίσµατα των κρατών 

µελών τα οποία δεν έχουν ως νόµισµα το ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει για να 

πραγµατοποιήσει τις χρηµατοδοτικές πράξεις που είναι σύµφωνες µε τον σκοπό της, όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο ΙΙΙ-394 του Συντάγµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του 

παρόντος καταστατικού. Η Τράπεζα αποφεύγει, κατά το µέτρο του δυνατού, να προβαίνει στις εν 

λόγω µεταφορές εάν κατέχει στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα ή ρευστοποιήσιµα στο νόµισµα το 

οποίο έχει ανάγκη. 

 

2. Η Τράπεζα δεν δύναται να µετατρέψει σε συνάλλαγµα τρίτων χωρών τα στοιχεία ενεργητικού 

που κατέχει σε νόµισµα ενός εκ των κρατών µελών τα οποία δεν έχουν ως νόµισµα το ευρώ, χωρίς 

τη συγκατάθεση του εν λόγω κράτους µέλους. 

 

3. Η Τράπεζα δύναται να διαθέτει ελευθέρως το τµήµα του κεφαλαίου της που έχει καταβληθεί 

καθώς και το συνάλλαγµα που έχει δανεισθεί από τρίτες αγορές. 
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4. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των οφειλετών της Τράπεζας το 

αναγκαίο συνάλλαγµα για την εξόφληση του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων ή εγγυήσεων 

δανείων που χορηγεί η Τράπεζα για επενδύσεις που θα εκτελεσθούν στην επικράτειά τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Εάν κράτος µέλος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του ως µέλους, οι οποίες απορρέουν από το παρόν 

καταστατικό, ιδίως την υποχρέωση να καταβάλλει το µερίδιό του ή να εξασφαλίσει την 

εξυπηρέτηση των δανείων που έλαβε, η χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων δανείων σε αυτό το 

κράτος µέλος ή στους υπηκόους του δύναται να αναστέλλεται µε απόφαση του Συµβουλίου των 

∆ιοικητών που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία. 

 

Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει το κράτος µέλος ούτε τους υπηκόους του από τις υποχρεώσεις 

τους έναντι της Τράπεζας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

1. Εάν το Συµβούλιο των ∆ιοικητών αποφασίσει να αναστείλει τη λειτουργία της Τράπεζας, 

όλες οι δραστηριότητες περατώνονται αµέσως, εκτός των εργασιών που είναι αναγκαίες για να 

διασφαλίσουν κατά τον δέοντα τρόπο τη χρησιµοποίηση, προστασία και διατήρηση των 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τον διακανονισµό των υποχρεώσεων. 

 

2. Σε περίπτωση εκκαθαρίσεως, το Συµβούλιο των ∆ιοικητών διορίζει τους εκκαθαριστές και 

τους δίνει οδηγίες για τη διενέργεια της εκκαθαρίσεως. Μεριµνά για τη διασφάλιση των 

δικαιωµάτων των µελών του προσωπικού. 
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ΑΡΘΡΟ 26 

 

1. Η Τράπεζα έχει σε κάθε κράτος µέλος την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που 

αναγνωρίζεται από τις εθνικές νοµοθεσίες σε νοµικά πρόσωπα. ∆ύναται ιδίως να αποκτά και να 

διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. 

 

2. Τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας δεν υπόκεινται σε οιαδήποτε επίταξη ή 

απαλλοτρίωση, υπό οποιαδήποτε µορφή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

1. Οι διαφορές µεταξύ της Τράπεζας αφενός και των δανειστών της, οφειλετών της ή των 

τρίτων, αφετέρου, επιλύονται από τα αρµόδια εθνικά δικαστήρια, µε την επιφύλαξη των 

αρµοδιοτήτων του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τράπεζα µπορεί να προβλέπει, σε 

σύµβαση, διαδικασία διαιτησίας. 

 

2. Η Τράπεζα καθορίζει τη δωσιδικία της σε καθένα από τα κράτη µέλη. ∆ύναται, πάντως, σε 

µια σύµβαση, να προβεί σε καθορισµό ειδικής δωσιδικίας. 

 

3. Τα περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας δεν δύνανται να 

κατασχεθούν ή να υποβληθούν σε αναγκαστική εκτέλεση παρά µόνο µε δικαστική απόφαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

1. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών µπορεί να αποφασίσει, οµόφωνα, την ίδρυση θυγατρικών ή 

άλλων οντοτήτων, οι οποίες θα διαθέτουν νοµική προσωπικότητα και οικονοµική αυτονοµία. 
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2. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών καθορίζει, µε οµόφωνη απόφασή του, το καταστατικό των 

οργανισµών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, προσδιορίζοντας ιδίως τους στόχους, τη 

διάρθρωση, το κεφάλαιο, τα µέλη, την έδρα, τους οικονοµικούς πόρους, τα µέσα παρέµβασης, τις 

ρυθµίσεις σχετικά µε τον λογιστικό έλεγχο, καθώς και τη σχέση τους µε τα όργανα της Τράπεζας. 

 

3. Η Τράπεζα δύναται να λαµβάνει µέρος στη διαχείριση των οργανισµών αυτών και να 

συµµετέχει στο αναληφθέν κεφάλαιό τους κατά το ποσό που καθορίζεται οµόφωνα από το 

Συµβούλιο των ∆ιοικητών. 

 

4. Το πρωτόκολλο σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφαρµόζεται στους οργανισµούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1, κατά το µέτρο που 

υπάγονται στο δίκαιο της Ένωσης, στα µέλη των οργάνων τους κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους, καθώς και στο προσωπικό τους, σύµφωνα µε τους αυτούς όρους µε εκείνους που ισχύουν για 

την Τράπεζα. 

 

Υπόκεινται, όµως, στις φορολογικές διατάξεις της εφαρµοστέας νοµοθεσίας τα µερίσµατα, οι 

υπεραξίες ή οι άλλες µορφές εισοδήµατος που προκύπτουν από τους οργανισµούς αυτούς και τις 

οποίες δικαιούνται τα µέλη του, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα. 

 

5. Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των κατωτέρω προβλεποµένων ορίων, έχει 

δικαιοδοσία επί των διαφορών των σχετικών µε τα µέτρα που εγκρίνονται από τα όργανα 

οργανισµού διεπόµενου από το δίκαιο της Ένωσης. Προσφυγές κατά των µέτρων αυτών µπορούν 

να ασκηθούν από κάθε µέλος τέτοιου οργανισµού, µε την ιδιότητά του αυτή, ή από τα κράτη µέλη 

υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-365 του Συντάγµατος. 

 

6. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών δύναται, µε οµόφωνη απόφασή του, να υπαγάγει το προσωπικό 

των οργανισµών που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης σε καθεστώς κοινών ρυθµίσεων µε την 

Τράπεζα, τηρουµένων των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών. 
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6. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο ΙΙΙ-432 του Συντάγµατος, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την απόφαση της 8ης Απριλίου 1965, και µε 

την επιφύλαξη των αποφάσεων σχετικά µε την έδρα των µελλοντικών θεσµικών και λοιπών 

οργάνων, οργανισµών και υπηρεσιών, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας: 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο όπου λαµβάνουν χώρα 

οι 12 µηνιαίες περίοδοι συνόδου της ολοµελείας, συµπεριλαµβανοµένης της συνόδου για τον 

προϋπολογισµό. Οι περίοδοι των πρόσθετων συνόδων της ολοµελείας πραγµατοποιούνται στις 

Βρυξέλλες. Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδρεύουν στις Βρυξέλλες. Η γενική 

γραµµατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι υπηρεσίες της παραµένουν στο Λουξεµβούργο. 

 

2. Το Συµβούλιο έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες. Κατά τους µήνες Απρίλιο, Ιούνιο και 

Οκτώβριο, το Συµβούλιο πραγµατοποιεί τις συνόδους του στο Λουξεµβούργο. 

 

3. Η Επιτροπή έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες. Οι υπηρεσίες που απαριθµούνται στα άρθρα 7, 

8 και 9 της Απόφασης της 8ης Απριλίου 1965 εγκαθίστανται στο Λουξεµβούργο. 

 

4. Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την έδρα του στο Λουξεµβούργο. 
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5. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. 

 

6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την έδρα του στο Λουξεµβούργο. 

 

7. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες. 

 

8. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες. 

 

9. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει την έδρα της στο Λουξεµβούργο. 

 

10. Η Ευρωπόλ έχει την έδρα της στη Χάγη. 
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7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-434 του Συντάγµατος, η Ένωση απολαύει στην 

επικράτεια των κρατών µελών των αναγκαίων προνοµίων και ασυλιών για την εκπλήρωση της 

αποστολής της, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος Ευρώπης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας: 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕNΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Οι χώροι και τα κτίρια της Ένωσης είναι απαραβίαστα. ∆εν υπόκεινται σε έρευνα, κατάσχεση, 

επίταξη ή απαλλοτρίωση. Τα περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία ενεργητικού της Ένωσης δεν 

δύναται να αποτελέσουν αντικείµενο οποιουδήποτε αναγκαστικού µέτρου διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής, άνευ αδείας του ∆ικαστηρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Τα αρχεία της Ένωσης είναι απαραβίαστα. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)118 von 381



 

Constitution/P7/el 3 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Η Ένωση, τα στοιχεία ενεργητικού της, τα έσοδα και λοιπά περιουσιακά της στοιχεία 

απαλλάσσονται όλων των αµέσων φόρων. 

 

Οι κυβερνήσεις των κρατών µελών λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, όταν τους είναι δυνατό, για 

την έκπτωση ή επιστροφή του ποσού των έµµεσων φόρων και των τελών επί των πωλήσεων που 

περιλαµβάνονται στην τιµή των κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, όταν η Ένωση 

πραγµατοποιεί για υπηρεσιακή χρήση σηµαντικές αγορές η τιµή των οποίων περιλαµβάνει φόρους 

και τέλη αυτής της φύσεως. Εντούτοις, η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσµα τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της Ένωσης. 

 

∆εν παρέχονται απαλλαγές όσον αφορά τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώµατα που επιβάλλονται 

ως ανταπόδοση για παροχές υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Η Ένωση απαλλάσσεται όλων των δασµών, απαγορεύσεων και περιορισµών επί των εισαγωγών 

και εξαγωγών ως προς τα είδη που προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση. Τα εισαγόµενα κατ’ αυτόν 

τον τρόπο είδη δεν εκχωρούνται, εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, στο έδαφος του κράτους στο 

οποίο έχουν εισαχθεί, εκτός εάν αυτό γίνεται υπό όρους που εγκρίνει η κυβέρνηση του κράτους 

αυτού. 

 

Η Ένωση απαλλάσσεται επίσης από κάθε δασµό και κάθε απαγόρευση και περιορισµό επί των 

εισαγωγών και εξαγωγών, όσον αφορά τις δηµοσιεύσεις της. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 119 von 381



 

Constitution/P7/el 4 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

ΕΠΙΚΟΙNΩNΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης απολαύουν για την υπηρεσιακή τους επικοινωνία και τη διακίνηση 

των εγγράφων τους, εντός της επικρατείας κάθε κράτους µέλους, της µεταχειρίσεως που 

επιφυλάσσεται από το κράτος µέλος αυτό στις διπλωµατικές αποστολές. 

 

Η υπηρεσιακή αλληλογραφία και οι λοιπές υπηρεσιακές επικοινωνίες των θεσµικών οργάνων της 

Ένωσης δεν υπόκεινται σε λογοκρισία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Οι πρόεδροι των θεσµικών οργάνων της Ένωσης δύνανται να εκδίδουν για τα µέλη και το λοιπό 

προσωπικό των θεσµικών οργάνων της Ένωσης ταυτότητες ο τύπος των οποίων ορίζεται µε 

ευρωπαϊκό κανονισµό του Συµβουλίου, το οποίο αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία. Οι ταυτότητες 

αναγνωρίζονται ως έγκυρα πιστοποιητικά κυκλοφορίας από τις αρχές των κρατών µελών. 

Εκδίδονται για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 

από τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και από το καθεστώς που διέπει το 

λοιπό προσωπικό της Ένωσης. 

 

Η Επιτροπή δύναται να συνάπτει συµφωνίες για να αναγνωρισθούν οι εν λόγω ταυτότητες ως 

έγκυρα πιστοποιητικά κυκλοφορίας στην επικράτεια τρίτων κρατών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙNΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Περιορισµοί διοικητικής ή άλλης φύσεως δεν επιβάλλονται στην ελεύθερη µετακίνηση των µελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν µεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν.  

 

Στα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχονται, όσον αφορά τους τελωνειακούς και 

συναλλαγµατικούς ελέγχους : 

 

α) από τη δική τους κυβέρνηση, οι αυτές διευκολύνσεις που παρέχονται στους ανωτέρους 

υπαλλήλους οι οποίοι µεταβαίνουν στο εξωτερικό για επίσηµη προσωρινή αποστολή· 

 

β) από τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών µελών, οι αυτές διευκολύνσεις που παρέχονται στους 

αντιπροσώπους αλλοδαπών κυβερνήσεων που ευρίσκονται σε επίσηµη προσωρινή αποστολή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώµη ή 

ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

 

 

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα µέλη του : 

 

α) απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα 

µέλη του Κοινοβουλίου του κράτους τους, 

 

β) δεν µπορούν, εντός της επικρατείας άλλων κρατών µελών, να υποβληθούν σε κράτηση ούτε 

να διωχθούν δικαστικώς. 

 

Η ασυλία καλύπτει τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όταν µεταβαίνουν στον τόπο 

συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν. 

 

Επίκληση της ασυλίας δεν µπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήµατος ούτε µπορεί να 

εµποδίσει την άσκηση του δικαιώµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός 

από τα µέλη του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

ΑNΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟNΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΤΩN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑNΩN ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Οι αντιπρόσωποι των κρατών µελών που συµµετέχουν στις εργασίες των θεσµικών οργάνων της 

Ένωσης, καθώς και οι σύµβουλοί τους και τεχνικοί εµπειρογνώµονες, απολαύουν, κατά τη διάρκεια 

της ασκήσεως των καθηκόντων τους και κατά τη διάρκεια ταξιδίων τους προς ή από τον τόπο 

συνεδριάσεως, των καθιερωµένων προνοµίων, ασυλιών ή διευκολύνσεων. 

 

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται επίσης στα µέλη των συµβουλευτικών οργάνων της Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Στην επικράτεια κάθε κράτους µέλους και ανεξαρτήτως ιθαγενείας, οι υπάλληλοι και το λοιπό 

προσωπικό της Ένωσης : 

 

α) απολαύουν ετεροδικίας για πράξεις στις οποίες προέβησαν, συµπεριλαµβανοµένου του 

προφορικού ή γραπτού λόγου, ενεργώντας υπό την επίσηµη ιδιότητά τους, µε την επιφύλαξη 

της εφαρµογής των διατάξεων του Συντάγµατος που αφορούν, αφενός µεν, τους κανόνες περί 

ευθύνης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού έναντι της Ένωσης, αφετέρου δε, περί 

της αρµοδιότητος του ∆ικαστηρίου επί των διαφορών µεταξύ της Ένωσης και των 

υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού της. Η ασυλία αυτή εξακολουθεί να ισχύει και µετά τη 

λήξη της θητείας τους, 

 

β) δεν υπόκεινται, στους περιορισµούς διακινήσεως και στις διατυπώσεις εγγραφής στα µητρώα 

αλλοδαπών· το ίδιο ισχύει για τους συζύγους τους και τα συντηρούµενα από αυτούς µέλη της 

οικογενείας τους, 

 

γ) απολαύουν, όσον αφορά τις νοµισµατικές ρυθµίσεις ή τις ρυθµίσεις περί συναλλάγµατος, των 

διευκολύνσεων που αναγνωρίζονται από την καθιερωµένη πρακτική στους υπαλλήλους των 

διεθνών οργανισµών, 
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δ) απολαύουν του δικαιώµατος να εισάγουν ατελώς την οικοσκευή και τα προσωπικά τους είδη 

κατά την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων τους στο οικείο κράτος και του δικαιώµατος να τα 

επανεξάγουν ατελώς, κατά τη λήξη της θητείας τους, µε την επιφύλαξη και στις δύο 

περιπτώσεις των όρων που κρίνονται αναγκαίοι από την κυβέρνηση του κράτους στο οποίο 

ασκείται το δικαίωµα, 

 

ε) απολαύουν του δικαιώµατος να εισάγουν ατελώς το αυτοκίνητο που προορίζεται για 

προσωπική τους χρήση, το οποίο έχει αποκτηθεί στο κράτος της τελευταίας τους διαµονής ή 

στο κράτος του οποίου είναι υπήκοοι σύµφωνα µε τους όρους της εσωτερικής αγοράς της 

χώρας αυτής και να το επανεξάγουν ατελώς, µε την επιφύλαξη και στις δύο περιπτώσεις των 

όρων που κρίνονται αναγκαίοι από την κυβέρνηση του οικείου κράτους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Επί των αποδοχών, µισθών και λοιπών αµοιβών που καταβάλλει η Ένωση στους υπαλλήλους και 

το λοιπό προσωπικό της, επιβάλλεται φόρος υπέρ της Ένωσης σύµφωνα µε τους όρους και τη 

διαδικασία που καθορίζονται µε ευρωπαϊκό νόµο. Ο εν λόγω νόµος εκδίδεται µετά από 

διαβούλευση µε τα οικεία θεσµικά όργανα. 

 

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Ένωσης απαλλάσσονται από την επιβολή εσωτερικών 

φόρων επί των αποδοχών, µισθών και λοιπών αµοιβών που καταβάλλονται από την Ένωση. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

 

Για την εφαρµογή του φόρου επί του εισοδήµατος και της περιουσίας, του φόρου κληρονοµιών, 

καθώς και για την εφαρµογή των συµβάσεων περί αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχουν 

συναφθεί µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό, οι οποίοι 

έχουν εγκατασταθεί, απλώς και µόνο λόγω της ασκήσεως των καθηκόντων τους στην υπηρεσία της 

Ένωσης, στην επικράτεια ενός κράτους µέλους, άλλου από το κράτος της φορολογικής κατοικίας 

την οποία έχουν κατά το χρόνο της εισόδου τους στην υπηρεσία της Ένωσης, θεωρούνται και στα 

δύο αυτά κράτη ότι διατηρούν την προηγούµενη κατοικία τους εφόσον αυτή ευρίσκεται σε κράτος 

µέλος της Ένωσης. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται οµοίως και για τον ή τη σύζυγο στο µέτρο που 

αυτός ή αυτή δεν ασκεί ιδίαν επαγγελµατική δραστηριότητα, καθώς και για τα τέκνα των οποίων 

έχουν την επιµέλεια και τα οποία συντηρούνται από τα πρόσωπα που αναφέρει το παρόν άρθρο. 

 

Τα κινητά αγαθά τα οποία ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο και που 

ευρίσκονται στην επικράτεια του κράτους διαµονής απαλλάσσονται του φόρου κληρονοµίας στο 

κράτος αυτό. Για την επιβολή του φόρου αυτού, τα εν λόγω κινητά αγαθά θεωρούνται ευρισκόµενα 

εντός του κράτους της φορολογικής κατοικίας, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων τρίτων κρατών 

και της ενδεχοµένης εφαρµογής διατάξεων διεθνών συµβάσεων περί διπλής φορολογίας. 

 

Κατοικία κτηθείσα απλώς και µόνο λόγω της ασκήσεως καθηκόντων στην υπηρεσία άλλων 

διεθνών οργανισµών δεν λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Το καθεστώς των κοινωνικών παροχών που εφαρµόζεται στους υπαλλήλους και το λοιπό 

προσωπικό της Ένωσης θεσπίζεται µε ευρωπαϊκό νόµο, ο οποίος εκδίδεται µετά από διαβούλευση 

µε τα αρµόδια θεσµικά όργανα. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

 

Ευρωπαϊκός νόµος προσδιορίζει τις κατηγορίες υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού της Ένωσης, 

για τις οποίες εφαρµόζονται, εν όλω ή εν µέρει, το άρθρο 11, το άρθρο 12, δεύτερο εδάφιο, και το 

άρθρο 13. Ο εν λόγω νόµος εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε τα οικεία θεσµικά όργανα. 

 

Τα ονόµατα, η υπηρεσιακή θέση και οι διευθύνσεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού 

που περιλαµβάνεται στις κατηγορίες αυτές ανακοινώνονται περιοδικώς στις κυβερνήσεις των 

κρατών µελών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 

 

ΠΡΟNΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ 

ΤΩN ΑΠΟΣΤΟΛΩN ΤΡΙΤΩN ΚΡΑΤΩN ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕNΩN 

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα της Ένωσης παραχωρεί στις 

αποστολές τρίτων κρατών, που είναι διαπιστευµένες στην Ένωση, τα καθιερωµένα διπλωµατικά 

προνόµια και ασυλίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ 

 

ΓΕNΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Τα προνόµια, οι ασυλίες και οι διευκολύνσεις παρέχονται στους υπαλλήλους και το λοιπό 

προσωπικό της Ένωσης αποκλειστικώς προς το συµφέρον της Ένωσης. 

 

Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης υποχρεούνται να άρουν την ασυλία που χορηγήθηκε σε έναν 

υπάλληλο ή σε οποιονδήποτε από το λοιπό προσωπικό, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνουν 

ότι η άρση της ασυλίας δεν είναι αντίθετη προς τα συµφέροντα της Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου τα θεσµικά όργανα της Ένωσης ενεργούν σε 

συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Τα άρθρα 11 έως 14 και 17 εφαρµόζονται επί των µελών της Επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

 

Τα άρθρα 11 έως 14 και 17 έχουν εφαρµογή επί των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων, του 

γραµµατέως και των βοηθών εισηγητών του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τον Οργανισµό του ∆ικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ετεροδικία των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων. 

 

Τα άρθρα 11 έως 14 και 17 έχουν επίσης εφαρµογή επί των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Το παρόν Πρωτόκολλο έχει επίσης εφαρµογή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα µέλη των 

οργάνων της και στο προσωπικό της, µε την επιφύλαξη του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το 

καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαλλάσσεται επί πλέον από κάθε φόρο ή παρόµοια επιβάρυνση 

λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της καθώς και από τις διάφορες διατυπώσεις που συνεπάγονται οι 

ενέργειες αυτές στο κράτος στο οποίο έχει την έδρα της. Οι δραστηριότητες της Τράπεζας και των 

οργάνων της, που ασκούνται σύµφωνα µε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρµόζεται επίσης επί της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, επί των 

µελών των οργάνων της, επί του προσωπικού της και επί των αντιπροσώπων των κρατών µελών, οι 

οποίοι συµµετέχουν στις εργασίες της, µε την επιφύλαξη του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το 

καταστατικό της. 
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Constitution/P7/el 14 

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απαλλάσσεται επιπλέον παντός φόρου και τέλους λόγω 

αυξήσεως του κεφαλαίου της καθώς και διαφόρων διατυπώσεων που συνεπάγονται οι ενέργειες 

αυτές στο κράτος στο οποίο έχει την έδρα της. Επίσης καµία επιβάρυνση δεν επιβάλλεται κατά τη 

διάλυση και εκκαθάρισή της. Τέλος, η δραστηριότητα της Τράπεζας και των οργάνων της, που 

ασκείται σύµφωνα µε τους καταστατικούς όρους, δεν υπόκειται στους φόρους κύκλου εργασιών. 
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Constitution/P8/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ 
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Constitution/P8/el 2 

 

TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το Βασίλειο της ∆ανίας, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο της 

Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 

1η Ιανουαρίου 1973· ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία προσχώρησε στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 

1η Ιανουαρίου 1981· ότι το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία προσχώρησαν 

στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1986 · ότι η ∆ηµοκρατία της Αυστρίας, η 

∆ηµοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 1995 

στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε µε τη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άρθρο IV-437, παράγραφος 2, του Συντάγµατος προβλέπει την 

κατάργηση των Συνθηκών που αφορούν τις προαναφερόµενες προσχωρήσεις, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι ορισµένες διατάξεις που περιέχονται στις εν λόγω Συνθήκες 

Προσχώρησης και στις προσαρτώµενες Πράξεις εξακολουθούν να είναι επίκαιρες· ότι το  

άρθρο IV-437, παράγραφος 2, του Συντάγµατος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να 

περιληφθούν ή να µνηµονεύονται σε ένα πρωτόκολλο, ώστε να παραµείνουν σε ισχύ και να 

διατηρηθούν τα έννοµά τους αποτελέσµατα, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές 

προσαρµογές ώστε να είναι σύµφωνες µε το Σύνταγµα, χωρίς να αλλοιώνεται το νοµικό τους 

περιεχόµενο, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στις Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας: 
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Constitution/P8/el 3 

 

TITΛΟΣ 1 

 

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες Προσχώρησης που αναφέρει 

στο άρθρο IV-437, παράγραφος 2, στοιχεία α) έως δ), του Συντάγµατος έχουν αρχίσει να ισχύουν, 

υπό τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω Συνθήκες, από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες : 

 

α) την 1η Ιανουαρίου 1973 σε ό,τι αφορά τη Συνθήκη για την προσχώρηση του Βασιλείου της 

∆ανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου 

Ιρλανδίας, 

 

β) την 1η Ιανουαρίου 1981 σε ό,τι αφορά τη Συνθήκη για την προσχώρηση της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας, 

 

γ) την 1η Ιανουαρίου 1986 σε ό,τι αφορά τη Συνθήκη για την προσχώρηση του Βασιλείου της 

Ισπανίας και της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, 

 

δ) την 1η Ιανουαρίου 1995 σε ό,τι αφορά τη Συνθήκη για την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας 

της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας. 
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Constitution/P8/el 4 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

1. Τα προσχωρούντα κράτη του άρθρου 1 υποχρεούνται να προσχωρήσουν, εφόσον οι εν λόγω 

συµφωνίες ή συµβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν, στις συµφωνίες ή συµβάσεις που συνήφθησαν, 

πριν από την αντίστοιχη προσχώρησή τους : 

 

α) µεταξύ των άλλων κρατών µελών και οι οποίες θεµελιώνονται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας ή στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή οι οποίες είναι 

αδιάρρηκτα συνδεδεµένες µε την υλοποίηση των στόχων αυτών των Συνθηκών, είναι 

σχετικές µε τη λειτουργία των Κοινοτήτων ή της Ένωσης ή συνδέονται µε τη δράση αυτών, 

 

β) από τα άλλα κράτη µέλη από κοινού µε τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, µε ένα ή περισσότερα 

τρίτα κράτη ή µε διεθνή οργανισµό, καθώς και στις συµφωνίες που σχετίζονται µε τις εν 

λόγω συµφωνίες ή συµβάσεις. Η Ένωση και τα άλλα κράτη µέλη παρέχουν για το σκοπό 

αυτόν τη συνδροµή τους στα προσχωρούντα κράτη του άρθρου 1. 

 

2. Τα προσχωρούντα κράτη του άρθρου 1 λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να 

προσαρµόσουν, εφόσον είναι ανάγκη, τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισµών και των 

διεθνών συµφωνιών, των οποίων η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας ή άλλα 

κράτη µέλη είναι επίσης µέρη, σύµφωνα µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από την προσχώρησή τους. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)134 von 381



 

Constitution/P8/el 5 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Οι διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης που έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την 

κατάργηση ή τροποποίηση, κατά τρόπο µη µεταβατικό, πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσµικά 

και λοιπά όργανα ή τους οργανισµούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που ιδρύθηκε µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουν ερµηνευθεί από το 

∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο, εξακολουθούν να ισχύουν µε την 

επιφύλαξη της εφαρµογής του δεύτερου εδαφίου. 

 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νοµικής φύσεως µε τις πράξεις που καταργούν ή 

τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Τα κείµενα των πράξεων των θεσµικών και λοιπών οργάνων ή οργανισµών των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

τα οποία θεσπίστηκαν πριν από τις προσχωρήσεις που αναφέρει το άρθρο 1 και συντάχθηκαν 

διαδοχικά στα αγγλικά και δανικά, στα ελληνικά, στα ισπανικά και πορτογαλικά, καθώς και στα 

φινλανδικά και σουηδικά, ισχύουν από την αντίστοιχη προσχώρηση των κρατών που αναφέρει το 

άρθρο 1, υπό τους ιδίους όρους όπως τα κείµενα που συντάχθηκαν και ισχύουν στις άλλες 

γλώσσες. 
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Constitution/P8/el 6 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου µπορεί να καταργήσει τις µεταβατικές διατάξεις του παρόντος 

πρωτοκόλλου, εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου ή δεν έχουν πλέον εφαρµογή. Το 

Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

 

TITΛΟΣ ΙΙ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 

 

Τµήµα 1 

∆ιατάξεις σχετικά µε το Γιβραλτάρ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

1. Οι πράξεις των θεσµικών οργάνων οι σχετικές µε τα προϊόντα του παραρτήµατος Ι του 

Συντάγµατος και µε τα προϊόντα τα οποία κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση υπόκεινται σε 

ειδική ρύθµιση συνεπεία της εφαρµογής της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς επίσης και οι 

πράξεις οι σχετικές µε την εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των φόρων κύκλου 

εργασιών δεν εφαρµόζονται στο Γιβραλτάρ, εκτός εάν το Συµβούλιο εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση 

που ορίζει άλλως. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα µετά από πρόταση της Επιτροπής. 
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Constitution/P8/el 7 

 

2. Η κατάσταση ως προς το Γιβραλτάρ η οποία ορίζεται στο σηµείο VI του παραρτήµατος II1 

της πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως του Βασιλείου της ∆ανίας, της Ιρλανδίας και του 

Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας , παραµένει ως έχει. 

 

 

Τµήµα 2 

∆ιατάξεις σχετικά µε τις Φερόες Νήσους 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Οι ∆ανοί υπήκοοι που κατοικούν στις Φερόες νήσους δεν θεωρούνται υπήκοοι κράτους µέλους 

κατά την έννοια του Συντάγµατος παρά µόνον από την ηµεροµηνία κατά την οποία το Σύνταγµα 

αρχίζει να ισχύει στις νήσους αυτές. 

 

 

Τµήµα 3 

∆ιατάξεις σχετικά µε τις αγγλονορµανδικές νήσους και τη νήσο Μαν 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

1. Οι ρυθµίσεις της Ένωσης στον τελωνειακό τοµέα και στον τοµέα των ποσοτικών 

περιορισµών, ιδίως οι τελωνειακοί δασµοί, οι φόροι ισοδυνάµου αποτελέσµατος και το κοινό 

δασµολόγιο, εφαρµόζονται στις αγγλονορµανδικές νήσους και στη νήσο Μαν κατά τον ίδιο τρόπο 

που εφαρµόζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 73, 27.3.1972, σ. 47. 
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Constitution/P8/el 8 

 

2. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα τα προερχόµενα εκ της µεταποιήσεώς 

τους που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς συναλλαγών, θα εφαρµοσθούν έναντι τρίτων χωρών οι 

εισφορές και τα άλλα µέτρα κατά την εισαγωγή που προβλέπονται από τις ρυθµίσεις της Ένωσης 

και εφαρµόζονται από το Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Επίσης εφαρµόζονται οι διατάξεις των ρυθµίσεων της Ένωσης που είναι αναγκαίες για να επιτραπεί 

η ελεύθερη κυκλοφορία και η τήρηση κανονικών όρων ανταγωνισµού στις συναλλαγές των 

προϊόντων αυτών. 

 

Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις 

που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου 

εφαρµόζονται στα εδάφη αυτά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Τα δικαιώµατα των οποίων απολαύουν οι υπήκοοι των εδαφών που αναφέρει το άρθρο 8 στο 

Ηνωµένο Βασίλειο δεν θίγονται από το δίκαιο της Ένωσης. Οι υπήκοοι πάντως αυτοί δεν 

απολαύουν της εφαρµογής των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης περί ελεύθερης κυκλοφορίας 

των προσώπων και των υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Οι διατάξεις της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας που 

εφαρµόζονται στα πρόσωπα ή στις επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 196 της Συνθήκης 

αυτής εφαρµόζονται επί των εν λόγω προσώπων ή επιχειρήσεων εφ’ όσον είναι εγκατεστηµένα ή 

έχουν την έδρα τους στα εδάφη που αναφέρει το άρθρο 8 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
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Constitution/P8/el 9 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Οι αρχές των εδαφών που αναφέρει το άρθρο 8 εφαρµόζουν την ίδια µεταχείριση έναντι όλων των 

φυσικών ή νοµικών προσώπων της Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Εάν, κατά την εφαρµογή του καθοριζόµενου στο παρόν τµήµα καθεστώτος προκύψουν δυσχέρειες 

από την µια ή την άλλη πλευρά στις σχέσεις µεταξύ της Ένωσης και των εδαφών που αναφέρει το 

άρθρο 8, η Επιτροπή προτείνει αµελλητί στο Συµβούλιο τα µέτρα διασφαλίσεως που θεωρεί 

αναγκαία και προσδιορίζει συγχρόνως τους όρους και τους τρόπους εφαρµογής τους. 

 

Το Συµβούλιο, εντός προθεσµίας ενός µηνός, εκδίδει τους προσήκοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς 

ή αποφάσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Κατά την έννοια του παρόντος τµήµατος, υπήκοος των αγγλονορµανδικών νήσων ή της νήσου Μαν 

θεωρείται κάθε βρετανός πολίτης ο οποίος έχει την εν λόγω υπηκοότητα εκ του γεγονότος ότι 

αυτός ο ίδιος ή ένας από τους γονείς του, ο πάππος ή η µάµµη του γεννήθηκε, υιοθετήθηκε, 

πολιτογραφήθηκε ή εγγράφηκε στα µητρώα µιας από τις εν λόγω νήσους. Πάντως, το εν λόγω 

πρόσωπο δεν θεωρείται από την άποψη αυτή ως υπήκοος των αγγλονορµανδικών νήσων ή της 

νήσου Μαν εάν αυτός ο ίδιος ή ένας από τους γονείς του, ο πάππος ή η µάµµη του υιοθετήθηκε, 

πολιτογραφήθηκε ή εγγράφηκε στα µητρώα του Ηνωµένου Βασιλείου. Επίσης δεν θεωρείται 

υπήκοος των νήσων αυτών το πρόσωπο που είχε επί πέντε έτη κατοικία στο Ηνωµένο Βασίλειο σε 

οποιαδήποτε χρονική περίοδο. 

 

Οι αναγκαίες διοικητικές διατάξεις για την εξακρίβωση της ταυτότητος των προσώπων αυτών 

γνωστοποιούνται στην Επιτροπή. 
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Τµήµα 4 

∆ιατάξεις σχετικά µε την εκτέλεση της πολιτικής εκβιοµηχάνισης 

και οικονοµικής ανάπτυξης της Ιρλανδίας  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπό σηµείωση το γεγονός ότι η ιρλανδική κυβέρνηση έχει αναλάβει να 

υλοποιήσει µια πολιτική εκβιοµηχάνισης και οικονοµικής ανάπτυξης που έχει ως σκοπό την 

προσέγγιση του βιοτικού επιπέδου στην Ιρλανδία προς το βιοτικό επίπεδο των άλλων κρατών 

µελών και την εξάλειψη της υποαπασχολήσεως, αµβλύνοντας βαθµιαία τις περιφερειακές διαφορές 

του επιπέδου αναπτύξεως. 

 

Αναγνωρίζουν ότι είναι προς το κοινό συµφέρον τους να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής αυτής 

και συµφωνούν να συστήσουν προς τον σκοπό αυτόν στα θεσµικά όργανα να θέσουν σε εφαρµογή 

όλα τα µέσα και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγµα, προσφεύγοντας ιδίως σε 

κατάλληλη χρησιµοποίηση των πόρων της Ένωσης που προορίζονται για την πραγµατοποίηση των 

στόχων της. 

 

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν ιδίως ότι, στην περίπτωση εφαρµογής των άρθρων ΙΙΙ-167 

και ΙΙΙ-168 του Συντάγµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη οι στόχοι της οικονοµικής 

επέκτασης και της ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού. 
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Τµήµα 5 

∆ιατάξεις σχετικά µε τις ανταλλαγές γνώσεων µε τη ∆ανία 

στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1973, οι γνώσεις που ανακοινώνονται στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και 

στις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, τίθενται στην διάθεση της ∆ανίας, η οποία τις υποβάλλει σε 

καθεστώς περιορισµένης διάδοσης στην επικράτειά της, υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν 

λόγω άρθρο. 

 

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1973, η ∆ανία θέτει στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 

Ενέργειας ένα ισοδύναµο σύνολο γνώσεων στους τοµείς που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3. 

Η λεπτοµερής έκθεση των γνώσεων αυτών αποτελεί αντικείµενο εγγράφου που διαβιβάζεται στην 

Επιτροπή. Η Επιτροπή ανακοινώνει τις γνώσεις αυτές στις επιχειρήσεις της Κοινότητας, υπό τους 

όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας. 
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3. Η ∆ανία θέτει στην διάθεση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας πληροφορίες 

στους εξής τοµείς : 

 

α) DOR αντιδραστήρες µε επιβραδυντή βαρύ ύδωρ και ψυκτικό από οργανικό υγρό, 

β) DT-350, DK-400 αντιδραστήρες πεπιεσµένου βαρέος ύδατος εντός δοχείου πιέσεως, 

γ) κύκλωµα αερίων υψηλής θερµοκρασίας, 

δ) συστήµατα εξοπλισµού σε όργανα και ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές, 

ε) αξιοπιστία, 

στ) φυσική αντιδραστήρων, δυναµική αντιδραστήρων και ανταλλαγή θερµότητας, 

ζ) δοκιµή υλικών και συσκευών εντός στήλης. 

 

4. Η ∆ανία αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής 

Ενέργειας κάθε συµπληρωµατική πληροφορία σχετική µε τις εκθέσεις τις οποίες γνωστοποιεί, ιδίως 

κατά την διάρκεια επισκέψεων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ή των 

κρατών µελών στο Κέντρο του Risö, υπό τους όρους που καθορίζονται µε κοινή συµφωνία σε κάθε 

περίπτωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

1. Στους τοµείς στους οποίους η ∆ανία θέτει γνώσεις στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας, οι αρµόδιοι οργανισµοί παραχωρούν, κατόπιν αιτήσεως, άδειες 

εκµετάλλευσης µε εµπορικούς όρους στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και στις επιχειρήσεις της 

Κοινότητας, εφ’ όσον κατέχουν αποκλειστικά δικαιώµατα επί κατατεθειµένων στα κράτη µέλη 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, και εφ’ όσον δεν έχουν αναλάβει έναντι τρίτων υποχρέωση ή δέσµευση 

να παραχωρήσουν ή να προτείνουν την παραχώρηση αποκλειστικής ή µερικώς αποκλειστικής 

άδειας εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων αυτών των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 
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2. Εάν έχει παραχωρηθεί µια αποκλειστική ή µερικώς αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, η 

∆ανία ενθαρρύνει και διευκολύνει την παραχώρηση µε εµπορικούς όρους περαιτέρω αδειών 

εκµετάλλευσης από τους κατόχους τέτοιων αδειών υπέρ των κρατών µελών, προσώπων ή 

επιχειρήσεων της Κοινότητας. 

 

Η παραχώρηση τέτοιων αποκλειστικών ή µερικώς αποκλειστικών αδειών πραγµατοποιείται επί 

κανονικής εµπορικής βάσεως. 

 

 

Τµήµα 6 

∆ιατάξεις σχετικά µε τις ανταλλαγές γνώσεων µε την Ιρλανδία 

στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1973, οι γνώσεις που ανακοινώνονται στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και 

στις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, τίθενται στην διάθεση της Ιρλανδίας, η οποία τις υποβάλλει σε 

καθεστώς περιορισµένης διάδοσης στην επικράτειά της, υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν 

λόγω άρθρο. 

 

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1973, η Ιρλανδία θέτει στην διάθεση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας γνώσεις περιορισµένης διάδοσης που επιτυγχάνονται στον πυρηνικό τοµέα 

στην Ιρλανδία, εφ’ όσον δεν πρόκειται περί καθαρά εµπορικών εφαρµογών. Η Επιτροπή 

γνωστοποιεί τις γνώσεις αυτές στις επιχειρήσεις της Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται 

στο άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 
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3. Οι γνώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν κατά κύριο λόγο τις 

µελέτες για την ανάπτυξη αντιδραστήρα ισχύος και τις εργασίες επί των ραδιοϊσοτόπων και την 

εφαρµογή τους στην ιατρική, περιλαµβανοµένων των προβληµάτων της προστασίας από την 

ραδιενέργεια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

1. Στους τοµείς στους οποίους η Ιρλανδία θέτει γνώσεις στην διάθεση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, οι αρµόδιοι οργανισµοί παραχωρούν, κατόπιν αιτήσεως, άδειες 

εκµετάλλευσης µε εµπορικούς όρους στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και στις επιχειρήσεις της 

Κοινότητας, εφ’ όσον κατέχουν αποκλειστικά δικαιώµατα επί κατατεθειµένων στα κράτη µέλη 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, και εφ’ όσον δεν έχουν αναλάβει έναντι τρίτων υποχρέωση ή δέσµευση 

να παραχωρήσουν ή να προτείνουν την παραχώρηση αποκλειστικής ή µερικώς αποκλειστικής 

αδείας εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων αυτών των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

 

2. Εάν έχει παραχωρηθεί αποκλειστική ή µερικώς αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, η 

Ιρλανδία ενθαρρύνει και διευκολύνει την παραχώρηση µε εµπορικούς όρους περαιτέρω αδειών 

εκµετάλλευσης από τους κατόχους τέτοιων αδειών υπέρ των κρατών µελών, προσώπων ή 

επιχειρήσεων της Κοινότητας. 

 

Η παραχώρηση τέτοιων αποκλειστικών ή µερικώς αποκλειστικών αδειών πραγµατοποιείται επί 

κανονικής εµπορικής βάσεως. 
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Τµήµα 7 

∆ιατάξεις σχετικά µε τις ανταλλαγές γνώσεων µε το Ηνωµένο Βασίλειο 

στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1973, οι γνώσεις που ανακοινώνονται στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και 

στις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, τίθενται στην διάθεση του Ηνωµένου Βασιλείου, το οποίο τις 

υποβάλλει σε καθεστώς περιορισµένης διάδοσης στην επικράτειά του, υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. 

 

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1973, το Ηνωµένο Βασίλειο θέτει στην διάθεση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ένα ισοδύναµο σύνολο γνώσεων στους τοµείς που αναγράφονται 

στο παράρτηµα 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 28 της Πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως του 

Βασιλείου της ∆ανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 

Βορείου Ιρλανδίας. Η λεπτοµερής έκθεση των γνώσεων αυτών αποτελεί αντικείµενο εγγράφου που 

διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ανακοινώνει τις γνώσεις αυτές στις επιχειρήσεις της 

Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 

 

                                                 
1 EE L 73, 27.3.1972, σ. 84. 
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3. Λαµβανοµένου υπ’ όψη του ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 

Ενέργειας για ορισµένους τοµείς, το Ηνωµένο Βασίλειο µεριµνά κυρίως για την µετάδοση των 

γνώσεων στους εξής τοµείς : 

 

α) έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα των ταχέων αντιδραστήρων (περιλαµβανοµένης και της 

ασφαλείας), 

β) βασική έρευνα (εφαρµοζόµενη στους τύπους αντιδραστήρων), 

γ) ασφάλεια των αντιδραστήρων, εκτός των ταχέων, 

δ) µεταλλουργία, χάλυβες, κράµατα ζιρκονίου και σκυροδέµατα, 

ε) συµβατότητα δοµικών υλικών. 

στ) πειραµατική κατασκευή καυσίµων, 

ζ) θερµοϋδροδυναµική, 

η) εξοπλισµός σε όργανα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

1. Στους τοµείς στους οποίους το Ηνωµένο Βασίλειο θέτει γνώσεις στη διάθεση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, οι αρµόδιοι οργανισµοί παραχωρούν, κατόπιν 

αιτήσεως, άδειες εκµετάλλευσης µε εµπορικούς όρους στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και στις 

επιχειρήσεις της Κοινότητας, εφ’ όσον κατέχουν αποκλειστικά δικαιώµατα επί κατατεθειµένων στα 

κράτη µέλη της Κοινότητας διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, και εφ’ όσον δεν έχουν αναλάβει έναντι 

τρίτων υποχρέωση ή δέσµευση να παραχωρήσουν ή να προτείνουν την παραχώρηση αποκλειστικής 

ή µερικώς αποκλειστικής αδείας εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων αυτών των διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας. 

 

2. Εάν έχει παραχωρηθεί αποκλειστική ή µερικώς αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, το 

Ηνωµένο Βασίλειο ενθαρρύνει και διευκολύνει την παραχώρηση µε εµπορικούς όρους περαιτέρω 

αδειών εκµετάλλευσης από τους κατόχους τέτοιων αδειών υπέρ των κρατών µελών, προσώπων ή 

επιχειρήσεων της Κοινότητας. 
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Η παραχώρηση τέτοιων αποκλειστικών ή µερικώς αποκλειστικών αδειών πραγµατοποιείται επί 

κανονικής εµπορικής βάσεως. 

 

 

TITΛΟΣ ΙΙΙ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

Τµήµα 1 

∆ιατάξεις σχετικά µε τη χορήγηση από την Ελλάδα απαλλαγής εκ των δασµών  

κατά την εισαγωγή ορισµένων εµπορευµάτων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Το άρθρο ΙΙΙ-151 του Συντάγµατος δεν εµποδίζει την Ελληνική ∆ηµοκρατία να διατηρήσει τα 

µέτρα περί χορηγήσεως απαλλαγών που είχαν θεσπιστεί προ της 1ης Ιανουαρίου 1979 

κατ’ εφαρµογή : 

 

α) του νόµου αριθ. 4171/61 (Περί λήψεως γενικών µέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως 

της οικονοµίας της χώρας), 

 

β) του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 2687/53 (Περί επενδύσεως και προστασίας των 

κεφαλαίων εξωτερικού), 
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γ) του νόµου αριθ. 289/76 (Περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν των παραµεθορίων 

περιοχών και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων), 

 

µέχρι τη λήξη των συµφωνιών που συνήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση µε τους δικαιούχους 

των µέτρων αυτών. 

 

 

Τµήµα 2 

∆ιατάξεις σχετικά µε τη φορολογία 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Οι πράξεις του σηµείου ΙΙ.2 του παραρτήµατος VIII 1 της Πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως 

της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας εφαρµόζονται έναντι της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τους 

όρους που προβλέπονται στο παράρτηµα αυτό, εκτός των παραποµπών στα σηµεία 9 και 18.β. 

 

 

Τµήµα 3 

∆ιατάξεις σχετικά µε το βαµβάκι 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

1. Το παρόν τµήµα αφορά το βαµβάκι, µη λαναρισµένο ούτε κτενισµένο, που υπάγεται στη 

διάκριση 520 100 της συνδυασµένης ονοµατολογίας. 

                                                 
1 ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 163. 
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2. Θεσπίζεται στην Ένωση καθεστώς µε σκοπό ιδίως : 

 

α) να υποστηρίζει την παραγωγή βάµβακος στις περιοχές της Ένωσης όπου είναι σηµαντική για 

την γεωργική οικονοµία, 

 

β) να επιτρέπει δίκαιο εισόδηµα στους ενδιαφεροµένους παραγωγούς, 

 

γ) να σταθεροποιεί την αγορά µε τη βελτίωση των δοµών στο επίπεδο της προσφοράς και της 

διάθεσης. 

 

3. Το καθεστώς που αναφέρει η παράγραφος 2 περιλαµβάνει τη χορήγηση ενίσχυσης στην 

παραγωγή. 

 

4. Προκειµένου να µπορούν οι παραγωγοί βάµβακος να συγκεντρώνουν την προσφορά και να 

προσαρµόζουν την παραγωγή στις ανάγκες της αγοράς, καθιερώνεται καθεστώς ενθάρρυνσης για 

τη συγκρότηση οµάδων παραγωγών και οµάδων ενώσεων παραγωγών. 

 

Το καθεστώς αυτό προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για να ενθαρρυνθεί η σύσταση και να 

διευκολυνθεί η λειτουργία των οµάδων παραγωγών. 

 

Τα οφέλη από το καθεστώς αυτό επιφυλάσσονται στις οµάδες : 

 

α) που συγκροτούνται µε πρωτοβουλία των ιδίων των παραγωγών, 

 

β) που προσφέρουν επαρκή εγγύηση όσον αφορά τη διάρκεια και την αποτελεσµατικότητα της 

δράσης τους και 

 

γ) που αναγνωρίζονται από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. 

 

5. Το καθεστώς των συναλλαγών της Ένωσης µε τις τρίτες χώρες δεν θίγεται. Για τον σκοπό 

αυτό, ιδίως, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν περιοριστικά µέτρα κατά την εισαγωγή. 
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6. Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου θεσπίζει τις αναγκαίες προσαρµογές του καθεστώτος που 

προβλέπεται από το παρόν τµήµα. 

 

Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς και αποφάσεις 

που θεσπίζουν τους αναγκαίους βασικούς κανόνες για την εφαρµογή των διατάξεων που 

προβλέπονται στο παρόν τµήµα. 

 

Το Συµβούλιο αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

 

Τµήµα 4 

∆ιατάξεις σχετικά µε την οικονοµική και βιοµηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπό σηµείωση το γεγονός ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναλάβει να 

υλοποιήσει πολιτική εκβιοµηχάνισης και οικονοµικής ανάπτυξης η οποία αποσκοπεί στην 

προσέγγιση του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα µε το επίπεδο των άλλων κρατών µελών και στην 

εξάλειψη της υποαπασχόλησης, αµβλύνοντας βαθµιαία τις περιφερειακές διαφορές ως προς το 

επίπεδο ανάπτυξης. 

 

Αναγνωρίζουν ότι είναι προς το κοινό συµφέρον τους να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής 

αυτής. 

 

Προς τον σκοπό αυτόν, τα θεσµικά όργανα χρησιµοποιούν όλα τα µέσα και τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από το Σύνταγµα, ιδίως χρησιµοποιώντας κατάλληλα τους πόρους της Ένωσης που 

προορίζονται για την πραγµατοποίηση των στόχων της. 

 

Ειδικότερα, κατά την εφαρµογή των άρθρων ΙΙΙ-167 και ΙΙΙ-168 του Συντάγµατος, θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη οι στόχοι της οικονοµικής επέκτασης και της ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου 

του πληθυσµού. 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)150 von 381



 

Constitution/P8/el 21 

 

Τµήµα 5 

∆ιατάξεις σχετικά µε τις ανταλλαγές γνώσεων µε την Ελλάδα  

στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας  

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1981, οι γνώσεις που ανακοινώνονται στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και 

στις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, τίθενται στη διάθεση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, η οποία τις 

υποβάλλει σε καθεστώς περιορισµένης διάδοσης στην επικράτειά της, υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. 

 

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1981, η Ελληνική ∆ηµοκρατία θέτει στη διάθεση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας γνώσεις περιορισµένης διάδοσης που αποκτήθηκαν στον πυρηνικό 

τοµέα στην Ελλάδα, εφ’ όσον δεν πρόκειται περί καθαρά εµπορικών εφαρµογών. Η Επιτροπή 

ανακοινώνει τις γνώσεις αυτές στις επιχειρήσεις της Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται 

στο άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 

 

3. Οι γνώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν κυρίως : 

 

α) τις µελέτες περί της εφαρµογής των ραδιοϊσοτόπων στους ακολούθους τοµείς: ιατρική, 

γεωργία, εντοµολογία, προστασία του περιβάλλοντος, 

 

β) την εφαρµογή των πυρηνικών τεχνικών στην αρχαιοµετρία, 

 

γ) την ανάπτυξη των συσκευών ιατρικής ηλεκτρονικής, 

 

δ) την ανάπτυξη των µεθόδων διερεύνησης ραδιενεργών µεταλλευµάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 26 

 

1. Στους τοµείς στους οποίους η Ελληνική ∆ηµοκρατία θέτει γνώσεις στην διάθεση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, οι αρµόδιοι οργανισµοί παραχωρούν, κατόπιν 

αιτήσεως, άδειες εκµετάλλευσης υπό εµπορικούς όρους στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και στις 

επιχειρήσεις της Κοινότητας, εφ’ όσον κατέχουν αποκλειστικά δικαιώµατα επί διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας κατατεθειµένων στα κράτη µέλη της Κοινότητας, και εφ’ όσον δεν έχουν αναλάβει 

έναντι τρίτων υποχρέωση ή δέσµευση να παραχωρήσουν ή να προτείνουν την παραχώρηση 

αποκλειστικής ή µερικώς αποκλειστικής αδείας εκµετάλλευσης επί των δικαιωµάτων αυτών των 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

 

2. Εάν έχει παραχωρηθεί αποκλειστική ή µερικώς αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, η 

Ελληνική ∆ηµοκρατία ενθαρρύνει και διευκολύνει την παραχώρηση µε εµπορικούς όρους 

περαιτέρω αδειών εκµετάλλευσης από τους κατόχους τέτοιων αδειών υπέρ των κρατών µελών, 

προσώπων ή επιχειρήσεων της Κοινότητας. 

 

Η παραχώρηση τέτοιων αποκλειστικών ή µερικώς αποκλειστικών αδειών γίνεται επί κανονικής 

εµπορικής βάσεως. 
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TITΛΟΣ IV 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

Τµήµα 1 

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

Οι ίδιοι πόροι που προέρχονται από τον φόρο προστιθέµενης αξίας υπολογίζονται και ελέγχονται 

ως αν οι Κανάριοι Νήσοι και η Θέουτα και Μελίλια να ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής της έκτης 

οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 στον τοµέα της εναρµόνισης των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών για τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστηµα φόρου 

προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη βάση του φόρου. 
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Τµήµα 2 

∆ιατάξεις σχετικά µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας της Ισπανίας σχετικά µε το βάρος της αποδείξεως, οι οποίες 

θεσπίστηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Πράξεως περί των όρων 

προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, δεν εφαρµόζονται 

εάν η αγωγή παραβίασης στρέφεται κατά του κατόχου άλλου δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας σχετικού 

µε µέθοδο παρασκευής προϊόντος ιδίου µε το προϊόν το οποίο υπήρξε αποτέλεσµα της 

προστατευόµενης από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µεθόδου του ενάγοντος, εάν αυτό το άλλο δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας έχει χορηγηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986. 

 

Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, το Βασίλειο της 

Ισπανίας συνεχίζει να επιβάλλει στον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας να αποδείξει την 

παραβίαση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πάντως, το Βασίλειο της Ισπανίας εφαρµόζει δικαστική 

διαδικασία κατάσχεσης - περιγραφής. 

 

Ως «κατάσχεση-περιγραφή» νοείται µια διαδικασία η οποία εντάσσεται στο σύστηµα του πρώτου 

και δεύτερου εδαφίου και κατά την οποία κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωµα να ασκήσει αγωγή 

παραβίασης, µπορεί µε δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται µετά από αίτησή του, να προβαίνει 

στους χώρους του εικαζόµενου παραβάτη, και µε δικαστικό κλητήρα επικουρούµενο από 

εµπειρογνώµονες, στη λεπτοµερή περιγραφή των επίµαχων µεθόδων, και ιδίως µε τη λήψη 

φωτοαντιγράφων των τεχνικών εγγράφων, µε ή χωρίς πραγµατική κατάσχεση. Αυτή η δικαστική 

απόφαση µπορεί να διατάσσει την καταβολή εγγυήσεως, η οποία προορίζεται για την αποζηµίωση 

του εικαζόµενου παραβάτη, σε περίπτωση ζηµίας προκαλούµενης από την κατάσχεση-περιγραφή. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

 

Οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας της Πορτογαλίας σχετικά µε το βάρος της αποδείξεως, οι 

οποίες θεσπίστηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 19 της Πράξεως περί 

των όρων προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, δεν 

εφαρµόζονται εάν η αγωγή παραβίασης στρέφεται κατά του κατόχου άλλου διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας σχετικά µε τη µέθοδο παρασκευής προϊόντος ιδίου µε το προϊόν το οποίο υπήρξε 

αποτέλεσµα της προστατευόµενης από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µεθόδου του ενάγοντος, εάν αυτό το 

άλλο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει χορηγηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986. 

 

Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, η Πορτογαλική 

∆ηµοκρατία συνεχίζει να επιβάλλει στον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας να αποδείξει την 

παραβίαση. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία εφαρµόζει δικαστική διαδικασία 

κατάσχεσης-περιγραφής. 

 

Ως «κατάσχεση-περιγραφή» νοείται µια διαδικασία που εντάσσεται στο σύστηµα του πρώτου και 

δεύτερου εδαφίου µε την οποία κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωµα να ασκήσει αγωγή παραβίασης 

µπορεί, µε δικαστική απόφαση η οποία εκδίδεται µετά από αίτησή του, να προβαίνει, στους χώρους 

του εικαζοµένου παραβάτη και µε δικαστικό κλητήρα επικουρούµενο από εµπειρογνώµονες, στη 

λεπτοµερή περιγραφή των επίµαχων µεθόδων, και ιδίως µε τη λήψη φωτοαντιγράφων των τεχνικών 

εγγράφων, µε ή χωρίς πραγµατική κατάσχεση. Αυτή η δικαστική απόφαση µπορεί να διατάσσει την 

καταβολή εγγυήσεως η οποία προορίζεται για την αποζηµίωση του εικαζόµενου παραβάτη σε 

περίπτωση ζηµίας προκαλούµενης από την κατάσχεση-περιγραφή. 
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Τµήµα 3 

∆ιατάξεις σχετικά µε τον µηχανισµό συµπληρωµατικών επιβαρύνσεων στα πλαίσια  

των αλιευτικών συµφωνιών που συνάπτει η Ένωση µε τρίτες χώρες 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

1. Θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για τη διεξαγωγή εργασιών οι οποίες συµπληρώνουν τις 

αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούν τα σκάφη τα οποία φέρουν σηµαία κράτους µέλους στα 

ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τρίτης χώρας στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων που καθιερώνονται από τις αλιευτικές συµφωνίες που συνάπτει η Ένωση µε τις 

συγκεκριµένες τρίτες χώρες. 

 

2. Οι εργασίες που θεωρείται ότι είναι δυνατόν να διεξάγονται συµπληρωµατικά προς τις 

αλιευτικές δραστηριότητες, υπό τους όρους και εντός των ορίων των παραγράφων 3 και 4 

αφορούν : 

 

α) την επεξεργασία, στο έδαφος της συγκεκριµένης τρίτης χώρας, αλιευτικών προϊόντων τα 

οποία αλίευσαν σκάφη µε σηµαία κράτους µέλους στα ύδατα τρίτης χώρας στα πλαίσια 

αλιευτικών δραστηριοτήτων που απορρέουν από την εκτέλεση αλιευτικής συµφωνίας, 

προκειµένου να εισαχθούν στην αγορά της Ένωσης µε τις δασµολογικές κλάσεις του 

κεφαλαίου 3 του Κοινού ∆ασµολογίου, 

 

β) τη φόρτωση, τη µεταφόρτωση επί σκάφους µε σηµαία κράτους µέλους της Ένωσης, το οποίο 

συµµετέχει σε δραστηριότητες στα πλαίσια αλιευτικής συµφωνίας, αλιευτικών προϊόντων 

που υπάγονται στο κεφάλαιο 3 του Κοινού ∆ασµολογίου µε σκοπό τη µεταφορά τους καθώς 

και την ενδεχόµενη επεξεργασία τους, προκειµένου να εισαχθούν στην αγορά της Ένωσης. 
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3. Η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων που έχουν αποτελέσει αντικείµενο των εργασιών της 

παραγράφου 2 διεξάγεται µε µερική ή ολική αναστολή των δασµών του Κοινού ∆ασµολογίου ή 

κάτω από ιδιαίτερο καθεστώς δασµολόγησης, υπό τους όρους και εντός των ορίων της 

συµπληρωµατικότητας που ορίζονται ετησίως σε σχέση µε την έκταση των αλιευτικών 

δυνατοτήτων που προκύπτουν από τις σχετικές συµφωνίες καθώς και από τους όρους από τους 

οποίους συνοδεύονται. 

 

4. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τους γενικούς κανόνες εφαρµογής του παρόντος 

καθεστώτος και ιδίως τα κριτήρια κατανοµής των συγκεκριµένων ποσοτήτων. 

 

Ο τρόπος εφαρµογής του παρόντος καθεστώτος, καθώς και οι συγκεκριµένες ποσότητες, 

καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 37 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000. 

 

 

Τµήµα 4 

∆ιατάξεις σχετικά µε τη Θέουτα και τη Μελίλια 

 

 

Υποτµήµα 1 

Γενικές διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

1. Το Σύνταγµα, καθώς και οι πράξεις των θεσµικών οργάνων εφαρµόζονται στη Θέουτα και τη 

Μελίλια µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 και των 

άλλων διατάξεων του παρόντος τµήµατος. 
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2. Οι προϋποθέσεις µε τις οποίες οι διατάξεις του Συντάγµατος για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των εµπορευµάτων, καθώς και οι πράξεις των θεσµικών οργάνων οι σχετικές µε την τελωνειακή 

νοµοθεσία και την εµπορική πολιτική που θα εφαρµόζονται στη Θέουτα και τη Μελίλια 

καθορίζονται στο υποτµήµα 3 του παρόντος τµήµατος. 

 

3. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 32, οι πράξεις των θεσµικών οργάνων 

οι σχετικές µε την κοινή γεωργική πολιτική και την κοινή αλιευτική πολιτική δεν εφαρµόζονται στη 

Θέουτα και τη Μελίλια. 

 

4. Με αίτηση του Βασιλείου της Ισπανίας, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος - πλαίσιο του Συµβουλίου 

µπορεί : 

 

α) να συµπεριλάβει τη Θέουτα και τη Μελίλια στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 

 

β) να καθορίσει τα κατάλληλα µέτρα για την επέκταση των διατάξεων του ισχύοντος δικαίου 

της Ένωσης στη Θέουτα και τη Μελίλια. 

 

Με πρόταση της Επιτροπής, η οποία ενεργεί µε δική της πρωτοβουλία ή µετά από αίτηση ενός 

κράτους µέλους, το Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει ευρωπαϊκό νόµο ή νόµο - πλαίσιο σχετικά µε τις 

προσαρµογές του καθεστώτος που εφαρµόζεται στη Θέουτα και τη Μελίλια, οι οποίες θα 

µπορούσαν να καταστούν αναγκαίες. 

 

Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Υποτµήµα 2 

∆ιατάξεις σχετικά µε την κοινή αλιευτική πολιτική 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 και του υποτµήµατος 3, η κοινή 

πολιτική δεν εφαρµόζεται ούτε στη Θέουτα ούτε στη Μελίλια. 

 

2. Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει µε πλειοψηφία τους ευρωπαϊκούς 

νόµους, νόµους-πλαίσια, κανονισµούς ή αποφάσεις δυνάµει των οποίων: 

 

α) καθορίζονται τα διαρθρωτικά µέτρα που θα µπορούσαν να ληφθούν υπέρ της Θέουτα και της 

Μελίλια, 

 

β) καθορίζεται ο κατάλληλος τρόπος για να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο ή µέρος των 

συµφερόντων της Θέουτα και της Μελίλια, µε την ευκαιρία των πράξεων που εκδίδει, κατά 

περίπτωση, ενόψει των διαπραγµατεύσεων εκ µέρους της Ένωσης για την ανανέωση ή 

σύναψη αλιευτικών συµφωνιών µε τρίτες χώρες καθώς και τα ειδικά της Θέουτα και της 

Μελίλια στα πλαίσια των διεθνών αλιευτικών συµβάσεων στις οποίες η Ένωση αποτελεί 

συµβαλλόµενο µέρος. 

 

3. Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει τους ευρωπαϊκούς νόµους, νόµους - 

πλαίσια, κανονισµούς και αποφάσεις δυνάµει των οποίων καθορίζονται ενδεχοµένως οι 

δυνατότητες και οι προϋποθέσεις αµοιβαίας πρόσβασης στις αντίστοιχες αλιευτικές ζώνες και 

στους πόρους τους. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα. 
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4. Οι προβλεπόµενοι στις παραγράφους 2 και 3 ευρωπαϊκοί νόµοι και νόµοι - πλαίσια 

εκδίδονται µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

 

Υποτµήµα 3 

∆ιατάξεις σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, 

την τελωνειακή νοµοθεσία και την εµπορική πολιτική 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 

1. Τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, καθώς και τα προϊόντα προελεύσεως τρίτων 

χωρών τα οποία εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια στο πλαίσιο των καθεστώτων που ισχύουν 

εκεί για τα προϊόντα αυτά, δεν θεωρούνται, κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στο 

τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ως εµπορεύµατα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 

ΙΙΙ-151, παράγραφοι 1 έως 3, του Συντάγµατος. 

 

2. Η Θέουτα και η Μελίλια δεν περιλαµβάνονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

 

3. Πλην αντίθετης διάταξης του παρόντος υποτµήµατος, οι πράξεις των θεσµικών οργάνων της 

Ένωσης στον τοµέα της τελωνειακής νοµοθεσίας που αφορούν τις εξωτερικές συναλλαγές, 

εφαρµόζονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις στις συναλλαγές µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της 

Ένωσης, αφενός, και της Θέουτα και της Μελίλια, αφετέρου. 

 

4. Πλην αντίθετης διάταξης του παρόντος υποτµήµατος, οι πράξεις των θεσµικών οργάνων οι 

σχετικές µε την κοινή εµπορική πολιτική, αυτόνοµες ή συµβατικές, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε 

την εισαγωγή ή την εξαγωγή εµπορευµάτων, δεν εφαρµόζονται στη Θέουτα και τη Μελίλια. 

 

5. Πλην αντίθετης διάταξης του παρόντος τίτλου, η Ένωση εφαρµόζει στις συναλλαγές της µε 

τη Θέουτα και τη Μελίλια, οι οποίες αφορούν τα προϊόντα που υπάγονται στο παράρτηµα Ι του 

Συντάγµατος, το γενικό καθεστώς που εφαρµόζει στις εξωτερικές της συναλλαγές. 
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ΑΡΘΡΟ 34 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, καταργούνται οι εισαγωγικοί δασµοί επί των προϊόντων 

καταγωγής Θέουτα και Μελίλια που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

1. Στα προϊόντα της αλιείας που υπάγονται στις κλάσεις 03.01, 03.02, 03.03, 16.04, 16.05 και 

στις διακρίσεις 05.11.91 και 23.01.20 του Κοινού ∆ασµολογίου, καταγόµενα από τη Θέουτα και τη 

Μελίλια και µέσα στα όρια δασµολογικών ποσοστώσεων που υπολογίζονται για κάθε προϊόν και 

σύµφωνα µε τον µέσο όρο των ποσοτήτων που έχουν πράγµατι διατεθεί κατά τη διάρκεια των ετών 

1982, 1983 και 1984, εφαρµόζεται απαλλαγή των τελωνειακών δασµών σε ολόκληρο το 

τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

 

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της 

Ένωσης, στα πλαίσια των δασµολογικών αυτών ποσοστώσεων, εξαρτάται από την τήρηση των 

κανόνων της κοινής οργάνωσης των αγορών, και ιδίως των τιµών αναφοράς. 

 

2. Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει κάθε χρόνο τους ευρωπαϊκούς 

κανονισµούς ή αποφάσεις για το άνοιγµα και την κατανοµή ποσοστώσεων σύµφωνα µε τους όρους 

της παραγράφου 1. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

 

1. Σε περίπτωση που η εφαρµογή του άρθρου 34 οδηγήσει σε αισθητή αύξηση των εισαγωγών 

ορισµένων προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ικανή να βλάψει τους παραγωγούς της 

Ένωσης, το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδώσει τους ευρωπαϊκούς 

κανονισµούς ή αποφάσεις προκειµένου να υποβάλει την είσοδο των προϊόντων αυτών στο 

τελωνειακό έδαφος της Ένωσης σε ιδιαίτερες προϋποθέσεις. 
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2. Στην περίπτωση κατά την οποία, λόγω της µη εφαρµογής της κοινής εµπορικής πολιτικής και 

του Κοινού ∆ασµολογίου κατά την εισαγωγή πρώτων υλών ή ενδιαµέσων προϊόντων στη Θέουτα 

και τη Μελίλια, οι εισαγωγές ενός προϊόντος καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας προκαλούν ή 

κινδυνεύουν να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία σε µια παραγωγική δραστηριότητα ασκούµενη σε ένα 

ή περισσότερα κράτη µέλη, η Επιτροπή, µε αίτηση ενός κράτους µέλους ή µε δική της 

πρωτοβουλία, µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

 

Οι εισαγωγικοί δασµοί που υφίστανται στη Θέουτα και τη Μελίλια έναντι των προϊόντων 

καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, καθώς και οι φόροι ισοδύναµου αποτελέσµατος 

µε τους δασµούς αυτούς καταργούνται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

 

Οι δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος προς δασµούς, καθώς και 

το καθεστώς συναλλαγών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή στη Θέουτα και τη Μελίλια 

εµπορευµάτων προελεύσεως τρίτης χώρας, δεν µπορούν να είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα 

εφαρµοζόµενα από την Ένωση σύµφωνα µε τις διεθνείς της υποχρεώσεις ή µε τα προτιµησιακά της 

καθεστώτα έναντι αυτής της τρίτης χώρας, µε την επιφύλαξη ότι η ίδια αυτή τρίτη χώρα 

επιφυλάσσει στις εισαγωγές, προελεύσεως Θέουτα και Μελίλια την ίδια µεταχείριση µε αυτήν που 

παρέχει στην Ένωση. Πάντως, το καθεστώς που εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή στη Θέουτα και 

τη Μελίλια έναντι των εµπορευµάτων προελεύσεως αυτής της τρίτης χώρας δεν µπορεί να είναι 

ευνοϊκότερο από το καθεστώς που εφαρµόζεται έναντι των εισαγωγών των προϊόντων καταγωγής 

του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 39 

 

Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή 

αποφάσεις για τον καθορισµό των κανόνων εφαρµογής του παρόντος υποτµήµατος, και ιδίως τους 

κανόνες καταγωγής που εφαρµόζονται στις συναλλαγές στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 34, 35 

και 37, περιλαµβανοµένων και των διατάξεων για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καταγωγής 

και τον έλεγχο της καταγωγής. 

 

Οι κανόνες περιέχουν ιδίως διατάξεις για την επισήµανση και την επικόλληση της ετικέτας των 

προϊόντων, για τις προϋποθέσεις νηολόγησης πλοίων, για την εφαρµογή του κανόνα της σώρευσης 

της καταγωγής για τα προϊόντα της αλιείας, καθώς και διατάξεις που επιτρέπουν τον καθορισµό της 

καταγωγής των προϊόντων. 

 

 

Τµήµα 5 

∆ιατάξεις σχετικά µε την περιφερειακή ανάπτυξη της Ισπανίας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

 

Τα κράτη µέλη, λαµβάνουν υπό σηµείωση το γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση έχει αναλάβει να 

υλοποιήσει µια πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση 

της οικονοµικής ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών και ζωνών της Ισπανίας. 

 

Αναγνωρίζουν ότι είναι προς το κοινό τους συµφέρον να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής 

αυτής. 
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Συµφωνούν, προκειµένου να διευκολύνουν την ισπανική κυβέρνηση στην ολοκλήρωση του 

καθήκοντος αυτού, να συστήσουν στα θεσµικά όργανα τη χρησιµοποίηση όλων των µέσων και 

διαδικασιών που προβλέπονται από το Σύνταγµα, προσφεύγοντας ιδίως στην κατάλληλη χρήση των 

πόρων της Ένωσης που προορίζονται για την πραγµατοποίηση των στόχων της. 

 

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν ιδιαίτερα ότι, κατά την εφαρµογή των άρθρων ΙΙΙ-167 και ΙΙΙ-168 του 

Συντάγµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι στόχοι της οικονοµικής επέκτασης και της 

ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών και ζωνών 

της Ισπανίας. 

 

 

Τµήµα 6 

∆ιατάξεις σχετικά µε την οικονοµική και βιοµηχανική ανάπτυξη της Πορτογαλίας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπό σηµείωση το γεγονός ότι η πορτογαλική κυβέρνηση έχει αναλάβει 

να υλοποιήσει πολιτική εκβιοµηχάνισης και οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία αποσκοπεί στην 

προσέγγιση του βιοτικού επιπέδου στην Πορτογαλία µε το επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών εθνών 

και στην εξάλειψη της υποαπασχόλησης, αµβλύνοντας βαθµιαία τις περιφερειακές διαφορές του 

επιπέδου ανάπτυξης, 

 

Αναγνωρίζουν ότι είναι προς το κοινό τους συµφέρον να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής 

αυτής, 

 

Συµφωνούν να συστήσουν προς τον σκοπό αυτό στα θεσµικά όργανα τη χρησιµοποίηση όλων των 

µέσων και διαδικασιών που προβλέπονται από το Σύνταγµα, προσφεύγοντας ιδίως στην κατάλληλη 

χρήση των πόρων της Ένωσης που προορίζονται για την πραγµατοποίηση των στόχων της. 
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Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν ιδιαίτερα ότι, κατά την εφαρµογή των άρθρων ΙΙΙ-167 και ΙΙΙ-168 του 

Συντάγµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι στόχοι της οικονοµικής επέκτασης και της 

ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού. 

 

 

Τµήµα 7 

∆ιατάξεις σχετικά µε τις ανταλλαγές γνώσεων µε το Βασίλειο της Ισπανίας 

στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 42 

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1986, οι γνώσεις που ανακοινώνονται στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και 

στις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, τίθενται στη διάθεση του Βασιλείου της Ισπανίας, το οποίο τις 

υποβάλλει σε καθεστώς περιορισµένης διάδοσης στην επικράτειά του, υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. 

 

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1986, το Βασίλειο της Ισπανίας θέτει στη διάθεση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας γνώσεις περιορισµένης διάδοσης που αποκτήθηκαν στον πυρηνικό 

τοµέα στην Ισπανία, εφόσον δεν πρόκειται για καθαρά εµπορικές εφαρµογές. Η Επιτροπή 

ανακοινώνει τις γνώσεις αυτές στις επιχειρήσεις της Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται 

στο άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 

 

3. Οι γνώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν κυρίως : 

 

α) την πυρηνική φυσική (χαµηλές και υψηλές ενέργειες), 
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β) τη ραδιοπροστασία, 

 

γ) την εφαρµογή των ισοτόπων και κυρίως των σταθερών ισοτόπων, 

 

δ) τους αντιδραστήρες έρευνας και τα σχετικά καύσιµα, 

 

ε) τις έρευνες στον τοµέα του κύκλου καυσίµου (και ιδιαίτερα εξόρυξη και επεξεργασία 

µεταλλεύµατος ουρανίου χαµηλής περιεκτικότητας· βελτιστοποίηση των στοιχείων καυσίµου 

για πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

 

1. Στους τοµείς τους οποίους το Βασίλειο της Ισπανίας θέτει γνώσεις στη διάθεση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, οι αρµόδιοι οργανισµοί παραχωρούν, κατόπιν 

αιτήσεως, άδειες εκµετάλλευσης υπό εµπορικούς όρους στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και στις 

επιχειρήσεις της Κοινότητας, εφόσον κατέχουν αποκλειστικά δικαιώµατα επί διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας κατατεθειµένων στα κράτη µέλη, και εφόσον δεν έχουν αναλάβει έναντι τρίτων 

υποχρέωση ή δέσµευση να παραχωρήσουν ή να προτείνουν την παραχώρηση αποκλειστικής ή 

µερικώς αποκλειστικής αδείας εκµετάλλευσης επί των δικαιωµάτων αυτών των διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας. 

 

2. Εάν έχει παραχωρηθεί αποκλειστική ή µερικώς αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, το 

Βασίλειο της Ισπανίας ενθαρρύνει και διευκολύνει την παραχώρηση, µε εµπορικούς όρους, 

περαιτέρω αδειών εκµετάλλευσης από τους κατόχους τέτοιων αδειών υπέρ των κρατών µελών, 

προσώπων ή επιχειρήσεων της Κοινότητας. 

 

Η παραχώρηση τέτοιων αποκλειστικών ή µερικώς αποκλειστικών αδειών γίνεται σε κανονική 

εµπορική βάση. 
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Τµήµα 8 

∆ιατάξεις σχετικά µε τις ανταλλαγές γνώσεων µε την Πορτογαλική ∆ηµοκρατία 

στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1986, οι γνώσεις που ανακοινώνονται στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και 

στις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 13 τη Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, τίθενται στη διάθεση της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, η οποία τις 

υποβάλλει σε καθεστώς περιορισµένης διάδοσης στην επικράτειά της, υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. 

 

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1986, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία θέτει στη διάθεση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας γνώσεις περιορισµένης διάδοσης που αποκτήθηκαν στον πυρηνικό 

τοµέα στην Πορτογαλία, εφόσον δεν πρόκειται για καθαρά εµπορικές εφαρµογές. Η Επιτροπή 

ανακοινώνει τις γνώσεις αυτές στις επιχειρήσεις της Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται 

στο άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 

 

3. Οι γνώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν κυρίως : 

 

α) τη δυναµική των αντιδραστήρων, 

 

β) τη ραδιοπροστασία, 

 

γ) την εφαρµογή τεχνικών πυρηνικών µετρήσεων (στο βιοµηχανικό, γεωργικό, αρχαιολογικό 

και γεωλογικό τοµέα), 
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δ) την ατοµική φυσική (µέτρηση της ενεργού διατοµής, τεχνικές διοχετεύσεις), 

 

ε) την εξορυκτική µεταλλουργία του ουρανίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 45 

 

1. Στους τοµείς τους οποίους η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία θέτει γνώσεις στη διάθεση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, οι αρµόδιοι οργανισµοί παραχωρούν, κατόπιν 

αιτήσεως, άδειες εκµετάλλευσης υπό εµπορικούς όρους στα κράτη µέλη, στα πρόσωπα και στις 

επιχειρήσεις της Κοινότητας, εφόσον κατέχουν αποκλειστικά δικαιώµατα επί διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας κατατεθειµένων στα κράτη µέλη της Κοινότητας, και εφόσον δεν έχουν αναλάβει 

έναντι τρίτων υποχρέωση ή δέσµευση να παραχωρήσουν ή να προτείνουν την παραχώρηση 

αποκλειστικής ή µερικώς αποκλειστικής αδείας εκµετάλλευσης επί των δικαιωµάτων αυτών των 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

 

2. Εάν έχει παραχωρηθεί αποκλειστική ή µερικώς αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, η 

Πορτογαλική ∆ηµοκρατία ενθαρρύνει και διευκολύνει την παραχώρηση, µε εµπορικούς όρους, 

περαιτέρω αδειών εκµετάλλευσης από τους κατόχους τέτοιων αδειών υπέρ των κρατών µελών, 

προσώπων ή επιχειρήσεων της Κοινότητας. 

 

Η παραχώρηση τέτοιων αποκλειστικών ή µερικώς αποκλειστικών αδειών γίνεται σε κανονική 

εµπορική βάση. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ 

 

 

Τµήµα 1 

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

 

Οι ίδιοι πόροι από τον φόρο προστιθεµένης αξίας υπολογίζονται και ελέγχονται ως αν οι νήσοι 

Åland να περιλαµβάνονταν στο εδαφικό πεδίο εφαρµογής της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των 

σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας: 

οµοιόµορφη φορολογική βάση. 
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Τµήµα 2 

∆ιατάξεις σχετικά µε τη γεωργία 

 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

 

Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία εξουσιοδοτεί τη Φινλανδία να 

χορηγεί εθνικές ενισχύσεις σε παραγωγούς για τη διευκόλυνση της πλήρους ενσωµάτωσής τους 

στην κοινή γεωργική πολιτική, ώστε να αντιµετωπιστούν σοβαρές δυσκολίες οφειλόµενες στην 

προσχώρηση, οι οποίες δεν µπορούν να επιλυθούν µετά από πλήρη εφαρµογή του άρθρου 48 και 

των λοιπών µέτρων που απορρέουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία της Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48 

 

1. Η Επιτροπή εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις µε τις οποίες εξουσιοδοτεί τη Φινλανδία και τη 

Σουηδία να χορηγούν µακροπρόθεσµες εθνικές ενισχύσεις προκειµένου να διασφαλίσουν τη 

διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε συγκεκριµένες περιοχές βορείως του 62ου 

παραλλήλου καθώς και, σε αυστηρά περιορισµένες περιπτώσεις, σε όµορες περιοχές µε παρόµοιες 

κλιµατικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν τη γεωργική δραστηριότητα ιδιαίτερα δυσχερή. 

 

2. Οι περιοχές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται από την Επιτροπή, 

λαµβάνοντας ιδίως υπόψη : 

 

α) τη µικρή πληθυσµιακή πυκνότητα, 

 

β) το ποσοστό των γεωργικών γαιών, επί της συνολικής επιφάνειας, 
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γ) το ποσοστό των γεωργικών γαιών στις οποίες πραγµατοποιούνται αροτραίες καλλιέργειες για 

παραγωγή τροφίµων, επί της χρησιµοποιούµενης γεωργικής επιφάνειας. 

 

3. Οι εθνικές ενισχύσεις της παραγράφου 1 µπορούν να εξαρτηθούν από φυσικούς παράγοντες 

παραγωγής, όπως τα καλλιεργούµενα εκτάρια ή κεφαλές ζώων, λαµβανοµένων υπόψη των ορίων 

των προβλεποµένων από τους κανονισµούς περί κοινής οργάνωσης της αγοράς καθώς και της 

παραδοσιακής παραγωγής κάθε αγροκτήµατος, αλλά δεν µπορούν: 

 

α) να συνδέονται µε τη µελλοντική παραγωγή, 

 

β) να οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής ή του επιπέδου της συνολικής ενίσχυσης το οποίο 

διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, η 

οποία πρόκειται να καθοριστεί από την Επιτροπή. 

 

Οι ενισχύσεις αυτές µπορούν να διαφοροποιούνται ανά περιοχή. 

 

Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται ιδίως προκειµένου να : 

 

α) διατηρούνται οι πρωτογενείς παραγωγές και οι παραδοσιακές µεταποιήσεις οι οποίες είναι 

προσαρµοσµένες προς τις κλιµατικές συνθήκες των εν λόγω περιοχών, 

 

β) βελτιώνονται οι δοµές παραγωγής, εµπορίας και µεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, 

 

γ) διευκολύνεται η διάθεση των εν λόγω προϊόντων, 

 

δ) διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση του φυσικού χώρου. 
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ΑΡΘΡΟ 49 

 

1. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 47 και 48, καθώς και κάθε άλλη εθνική ενίσχυση 

η οποία υπόκειται σε άδεια της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου, γνωστοποιούνται στην 

Επιτροπή και δεν µπορούν να εφαρµόζονται χωρίς την εν λόγω άδεια. 

 

2. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 48, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Συµβούλιο ανά πενταετία από 1ης Ιανουαρίου 1996, έκθεση σχετικά µε : 

 

α) τις χορηγούµενες άδειες, 

 

β) τα αποτελέσµατα των ενισχύσεων τις οποίες αφορούσαν οι άδειες αυτές. 

 

Για την κατάρτιση της έκθεσης αυτής, τα κράτη µέλη στα οποία χορηγούνται οι άδειες διαβιβάζουν 

στην Επιτροπή εγκαίρως πληροφορίες σχετικά µε το αποτέλεσµα των χορηγηθεισών ενισχύσεων 

αναφέροντας την πορεία της γεωργικής οικονοµίας των οικείων περιοχών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

 

Στον τοµέα των προβλεπόµενων στα άρθρα ΙΙΙ-167 και ΙΙΙ-168 του Συντάγµατος ενισχύσεων : 

 

α) µεταξύ των εφαρµοζόµενων στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία ενισχύσεων πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 1995, µόνον όσες έχουν ανακοινωθεί στην Επιτροπή πριν από τις 

30 Απριλίου 1995 θεωρούνται υφιστάµενες ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-168 

παράγραφος 1 του Συντάγµατος, 

 

β) υφιστάµενες ενισχύσεις και σχέδια για τη θέσπιση ή τροποποίηση των ενισχύσεων, που έχουν 

γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, θεωρούνται 

γνωστοποιηθείσες κατά την ηµεροµηνία αυτή. 
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ΑΡΘΡΟ 51 

 

1. Πλην αντιθέτων διατάξεων σε ειδικές περιπτώσεις, το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της 

Επιτροπής, εκδίδει τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις που είναι αναγκαίοι για την 

εφαρµογή του παρόντος τµήµατος. 

 

2. Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου, µπορεί να προβεί στις προσαρµογές των διατάξεων του 

παρόντος τµήµατος που πιθανόν να καταστούν αναγκαίες σε περίπτωση τροποποίησης του δικαίου 

της Ένωσης. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 52 

 

1. Σε περίπτωση που απαιτούνται µεταβατικά µέτρα προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση 

από το καθεστώς που εφαρµόζεται στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία στο καθεστώς που 

προκύπτει από την εφαρµογή της κοινής οργάνωσης αγορών υπό τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της 

∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, τα µέτρα αυτά θεσπίζονται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ ή, ανάλογα µε την 

περίπτωση, στα αντίστοιχα άρθρα άλλων κανονισµών περί της κοινής οργάνωσης των γεωργικών 

αγορών. Τα µέτρα αυτά µπορούν να ληφθούν εντός περιόδου η οποία λήγει την 

31 ∆εκεµβρίου 1997, η δε εφαρµογή τους περιορίζεται µέχρι αυτή την ηµεροµηνία. 

 

2. Το Συµβούλιο, µε την έκδοση ευρωπαϊκού νόµου, µπορεί να παρατείνει την περίοδο που 

ορίζεται στην παράγραφο 1. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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ΑΡΘΡΟ 53 

 

Τα άρθρα 51 και 52 εφαρµόζονται στα προϊόντα της αλιείας. 

 

 

Τµήµα 3 

∆ιατάξεις σχετικά µε τα µεταβατικά µέτρα 

 

 

ΑΡΘΡΟ 54 

 

Οι πράξεις που απαριθµούνται στα σηµεία VII.Β.Ι, VII.∆.1, VII.∆.2.γ, ΙΧ.2.β, γ, στ, ζ, η, θ, ια, ιγ, 

ιδ, ιε, κε, κστ, κζ και κη, Χ.α, β και γ του Παραρτήµατος XV 1 της πράξης περί των όρων 

προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας, και του 

Βασιλείου της Σουηδίας εφαρµόζονται έναντι της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας υπό 

τους όρους που προβλέπονται στο παράρτηµα αυτό. 

 

Όσον αφορά το σηµείο ΙΧ.2.κε του Παραρτήµατος ΧV που αναφέρει το πρώτο εδάφιο, η 

παραποµπή στις διατάξεις της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 

συγκεκριµένα στα άρθρα 90 και 91, πρέπει να νοείται ως παραποµπή στις διατάξεις του 

Συντάγµατος, και συγκεκριµένα στο άρθρο ΙΙΙ-170, παράγραφοι 1 και 2. 

 

                                                 
1 ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 322. 
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Τµήµα 4 

∆ιατάξεις σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής ορισµένων πράξεων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 55 

 

1. Όλες οι αποφάσεις περί ατοµικών εξαιρέσεων και οι απορριπτικές αποφάσεις που έχουν 

ληφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, βάσει του άρθρου 53 της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), ή του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 25 αυτής, είτε από την Εποπτεύουσα 

Αρχή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), είτε από την Επιτροπή, οι οποίες 

αφορούν περιπτώσεις εµπίπτουσες στο άρθρο 81 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας συνεπεία της προσχώρησης, παραµένουν σε ισχύ για τους σκοπούς του άρθρου ΙΙΙ-161 

του Συντάγµατος, µέχρι να λήξει η προβλεπόµενη σε αυτό προθεσµία ή µέχρις ότου η Επιτροπή 

εκδώσει αντίθετη ευρωπαϊκή απόφαση δεόντως αιτιολογηµένη, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης. 

 

2. Αποφάσεις ληφθείσες από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 

βάσει του άρθρου 61 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και οι οποίες αφορούν περιπτώσεις εµπίπτουσες στο 

άρθρο 87 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνεπεία της προσχώρησης, 

παραµένουν σε ισχύ σε σχέση µε το άρθρο ΙΙΙ-167 του Συντάγµατος, εκτός εάν η Επιτροπή εκδώσει 

αντίθετη ευρωπαϊκή απόφαση βάσει του άρθρου ΙΙΙ-168 του Συντάγµατος. Η παράγραφος αυτή δεν 

εφαρµόζεται σε αποφάσεις υποκείµενες στις διαδικασίες του άρθρου 64 της Συµφωνίας ΕΟΧ. 

 

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι αποφάσεις της Εποπτεύουσας Αρχής της 

ΕΖΕΣ παραµένουν σε ισχύ µετά την 1η Ιανουαρίου 1995 εκτός εάν η Επιτροπή λάβει δεόντως 

αιτιολογηµένη αντίθετη απόφαση σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης. 
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Τµήµα 5 

∆ιατάξεις σχετικά µε τα νησιά Åland 

 

 

ΑΡΘΡΟ 56 

 

Οι διατάξεις του Συντάγµατος δεν εµποδίζουν την εφαρµογή των διατάξεων που ίσχυαν την 

1η Ιανουαρίου 1994 στα νησιά Åland σχετικά µε : 

 

α) περιορισµούς, άνευ διακρίσεων, του δικαιώµατος τόσο φυσικών προσώπων που δεν 

διαθέτουν την τοπική υπηκοότητα των νησιών αυτών (hembygdsträtt/kotiseutuoikeus), όσο 

και νοµικών προσώπων, να αποκτούν και να διατηρούν ακίνητη περιουσία στα νησιά αυτά 

χωρίς άδεια των αρµοδίων αρχών τους, 

 

β) περιορισµούς, άνευ διακρίσεων, του δικαιώµατος εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών εκ 

µέρους φυσικών προσώπων που δεν διαθέτουν την τοπική υπηκοότητα των νησιών αυτών 

(hembygdsträtt/kotiseutuoikeus), ή εκ µέρους νοµικών προσώπων που δεν διαθέτουν άδεια 

των αρµοδίων αρχών των νησιών Åland. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 57 

 

1. Το έδαφος των νησιών Åland - επειδή θεωρείται ότι εµπίπτει στα εδάφη του άρθρου 3 

παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου και ως εθνικό έδαφος 

εξαιρούµενο της εφαρµογής των οδηγιών περί εναρµόνισης των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου - εξαιρείται του εδαφικού πεδίου 

εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης περί εναρµόνισης των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά 

µε τους φόρους κύκλου εργασιών, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τις άλλες µορφές 

έµµεσης φορολογίας. 
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Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται επί των διατάξεων της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

που αφορούν τον φόρο κεφαλαίου. 

 

2. Η παρέκκλιση της παραγράφου 1 αποσκοπεί στη διατήρηση βιώσιµης τοπικής οικονοµίας 

στα νησιά αυτά και δεν θα έχει κανένα αρνητικό αποτέλεσµα στα συµφέροντα ή στις κοινές 

πολιτικές της Ένωσης. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η παράγραφος 1 δεν είναι πλέον 

δικαιολογηµένη, ιδίως από πλευράς θεµιτού ανταγωνισµού ή ιδίων πόρων, θα υποβάλει 

κατάλληλες προτάσεις στο Συµβούλιο, το οποίο θα εκδώσει τις αναγκαίες πράξεις βάσει των 

οικείων άρθρων του Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 58 

 

Η ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας διασφαλίζει ότι η ιδία µεταχείριση επιφυλάσσεται σε όλα τα φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών στα νησιά Åland. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 59 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος εφαρµόζονται υπό το πρίσµα της δήλωσης σχετικά µε τα 

νησιά Åland, η οποία επαναλαµβάνει, χωρίς να θίγει τη νοµική εµβέλεια, τους όρους του προοιµίου 

του Πρωτοκόλλου 2 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεων της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, 

της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας. 
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Τµήµα 6 

∆ιατάξεις σχετικά µε το λαό των Sami 

 

 

ΑΡΘΡΟ 60 

 

Παρά τις διατάξεις του Συντάγµατος, δύνανται να χορηγηθούν στους Sami αποκλειστικά 

δικαιώµατα εκτροφής ταράνδων στους παραδοσιακούς τους οικισµούς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 61 

 

Το παρόν τµήµα δύναται να επεκταθεί για να ληφθούν υπόψη και τυχόν άλλες εξελίξεις περί τα 

αποκλειστικά δικαιώµατα των Sami, όσον αφορά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Ευρωπαϊκός 

νόµος του Συµβουλίου δύναται να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος τµήµατος. 

Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 

Επιτροπή των Περιφερειών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 62 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος εφαρµόζονται υπό το πρίσµα της δήλωσης σχετικά µε το λαό 

των Sami, η οποία επαναλαµβάνει, χωρίς να θίγει τη νοµική εµβέλεια, τους όρους του προοιµίου 

του Πρωτοκόλλου 3 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεων της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, 

της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας. 
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Τµήµα 7 

Ειδικές διατάξεις στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των διαρθρωτικών ταµείων 

στη Φινλανδία και τη Σουηδία 

 

 

ΑΡΘΡΟ 63 

 

Ο στόχος που αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρµογής των 

περιοχών εξαιρετικά χαµηλής πληθυσµιακής πυκνότητας καλύπτει κατ’ αρχήν περιοχές που 

αντιστοιχούν ή ανήκουν στο επίπεδο NUTS ΙΙ πληθυσµιακής πυκνότητας 8 ατόµων/km2 ή 

µικρότερης. H αρωγή της Ένωσης δύναται, υπό τον όρο της συγκέντρωσης, να επεκταθεί επίσης 

και σε γειτονικές µικρότερες περιοχές που πληρούν τα ίδια κριτήρια πληθυσµιακής πυκνότητας. Ο 

κατάλογος των περιφερειών και περιοχών που αναφέρει το παρόν άρθρο παρατίθεται στο 

Παράρτηµα 1 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως της 

∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας. 

 

                                                 
1 EE C 241, 29.8.1994, σ. 355. 
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Τµήµα 8 

∆ιατάξεις σχετικά µε τις οδικές, σιδηροδροµικές και συνδυασµένες µεταφορές στην Αυστρία 

 

 

ΑΡΘΡΟ 64 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί : 

 

α) «βαρύ όχηµα µεταφοράς εµπορευµάτων» κάθε αυτοκίνητο όχηµα που έχει άδεια 

κυκλοφορίας σε ένα κράτος µέλος, το οποίο προορίζεται να µεταφέρει εµπορεύµατα ή να 

έλκει ρυµουλκούµενα οχήµατα, µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος άνω των 7,5 τόνων, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηµιρυµουλκουµένων, και κάθε ρυµουλκούµενο µε µέγιστο 

επιτρεπόµενο βάρος άνω των 7,5 τόνων ελκόµενο από όχηµα µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος 

7,5 τόνων, που έχει άδεια κυκλοφορίας σε ένα κράτος µέλος, 

 

β) «συνδυασµένες µεταφορές» κάθε µεταφορά εµπορευµάτων µε βαρέα οχήµατα µεταφοράς 

εµπορευµάτων ή µονάδες φόρτωσης που για ένα τµήµα της διαδροµής κινούνται 

σιδηροδροµικώς και κατά το αρχικό ή τελευταίο τµήµα της διαδροµής οδικώς, ενώ η 

διέλευση από την Αυστρία κατά τη µετάβαση ή την επιστροφή από σιδηροδροµικό σταθµό 

δεν µπορεί ουδέποτε να πραγµατοποιείται µόνον οδικώς. 

 

2. Tα άρθρα 65 έως 71 εφαρµόζονται για µέτρα που αφορούν τη διενέργεια σιδηροδροµικών και 

συνδυασµένων µεταφορών δια µέσου της Αυστρίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 65 

 

Η Ένωση και τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 

τους, θεσπίζουν και συντονίζουν σε στενή επαφή µέτρα ανάπτυξης και προώθησης των 

σιδηροδροµικών και συνδυασµένων µεταφορών εµπορευµάτων δια µέσου των Άλπεων. 
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ΑΡΘΡΟ 66 

 

Κατά τη θέσπιση των κατευθυντήριων γραµµών που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-247 του 

Συντάγµατος, η Ένωση εξασφαλίζει ότι οι άξονες που ορίζονται στο Παράρτηµα 1 1 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 9 της πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, 

της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας αποτελούν τµήµα των 

διευρωπαϊκών δικτύων σιδηροδροµικών και συνδυασµένων µεταφορών και χαρακτηρίζονται 

περαιτέρω σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 67 

 

Η Ένωση και τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 

τους, εφαρµόζουν τα µέτρα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα 2 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 9 της 

πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της 

Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 68 

 

Η Ένωση και τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τη συµπληρωµατική σιδηροδροµική δυναµικότητα στην οποία 

αναφέρεται στο Παράρτηµα 3 3 του Πρωτοκόλλου αριθ. 9 της πράξεως περί των όρων 

προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του 

Βασιλείου της Σουηδίας. 

 

                                                 
1 EE C 241, 29.8.1994, σ. 364. 
2 EE C 241, 29.8.1994, σ. 365. 
3 EE C 241, 29.8.1994, σ. 367. 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 181 von 381



 

Constitution/P8/el 52 

 

ΑΡΘΡΟ 69 

 

Η Ένωση και τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για να βελτιώσουν την παροχή 

σιδηροδροµικών και συνδυασµένων µεταφορών. Τα µέτρα αυτά, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 

του Συντάγµατος, λαµβάνονται σε στενή συνεργασία µε εταιρίες σιδηροδρόµων και άλλους φορείς 

που παρέχουν σιδηροδροµικές υπηρεσίες. ∆ίδεται προτεραιότητα στα µέτρα εκείνα που 

καθορίζονται στις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης περί σιδηροδροµικών και συνδυασµένων 

µεταφορών. Κατά την εφαρµογή οποιουδήποτε µέτρου, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσµατικότητα και την τιµολογιακή διαφάνεια των σιδηροδροµικών 

και συνδυασµένων µεταφορών. Συγκεκριµένα, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια κατά τη λήψη των µέτρων αυτών ούτως ώστε οι τιµές των συνδυασµένων µεταφορών 

να είναι ανταγωνιστικές, σε σχέση µε τις τιµές άλλων µέσων µεταφοράς. Κάθε ενίσχυση 

χορηγούµενη για τον σκοπό αυτό πρέπει να είναι σύµφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 70 

 

Η Ένωση και τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της 

σιδηροδροµικής διέλευσης, οφειλοµένης, για παράδειγµα, σε φυσικές καταστροφές, αναλαµβάνουν 

κάθε δυνατή συντονισµένη δράση προκειµένου να διατηρηθεί η ροή της κυκλοφορίας. Αποδίδεται 

προτεραιότητα σε ευαίσθητα φορτία, όπως τα τρόφιµα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 71 

 

Η Επιτροπή, επανεξετάζει µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 73, παράγραφος 2, τη 

λειτουργία του παρόντος τµήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 72 

 

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων σε διαδροµές εντός του 

κοινοτικού εδάφους. 

 

2. Υπό την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, το καθεστώς για διαδροµές για ίδιο λογαριασµό 

και για διαδροµές επί κοµίστρω της πρώτης οδηγίας του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 και 

του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συµβουλίου εφαρµόζεται στις διαδροµές που 

συνεπάγονται οδικές διαµετακοµιστικές µεταφορές εµπορευµάτων δια της Αυστρίας. 

 

3. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις : 

 

α) Το σύνολο των εκποµπών ΝΟx από οχήµατα βαρέων µεταφορών εµπορευµάτων που 

διασχίζουν την Αυστρία υπό διαµετακόµιση µειώνεται κατά 60% κατά την περίοδο µεταξύ 

1ης Ιανουαρίου 1992 και 31ης ∆εκεµβρίου 2003, σύµφωνα µε τον πίνακα του 

Παραρτήµατος 4. 

 

β) Η διαχείριση των µειώσεων των συνολικών εκποµπών ΝΟx από οχήµατα βαρέων µεταφορών 

εµπορευµάτων γίνεται σύµφωνα µε σύστηµα οικοσηµείων. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, σε 

κάθε όχηµα βαρέων µεταφορών εµπορευµάτων που διασχίζει την Αυστρία υπό 

διαµετακόµιση χορηγείται αριθµός οικοσηµείων αντίστοιχος προς τις εκποµπές του ΝΟx (που 

επιτρέπονται από τη Συµφωνία Παραγωγής (τιµή COP) ή την τιµή έγκρισης τύπου). Η 

µέθοδος υπολογισµού και διαχείρισης των σηµείων αυτών περιγράφεται στο Παράρτηµα 5. 

 

γ) Εάν ο αριθµός των υπό διαµετακόµιση διαδροµών καθ’ οιοδήποτε έτος υπερβαίνει τον 

αριθµό αναφοράς που έχει καθοριστεί για το 1991 κατά περισσότερο από 8%, η Επιτροπή, 

θεσπίζει µε τη διαδικασία του άρθρου 16, κατάλληλα µέτρα βάσει της παραγράφου 3 του 

παραρτήµατος 5. 
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δ) Η Αυστρία εκδίδει και διαθέτει εγκαίρως τα δελτία οικοσηµείων που απαιτούνται για τη 

διαχείριση του συστήµατος οικοσηµείων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 5, για τα οχήµατα 

βαρέων µεταφορών εµπορευµάτων που διασχίζουν την Αυστρία υπό διαµετακόµιση. 

 

ε) Τα οικοσηµεία απονέµονται από την Επιτροπή στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

θα καθοριστούν κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 7. 

 

4. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998, το Συµβούλιο, βάσει έκθεσης της Επιτροπής, επανεξετάζει 

τη λειτουργία των διατάξεων που αφορούν την οδική διαµετακόµιση εµπορευµάτων από την 

Αυστρία. Η επανεξέταση διεξάγεται σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, όπως η 

καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων και η 

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, η προστασία του περιβάλλοντος προς το συµφέρον της Κοινότητας 

ως σύνολο, και η οδική ασφάλεια. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται για ένα περαιτέρω χρονικό 

διάστηµα µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001, εκτός εάν το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµοφώνως 

προτάσει της Επιτροπής και µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίσει 

άλλως. 

 

5. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2001, η Επιτροπή συνεργαζόµενη µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Περιβάλλοντος διενεργεί επιστηµονική µελέτη του βαθµού κατά τον οποίο έχει επιτευχθεί η 

επιδιωκόµενη µείωση της ρύπανσης που καθορίζεται στην παράγραφο 3 α). Εάν η Επιτροπή 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί σε µόνιµη και σταθερή βάση, η 

παράγραφος 3 παύει να εφαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου 2001. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο 

συµπέρασµα ότι ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί σε µόνιµη και σταθερή βάση, το Συµβούλιο, 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε το άρθρο 75 της Συνθήκης για την ΕΚ, µπορεί να θεσπίσει µέτρα 

εντός του κοινοτικού πλαισίου που εξασφαλίζουν ισοδύναµη προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 

ισοδύναµη µείωση της ρύπανσης. Εάν το Συµβούλιο δεν θεσπίσει τέτοια µέτρα, η µεταβατική 

περίοδος επεκτείνεται αυτοµάτως για ένα τελικό χρονικό διάστηµα τριών ετών κατά τη διάρκεια 

του οποίου θα ισχύσει η παράγραφος 3. 
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6. Στο τέλος της µεταβατικής περιόδου, το κοινοτικό κεκτηµένο θα εφαρµοσθεί πλήρως. 

 

7. Η Επιτροπή, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16, θεσπίζει λεπτοµερή 

µέτρα για τις διαδικασίες που αφορούν το σύστηµα οικοσηµείων, τη χορήγηση των οικοσηµείων 

και τεχνικά θέµατα εφαρµογής του άρθρου αυτού, που αρχίζουν να ισχύουν την ηµεροµηνία 

προσχώρησης της Αυστρίας. 

 

Τα µέτρα του πρώτου εδαφίου διασφαλίζουν τη διατήρηση της κατάστασης στα παρόντα κράτη 

µέλη, όπως προέκυψε από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) 3637/92 του Συµβουλίου και του 

διοικητικού διακανονισµού της 23ης ∆εκεµβρίου 1992 που ορίζει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

και τις διαδικασίες εισαγωγής του συστήµατος οικοσηµείων της συµφωνίας διαµετακόµισης. Θα 

καταβληθεί κάθε αναγκαία προσπάθεια ώστε το µερίδιο οικοσηµείων που θα χορηγηθεί στην 

Ελλάδα να λάβει επαρκώς υπόψη τις ελληνικές ανάγκες στον προκείµενο τοµέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 73 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα 

άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 
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Τµήµα 9 

∆ιατάξεις σχετικά µε τη χρήση ορισµένων αυστριακών όρων στη γερµανική γλώσσα, 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΑΡΘΡΟ 74 

 

1. Ορισµένοι αυστριακοί όροι, στη γερµανική γλώσσα, που εµπεριέχονται στην αυστριακή 

έννοµη τάξη και απαριθµούνται στο Παράρτηµα 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξεως περί 

των όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του 

Βασιλείου της Σουηδίας, έχουν το ίδιο νοµικό καθεστώς και δύνανται να χρησιµοποιηθούν µε τα 

ίδια έννοµα αποτελέσµατα όπως και οι αντίστοιχοι όροι που χρησιµοποιούνται στη Γερµανία και 

παρατίθενται στο Παράρτηµα αυτό. 

 

2. Στα νέα νοµοθετικά κείµενα, στη γερµανική γλώσσα, οι προαναφερθέντες αυστριακοί όροι 

για τους οποίους γίνεται λόγος στο Παράρτηµα του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξεως περί των 

όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του 

Βασιλείου της Σουηδίας, προστίθενται καταλλήλως στους αντίστοιχους όρους που 

χρησιµοποιούνται στη Γερµανία. 

 

                                                 
1 ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 370. 
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9. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας, η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της Λεττονίας, η ∆ηµοκρατία της Λιθουανίας, η ∆ηµοκρατία της 

Ουγγαρίας, η ∆ηµοκρατία της Μάλτας, η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας, η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας 

και η Σλοβακική ∆ηµοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση που ιδρύθηκε µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο IV-437, παράγραφος 2, στοιχείο ε), του Συντάγµατος προβλέπει την 

κατάργηση της Συνθήκης της 16ης Απριλίου 2003 που αφορά τις προαναφερόµενες προσχωρήσεις, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πολλές από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στην Πράξη που προσαρτάται 

στην εν λόγω Συνθήκη Προσχώρησης εξακολουθούν να είναι χρήσιµες· ότι το άρθρο IV-437, 

παράγραφος 2, του Συντάγµατος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιληφθούν σε ένα 

πρωτόκολλο ή να υπάρχει παραποµπή σε αυτές, ούτως ώστε να παραµείνουν σε ισχύ και τα νοµικά 

τους αποτελέσµατα να διατηρηθούν, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ορισµένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές 

προσαρµογές προκειµένου να είναι σύµφωνες µε το κείµενο του Συντάγµατος, χωρίς να 

αλλοιώνεται η νοµική εµβέλειά τους, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας : 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου : 

 

α) ως «Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003» νοείται η πράξη περί των όρων 

προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της 

∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, 

της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, και των προσαρµογών 

των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 

β) ως «Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» («Συνθήκη ΕΚ») και «Συνθήκη 

περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας» («Συνθήκη ΕΚΑΕ») 

νοούνται οι Συνθήκες αυτές όπως συµπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από Συνθήκες ή άλλες 

πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004, 
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γ) ως «Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση» («Συνθήκη ΕΕ») νοείται η Συνθήκη αυτή όπως 

συµπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν 

από την 1η Μαΐου 2004, 

 

δ) ως «η Κοινότητα» νοείται, ανάλογα µε την περίπτωση, µία ή και οι δύο Κοινότητες που 

αναφέρονται στο στοιχείο β), 

 

ε) ως «παρόντα κράτη µέλη» νοούνται τα ακόλουθα κράτη µέλη: το Βασίλειο του Βελγίου, το 

Βασίλειο της ∆ανίας, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, η Ελληνική ∆ηµοκρατία, 

το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική ∆ηµοκρατία, η Ιρλανδία, η Ιταλική ∆ηµοκρατία, το 

Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η ∆ηµοκρατία της 

Αυστρίας, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της 

Σουηδίας και το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, 

 

στ) ως «νέα κράτη µέλη» νοούνται τα ακόλουθα κράτη µέλη: η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η 

∆ηµοκρατία της Εσθονίας, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της Λεττονίας, η 

∆ηµοκρατία της Λιθουανίας, η ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, η ∆ηµοκρατία της Μάλτας, η 

∆ηµοκρατία της Πολωνίας, η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική ∆ηµοκρατία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής 

∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της 

Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής 

∆ηµοκρατίας, που αναφέρεται στο άρθρο IV-437, παράγραφος 2, στοιχείο ε), του Συντάγµατος 

έχουν αρχίσει να ισχύουν, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη, από την 

1η Μαΐου 2004. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

 

1. Οι διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν, όπως ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης από 

το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης 

(εφεξής «Πρωτόκολλο Σένγκεν»), και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως µε 

αυτό, και απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, 

καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την 1η Μαΐου 2004, είναι 

δεσµευτικές για τα νέα κράτη µέλη και εφαρµόζονται σε αυτά από την 1η Μαΐου 2004. 

 

2. Οι διατάξεις αυτές του κεκτηµένου του Σένγκεν, όπως ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της 

Ένωσης, και οι πράξεις που βασίζονται σ’ αυτό ή σχετίζονται άλλως µε αυτό, και οι οποίες δεν 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, ενώ είναι δεσµευτικές για τα νέα κράτη µέλη από την ηµεροµηνία 

της προσχώρησης, εφαρµόζονται σε νέο κράτος µέλος µόνον βάσει ευρωπαϊκής απόφασης του 

Συµβουλίου προς τούτο, µετά από εξακρίβωση σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διαδικασίες 

αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρµογή όλων των 

τµηµάτων του σχετικού κεκτηµένου στο εν λόγω νέο κράτος µέλος. 

 

Το Συµβούλιο, µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαµβάνει απόφαση µε 

οµοφωνία των µελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών µελών όπου ισχύουν ήδη 

οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης 

του κράτους µέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις. Τα µέλη του 

Συµβουλίου που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 

Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας συµµετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά 

τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ’ αυτό ή σχετίζονται 

άλλως µε αυτό και στις οποίες συµµετέχουν τα εν λόγω κράτη µέλη. 

 

3. Οι συµφωνίες που συνήφθησαν από το Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου 

Σένγκεν δεσµεύουν τα νέα κράτη µέλη από την 1η Μαΐου 2004. 
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4. Τα νέα κράτη µέλη, όσον αφορά τις συµβάσεις ή πράξεις στους τοµείς της δικαιοσύνης και 

των εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΕ, 

υποχρεούνται: 

 

α) να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ µέρους των παρόντων 

κρατών µελών κατά την 1η Μαΐου 2004, και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συµβούλιο 

βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ, και συνιστώνται στα κράτη µέλη προς υιοθέτηση, 

 

β) να εισαγάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισµούς, όπως αυτοί που κατά την 1η Μαΐου 

2004 θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη µέλη ή το Συµβούλιο, προκειµένου να 

διευκολύνεται η πρακτική συνεργασία µεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών µελών 

που εργάζονται στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Κάθε ένα από τα νέα κράτη µέλη συµµετέχει στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση από την 

ηµεροµηνία προσχώρησης ως κράτος µέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του 

άρθρου ΙΙΙ-197 του Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

1. Τα νέα κράτη µέλη, τα οποία προσχώρησαν µε την Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 

2003 στις αποφάσεις και συµφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των 

κρατών µελών συνερχόµενοι στο πλαίσιο του Συµβουλίου, υποχρεούνται να προσχωρήσουν σε 

όλες τις άλλες συµφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη µέλη, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία 

της Ένωσης ή συνδέονται µε τις δραστηριότητές της. 
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2. Τα νέα κράτη µέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν, εφόσον αυτές εξακολουθούν να 

ισχύουν, στις συµβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 293 της Συνθήκης ΕΚ και σε εκείνες που 

είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕK, καθώς και στα πρωτόκολλα περί 

της ερµηνείας των συµβάσεων αυτών από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που 

υπεγράφησαν από τα παρόντα κράτη µέλη, και να αρχίσουν για το σκοπό αυτό διαπραγµατεύσεις 

µε τα κράτη αυτά για να επιφέρουν σε αυτές τις αναγκαίες προσαρµογές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

1. Τα νέα κράτη µέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν, υπό τους όρους του παρόντος 

Πρωτοκόλλου, στις συµφωνίες ή συµβάσεις που συνήψαν ή εφαρµόζουν προσωρινά τα παρόντα 

κράτη µέλη και η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας, ενεργώντας από κοινού, 

καθώς και στις συµφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη µέλη οι οποίες συνδέονται µε τις 

ανωτέρω συµφωνίες ή συµβάσεις. 

 

Η προσχώρηση των νέων κρατών µελών στις συµφωνίες ή συµβάσεις της παραγράφου 4, καθώς 

και στις συµφωνίες µε τη Λευκορωσία, την Κίνα, τη Χιλή, το Mercosur και την Ελβετία που 

συνήφθησαν ή υπεγράφησαν από κοινού από την Κοινότητα και τα παρόντα κράτη µέλη της, 

συµφωνείται µε τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συµφωνίες ή τις συµβάσεις αυτές µεταξύ του 

Συµβουλίου, που αποφασίζει οµόφωνα εξ ονόµατος των κρατών µελών, και της ενδιαφερόµενης 

τρίτης χώρας ή χωρών ή διεθνούς οργανισµού. Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη των 

αρµοδιοτήτων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και δεν επηρεάζει 

τον καταµερισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ αυτών και των κρατών µελών όσον αφορά τη 

µελλοντική σύναψη τέτοιων συµφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται µε την 

προσχώρηση. Η Επιτροπή διαπραγµατεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόµατος των κρατών 

µελών βάσει οδηγιών διαπραγµάτευσης εγκεκριµένων από το Συµβούλιο µε οµοφωνία, και κατόπιν 

διαβουλεύσεων µε επιτροπή αποτελούµενη από αντιπροσώπους των κρατών µελών. Υποβάλλει 

σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συµβούλιο για τη σύναψή τους. 
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2. Κατά την προσχώρηση στις συµφωνίες και συµβάσεις της παραγράφου 1, τα νέα κράτη µέλη 

αποκτούν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συµφωνιών και 

συµβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη µέλη. 

 

3. Τα νέα κράτη µέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν, υπό τους όρους του παρόντος 

Πρωτοκόλλου, στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 1, σύµφωνα µε το άρθρο 128 

της Συµφωνίας αυτής. 

 

4. Από την 1η Μαΐου 2004 και εν αναµονή, ενδεχοµένως, της σύναψης των απαραίτητων 

πρωτοκόλλων της παραγράφου 1, τα νέα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις των συµφωνιών που 

συνήφθησαν από τα παρόντα κράτη µέλη και, από κοινού, από την Κοινότητα, µε την Αλγερία, την 

Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Αίγυπτο, την πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Καζακστάν, την Κιργιζία, 

το Λίβανο, το Μεξικό, τη Μολδαβία, το Μαρόκο, τη Ρουµανία, τη Ρωσική Οµοσπονδία, τον Άγιο 

Μαρίνο, τη Νότιο Αφρική, τη Νότια Κορέα, τη Συρία, την Τυνησία, την Τουρκία, το 

Τουρκµενιστάν, την Ουκρανία και το Ουζµπεκιστάν, καθώς επίσης τις διατάξεις άλλων συµφωνιών 

που συνάπτονται από κοινού από τα παρόντα κράτη µέλη και την Κοινότητα πριν από την 

1η Μαΐου 2004. 

 

Τυχόν προσαρµογές στις συµφωνίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν 

συναφθεί µε τις αντισυµβαλλόµενες χώρες σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο. Εάν τα 

πρωτόκολλα δεν έχουν συναφθεί µέχρι την 1η Μαΐου 2004, η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ατοµικής Ενέργειας και τα κράτη µέλη λαµβάνουν, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων 

αρµοδιοτήτων τους, τα αναγκαία µέτρα αντιµετώπισης της κατάστασης αυτής. 

 

5. Από την 1η Μαΐου 2004, τα νέα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διµερείς κλωστοϋφαντουργικές 

συµφωνίες και διακανονισµούς που έχει συνάψει η Κοινότητα µε τρίτες χώρες. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 1, 3.1.1994, σ. 3. 
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Οι ποσοτικοί περιορισµοί που εφαρµόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρµόζονται, λαµβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων 

κρατών µελών. 

 

Εάν οι τροποποιήσεις των διµερών κλωστοϋφαντουργικών συµφωνιών και διακανονισµών δεν 

έχουν τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004, η Ένωση προσαρµόζει αναλόγως τους κανόνες της 

σχετικά µε την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες, 

λαµβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών µελών. 

 

6. Οι ποσοτικοί περιορισµοί που εφαρµόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και 

προϊόντων χάλυβα προσαρµόζονται βάσει των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τις οικείες 

προµηθεύτριες χώρες, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από τα νέα κράτη µέλη κατά τα έτη αµέσως 

πριν από την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης. 

 

7. Η διαχείριση των αλιευτικών συµφωνιών που συνήψαν τα νέα κράτη µέλη µε τρίτες χώρες 

πριν από την 1η Μαΐου 2004 διενεργείται από την Ένωση. 

 

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα νέα κράτη µέλη από τις συµφωνίες αυτές 

δεν επηρεάζονται για το διάστηµα κατά το οποίο οι διατάξεις των συµφωνιών αυτών παραµένουν 

προσωρινά σε ισχύ. 

 

Μόλις τούτο καταστεί δυνατό, και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συµφωνιών του 

πρώτου εδαφίου, το Συµβούλιο λαµβάνει, προτάσει της Επιτροπής, τις κατάλληλες ευρωπαϊκές 

αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις 

συµφωνίες αυτές, καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισµένων συµφωνιών για περιόδους 

µέχρι ένα έτος. 
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8. Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004, τα νέα κράτη µέλη αποχωρούν από κάθε Συµφωνία 

Ελευθέρων Συναλλαγών µε τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας Ελευθέρων 

Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης. 

 

Στο βαθµό που οι συµφωνίες µεταξύ ενός η περισσοτέρων νέων κρατών µελών, αφενός, και µιας ή 

περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου, δεν συµβιβάζονται µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

το Σύνταγµα και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο, τα νέα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε πρόσφορο 

µέτρο για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυµβίβαστα. Εάν ένα νέο κράτος µέλος αντιµετωπίζει 

δυσκολίες όσον αφορά την προσαρµογή µιας συµφωνίας την οποία έχει συνάψει µε µια ή 

περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση, αποχωρεί από τη συµφωνία αυτή, δυνάµει 

των όρων της συµφωνίας. 

 

9. Τα νέα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να προσαρµόσουν, εφόσον είναι 

ανάγκη, τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισµών και των διεθνών συµφωνιών, των οποίων 

άλλα κράτη µέλη ή η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας είναι επίσης µέρη, 

προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση. 

 

Ειδικότερα, αποχωρούν κατά την ηµεροµηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη ηµεροµηνία µετά 

από αυτήν, από κάθε διεθνή αλιευτική συµφωνία και οργανισµό όπου η Ένωση είναι επίσης µέρος, 

εκτός αν η συµµετοχή τους αφορά θέµατα άλλα από την αλιεία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσµικά όργανα, στις οποίες αναφέρονται οι µεταβατικές 

διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο, διατηρούν τη νοµική τους φύση· ειδικότερα, οι 

διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρµόζονται. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

 

Οι διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 που έχουν ως αντικείµενο ή ως 

αποτέλεσµα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσµικά και λοιπά 

όργανα ή τους οργανισµούς της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε µε τη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτές έχουν ερµηνευτεί από το ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο, εξακολουθούν να ισχύουν µε την επιφύλαξη της 

εφαρµογής του δεύτερου εδαφίου. 

 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νοµικής φύσεως όπως οι πράξεις τις οποίες 

καταργούν ή τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Τα κείµενα των πράξεων των θεσµικών και λοιπών οργάνων ή οργανισµών της Κοινότητας ή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα 

κείµενα των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 

1η Μαΐου 2004 και συντάχθηκαν στα τσεχικά, εσθονικά, ουγγρικά, λεττονικά, λιθουανικά, 

µαλτέζικα, πολωνικά, σλοβακικά και σλοβενικά, ισχύουν από την εν λόγω ηµεροµηνία, υπό τους 

ιδίους όρους όπως τα κείµενα που συντάχθηκαν και ισχύουν στις άλλες γλώσσες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου µπορεί να καταργήσει τις µεταβατικές διατάξεις του παρόντος 

Πρωτοκόλλου, εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου. Το Συµβούλιο αποφασίζει 

οµόφωνα, µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

 

Η εφαρµογή του Συντάγµατος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσµικά όργανα 

υπόκειται, µεταβατικώς, στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν 

Πρωτόκολλο. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

 

ΠΑΓΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Οι προσαρµογές των πράξεων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα III της Πράξης Προσχώρησης 

της 16ης Απριλίου 2003 και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες συνεπεία της προσχώρησης, 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτηµα και µε τη 

διαδικασία και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Τα µέτρα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα IV της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 

2003 εφαρµόζονται υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτηµα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου µπορεί να προβεί στις προσαρµογές των διατάξεων του 

παρόντος Πρωτοκόλλου που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική, οι οποίες πιθανόν να 

καταστούν αναγκαίες λόγω τροποποίησης του δικαίου της Ένωσης. Το Συµβούλιο αποφασίζει 

οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Τα µέτρα που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII και XIV της 

Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, ισχύουν όσον αφορά τα νέα κράτη µέλη, υπό τους 

όρους που ορίζονται στα Παραρτήµατα αυτά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

1. Τα έσοδα που αποκαλούνται «δασµοί του κοινού δασµολογίου και λοιποί δασµοί» και που 

αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ του 

Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2000, για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 1 ή στην αντίστοιχη διάταξη κάθε απόφασης που την αντικαθιστά, περιλαµβάνουν 

επίσης τους δασµούς που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών του κοινού δασµολογίου και κάθε 

σχετικής δασµολογικής παραχώρησης που εφαρµόζει η Ένωση στις συναλλαγές των νέων κρατών 

µελών µε τρίτες χώρες. 

 

2. Για το έτος 2004, η εναρµονισµένη βάση ΦΠΑ και η βάση ΑΕΕ (ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήµατος) κάθε νέου κράτους µέλους, τις οποίες αναφέρει το άρθρο 2, παράγραφος 1, 

στοιχεία γ) και δ) της απόφασης 2000/597/EK, Ευρατόµ, ισούνται µε τα δύο τρίτα της ετήσιας 

βάσης. Η βάση ΑΕΕ κάθε νέου κράτους µέλους που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της 

χρηµατοδότησης της διόρθωσης των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών, η οποία χορηγείται στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, και την οποία αναφέρει το άρθρο 5, παράγραφος 1 της απόφασης 

2000/597/EK, Ευρατόµ, ισούται, οµοίως, µε τα δύο τρίτα της ετήσιας βάσης. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 253, 7.10.2000, σ. 42. 
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3. Για τον καθορισµό του «παγωµένου συντελεστή» για το 2004 σύµφωνα µε το άρθρο 2, 

παράγραφος 4, στοιχείο β) της απόφασης 2000/597/EK, Ευρατόµ του Συµβουλίου, οι 

προσαρµοσµένες βάσεις ΦΠΑ των νέων κρατών µελών υπολογίζονται βάσει των δύο τρίτων της 

οικείας µη προσαρµοσµένης βάσης ΦΠΑ και των δύο τρίτων των ΑΕΕ τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

1. Ο προϋπολογισµός της Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2004 προσαρµόζεται προκειµένου να 

ληφθεί υπόψη η προσχώρηση των νέων κρατών µελών δια διορθωτικού προϋπολογισµού που 

αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα την 1η Μαΐου 2004. 

 

2. Τα δώδεκα µηνιαία δωδεκατηµόρια των πόρων βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ που πρέπει να 

καταβληθούν από τα νέα κράτη µέλη στο πλαίσιο του διορθωτικού προϋπολογισµού της 

παραγράφου 1, καθώς και η αναδροµική αναπροσαρµογή των µηνιαίων δωδεκατηµορίων για την 

περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2004 που ισχύουν µόνο για τα παρόντα κράτη µέλη, µετατρέπονται 

σε όγδοα που θα ζητηθούν κατά την περίοδο Μαΐου-∆εκεµβρίου 2004. Οι αναδροµικές 

αναπροσαρµογές που τυχόν θα προκύψουν από µελλοντικό διορθωτικό προϋπολογισµό που θα 

εγκριθεί το 2004, µετατρέπονται οµοίως σε ίσα µέρη τα οποία θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια του 

υπόλοιπου έτους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

Η Ένωση καταβάλλει στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, την 

πρώτη εργάσιµη µέρα κάθε µηνός, δυνάµει των δαπανών του προϋπολογισµού της Ένωσης, ένα 

όγδοο το 2004, από την 1η Μαΐου 2004, και ένα δωδέκατο το 2005 και το 2006 των εξής ποσών 

προσωρινής δηµοσιονοµικής αντιστάθµισης: 
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 2004 2005 2006 

 (εκατοµµ. ευρώ, τιµές 1999) 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 125,4 178,0 85,1 

Κύπρος 68,9 119,2 112,3 

Μάλτα 37,8 65,6 62,9 

Σλοβενία 29,5 66,4 35,5 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Η Ένωση καταβάλλει στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη 

Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, την πρώτη 

εργάσιµη µέρα κάθε µηνός, δυνάµει των δαπανών του προϋπολογισµού της Ένωσης, ένα όγδοο το 

2004, από την ηµεροµηνία προσχώρησης, και ένα δωδέκατο το 2005 και το 2006 των εξής ποσών 

µιας ειδικής διευκόλυνσης κατ’ αποκοπήν χρηµατικών ροών: 

 

 2004 2005 2006 

 (εκατοµµ. ευρώ, τιµές 1999) 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 174,7 91,55 91,55 

Eσθονία 15,8 2,90 2,90 

Κύπρος 27,7 5,05 5,05 

Λεττονία 19,5 3,40 3,40 

Λιθουανία 34,8 6,30 6,30 

Ουγγαρία 155,3 27,95 27,95 

Μάλτα 12,2 27,15 27,15 

Πολωνία 442,8 550,0 450,0 

Σλοβενία 65,4 17,85 17,85 

Σλοβακία 63,2 11,35 11,35 
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Το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ για την Πολωνία και τα 100 εκατοµµύρια ευρώ για την Τσεχική 

∆ηµοκρατία που περιλαµβάνονται στην ειδική διευκόλυνση κατ’ αποκοπήν χρηµατικών ροών, 

λαµβάνονται υπόψη για κάθε υπολογισµό σχετικά µε την κατανοµή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

για τα έτη 2004, 2005 και 2006. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

1. Τα νέα κράτη µέλη που απαριθµούνται κατωτέρω καταβάλλουν τα ακόλουθα ποσά στο 

Ταµείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα το οποίο αναφέρει η απόφαση 2002/234/ΕΚΑΧ 

των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνερχοµένων στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2002, όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές συνέπειες της 

λήξης της Συνθήκης ΕΚΑΧ και το Ταµείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 1 : 

 

 (εκατοµµ. ευρώ, τρέχουσες τιµές) 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 39,88 

Eσθονία  2,50 

Λεττονία  2,69 

Ουγγαρία  9,93 

Πολωνία 92,46 

Σλοβενία  2,36 

Σλοβακία 20,11 

 

                                                 
1 ΕΕ L 79, 22.3.2002, σ. 42. 
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2. Οι συνεισφορές στο Ταµείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα πραγµατοποιούνται σε 

τέσσερις δόσεις, αρχής γενοµένης το 2006, και καταβάλλονται ως εξής, πάντα την πρώτη εργάσιµη 

ηµέρα του πρώτου µήνα κάθε έτους: 

 

2006:  15% 

2007:  20% 

2008:  30% 

2009:  35% 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν Πρωτόκολλο, δεν αναλαµβάνονται χρηµατοδοτικές 

υποχρεώσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος PHARE 1, του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής 

Συνεργασίας PHARE 2, των προενταξιακών κονδυλίων για την Κύπρο και τη Μάλτα 3, του 

προγράµµατος ISPA 4 και του προγράµµατος SAPARD 5 υπέρ των νέων κρατών µελών, µετά τις 

31 ∆εκεµβρίου 2003. Τα νέα κράτη µέλη τυγχάνουν της ίδιας µεταχείρισης µε τα παρόντα κράτη 

µέλη όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο των τριών πρώτων τοµέων των ∆ηµοσιονοµικών 

Προοπτικών, όπως ορίζονται στη ∆ιοργανική Συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 6, αρχής γενοµένης 

από την 1η Ιανουαρίου 2004, µε την επιφύλαξη των επί µέρους όρων και εξαιρέσεων όπως 

ορίζονται κατωτέρω ή όπως άλλως ορίζεται στο παρόν Πρωτόκολλο. Οι ανώτατες πρόσθετες 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τους τοµείς 1, 2, 3 και 5 των ∆ηµοσιονοµικών 

Προοπτικών σχετικά µε τη διεύρυνση καθορίζονται στο Παράρτηµα XV της Πράξης Προσχώρησης 

της 16ης Απριλίου 2003. Ωστόσο, δεν µπορεί να αναληφθεί χρηµατοδοτική δέσµευση στο πλαίσιο 

του προϋπολογισµού του 2004 για κανένα σχετικό πρόγραµµα ή φορέα πριν από την προσχώρηση 

του συγκεκριµένου νέου κράτους µέλους. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 (ΕΕ L 375, 23.12.1989, σ. 11). 
2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2760/98 (ΕΕ L 345, 19.12.1998, σ. 49). 
3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 (ΕΕ L 68, 16.3.2000, σ. 3). 
4 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 (ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ. 73). 
5 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 (ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ. 87). 
6 ∆ιοργανική συµφωνία, της 6ης Μαΐου 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συµβουλίου και της Επιτροπής, για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της 
διαδικασίας του προϋπολογισµού (ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1). 
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2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για δαπάνες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων-Τµήµα Εγγυήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφοι 1 

και 2, και το άρθρο 3, παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου της 

17ης Μαΐου 1999 περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής 1, οι οποίες καθίστανται 

επιλέξιµες για κοινοτική χρηµατοδότηση µόνο από την ηµεροµηνία προσχώρησης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

Εντούτοις, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για τις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης που 

χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων-Τµήµα 

Εγγυήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 47α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου της 

17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων 

κανονισµών 2, υπό τους όρους που ορίζονται στην τροποποίηση του εν λόγω κανονισµού στο 

Παράρτηµα II της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003. 

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τελευταία φράση, από 1ης Ιανουαρίου 2004, τα νέα 

κράτη µέλη συµµετέχουν στα προγράµµατα και στους φορείς της Ένωσης σύµφωνα µε τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα παρόντα κράτη µέλη, µε χρηµατοδότηση από το γενικό 

προϋπολογισµό της Ένωσης. 

 

4. Εάν απαιτείται λήψη µέτρων για να διευκολυνθεί η µετάβαση από το προενταξιακό καθεστώς 

στο καθεστώς που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει τα 

µέτρα που επιβάλλονται. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 103. 
2 ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 80. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

 

1. Από την 1η Μαΐου 2004, την προκήρυξη, σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων και τις 

πληρωµές για προενταξιακή βοήθεια στο πλαίσιο του προγράµµατος PHARE, του προγράµµατος 

διασυνοριακής συνεργασίας PHARE καθώς και τα προενταξιακά κονδύλια για την Κύπρο και τη 

Μάλτα, διαχειρίζονται φορείς εφαρµογής στα νέα κράτη µέλη. 

 

Η Επιτροπή εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις για να παραιτηθεί από τον εκ των προτέρων έλεγχο της 

προκήρυξης και σύναψης συµβάσεων, µετά από θετική αξιολόγηση της εφαρµογής του 

Συστήµατος ∆ιευρυµένης Αποκεντρωµένης Υλοποίησης (EDIS), σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του 

Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τον συντονισµό της βοήθειας προς τις υποψήφιες 

χώρες στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής και µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3906/89 1. 

 

Εάν οι αποφάσεις για παραίτηση από τον εκ των προτέρων έλεγχο δεν εκδοθούν πριν από την 

1η Μαΐου 2004, οι συµβάσεις που έχουν υπογραφεί µεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της 

ηµεροµηνίας λήψης των αποφάσεων της Επιτροπής, δεν είναι επιλέξιµες για προενταξιακή 

βοήθεια. 

 

Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, εάν οι αποφάσεις της Επιτροπής να παραιτηθεί από τον εκ των προτέρων 

έλεγχο καθυστερήσουν πέραν της 1ης Μαΐου 2004 για λόγους για τους οποίους δεν φέρουν ευθύνη 

οι αρχές του νέου κράτους µέλους, η Επιτροπή µπορεί να αποδέχεται, σε δεόντως αιτιολογηµένες 

περιπτώσεις, ως επιλέξιµες για προενταξιακή βοήθεια τις συµβάσεις που υπογράφονται µεταξύ της 

1ης Μαΐου 2004 και της ηµεροµηνίας έκδοσης αυτών των αποφάσεων, και τη συνέχιση της 

προενταξιακής βοήθειας για περιορισµένο διάστηµα, µε εκ των προτέρων έλεγχο της προκήρυξης 

και σύναψης συµβάσεων από την Επιτροπή. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 232, 2.9.1999, σ. 34. 
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2. Οι συνολικές δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται πριν από την 1η Μαΐου 2004 

στο πλαίσιο των προενταξιακών χρηµατοδοτικών µέσων της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένης 

της ανάληψης και της καταγραφής των διαφόρων µεταγενέστερων νοµικών δεσµεύσεων και των 

πληρωµών που καταβάλλονται µετά την προσχώρηση, συνεχίζουν να διέπονται από τους κανόνες 

και τους κανονισµούς των προενταξιακών χρηµατοδοτικών µέσων και να καταλογίζονται στα 

αντίστοιχα κεφάλαια του προϋπολογισµού µέχρι το κλείσιµο των σχετικών προγραµµάτων και 

έργων. Μολαταύτα, οι διαδικασίες κρατικών συµβάσεων που άρχισαν µετά την 1η Μαΐου 2004, 

διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις σχετικές πράξεις της Ένωσης. 

 

3. Η τελευταία περίοδος προγραµµατισµού για την προενταξιακή βοήθεια της παραγράφου 1 

εντάσσεται στο τελευταίο πλήρες ηµερολογιακό έτος πριν από την 1η Μαΐου 2004. Οι δράσεις στο 

πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών πρέπει να ανατεθούν εντός της επόµενης διετίας και οι 

εκταµιεύσεις να υλοποιούνται όπως προβλέπεται στο χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο 1, συνήθως µέχρι 

το τέλος του τρίτου έτους της δέσµευσης. Καµία παράταση δεν χορηγείται για την περίοδο της 

σύµβασης. Κατ’ εξαίρεση και σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, µπορεί να χορηγείται 

περιορισµένη παράταση της προθεσµίας για την εκταµίευση. 

 

4. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η απαραίτητη σταδιακή κατάργηση των προενταξιακών 

χρηµατοδοτικών µέσων της παραγράφου 1, καθώς και του προγράµµατος ISPA, και η οµαλή 

µετάβαση από τους προ της 1ης Μαΐου 2004 εφαρµοζόµενους κανόνες σε αυτούς που θα ισχύουν 

µετά την εν λόγω ηµεροµηνία, η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα 

προκειµένου να εξασφαλίσει τη διατήρηση του απαραίτητου µόνιµου προσωπικού στα νέα κράτη 

µέλη το πολύ για δεκαπέντε µήνες µετά την 1η Μαΐου 2004. Κατά την περίοδο αυτή, οι υπάλληλοι 

που είναι διορισµένοι σε θέσεις στα νέα κράτη µέλη πριν από την 1η Μαΐου 2004 και οι οποίοι 

πρέπει να συνεχίσουν να υπηρετούν στα κράτη αυτά µετά την  ηµεροµηνία αυτή, απολαύουν, 

                                                 
1 Όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές για το PHARE (SEC (1999) 1596, ενηµέρωση 

στις 6.9.2002 µε το C 3303/2). 
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κατ’ εξαίρεση, των ιδίων οικονοµικών και υλικών συνθηκών που εφάρµοζε η Επιτροπή πριν από 

την 1η Μαΐου 2004 σύµφωνα µε το Παράρτηµα Χ του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των 

υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, όπως ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 1. Οι διοικητικές 

δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών για το λοιπό προσωπικό, που είναι απαραίτητες για τη 

διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας, καλύπτονται, καθ’ όλο το 2004 και µέχρι το τέλος του 

Ιουλίου 2005, από τη γραµµή «δαπάνες υποστήριξης για επιχειρήσεις» (πρώην µέρος Β του 

προϋπολογισµού) ή από αντίστοιχες γραµµές των σχετικών προενταξιακών προϋπολογισµών για τα 

χρηµατοδοτικά µέσα της παραγράφου 1 καθώς και για το πρόγραµµα ISPA. 

 

5. Όταν προγράµµατα που εγκρίθηκαν δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 δεν είναι 

πλέον δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν βάσει του µέσου αυτού, µπορούν να εντάσσονται στον 

προγραµµατισµό της αγροτικής ανάπτυξης και να χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. Εάν απαιτούνται, εν προκειµένω, ειδικά 

µεταβατικά µέτρα, τότε τα µέτρα αυτά θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις διαδικασίες 

που ορίζονται στο άρθρο 50, παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του 

Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 2. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

1. Μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και του τέλους του 2006, η Ένωση παρέχει προσωρινή 

χρηµατοδοτική συνδροµή στα νέα κράτη µέλη, καλούµενη εφεξής «Μεταβατική ∆ιευκόλυνση», 

προκειµένου να αναπτύξουν και να ενισχύουν τη διοικητική ικανότητά τους, να εφαρµόζουν και να 

επιβάλλουν το δίκαιο της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και να 

ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ οµοτίµων. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1. 
2 ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ. 1. 
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2. Η συνδροµή καλύπτει τη συνεχιζόµενη ανάγκη ενίσχυσης της θεσµικής ικανότητας σε 

ορισµένους τοµείς µέσω δράσης που δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, 

και ιδίως στους εξής τοµείς : 

 

α) δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις (ενίσχυση του δικαστικού συστήµατος, έλεγχοι 

εξωτερικών συνόρων, στρατηγική κατά της διαφθοράς, ενίσχυση της δυνατότητας επιβολής 

του νόµου), 

 

β) δηµοσιονοµικός έλεγχος, 

 

γ) προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας και καταπολέµηση της απάτης, 

 

δ) εσωτερική αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της τελωνειακής ένωσης, 

 

ε) περιβάλλον, 

 

στ) κτηνιατρικές υπηρεσίες και δηµιουργία διοικητικής υποδοµής σχετικής µε την ασφάλεια των 

τροφίµων, 

 

ζ) δοµές διοίκησης και ελέγχου για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, 

συµπεριλαµβανοµένου του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣ∆Ε), 

 

η) πυρηνική ασφάλεια (ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της ικανότητας των αρχών 

πυρηνικής ασφάλειας και των οργανισµών τεχνικής υποστήριξής τους, καθώς και των 

δηµόσιων γραφείων διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων), 
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θ) στατιστικές, 

 

ι) ενίσχυση της δηµόσιας διοίκησης σύµφωνα µε τις ανάγκες που εντοπίζονται στη γενική 

Έκθεση Παρακολούθησης της Επιτροπής οι οποίες δεν καλύπτονται από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία. 

 

3. Η συνδροµή βάσει της Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης αποφασίζεται µε τη διαδικασία του 

άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, 

σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ ορισµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης 1. 

 

4. Το πρόγραµµα εκτελείται σύµφωνα µε το άρθρο 53, παράγραφος 1), στοιχεία α) και β) του 

δηµοσιονοµικού κανονισµού ο οποίος εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 2 ή στον ευρωπαϊκό νόµο που τον αντικαθιστά. Όσον αφορά τα σχέδια αδελφοποίησης 

µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών µε σκοπό την ενίσχυση των θεσµών, συνεχίζει να ισχύει η διαδικασία 

πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων µέσω του δικτύου σηµείων επαφής στα κράτη µέλη, όπως 

ορίζουν οι συµφωνίες-πλαίσιο µε τα παρόντα κράτη µέλη µε σκοπό την προενταξιακή βοήθεια. 

 

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τη Μεταβατική ∆ιευκόλυνση, σε τιµές 1999, 

ανέρχονται σε 200 εκατοµµύρια ευρώ το 2004, 120 εκατοµµύρια ευρώ το 2005 και 60 εκατοµµύρια 

ευρώ το 2006. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 

εντός των ορίων των ∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών, όπως αυτές ορίζονται από τη διοργανική 

συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 375, 23.12.1989, σ. 11. 
2 Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1). 
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ΑΡΘΡΟ 24 

 

1. ∆ηµιουργείται διευκόλυνση Σένγκεν, ως προσωρινό µέσο, µε στόχο να βοηθήσει τα 

δικαιούχα κράτη µέλη, από την 1η Μαΐου 2004 και µέχρι το τέλος του 2006, να χρηµατοδοτούν 

δράσεις στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για την εφαρµογή του κεκτηµένου του Σένγκεν και 

του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα. 

 

Προκειµένου να διορθωθούν οι ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την προετοιµασία της 

συµµετοχής στο Σένγκεν, οι ακόλουθες µορφές δράσης είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση στο 

πλαίσιο της διευκόλυνσης Σένγκεν : 

 

α) επενδύσεις στην κατασκευή, ανακαίνιση ή αναβάθµιση της υποδοµής των συνοριακών 

σηµείων διέλευσης και συναφών κτιρίων, 

 

β) επενδύσεις σε κάθε είδος λειτουργικού εξοπλισµού (π.χ. εργαστηριακού εξοπλισµού, µέσων 

ανίχνευσης, υλικού και λογισµικού του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν-SIS ΙΙ, µέσων 

µεταφοράς), 

 

γ) εκπαίδευση µεθοριακών φρουρών, 

 

δ) στήριξη δαπανών υλικοτεχνικής υποστήριξης και επιχειρήσεων. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)210 von 381



 

Constitution/P9/el 25 

 

2. Τα ακόλουθα ποσά διατίθενται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης Σένγκεν υπό µορφήν 

κατ’ αποκοπήν επιδοτήσεων από την ηµεροµηνία της προσχώρησης στα δικαιούχα κράτη µέλη που 

απαριθµούνται κατωτέρω : 

 

 2004 2005 2006 

 (εκατοµµ. ευρώ, τιµές 1999) 

Eσθονία 22,90 22,90 22,90 

Λεττονία 23,70 23,70 23,70 

Λιθουανία 44,78 61,07 29,85 

Ουγγαρία 49,30 49,30 49,30 

Πολωνία 93,34 93,33 93,33 

Σλοβενία 35,64 35,63 35,63 

Σλοβακία 15,94 15,93 15,93 

 

3. Τα δικαιούχα κράτη µέλη φέρουν την ευθύνη για την επιλογή και την εφαρµογή των 

επιµέρους ενεργειών σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Φέρουν επίσης την ευθύνη για τον συντονισµό 

της χρήσης της διευκόλυνσης Σένγκεν µε τη βοήθεια άλλων µέσων της Ένωσης, την εξασφάλιση 

της συµβατότητας µε τις πολιτικές και τα µέτρα της Ένωσης και τη συµµόρφωση µε τον 

δηµοσιονοµικό κανονισµό ο οποίος εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή µε τον ευρωπαϊκό νόµο που τον αντικαθιστά. 

 

Οι κατ’ αποκοπήν επιδοτήσεις χρησιµοποιούνται εντός τριετίας από την πρώτη πληρωµή και τα 

αχρησιµοποίητα ή αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται από την Επιτροπή. Τα 

δικαιούχα κράτη µέλη υποβάλλουν, το αργότερο έξι µήνες µετά την εκπνοή της τριετούς 

προθεσµίας, γενική έκθεση για την οικονοµική εκτέλεση των κατ’ αποκοπήν επιδοτήσεων µε 

δήλωση που δικαιολογεί τις δαπάνες. 
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Constitution/P9/el 26 

 

Το δικαιούχο κράτος ασκεί την αρµοδιότητα αυτή χωρίς να θίγει την αρµοδιότητα της Επιτροπής 

για την εφαρµογή του προϋπολογισµού της Ένωσης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω 

δηµοσιονοµικού κανονισµού ή του ευρωπαϊκού νόµου που τον αντικαθιστά οι οποίες εφαρµόζονται 

στην αποκεντρωµένη διαχείριση. 

 

4. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου, µέσω της Υπηρεσίας καταπολέµησης της απάτης 

(OLAF). Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορούν επίσης να διενεργούν επιτόπιους 

ελέγχους, σύµφωνα µε τις δέουσες διαδικασίες. 

 

5. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει κάθε απαραίτητη τεχνική διάταξη για τη λειτουργία αυτής 

της διευκόλυνσης Σένγκεν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

Τα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 18, 19, 23 και 24 αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, στα πλαίσια 

της τεχνικής αναπροσαρµογής που προβλέπεται στην παράγραφο 15 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας 

της 6ης Μαΐου 1999. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

 

1. Εάν, εντός περιόδου διάρκειας έως και τριών ετών από την 1η Μαΐου 2004, προκύψουν 

σοβαρές και, ενδεχοµένως, παρατεινόµενες δυσχέρειες σε έναν τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, 

ή δυσχέρειες που µπορούν να επιφέρουν σοβαρή επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης 

ορισµένης περιοχής, ένα νέο κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει άδεια λήψης προστατευτικών µέτρων 

για να αντιµετωπίσει την κατάσταση και να προσαρµόσει τον εν λόγω τοµέα στην οικονοµία της 

εσωτερικής αγοράς. 
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Με τους ίδιους όρους, κάθε παρόν κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει άδεια λήψης προστατευτικών 

µέτρων έναντι ενός ή πλειόνων νέων κρατών µελών. 

 

2. Αιτήσει του ενδιαφεροµένου κράτους, η Επιτροπή εκδίδει, µε επείγουσα διαδικασία, τους 

ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που θεσπίζουν τα προστατευτικά µέτρα τα 

οποία θεωρεί αναγκαία και προσδιορίζει συγχρόνως τους όρους και τον τρόπο εφαρµογής τους. 

 

Σε περίπτωση σοβαρών οικονοµικών δυσχερειών και µετά από ρητή αίτηση του ενδιαφεροµένου 

κράτους µέλους, η Επιτροπή αποφασίζει εντός πέντε εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της 

αίτησης, που συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία. Τα µέτρα που αποφασίζονται 

κατ’ αυτόν τον τρόπο εφαρµόζονται αµέσως, λαµβάνουν υπόψη τα συµφέροντα όλων των 

ενδιαφεροµένων µερών και δεν συνεπάγονται συνοριακούς ελέγχους. 

 

3. Τα µέτρα που έχουν επιτραπεί βάσει της παραγράφου 2 µπορούν να παρεκκλίνουν από τους 

κανόνες του Συντάγµατος και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο, κατά το µέτρο και για το χρονικό 

διάστηµα που είναι απόλυτα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1. Κατά 

προτεραιότητα, επιλέγονται τα µέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο δυνατόν τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

Εάν ένα νέο κράτος µέλος παραλείπει να εκπληρώσει δεσµεύσεις που ανέλαβε στα πλαίσια των 

διαπραγµατεύσεων προσχώρησης, συµπεριλαµβανοµένων των δεσµεύσεων για οποιαδήποτε 

τοµεακή πολιτική που αφορά οικονοµικές δραστηριότητες µε διασυνοριακές επιπτώσεις, 

προξενώντας έτσι σοβαρή βλάβη ή άµεσο κίνδυνο σοβαρής βλάβης στη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, η Επιτροπή δύναται, εντός περιόδου διάρκειας έως και τριών ετών µετά την 

1η Μαΐου 2004, κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως κράτους µέλους είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας, να 

εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή ευρωπαϊκές αποφάσεις που θεσπίζουν τα δέοντα µέτρα. 
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Constitution/P9/el 28 

 

Τα µέτρα είναι ανάλογα προς τη δυσλειτουργία της αγοράς, προτιµώνται δε εκείνα τα οποία 

διαταράσσουν το λιγότερο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και, ενδεχοµένως, η εφαρµογή 

των υπαρχόντων τοµεακών µηχανισµών διασφάλισης. Τα εν λόγω µέτρα διασφάλισης δεν πρέπει 

να χρησιµοποιούνται ως µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένων περιορισµών στις 

συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. Τα µέτρα παραµένουν σε ισχύ µόνον επί όσο διάστηµα 

είναι απολύτως απαραίτητο, και, εν πάση περιπτώσει, αίρονται µόλις εκπληρωθεί η οικεία 

δέσµευση. Μπορούν όµως να εφαρµόζονται και πέραν της περιόδου που ορίζεται στο πρώτο 

εδάφιο ενόσω δεν έχουν εκπληρωθεί οι οικείες δεσµεύσεις. Η Επιτροπή µπορεί να προσαρµόζει τα 

µέτρα ανάλογα µε την πρόοδο του ενδιαφερόµενου νέου κράτους µέλους στην εκπλήρωση των 

δεσµεύσεών του. Η Επιτροπή ενηµερώνει εγκαίρως το Συµβούλιο προτού καταργήσει τους 

ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που θεσπίζουν τα µέτρα διασφάλισης και 

λαµβάνει δεόντως υπόψη τις τυχόν παρατηρήσεις του Συµβουλίου επ’ αυτού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Εάν σε ένα νέο κράτος µέλος ανακύψουν σοβαρές ελλείψεις ή διαφανεί άµεσος κίνδυνος σοβαρών 

ελλείψεων στη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την πορεία της υλοποίησης ή την εφαρµογή των 

αποφάσεων-πλαίσιο ή άλλων συναφών δεσµεύσεων, µέσων συνεργασίας και αποφάσεων περί 

αµοιβαίας αναγνωρίσεως στο χώρο του ποινικού δικαίου βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ και 

των οδηγιών και κανονισµών περί αµοιβαίας αναγνωρίσεως σε θέµατα αστικού δικαίου βάσει του 

Τίτλου IV της Συνθήκης ΕΚ καθώς και των ευρωπαϊκών νόµων και νόµων-πλαισίων που 

εκδίδονται βάσει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο IV, τµήµατα 3 και 4, του Συντάγµατος, η 

Επιτροπή δύναται, εντός περιόδου διάρκειας έως και τριών ετών από την 1η Μαΐου 2004, κατόπιν 

αιτιολογηµένης αιτήσεως κράτους µέλους, είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας, και κατόπιν διαβουλεύσεως 

µε τα κράτη µέλη να εκδίδει τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για τη 

θέσπιση των κατάλληλων µέτρων προσδιορίζοντας τους όρους και τον τρόπο εφαρµογής τους. 
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Constitution/P9/el 29 

 

Τα µέτρα αυτά µπορούν να λαµβάνουν τη µορφή της προσωρινής αναστολής της εφαρµογής των 

οικείων διατάξεων και αποφάσεων στις σχέσεις µεταξύ ενός νέου κράτους µέλους και οιουδήποτε 

άλλου κράτους µέλους ή κρατών µελών, χωρίς να θίγεται η συνέχιση της στενής δικαστικής 

συνεργασίας. Τα µέτρα παραµένουν σε ισχύ µόνον επί όσο διάστηµα είναι απολύτως απαραίτητο, 

και, εν πάση περιπτώσει, αίρονται µόλις θεραπευθούν οι ελλείψεις. Μπορούν όµως να 

εφαρµόζονται και πέραν της περιόδου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο ενόσω οι ελλείψεις αυτές 

εξακολουθούν να υφίστανται. Η Επιτροπή µπορεί να προσαρµόζει τα µέτρα κατόπιν 

διαβουλεύσεως µε τα κράτη µέλη ανάλογα µε την πρόοδο του ενδιαφερόµενου νέου κράτους 

µέλους στη θεραπεία των ελλείψεων. Η Επιτροπή ενηµερώνει εγκαίρως το Συµβούλιο προτού 

καταργήσει τα µέτρα διασφάλισης και λαµβάνει δεόντως υπόψη τις τυχόν παρατηρήσεις του 

Συµβουλίου επ’ αυτού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

 

Προκειµένου να µη διαταραχθεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η εφαρµογή των 

εθνικών κανόνων των νέων κρατών µελών κατά τις µεταβατικές περιόδους που αναφέρουν τα 

Παραρτήµατα V έως XIV της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 δεν πρέπει να οδηγεί 

σε ελέγχους στα σύνορα µεταξύ κρατών µελών. 
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ΑΡΘΡΟ 30 

 

Σε περίπτωση που απαιτούνται µεταβατικά µέτρα προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση από το 

καθεστώς που εφαρµόζεται σήµερα στα νέα κράτη µέλη στο καθεστώς που προκύπτει από την 

εφαρµογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν 

Πρωτόκολλο, τα µέτρα αυτά θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

άρθρου 42, παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 

19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα της ζάχαρης 1 ή, ανάλογα µε 

την περίπτωση, στα αντίστοιχα άρθρα των λοιπών κανονισµών περί της κοινής οργάνωσης των 

γεωργικών αγορών ή των ευρωπαϊκών νόµων που τους αντικαθιστούν ή µε τη σχετική διαδικασία 

που προβλέπεται στην εφαρµοστέα νοµοθεσία. Η λήψη των µεταβατικών µέτρων του παρόντος 

άρθρου είναι δυνατή για περίοδο τριών ετών από την 1η Μαΐου 2004, και η εφαρµογή τους 

περιορίζεται µόνο εντός της περιόδου αυτής. Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου µπορεί να 

παρατείνει την περίοδο αυτή. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, µετά από διαβούλευση µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

Σε περίπτωση που απαιτούνται µεταβατικά µέτρα προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση από το 

καθεστώς που εφαρµόζεται σήµερα στα νέα κράτη µέλη στο καθεστώς που προκύπτει από την 

εφαρµογή των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονοµικών διατάξεων της Ένωσης, τα µέτρα αυτά 

θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται στην 

εφαρµοστέα νοµοθεσία. Η λήψη των µεταβατικών µέτρων είναι δυνατή για περίοδο τριών ετών από 

την 1η Μαΐου 2004, και η εφαρµογή τους περιορίζεται µόνο εντός της περιόδου αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

1. Η θητεία των νέων µελών των επιτροπών, οµάδων και λοιπών φορέων που απαριθµούνται 

στο Παράρτηµα XVI της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 λήγει ταυτόχρονα µε τη 

θητεία των µελών που ασκούν καθήκοντα κατά την 1η Μαΐου 2004. 

                                                 
1 ΕΕ L 178, 30.6.2001, σ. 1. 
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Constitution/P9/el 31 

 

2. Η θητεία των νέων µελών των επιτροπών και οµάδων που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή 

και απαριθµούνται στο Παράρτηµα XVII της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 λήγει 

ταυτόχρονα µε τη θητεία των µελών που ασκούν καθήκοντα κατά την 1η Μαΐου 2004. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 

Από την 1η Μαΐου 2004, τα νέα κράτη µέλη θεωρούνται αποδέκτες των οδηγιών και αποφάσεων 

κατά την έννοια του άρθρου 249 της Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 161 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, 

εφόσον οι εν λόγω οδηγίες και αποφάσεις απευθύνονται σε όλα τα παρόντα κράτη µέλη. 

Εξαιρουµένων των οδηγιών και αποφάσεων που τίθενται σε ισχύ βάσει του άρθρου 254, 

παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης ΕΚ, λογίζεται ότι οι ανωτέρω οδηγίες και αποφάσεις έχουν 

κοινοποιηθεί στα νέα κράτη µέλη κατά την 1η Μαΐου 2004. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

 

Τα νέα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τα µέτρα που απαιτούνται για να συµµορφωθούν, από την 

1η Μαΐου 2004, προς τις διατάξεις των οδηγιών και αποφάσεων κατά την έννοια του άρθρου 249 

της Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 161 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική 

προθεσµία στα Παραρτήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 15 ή σε άλλες διατάξεις του παρόντος 

Πρωτοκόλλου. 
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ΑΡΘΡΟ 35 

 

Εκτός εάν ορίζεται άλλως, το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει τους 

ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή των 

διατάξεων που περιέχονται στα Παραρτήµατα III και IV της Πράξης Προσχώρησης της 16ης 

Απριλίου 2003 που αναφέρουν τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

 

1. Όταν απαιτείται, συνεπεία της προσχώρησης, προσαρµογή των πράξεων των θεσµικών 

οργάνων που είχαν εκδοθεί πριν από την 1η Μαΐου 2004 και οι αναγκαίες προσαρµογές δεν έχουν 

προβλεφθεί στο παρόν Πρωτόκολλο, οι προσαρµογές αυτές διενεργούνται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία της παραγράφου 2 και τίθενται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2004. 

 

2. Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, ή η Επιτροπή, ανάλογα µε το ποιο εκ των 

δύο οργάνων είχε εκδώσει τις αρχικές πράξεις, εκδίδει τις αναγκαίες προς τούτο πράξεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

 

Οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις οι οποίες εξασφαλίζουν, στην επικράτεια 

των νέων κρατών µελών, την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του ευρέος κοινού από 

τους κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες, γνωστοποιούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 33 της 

Συνθήκης ΕΚΑΕ, από τα κράτη αυτά στην Επιτροπή εντός τριών µηνών από την 1η Μαΐου 2004. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

 

Το Βασίλειο της Ισπανίας καταβάλλει το ποσό των 309 686 775 ευρώ που αντιστοιχεί στο µερίδιό 

του επί του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί για την αύξηση του εγγεγραµµένου κεφαλαίου 

του. Η συµβολή αυτή καταβάλλεται σε οκτώ ίσες δόσεις που καθίστανται ληξιπρόθεσµες στις 

30 Σεπτεµβρίου 2004, 30 Σεπτεµβρίου 2005, 30 Σεπτεµβρίου 2006, 31 Μαρτίου 2007, 

30 Σεπτεµβρίου 2007, 31 Μαρτίου 2008, 30 Σεπτεµβρίου 2008 και στις 31 Μαρτίου 2009. 

 

Το Βασίλειο της Ισπανίας συµβάλλει, σε οκτώ ίσες δόσεις, ληξιπρόθεσµες κατά τις 

προαναφερόµενες ηµεροµηνίες, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις που ισοδυναµούν προς 

αποθεµατικό, καθώς και στο ποσό που θα διατεθεί επιπλέον στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις, 

το οποίο περιλαµβάνει το υπόλοιπο του λογαριασµού κερδών και ζηµιών στα τέλη του µηνός που 

προηγείται της προσχώρησης, όπως αυτά εµφαίνονται στον ισολογισµό της Τράπεζας, µε ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,1292% των αποθεµατικών και προβλέψεων. 
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ΑΡΘΡΟ 39 

 

Από την 1η Μαΐου 2004, τα νέα κράτη µέλη καταβάλλουν τα εξής ποσά που αντιστοιχούν στο 

µερίδιό τους επί του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί για το αναληφθέν κεφάλαιο όπως 

ορίζεται στο άρθρο 4 του καταστατικού : 

 

Πολωνία 170 563 175 ευρώ

Τσεχική ∆ηµοκρατία 62 939 275 ευρώ

Ουγγαρία 59 543 425 ευρώ

Σλοβακία 21 424 525 ευρώ

Σλοβενία 19 890 750 ευρώ

Λιθουανία 12 480 875 ευρώ

Κύπρος 9 169 100 ευρώ

Λεττονία 7 616 750 ευρώ

Eσθονία 

Μάλτα 

5 882 000 ευρώ 

3.490.200 ευρώ

 

Οι συµβολές αυτές καταβάλλονται σε οκτώ ίσες δόσεις που καθίστανται ληξιπρόθεσµες στις 

30 Σεπτεµβρίου 2004, 30 Σεπτεµβρίου 2005, 30 Σεπτεµβρίου 2006, 31 Μαρτίου 2007, 

30 Σεπτεµβρίου 2007, 31 Μαρτίου 2008, 30 Σεπτεµβρίου 2008 και στις 31 Μαρτίου 2009. 
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ΑΡΘΡΟ 40 

 

Τα νέα κράτη µέλη συµβάλλουν, σε οκτώ ίσες δόσεις, ληξιπρόθεσµες κατά τις ηµεροµηνίες του 

άρθρου 39, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις που ισοδυναµούν προς αποθεµατικά, καθώς και 

στο ποσό που θα διατεθεί επιπλέον στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις, το οποίο περιλαµβάνει 

το υπόλοιπο του λογαριασµού κερδών και ζηµιών στα τέλη του Απριλίου 2004, όπως αυτά 

εµφαίνονται στον ισολογισµό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, µε ποσό που αντιστοιχεί στα 

εξής ποσοστά των αποθεµατικών και προβλέψεων: 

 

Πολωνία 2,2742% 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 0,8392% 

Ουγγαρία 0,7939% 

Σλοβακία 0,2857% 

Σλοβενία 0,2652% 

Λιθουανία 0,1664% 

Κύπρος 0,1223% 

Λεττονία 0,1016% 

Eσθονία 0,0784% 

Μάλτα 0,0465% 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

Το κεφάλαιο και οι πληρωµές των άρθρων 38, 39 και 40 καταβάλλονται από το Βασίλειο της 

Ισπανίας και τα νέα κράτη µέλη χρηµατικώς σε ευρώ, εκτός παρεκκλίσεως η οποία αποφασίζεται 

µε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου των ∆ιοικητών. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 42 

 

1. Παρά τα άρθρα ΙΙΙ-167 και ΙΙΙ-168 του Συντάγµατος, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η 

Τσεχική ∆ηµοκρατία για την αναδιάρθρωση συγκεκριµένων τοµέων της τσεχικής χαλυβουργίας 

από το 1997 έως το 2003, θεωρούνται συµβατές προς την εσωτερική αγορά, εφόσον : 

 

α) η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα 

προϊόντα ΕΚΑΧ το οποίο προσαρτάται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την εγκαθίδρυση 

σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της 

Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου 1, έχει παραταθεί έως την 1η Μαΐου 2004, 

 

β) οι διαδικασίες που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, βάσει του οποίου παρατάθηκε 

το προαναφερθέν Πρωτόκολλο, τηρηθούν καθ’ όλη την περίοδο 2002-2006, 

 

γ) τηρηθούν οι όροι του παρόντος Τίτλου, και 

 

δ) δεν καταβληθεί καµία κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της τσεχικής χαλυβουργίας 

µετά την 1η Μαΐου 2004. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 360, 31.12.1994, σ. 2. 
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2. Η αναδιάρθρωση του τοµέα της τσεχικής χαλυβουργίας, όπως περιγράφεται στα 

επιχειρηµατικά προγράµµατα των εταιρειών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα 1 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 (στο εξής «δικαιούχοι 

εταιρείες»), και τηρουµένων των όρων του παρόντος Τίτλου, πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο 

στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 (στο εξής «τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης»). 

 

3. Μόνο οι «δικαιούχοι εταιρείες» είναι επιλέξιµες για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του 

προγράµµατος αναδιάρθρωσης της τσεχικής χαλυβουργίας. 

 

4. Μία δικαιούχος εταιρεία δεν µπορεί: 

 

α) σε περίπτωση συγχώνευσης µε εταιρεία που δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, να µεταβιβάσει 

στην εταιρεία αυτή το ευεργέτηµα της ενίσχυσης που της έχει χορηγηθεί, 

 

β) να αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία εταιρείας που δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1 

του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, η οποία 

πτωχεύει κατά το διάστηµα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

 

5. Κάθε µελλοντική ιδιωτικοποίηση οιασδήποτε εκ των δικαιούχων εταιρειών πρέπει να τηρεί 

τους όρους και τις αρχές σχετικά µε τη βιωσιµότητα, τις κρατικές ενισχύσεις και τη µείωση της 

παραγωγής, όπως ορίζονται στον παρόντα Τίτλο. 
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6. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης που χορηγείται στις δικαιούχους εταιρείες 

προσδιορίζεται βάσει των αιτιολογήσεων που εκτίθενται στο εγκριθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης της 

τσεχικής χαλυβουργίας και τα επί µέρους επιχειρηµατικά προγράµµατα που εγκρίνονται από το 

Συµβούλιο. Όµως, εν πάση περιπτώσει, η καταβαλλόµενη κατά το διάστηµα 1997-2003 ενίσχυση 

περιορίζεται στο ποσό των 14 147 425 201 CZK, κατ’ ανώτατο όριο. Από αυτό το συνολικό ποσό, 

η Nová Huť λαµβάνει 5 700 075 201 CZK κατ’ ανώτατο όριο, η Vítkovice Steel 8 155 350 000 

CZK κατ’ ανώτατο όριο και η Válcovny Plechu Frýdek Místek 292 000 000 CZK κατ’ ανώτατο 

όριο, ανάλογα µε τις απαιτήσεις που περιέχονται στο εγκριθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης. Η ενίσχυση 

χορηγείται άπαξ. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία δεν χορηγεί καµία άλλη κρατική ενίσχυση µε σκοπό την 

αναδιάρθρωση της τσεχικής χαλυβουργίας. 

 

7. Η καθαρή µείωση δυναµικού που πρέπει να επιτευχθεί από την Τσεχική ∆ηµοκρατία για τα 

τελικά προϊόντα, κατά την περίοδο 1997-2006, είναι 590 000 τόνοι. 

 

Η µείωση δυναµικού µετράται µόνον βάσει του οριστικού κλεισίµατος των εγκαταστάσεων 

παραγωγής µε καταστροφή της υποδοµής τους, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις αυτές να µην µπορούν 

να τεθούν εκ νέου σε λειτουργία. ∆ήλωση πτώχευσης χαλυβουργικής εταιρείας δεν χαρακτηρίζεται 

ως µείωση δυναµικού. 

 

Οι εν λόγω µειώσεις δυναµικού, µαζί µε κάθε άλλη η οποία κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο των 

προγραµµάτων αναδιάρθρωσης, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του 

Παραρτήµατος 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003. 

 

8. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία αίρει, κατά την προσχώρηση, τους εµπορικούς φραγµούς στην αγορά 

του άνθρακα, σύµφωνα µε το κεκτηµένο, ώστε να µπορούν οι τσεχικές χαλυβουργικές εταιρείες να 

έχουν πρόσβαση στον άνθρακα σε τιµές διεθνούς αγοράς. 
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9. Το επιχειρηµατικό πρόγραµµα για τη δικαιούχο εταιρεία Nová Huť τίθεται σε εφαρµογή. 

Ειδικότερα : 

 

α) Η µονάδα Vysoké Pece Ostrava εντάσσεται στο οργανωτικό πλαίσιο της Nová Huť µέσω της 

απόκτησης της πλήρους κυριότητας. Ορίζεται προθεσµία για τη συγχώνευση αυτή, καθώς και 

ο υπεύθυνος για την υλοποίησή της· 

 

β) οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης επικεντρώνονται στα εξής : 

 

i) µετεξέλιξη της Nová Huť ώστε να προσανατολισθεί προς την εµπορία αντί της 

παραγωγής και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 

διοικητικών της στελεχών, µε µεγαλύτερη διαφάνεια σε θέµατα κόστους, 

 

ii) η Nová Huť πρέπει να επανεξετάσει το φάσµα προϊόντων που παράγει και να 

εισχωρήσει σε αγορές µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία, 

 

iii) η Nová Huť πρέπει να προβεί στις αναγκαίες επενδύσεις για να επιτευχθεί υψηλότερη 

ποιότητα τελικών προϊόντων στο άµεσο µέλλον, µετά την υπογραφή της Συνθήκης 

Προσχώρησης, 

 

γ) απαιτείται αναδιάρθρωση της απασχόλησης. Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006, επιτυγχάνονται 

επίπεδα παραγωγικότητας συγκρίσιµα µε αυτά που επιτυγχάνονται σε οµάδες προϊόντων 

χαλυβουργικών βιοµηχανιών της Ένωσης, βάσει των ενοποιηµένων στοιχείων των 

ενδιαφερόµενων δικαιούχων εταιρειών· 
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δ) η συµµόρφωση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας 

επιτυγχάνεται µέχρι την προσχώρηση. Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται οι αναγκαίες 

επενδύσεις στο επιχειρηµατικό πρόγραµµα. Το αυτό ισχύει για τις επενδύσεις που 

απαιτούνται για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, ώστε να 

εξασφαλισθεί η συµµόρφωση µε την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 

24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης 1 έως την 1η Νοεµβρίου 2007. 

 

10. Το επιχειρηµατικό πρόγραµµα για τη δικαιούχο εταιρεία Vítkovice Steel τίθεται σε 

εφαρµογή. Ειδικότερα : 

 

α) Η εγκατάσταση Duo Mill πρέπει να κλείσει οριστικά το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

Σε περίπτωση αγοράς της εταιρείας από στρατηγικό επενδυτή, η σύµβαση αγοράς εξαρτάται 

από τον όρο της παύσης λειτουργίας µέχρι την προαναφερθείσα ηµεροµηνία· 

 

β) οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης επικεντρώνονται στα εξής : 

 

i) αύξηση των απευθείας πωλήσεων και µεγαλύτερη έµφαση στη µείωση του κόστους, 

στοιχεία βασικά για µια αποτελεσµατικότερη επιχειρηµατική διαχείριση, 

 

ii) προσαρµογή στη ζήτηση της αγοράς και µεταστροφή σε προϊόντα υψηλότερης 

προστιθέµενης αξίας, 

 

iii) επίσπευση των προτεινόµενων επενδύσεων στον δευτερογενή χαλυβουργικό τοµέα από 

το 2004 στο 2003, προκειµένου να καταστεί η εταιρεία ανταγωνιστική ως προς την 

ποιότητα µάλλον παρά ως προς τις τιµές· 

 

                                                 
1 ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26. 
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γ) η συµµόρφωση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας 

επιτυγχάνεται µέχρι την 1η Μαΐου 2004. Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται οι αναγκαίες 

επενδύσεις στο επιχειρηµατικό πρόγραµµα, όπως και οι µελλοντικές επενδύσεις που θα 

χρειαστούν για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης. 

 

11. Το επιχειρηµατικό πρόγραµµα για τη δικαιούχο εταιρεία Válcovny Plechu Frýdek Místek 

(VPFM), τίθεται σε εφαρµογή. Ειδικότερα : 

 

α) Οι εγκαταστάσεις θερµής ελάσεως αριθ. 1 και 2 πρέπει να κλείσουν οριστικά κατά τα τέλη 

του 2004· 

 

β) οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης επικεντρώνονται στα εξής : 

 

i) πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για να επιτευχθεί υψηλότερη ποιότητα 

των τελικών προϊόντων στο άµεσο µέλλον, µετά την υπογραφή της Συνθήκης 

Προσχώρησης, 

 

ii) προτεραιότητα στην υλοποίηση βασικών ευκαιριών βελτίωσης της κερδοφορίας που 

έχουν εντοπισθεί (µεταξύ άλλων αναδιάρθρωση της απασχόλησης, µείωση των 

δαπανών, βελτίωση της απόδοσης, αναπροσανατολισµός της διανοµής). 

 

12. Οποιεσδήποτε συνακόλουθες µεταβολές του γενικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης και των 

ειδικών προγραµµάτων, πρέπει να συµφωνούνται από την Επιτροπή και, οσάκις ενδείκνυται, από 

το Συµβούλιο. 

 

13. Η υλοποίηση της αναδιάρθρωσης διεξάγεται µε όρους πλήρους διαφάνειας και βάσει υγιών 

αρχών της οικονοµίας της αγοράς. 
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14. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εφαρµογή της 

αναδιάρθρωσης και την εκπλήρωση των όρων του παρόντος Τίτλου όσον αφορά τη βιωσιµότητα, 

τις κρατικές ενισχύσεις και τις µειώσεις δυναµικού πριν και µετά την 1η Μαΐου 2004, έως τη λήξη 

της περιόδου αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 15 έως 18. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο. 

 

15. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο παρακολουθούν τα σηµεία συγκριτικής αξιολόγησης της 

αναδιάρθρωσης, που αναφέρονται στο Παράρτηµα 3 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Πράξης 

Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003. Οι αναφορές του Παραρτήµατος αυτού στην παράγραφο 

16 του εν λόγω Πρωτοκόλλου θεωρούνται αναφορές στην παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου. 

 

16. Στην παρακολούθηση περιλαµβάνονται ανεξάρτητες αξιολογήσεις οι οποίες διεξάγονται 

το 2003, 2004, 2005 και 2006. Το τεστ βιωσιµότητας της Επιτροπής αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 

προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι επιτεύχθηκε βιωσιµότητα. 

 

17. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία συνεργάζεται πλήρως µε την Επιτροπή όσον αφορά όλες τις 

ρυθµίσεις σχετικά µε την παρακολούθηση. Ειδικότερα : 

 

α) η Τσεχική ∆ηµοκρατία υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή ανά εξάµηνο σχετικά µε την 

αναδιάρθρωση των δικαιούχων εταιρειών, το αργότερο στις 15 Μαρτίου και στις 

15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, µέχρι το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, 

 

β) η πρώτη έκθεση φθάνει στην Επιτροπή µέχρι τις 15 Μαρτίου 2003 και η τελευταία µέχρι τις 

15 Μαρτίου 2007, εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει άλλως, 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)228 von 381



 

Constitution/P9/el 43 

 

γ) οι εκθέσεις περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση 

της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και της µείωσης και χρήσης δυναµικού και παρέχουν επαρκή 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση του κατά πόσον 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Τίτλου. Οι εκθέσεις περιλαµβάνουν 

τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα 4, του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της 

Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, τις οποίες η Επιτροπή επιφυλάσσεται του 

δικαιώµατος να τροποποιεί ανάλογα µε τις εµπειρίες της από τη διαδικασία παρακολούθησης. 

Επιπροσθέτως των επιµέρους επιχειρηµατικών εκθέσεων για τις δικαιούχους εταιρείες, 

καταρτίζεται επίσης έκθεση για τη συνολική κατάσταση του τσεχικού χαλυβουργικού τοµέα, 

η οποία συµπεριλαµβάνει τις πρόσφατες µακροοικονοµικές εξελίξεις, 

 

δ) η Τσεχική ∆ηµοκρατία υποχρεώνει τις δικαιούχους εταιρείες να αποκαλύπτουν όλα τα 

σχετικά στοιχεία, τα οποία θα µπορούσαν, υπό άλλες συνθήκες, να θεωρηθούν εµπιστευτικά. 

Στις εκθέσεις της προς το Συµβούλιο, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι δεν αποκαλύπτονται 

εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικές µε συγκεκριµένη εταιρεία. 

 

18. Η Επιτροπή δύναται, ανά πάσα στιγµή, να αναθέτει σε ανεξάρτητο σύµβουλο να αξιολογεί τα 

αποτελέσµατα της παρακολούθησης, να διενεργεί οιαδήποτε αναγκαία έρευνα και να υποβάλλει 

έκθεση στην Επιτροπή και στο Συµβούλιο. 

 

19. Εάν η Επιτροπή, µε βάση τις εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 17, ορίσει ότι 

υφίστανται ουσιαστικές παρεκκλίσεις από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε βάση τα οποία 

διεξήχθη η αξιολόγηση της βιωσιµότητας, µπορεί να ζητήσει από την Τσεχική ∆ηµοκρατία να 

λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ενίσχυση των µέτρων αναδιάρθρωσης των αφορώµενων 

δικαιούχων εταιρειών. 
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20. Εφόσον από την παρακολούθηση προκύψει ότι : 

 

α) δεν έχουν τηρηθεί οι όροι των µεταβατικών ρυθµίσεων που περιλαµβάνονται στον παρόντα 

Τίτλο, ή ότι 

 

β) δεν έχουν τηρηθεί οι δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της παράτασης της περιόδου 

κατά την οποία η Τσεχική ∆ηµοκρατία µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγεί κρατική ενίσχυση 

για την αναδιάρθρωση της χαλυβουργίας της δυνάµει της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη 

σύνδεση µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της 

Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου 1, ή ότι 

 

γ) η Τσεχική ∆ηµοκρατία, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναδιάρθρωσης, χορήγησε πρόσθετη 

ασύµβατη κρατική ενίσχυση στη χαλυβουργία, και ιδίως στις δικαιούχους εταιρείες, 

 

δεν ισχύουν οι µεταβατικές ρυθµίσεις που περιέχονται στον παρόντα Τίτλο. 

 

Η Επιτροπή λαµβάνει ενδεδειγµένα µέτρα, απαιτώντας από την ενδιαφερόµενη εταιρεία να 

επιστρέψει τυχόν ενίσχυση που της έχει χορηγηθεί κατά παράβαση των όρων του παρόντος Τίτλου. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 360, 31.12.1994, σ. 2. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

 

1. Οι Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων περιλαµβάνονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

και, προς τούτο, οι πράξεις περί τελωνείων και κοινής εµπορικής πολιτικής, οι οποίες αναφέρονται 

στο Πρώτο Μέρος του Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 της Πράξης Προσχώρησης της 

16ης Απριλίου 2003, εφαρµόζονται στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων µε τις τροποποιήσεις 

που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτηµα. Στο εν λόγω Παράρτηµα, η αναφορά στο «παρόν 

Πρωτόκολλο» πρέπει να θεωρείται ως αναφορά στον Παρόντα Τίτλο. 

 

2. Οι πράξεις της Ένωσης περί φόρων κύκλου εργασιών, ειδικών φόρων κατανάλωσης και 

άλλων µορφών έµµεσης φορολογίας, οι οποίες απαριθµούνται στο ∆εύτερο Μέρος του 

Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, 

εφαρµόζονται στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων µε τις τροποποιήσεις που ορίζονται στο εν 

λόγω Παράρτηµα, καθώς και µε τις σχετικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για την Κύπρο, όπως 

ορίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο. 

 

3. Οι πράξεις της Ένωσης οι οποίες απαριθµούνται στο Τρίτο Μέρος του Παραρτήµατος του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 3 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, τροποποιούνται όπως 

ορίζεται στο εν λόγω Παράρτηµα, προκειµένου το Ηνωµένο Βασίλειο να µπορέσει να διατηρήσει 

τις δασµολογικές και φορολογικές ατέλειες και απαλλαγές οι οποίες παρέχονται βάσει της 

Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (στο εξής «Συνθήκη Εγκαθίδρυσης»), για 

τις προµήθειες των ενόπλων δυνάµεών του και του συνδεδεµένου µε αυτές προσωπικού. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 231 von 381



 

Constitution/P9/el 46 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

Τα άρθρα ΙΙΙ-225 έως ΙΙΙ-232 του Συντάγµατος, καθώς και οι διατάξεις που θεσπίστηκαν βάσει 

αυτών και οι διατάξεις που θεσπίστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-278, παράγραφος 4, στοιχείο β), 

του Συντάγµατος, εφαρµόζονται στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 45 

 

Τα πρόσωπα που διαµένουν ή εργάζονται στο έδαφος των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων, τα 

οποία, δυνάµει διευθετήσεων που έγιναν σύµφωνα µε τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης και τη σχετική 

Ανταλλαγή ∆ιακοινώσεων της 16ης Αυγούστου 1960, υπάγονται στην περί κοινωνικής 

ασφαλίσεως νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αντιµετωπίζονται, για τους σκοπούς του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των 

οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος 1, ως πρόσωπα που διαµένουν ή 

εργάζονται στο έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

 

1. ∆εν απαιτείται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία να διενεργεί ελέγχους στα πρόσωπα που 

διέρχονται από τα χερσαία και θαλάσσια όριά της µε τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων, και δεν 

ισχύουν για τα πρόσωπα αυτά οι περιορισµοί της Ένωσης όσον αφορά τη διέλευση των εξωτερικών 

συνόρων. 

 

2. Το Ηνωµένο Βασίλειο διενεργεί ελέγχους στα πρόσωπα που διέρχονται από τα εξωτερικά 

σύνορα των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ορίζονται στο 

Τέταρτο Μέρος του Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 της Πράξης Προσχώρησης της 

16ης Απριλίου 2003. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 149, 5.7.1971, σ. 2. 
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ΑΡΘΡΟ 47 

 

Το Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει µετά από πρόταση της Επιτροπής, µε σκοπό να εξασφαλισθεί η 

αποτελεσµατική εφαρµογή των στόχων του παρόντος Τίτλου, ευρωπαϊκή απόφαση µε σκοπό να 

τροποποιήσει τα άρθρα 43 έως 46, συµπεριλαµβανοµένου του Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου 

αριθ. 3 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 ή να εφαρµόσει άλλες διατάξεις του 

Συντάγµατος και των πράξεων της Ένωσης στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων, υπό τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που ενδεχοµένως ορίζει. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα. Η Επιτροπή 

διαβουλεύεται µε το Ηνωµένο Βασίλειο και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία πριν υποβάλει σχετική 

πρόταση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48 

 

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το Ηνωµένο Βασίλειο είναι υπεύθυνο για την 

εφαρµογή του παρόντος Τίτλου στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων. Ειδικότερα : 

 

α) Το Ηνωµένο Βασίλειο είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή των κοινοτικών µέτρων που 

ορίζονται στον παρόντα Τίτλο όσον αφορά τους τοµείς των τελωνείων, της έµµεσης 

φορολογίας και της κοινής εµπορικής πολιτικής σχετικά µε προϊόντα που εισέρχονται στη 

νήσο Κύπρο ή εξέρχονται από αυτήν µέσω λιµένος ή αερολιµένος ευρισκόµενου εντός των 

Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων, 

 

β) οι τελωνειακοί έλεγχοι επί των προϊόντων τα οποία εισάγουν στη νήσο Κύπρο ή εξάγουν από 

αυτήν οι ένοπλες δυνάµεις του Ηνωµένου Βασιλείου, µέσω λιµένος ή αερολιµένος 

ευρισκόµενου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µπορούν να διενεργούνται εντός των Περιοχών 

των Κυρίαρχων Βάσεων, 
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γ) το Ηνωµένο Βασίλειο είναι υπεύθυνο για την έκδοση οιωνδήποτε γενικών ή ειδικών αδειών 

και πιστοποιητικών που µπορεί να απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας της Ένωσης 

όσον αφορά προϊόντα τα οποία εισάγουν στη νήσο Κύπρο ή εξάγουν από αυτήν οι ένοπλες 

δυνάµεις του Ηνωµένου Βασιλείου. 

 

2. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την πληρωµή οιωνδήποτε 

κονδυλίων της Ένωσης τα οποία οφείλονται σε πρόσωπα, στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων, 

δυνάµει της εφαρµογής της κοινής γεωργικής πολιτικής στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 44. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι υπόλογη στην Επιτροπή για τις δαπάνες 

αυτές. 

 

3. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, το Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί να αναθέσει στις 

αρµόδιες αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε διευθετήσεις που έγιναν δυνάµει της 

Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, την εκτέλεση καθηκόντων επιβεβληµένων σε κράτος µέλος βάσει των 

διατάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 46. 

 

4. Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την 

πραγµατική εφαρµογή του παρόντος Τίτλου στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων και, όταν 

ενδείκνυται, συµφωνούν περαιτέρω διευθετήσεις σχετικά µε την ανάθεση καθηκόντων για την 

εφαρµογή οιωνδήποτε διατάξεων εκ των αναφεροµένων στα άρθρα 43 έως 46. Αντίγραφο αυτών 

των διευθετήσεων υποβάλλεται στην Επιτροπή. 
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ΑΡΘΡΟ 49 

 

Οι διευθετήσεις που προβλέπονται στον παρόντα Τίτλο έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη ρύθµιση 

της ιδιαίτερης κατάστασης των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου στην 

Κύπρο και δεν εφαρµόζονται σε κανένα άλλο έδαφος της Ένωσης, ούτε χρησιµεύουν ως 

προηγούµενο, εν όλω ή εν µέρει, για οιεσδήποτε άλλες ειδικές διευθετήσεις οι οποίες είτε ήδη 

υφίστανται είτε θα µπορούσαν να προβλεφθούν σε άλλο ευρωπαϊκό έδαφος το οποίο προβλέπεται 

στο άρθρο IV-440 του Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, ανά πενταετία, από την 

1η Μαΐου 2004, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Τίτλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 51 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται υπό το πρίσµα της δήλωσης σχετικά µε τις 

περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου 

Ιρλανδίας στην Κύπρο, στην οποία περιλαµβάνονται, χωρίς να αλλοιώνεται η νοµική εµβέλειά 

τους, οι όροι του προοιµίου του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης 

Απριλίου 2003. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙV 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ IGNALINA 

ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 52 

 

Αναγνωρίζοντας την προθυµία της Ένωσης να παράσχει τη δέουσα πρόσθετη συνδροµή στο έργο 

της Λιθουανίας για την αποξήλωση του πυρηνικού σταθµού Ignalina και εξαίροντας αυτήν την 

έκφραση αλληλεγγύης, η Λιθουανία έχει δεσµευθεί να κλείσει τη µονάδα 1 του πυρηνικού σταθµού 

Ignalina πριν από το 2005 και τη µονάδα 2 του ίδιου σταθµού έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 το 

αργότερο και να προβεί, εν συνεχεία, στην αποξήλωση των µονάδων αυτών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 53 

 

1. Κατά την περίοδο 2004-2006, η Ένωση παρέχει στη Λιθουανία πρόσθετη οικονοµική 

ενίσχυση προς υποστήριξη του έργου της αποξήλωσης και για να αντιµετωπίσει τις συνέπειες του 

κλεισίµατος και της αποξήλωσης του πυρηνικού σταθµού Ignalina (εφεξής «πρόγραµµα Ignalina»). 

 

2. Τα µέτρα στο πλαίσιο του προγράµµατος Ignalina αποφασίζονται και εφαρµόζονται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, 

σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ ορισµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης 1. 

                                                 
1 EE L 375, 23.12.1989, σ. 11. 
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3. Το πρόγραµµα Ignalina καλύπτει, µεταξύ άλλων: µέτρα στήριξης της αποξήλωσης του 

πυρηνικού σταθµού Ignalina, µέτρα για την περιβαλλοντική αναβάθµιση σύµφωνα µε το κεκτηµένο 

και µέτρα εκσυγχρονισµού της ικανότητας συµβατικής παραγωγής προς αντικατάσταση της 

παραγωγικής ικανότητας των δύο αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθµού Ignalina και άλλα µέτρα 

επακόλουθα της απόφασης για κλείσιµο και αποξήλωση του σταθµού αυτού, τα οποία συµβάλλουν 

στην απαραίτητη αναδιάρθρωση, την περιβαλλοντική αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των 

τοµέων της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ενέργειας στη Λιθουανία, καθώς και στην 

ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

στη Λιθουανία. 

 

4. Το πρόγραµµα Ignalina περιλαµβάνει µέτρα υποστήριξης του προσωπικού του σταθµού όσον 

αφορά τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας της λειτουργίας του πυρηνικού σταθµού Ignalina 

κατά την περίοδο πριν από το κλείσιµο και κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης των αντιδραστήρων. 

 

5. Για την περίοδο 2004-2006, τα ποσά για το πρόγραµµα Ignalina ανέρχονται σε 

285 εκατοµµύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, που θα αποδεσµευθούν σε ίσες 

ετήσιες δόσεις. 

 

6. Η συµµετοχή στο πλαίσιο του προγράµµατος Ignalina ενδέχεται, για ορισµένα µέτρα, να 

ανέρχεται έως το 100% των συνολικών δαπανών. Θα πρέπει να καταβληθεί πάσα προσπάθεια 

προκειµένου να συνεχισθεί η πρακτική της συγχρηµατοδότησης που άρχισε στο πλαίσιο της 

προενταξιακής βοήθειας για τις προσπάθειες της Λιθουανίας όσον αφορά την αποξήλωση, καθώς 

και για την προσέλκυση συγχρηµατοδότησης από άλλες πηγές, εφόσον χρειασθεί. 

 

7. Η ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράµµατος Ignalina ή τµήµατά της µπορούν να παρέχονται 

ως συνεισφορά της Ένωσης στο ∆ιεθνές Ταµείο Στήριξης του Παροπλισµού του Σταθµού Ignalina, 

το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 
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8. Η κρατική ενίσχυση από εθνικές πηγές, πηγές της Ένωσης και διεθνείς πηγές : 

 

α) για την περιβαλλοντική αναβάθµιση σύµφωνα µε το κεκτηµένο και για µέτρα 

εκσυγχρονισµού του λιθουανικού θερµοηλεκτρικού σταθµού στο Elektrenai, ο οποίος είναι 

βασικής σηµασίας για την αντικατάσταση της παραγωγικής ικανότητας των δύο 

αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθµού Ignalina, και 

 

β) για την αποξήλωση του πυρηνικού σταθµού Ιgnalina, 

 

είναι συµβατή µε τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς όπως ορίζεται στο Σύνταγµα. 

 

9. Η κρατική ενίσχυση από εθνικές πηγές, πηγές της Ένωσης και διεθνείς πηγές για την 

υποστήριξη των προσπαθειών της Λιθουανίας να αντιµετωπίσει τις συνέπειες από το κλείσιµο και 

την αποξήλωση του πυρηνικού σταθµού Ignalina µπορεί, κατά περίπτωση, να θεωρείται συµβατή, 

βάσει του Συντάγµατος, µε τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, και ιδίως η κρατική ενίσχυση µε 

στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 54 

 

1. Αναγνωρίζοντας ότι η αποξήλωση του πυρηνικού σταθµού Ignalina έχει µακροχρόνιο 

χαρακτήρα και ότι συνεπάγεται εξαιρετική οικονοµική επιβάρυνση για τη Λιθουανία, δυσανάλογη 

προς το µέγεθος και τις οικονοµικές δυνατότητες της χώρας αυτής, η Ένωση παρέχει, στο πλαίσιο 

της αλληλεγγύης της προς τη Λιθουανία, τη δέουσα πρόσθετη συνδροµή στο έργο της αποξήλωσης 

πέραν του 2006. 
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2. Το πρόγραµµα Ignalina συνεχίζεται, για τον σκοπό αυτόν, χωρίς διακοπή και θα παραταθεί 

πέραν του 2006. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την παράταση του προγράµµατος Ignalina 

αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 35 και τίθενται σε ισχύ το αργότερο κατά 

την ηµεροµηνία λήξης των ∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών, όπως ορίζονται στη διοργανική 

συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999. 

 

3. Το πρόγραµµα Ignalina, κατά την παράτασή του σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 2, βασίζεται στα ίδια στοιχεία και αρχές που περιγράφει το άρθρο 53. 

 

4. Για την επόµενη περίοδο των ∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών, προβλέπεται το προσήκον 

συνολικό µέσο ύψος πιστώσεων στο πλαίσιο της παράτασης του προγράµµατος Ignalina. 

Ο προγραµµατισµός των πόρων αυτών θα βασισθεί στις πραγµατικές ανάγκες πληρωµών και την 

ικανότητα απορρόφησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 55 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 52, η γενική ρήτρα διασφάλισης που αναφέρεται στο 

άρθρο 26 ισχύει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, εάν σηµειωθεί διαταραχή του ενεργειακού 

εφοδιασµού στη Λιθουανία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 56 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά µε την 

πυρηνική εγκατάσταση Ignalina της Λιθουανίας, στην οποία περιλαµβάνονται, χωρίς να 

αλλοιώνεται η νοµική εµβέλειά τους, οι όροι του προοιµίου του Πρωτοκόλλου αριθ. 4 της Πράξης 

Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 57 

 

Οι κανόνες και ρυθµίσεις της Ένωσης σχετικά µε τη χερσαία διέλευση προσώπων µεταξύ της 

περιοχής του Καλίνινγκραντ και άλλων τµηµάτων της Ρωσικής Οµοσπονδίας, και ιδίως ο 

κανονισµός του Συµβουλίου για την κατάρτιση ειδικού εγγράφου διευκόλυνσης της διέλευσης 

(FTD), εγγράφου διευκόλυνσης της σιδηροδροµικής διέλευσης (FRTD) και την τροποποίηση της 

Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου και του Κοινού Εγχειριδίου1, δεν καθυστερούν ούτε θα αποτρέψουν 

από µόνοι τους την πλήρη συµµετοχή της Λιθουανίας στο κεκτηµένο του Σένγκεν, 

συµπεριλαµβανοµένης της άρσης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 58 

 

Η Ένωση βοηθάει τη Λιθουανία να εφαρµόσει τους κανόνες και τις ρυθµίσεις για τη διέλευση 

προσώπων µεταξύ της περιοχής του Καλίνινγκραντ και των άλλων τµηµάτων της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας µε στόχο την πλήρη συµµετοχή της στο χώρο του Σένγκεν, το συντοµότερο δυνατόν. 

 

Η Ένωση συνδράµει τη Λιθουανία στη διαχείριση της διέλευσης προσώπων µεταξύ της περιοχής 

του Καλίνινγκραντ και των άλλων τµηµάτων της Ρωσικής Οµοσπονδίας και καλύπτει, κυρίως, 

κάθε συµπληρωµατικό κόστος που προκύπτει από την εφαρµογή των ειδικών διατάξεων του 

κεκτηµένου σχετικά µε τη διέλευση. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 99, 17.4.2003, σ. 8. 
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ΑΡΘΡΟ 59 

 

Με την επιφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Λιθουανίας, κάθε περαιτέρω πράξη σχετικά 

µε τη διέλευση προσώπων µεταξύ της περιοχής του Καλίνινγκραντ και άλλων τµηµάτων της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας, θεσπίζεται από το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Το 

Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 60 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά µε τη 

χερσαία διέλευση προσώπων µεταξύ της περιοχής του Καλίνινγκραντ και άλλων τµηµάτων της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας, στην οποία περιλαµβάνονται, χωρίς να αλλοιώνεται η νοµική εµβέλειά 

τους, οι όροι του προοιµίου του Πρωτοκόλλου αριθ. 5 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης 

Απριλίου 2003. 
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ΤΙΤΛΟΣ VΙ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 61 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τον πολύ περιορισµένο αριθµό κατοικιών στη Μάλτα και τις πολύ 

περιορισµένες οικοδοµήσιµες εκτάσεις, µε τις οποίες µπορούν να καλύπτονται µόνο οι βασικές 

ανάγκες που δηµιουργεί η δηµογραφική ανάπτυξη του υπάρχοντος πληθυσµού, η Μάλτα µπορεί 

άνευ διακρίσεων να διατηρήσει σε ισχύ τους κανόνες που προβλέπονται στο Νόµο περί ακινήτου 

περιουσίας (κτήση υπό µη-κατοίκων) (κεφάλαιο 246), σχετικά µε την απόκτηση και κατοχή 

ακινήτου περιουσίας δευτερεύουσας κατοικίας από υπηκόους κρατών µελών που δεν διέµειναν 

νοµίµως στη Μάλτα για περισσότερο από πέντε χρόνια. 

 

Η Μάλτα εφαρµόζει διαδικασίες χορήγησης αδειών για την απόκτηση ακινήτου περιουσίας 

δευτερεύουσας κατοικίας στη Μάλτα, οι οποίες βασίζονται σε δηµοσιοποιηµένα, αντικειµενικά, 

σταθερά και διαφανή κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις και δεν οδηγούν 

σε διαφοροποίηση µεταξύ υπηκόων της Μάλτας και υπηκόων άλλων κρατών µελών. Η Μάλτα 

διασφαλίζει ότι οι υπήκοοι κράτους µέλους δεν υφίστανται, σε καµία περίπτωση, περιοριστικότερη 

µεταχείριση από εκείνη που ισχύει για υπήκοο τρίτης χώρας. 

 

Στην περίπτωση που η αξία ακινήτου που αγοράζει υπήκοος κράτους µέλους υπερβαίνει τα όρια 

που προβλέπει η νοµοθεσία της Μάλτας, ήτοι 30 000 λίρες Μάλτας για τα διαµερίσµατα και 

50 000 λίρες Μάλτας για οιοδήποτε είδος ακινήτου εκτός των διαµερισµάτων και των ακινήτων 

ιστορικής αξίας, χορηγείται άδεια. Η Μάλτα δύναται να αναθεωρεί τα κατώτατα όρια που 

καθορίζει η νοµοθεσία αυτή ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τις µεταβολές των τιµών στην αγορά 

ακινήτων της Μάλτας. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)242 von 381



 

Constitution/P9/el 57 

 

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 62 

 

Καµία διάταξη της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ή των Συνθηκών και 

πράξεων που την τροποποιούν ή συµπληρώνουν, δεν θίγει την εφαρµογή, στο έδαφος της Μάλτας, 

της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε την άµβλωση. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 63 

 

1. Παρά τα άρθρα ΙΙΙ-167 και ΙΙΙ-168 του Συντάγµατος, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η 

Πολωνία για την αναδιάρθρωση συγκεκριµένων τοµέων της πολωνικής χαλυβουργίας θεωρούνται 

συµβατές προς την εσωτερική αγορά, εφόσον: 

 

α) η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα 

προϊόντα ΕΚΑΧ στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία περί συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Πολωνίας, αφετέρου 1, έχει 

παραταθεί έως την 1η Μαΐου 2004. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 348, 31.12.1993, σ. 2. 
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β) οι διαδικασίες του σχεδίου αναδιάρθρωσης, βάσει του οποίου παρατάθηκε το προαναφερθέν 

Πρωτόκολλο, τηρηθούν καθ’ όλη την περίοδο 2002-2006, 

 

γ) τηρηθούν οι όροι του παρόντος Τίτλου, και 

 

δ) δεν καταβληθεί καµία κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της πολωνικής χαλυβουργίας 

µετά την 1η Μαΐου 2004. 

 

2. Η αναδιάρθρωση του τοµέα της πολωνικής χαλυβουργίας, όπως περιγράφεται στα ατοµικά 

επιχειρηµατικά προγράµµατα των εταιρειών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα 1 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 (οι οποίες εφεξής 

αποκαλούνται «δικαιούχοι εταιρείες»), και συµφώνως προς τις προϋποθέσεις που τίθενται στον 

παρόντα Τίτλο, ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 (στο εξής «τέλος της 

περιόδου αναδιάρθρωσης»). 

 

3. Μόνο οι δικαιούχοι εταιρείες είναι επιλέξιµες για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του 

προγράµµατος αναδιάρθρωσης της πολωνικής χαλυβουργίας. 

 

4. Μία δικαιούχος εταιρεία δεν µπορεί : 

 

α) σε περίπτωση συγχώνευσης µε εταιρεία που δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, να µεταβιβάσει το 

ευεργέτηµα της ενίσχυσης που της έχει χορηγηθεί, 

 

β) να αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία εταιρείας που δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1, 

του Πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, η οποία 

πτωχεύει κατά το διάστηµα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
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5. Τυχόν µελλοντική ιδιωτικοποίηση οιασδήποτε εκ των δικαιούχων εταιρειών 

πραγµατοποιείται εφόσον η εταιρεία αυτή σέβεται την ανάγκη διαφάνειας και τηρεί τους όρους και 

τις αρχές σχετικά µε τη βιωσιµότητα, τις κρατικές ενισχύσεις και τη µείωση του δυναµικού, όπως 

ορίζονται στον παρόντα Τίτλο. Καµία άλλη κρατική ενίσχυση δεν χορηγείται ως τµήµα της 

πώλησης εταιρείας ή ατοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

6. Η ενίσχυση αναδιάρθρωσης που χορηγείται στις δικαιούχους εταιρείες προσδιορίζεται βάσει 

των αιτιολογήσεων που εκτίθενται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της πολωνικής χαλυβουργίας και τα 

ατοµικά επιχειρηµατικά προγράµµατα που εγκρίνονται από το Συµβούλιο. Όµως, εν πάση 

περιπτώσει, η καταβαλλόµενη κατά το διάστηµα 1997-2003 ενίσχυση και το συνολικό της ποσό 

δεν υπερβαίνει το ποσό των PLN 3 387 070 000. 

 

Από το συνολικό αυτό ποσό : 

 

α) όσον αφορά την Polskie Huty Stali (στο εξής «PHS»), η ενίσχυση αναδιάρθρωσης που έχει 

ήδη χορηγηθεί ή που θα χορηγηθεί από το 1997 έως το τέλος του 2003 δεν υπερβαίνει 

τις 3 140 360 000 PLN. Η PHS έχει ήδη λάβει 62 360 000 PLN ενίσχυσης για αναδιάρθρωση 

στην περίοδο 1997-2001· πρέπει να λάβει ακόµη ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία δεν 

υπερβαίνει τα 3 078 000 000 PLN το 2002 και το 2003 ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 

περιέχονται στο εγκριθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης (που εξοφλούνται πλήρως το 2002 εάν η 

παράταση της περιόδου χάριτος δυνάµει του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Ευρωπαϊκής 

Συµφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

κρατών µελών τους, αφενός, και της Πολωνίας, αφετέρου, δοθεί µέχρι το τέλος του 2002, ή 

άλλως το 2003), 
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β) όσον αφορά τις εταιρείες Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z ο.ο., Huta Batory S.A., 

Huta Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z ο.ο., Huta Łabędy S.A., and Huta Pokój S.A. (στο εξής 

«λοιπές δικαιούχοι εταιρείες»), η ενίσχυση αναδιάρθρωσης της χαλυβουργίας που έχει ήδη 

χορηγηθεί ή που θα χορηγηθεί από το 1997 έως το τέλος του 2003 δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τις 246 710 000 PLN. Οι εταιρείες αυτές έχουν ήδη λάβει 37 160 000 PLN ενίσχυσης για 

αναδιάρθρωση στην περίοδο 1997-2001· λαµβάνουν ακόµη ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία 

δεν υπερβαίνει τα 210 210 000 PLN ανάλογα µε τις απαιτήσεις που περιέχονται στο εγκριθέν 

σχέδιο αναδιάρθρωσης (από την οποία 182 170 000 PLN το 2002 και 27 380 000 PLN το 

2003 εάν η παράταση της περιόδου χάριτος δυνάµει του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της 

Ευρωπαϊκής Συµφωνίας, για την εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Πολωνίας, αφετέρου, δοθεί µέχρι 

το τέλος του 2002, ή άλλως 210 210 000 PLN το 2003). 

 

Η Πολωνία δεν χορηγεί καµία άλλη κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της πολωνικής 

χαλυβουργίας. 

 

7. Η καθαρή µείωση δυναµικού που πρέπει να επιτευχθεί από την Πολωνία για τα τελικά 

προϊόντα κατά την περίοδο 1997-2006 είναι τουλάχιστον 1 231 000 τόνοι. Στο συνολικό αυτό ποσό 

περιλαµβάνονται καθαρές µειώσεις δυναµικού τουλάχιστον 715 000 τόνων ανά έτος σε προϊόντα 

θερµής έλασης, και 716 000 τόνων ανά έτος σε προϊόντα ψυχρής έλασης, καθώς και µέγιστη 

αύξηση κατά 200 000 τόνων ανά έτος άλλων τελικών προϊόντων. 

 

Η µείωση δυναµικού µετράται µόνον βάσει του οριστικού κλεισίµατος των εγκαταστάσεων 

παραγωγής µε καταστροφή των υποδοµών τους, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις αυτές να µην είναι 

δυνατόν να επαναλειτουργήσουν. ∆ήλωση πτώχευσης χαλυβουργικής εταιρείας δεν χαρακτηρίζεται 

ως µείωση δυναµικού. 
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Οι µειώσεις που εµφαίνονται στο Παράρτηµα 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Πράξης 

Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 είναι ελάχιστες και οι πραγµατικές καθαρές µειώσεις 

δυναµικού που πρέπει να επιτευχθούν καθώς και το χρονοδιάγραµµα εντός του οποίου πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν καθορίζονται βάσει του οριστικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης της 

Πολωνίας και των ατοµικών επιχειρηµατικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Συµφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών 

µελών τους, αφενός, και της Πολωνίας, αφετέρου, λαµβανοµένου υπόψη του στόχου εξασφάλισης 

της βιωσιµότητας των δικαιούχων εταιρειών κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

 

8. Το επιχειρηµατικό πρόγραµµα της δικαιούχου εταιρείας PHS τίθεται σε εφαρµογή. 

Ειδικότερα : 

 

α) Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης επικεντρώνονται στα εξής : 

 

i) αναδιοργάνωση των εγκαταστάσεων παραγωγής της PHS µε βάση τα προϊόντα και 

εξασφάλιση οριζόντιας οργάνωσης ανά λειτουργία (προµήθειες, παραγωγή, πωλήσεις), 

 

ii) σύσταση ενοποιηµένης δοµής διαχείρισης στην PHS, η οποία θα επιτρέπει την πλήρη 

υλοποίηση των συνεργιών κατά την ενοποίηση, 

 

iii) µετεξέλιξη του στρατηγικού κέντρου βάρους της PHS ώστε αντί να είναι 

προσανατολισµένη στην παραγωγή, να προσανατολισθεί στην εµπορία, 

 

iv) βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της επιχειρηµατικής 

διαχείρισης της PHS, εξασφαλίζοντας και καλύτερο έλεγχο των απευθείας πωλήσεων, 

 

v) επανεξέταση από την PHS, βάσει έγκυρων οικονοµικών εκτιµήσεων, της στρατηγικής 

θυγατρικών εταιρειών και, όπου ενδείκνυται, επανενσωµάτωση υπηρεσιών στη µητρική 

εταιρεία, 
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vi) επανεξέταση από την PHS του φάσµατος προϊόντων που παράγει, µείωση της 

υπερπαραγωγής της όσον αφορά µακρά ηµικατεργασµένα προϊόντα και, εν γένει, 

µεγαλύτερη έµφαση σε αγορές προϊόντων υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, 

 

vii) πραγµατοποίηση επενδύσεων από την PHS µε σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων 

καλύτερης ποιότητας. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να επιτευχθεί, έως την 

ηµεροµηνία που ορίζεται στο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή του προγράµµατος 

αναδιάρθρωσης της PHS και το αργότερο µέχρι το τέλος του 2006, παραγωγή 

ποιότητας 3-Sigma στο εργοστάσιο PHS της Κρακοβίας, 

 

β) οι µειώσεις του κόστους στην PHS πρέπει να βελτιστοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αναδιάρθρωσης, µε την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη βελτίωση των 

προµηθειών και την εξασφάλιση παραγωγικότητας εφάµιλλης µε τα επίπεδα της Ένωσης, 

 

γ) απαιτείται αναδιάρθρωση της απασχόλησης. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, πρέπει να 

έχουν επιτευχθεί επίπεδα παραγωγικότητας συγκρίσιµα µε αυτά που επιτυγχάνονται σε 

οµάδες προϊόντων χαλυβουργικών βιοµηχανιών της Ένωσης, βάσει ενοποιηµένων στοιχείων 

που περιλαµβάνουν την έµµεση απασχόληση στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών που 

ευρίσκονται στην πλήρη κυριότητα των δικαιούχων εταιρειών, 

 

δ) οιαδήποτε ιδιωτικοποίηση πρέπει να βασίζεται στην τήρηση της απαιτούµενης διαφάνειας και 

να αντανακλά πλήρως την εµπορική αξία της PHS. Καµία περαιτέρω κρατική ενίσχυση δεν 

δίδεται ως µέρος της πώλησης. 

 

9. Το επιχειρηµατικό πρόγραµµα των λοιπών δικαιούχων εταιρειών τίθεται σε εφαρµογή. 

Ειδικότερα : 

 

α) για όλες τις λοιπές δικαιούχους εταιρείες, οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης επικεντρώνονται 

στα εξής : 
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i) µετεξέλιξη του στρατηγικού κέντρου βάρους ώστε αντί να είναι προσανατολισµένες 

στην παραγωγή, να προσανατολίζονται στην εµπορία, 

 

ii) βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της επιχειρηµατικής 

διαχείρισης των εταιρειών, εξασφαλίζοντας και καλύτερο έλεγχο των απευθείας 

πωλήσεων, 

 

iii) επανεξέταση, βάσει έγκυρων οικονοµικών εκτιµήσεων, της στρατηγικής θυγατρικών 

εταιρειών και, όπου ενδείκνυται, επανενσωµάτωση υπηρεσιών στις µητρικές εταιρείες, 

 

β) για την Huta Bankowa, εφαρµογή του προγράµµατος µείωσης του κόστους, 

 

γ) για την Huta Buczek, απόκτηση της αναγκαίας χρηµατοδοτικής στήριξης από πιστωτές και 

τοπικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και εφαρµογή του προγράµµατος µείωσης του κόστους, 

συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης του επενδυτικού κόστους µέσω της προσαρµογής ήδη 

υφιστάµενων εγκαταστάσεων παραγωγής, 

 

δ) για την Huta Łabędy, εφαρµογή του προγράµµατος µείωσης του κόστους και µείωση της 

εξάρτησής της από την εξορυκτική βιοµηχανία, 

 

ε) για την Huta Pokój, επίτευξη διεθνών προτύπων παραγωγικότητας στις θυγατρικές, 

εξοικονόµηση στην κατανάλωση ενέργειας και µαταίωση της προτεινόµενης επένδυσης στο 

τµήµα µεταποίησης και στο κατασκευαστικό τµήµα, 

 

στ) για τη Huta Batory, επίτευξη συµφωνίας µε πιστωτές και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όσον 

αφορά την αναδιάρθρωση χρεών και τα επενδυτικά δάνεια. Η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει 

επίσης ουσιαστική πρόσθετη µείωση του κόστους που θα συνδέεται µε αναδιάρθρωση της 

απασχόλησης και βελτίωση της απόδοσης, 
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ζ) για την Huta Andrzej, εξασφάλιση σταθερής χρηµατοοικονοµικής βάσης για την ανάπτυξή 

της, διαπραγµατευόµενη συµφωνία µε τους υπάρχοντες δανειστές της, τους 

µακροπρόθεσµους πιστωτές, τους χρηµατοδότες των εµπορικών πράξεων και τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Πρέπει επίσης να πραγµατοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις για 

το θερµοσωληνουργείο και για την εφαρµογή του σχεδίου µείωσης του προσωπικού, 

 

η) για την Huta L.W., πραγµατοποίηση επενδύσεων όσον αφορά τα σχέδια της εταιρείας για τις 

εγκαταστάσεις θερµής ελάσεως, τον εξοπλισµό ανύψωσης και τις περιβαλλοντικές 

βελτιώσεις. Η εταιρεία αυτή πρέπει να επιτύχει επίσης υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας 

µέσω της αναδιάρθρωσης του προσωπικού και της µείωσης του κόστους των εξωτερικών 

υπηρεσιών. 

 

10. Οποιεσδήποτε συνακόλουθες µεταβολές του γενικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης και των 

ειδικών προγραµµάτων πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή και, οσάκις ενδείκνυται, από το 

Συµβούλιο. 

 

11. Η υλοποίηση της αναδιάρθρωσης διεξάγεται µε όρους πλήρους διαφάνειας και βάσει υγιών 

αρχών της οικονοµίας της αγοράς. 

 

12. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εφαρµογή της 

αναδιάρθρωσης και την εκπλήρωση των όρων του παρόντος Τίτλου όσον αφορά τη βιωσιµότητα, 

τις κρατικές ενισχύσεις και τις µειώσεις δυναµικού πριν και µετά την 1η Μαΐου 2004, έως τη λήξη 

της περιόδου αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 13 έως 18. Για τον σκοπό αυτόν, η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο. 

 

13. Εκτός από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή και το Συµβούλιο ελέγχουν τα 

κριτήρια αξιολόγησης της αναδιάρθρωσης τα οποία ορίζονται στο Παράρτηµα 3 του Πρωτοκόλλου 

αριθ. 8 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003. Οι παραποµπές του Παραρτήµατος 

αυτού στο σηµείο 14 του Πρωτοκόλλου πρέπει να νοούνται ως παραποµπές στην παράγραφο 14 

του παρόντος άρθρου. 
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14. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση η οποία διεξάγεται το 2003, 2004, 2005 και 

2006. Εφαρµόζεται το τεστ βιωσιµότητας της Επιτροπής και µετράται η παραγωγικότητα ως µέρος 

της αξιολόγησης. 

 

15. Η Πολωνία συνεργάζεται πλήρως στα θέµατα ελέγχου. Ειδικότερα : 

 

α) η Πολωνία υποβάλλει εκθέσεις στην Επιτροπή ανά εξάµηνο σχετικά µε την αναδιάρθρωση 

των δικαιούχων εταιρειών, το αργότερο στις 15 Μαρτίου και στις 15 Σεπτεµβρίου κάθε 

έτους, µέχρι το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, 

 

β) η πρώτη έκθεση φθάνει στην Επιτροπή µέχρι τις 15 Μαρτίου 2003 και η τελευταία µέχρι τις 

15 Μαρτίου 2007, εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει άλλως, 

 

γ) οι εκθέσεις περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση 

της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, της κρατικής ενίσχυσης και της µείωσης και χρήσης 

δυναµικού και παρέχουν επαρκή χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, προκειµένου να διαπιστώνεται 

κατά πόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Τίτλου. Οι εκθέσεις 

περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα 4, του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, τις οποίες η 

Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να τροποποιεί ανάλογα µε τις εµπειρίες της από τη 

διαδικασία παρακολούθησης. Στο Παράρτηµα 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 8 της Πράξης 

Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, η παραποµπή στο σηµείο 14 του Πρωτοκόλλου 

πρέπει να νοείται ως παραποµπή στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου. Εκτός από τις 

επιµέρους επιχειρηµατικές εκθέσεις για τις δικαιούχους εταιρείες, πρέπει επίσης να 

καταρτισθεί έκθεση για τη συνολική κατάσταση του πολωνικού χαλυβουργικού τοµέα, η 

οποία περιλαµβάνει τις πρόσφατες µακροοικονοµικές εξελίξεις, 
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δ) η Πολωνία πρέπει επίσης να προσκοµίζει κάθε πρόσθετη πληροφορία η οποία απαιτείται για 

την ανεξάρτητη αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 14, 

 

ε) η Πολωνία υποχρεώνει τις δικαιούχους εταιρείες να αποκαλύπτουν όλα τα σχετικά στοιχεία, 

τα οποία θα µπορούσαν, υπό άλλες συνθήκες, να θεωρηθούν εµπιστευτικά. Στην έκθεσή της 

προς το Συµβούλιο, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι δεν αποκαλύπτονται εµπιστευτικές 

πληροφορίες σχετικές µε συγκεκριµένη εταιρεία. 

 

16. Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγµή να αναθέτει σε ανεξάρτητο σύµβουλο να αξιολογεί τα 

αποτελέσµατα της παρακολούθησης, να διενεργεί οιαδήποτε αναγκαία έρευνα και να υποβάλλει 

έκθεση στην Επιτροπή και στο Συµβούλιο. 

 

17. Εφόσον η Επιτροπή, µε βάση την παρακολούθηση, κρίνει ότι υφίστανται ουσιαστικές 

παρεκκλίσεις από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε βάση τα οποία διεξήχθη η αξιολόγηση της 

βιωσιµότητας, µπορεί να ζητήσει από την Πολωνία να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα για την 

ενίσχυση των µέτρων αναδιάρθρωσης των ενδιαφεροµένων δικαιούχων εταιρειών. 

 

18. Εφόσον από την παρακολούθηση προκύψει ότι : 

 

α) ∆εν έχουν τηρηθεί οι όροι των µεταβατικών ρυθµίσεων που περιλαµβάνονται στον παρόντα 

Τίτλο, ή ότι 

 

β) δεν έχουν τηρηθεί οι δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της παράτασης της περιόδου 

κατά την οποία η Πολωνία µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγεί κρατική ενίσχυση για την 

αναδιάρθρωση της χαλυβουργίας της δυνάµει της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για την 

εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, 

αφενός, και της Πολωνίας, αφετέρου, ή ότι 
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γ) η Πολωνία, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναδιάρθρωσης, χορήγησε πρόσθετη ασύµβατη 

κρατική ενίσχυση στη χαλυβουργία, και ιδίως στις δικαιούχους εταιρείες, 

 

οι µεταβατικές ρυθµίσεις που περιέχονται στον παρόντα Τίτλο δεν ισχύουν. 

 

Η Επιτροπή λαµβάνει ενδεδειγµένα µέτρα, απαιτώντας από την ενδιαφερόµενη εταιρεία να 

επιστρέψει τυχόν ενίσχυση που της έχει χορηγηθεί κατά παράβαση των όρων του παρόντος Τίτλου. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 1 ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 2 

ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ BOHUNICE V1 ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 64 

 

Η Σλοβακία έχει δεσµευθεί να κλείσει τη µονάδα 1 του πυρηνικού σταθµού Bohunice V1 έως τις 

31 ∆εκεµβρίου 2006 και τη µονάδα 2 του ίδιου σταθµού έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, 

και εν συνεχεία να αποξηλώσει τις µονάδες αυτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 65 

 

1. Κατά την περίοδο 2004-2006, η Ένωση παρέχει στη Σλοβακία οικονοµική ενίσχυση προς 

υποστήριξη του έργου της αποξήλωσης και προκειµένου να αντιµετωπίσει τις συνέπειες του 

κλεισίµατος και της αποξήλωσης της µονάδας 1 και της µονάδας 2 του πυρηνικού σταθµού 

Bohunice V1 (εφεξής «ενίσχυση»). 
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2. Η ενίσχυση αποφασίζεται και υλοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση 

υπέρ ορισµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 1. 

 

3. Για την περίοδο 2004-2006, η ενίσχυση ανέρχεται σε 90 εκατοµµύρια ευρώ σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων, που θα αποδεσµευθούν σε ίσες ετήσιες δόσεις. 

 

4. Η ενίσχυση ή τµήµατά της µπορούν να παρέχονται ως συνεισφορά της Ένωσης στο ∆ιεθνές 

Ταµείο Στήριξης του Παροπλισµού του Bohunice, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 66 

 

Η Ένωση αναγνωρίζει ότι η αποξήλωση του σταθµού πυρηνικής ενέργειας Bohunice V1 θα πρέπει 

να συνεχισθεί πέραν των ∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών όπως αυτές ορίζονται στη διοργανική 

συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999, και ότι η προσπάθεια αυτή αντιπροσωπεύει για τη Σλοβακία 

σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση. Οι αποφάσεις περί συνέχισης της ενίσχυσης της Ένωσης στον 

τοµέα αυτόν µετά το 2006 θα λάβουν υπόψη τους την υφιστάµενη κατάσταση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 67 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά µε τη 

µονάδα 1 και τη µονάδα 2 του πυρηνικού σταθµού Bohunice V1 της Σλοβακίας, στην οποία 

περιλαµβάνονται, χωρίς να αλλοιώνεται η νοµική εµβέλειά τους, οι όροι του προοιµίου του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 9 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 375, 23.12.1989, σ. 11. 
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Constitution/P9/el 69 

 

ΤΙΤΛΟΣ Χ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 68 

 

1. Η εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου και του κεκτηµένου της Ένωσης αναστέλλεται στις 

περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν 

ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. 

 

2. Το Συµβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει την άρση της αναστολής της 

παραγράφου 1. Αποφασίζει οµόφωνα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 69 

 

1. Το Συµβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, ορίζει τους όρους υπό τους οποίους 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης στη γραµµή µεταξύ των περιοχών που 

αναφέρονται στο άρθρο 68 και των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα. 

 

2. Το εδαφικό όριο µεταξύ της Περιοχής της Ανατολικής Κυρίαρχης Βάσης και των περιοχών 

που αναφέρονται στο άρθρο 68 θεωρείται τµήµα των εξωτερικών συνόρων των Περιοχών των 

Κυρίαρχων Βάσεων για τους σκοπούς του Μέρους IV του Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου 

αριθ. 3 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 σχετικά µε τις Περιοχές των Κυρίαρχων 

Βάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο, 

όσο διαρκεί η αναστολή της εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου και του κεκτηµένου της 

Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 68. 
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Constitution/P9/el 70 

 

ΑΡΘΡΟ 70 

 

1. Τίποτε στον παρόντα τίτλο δεν αποκλείει τη λήψη µέτρων για την προώθηση της οικονοµικής 

ανάπτυξης των περιοχών που αναφέρει το άρθρο 68. 

 

2. Τα µέτρα αυτά δεν επηρεάζουν την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου και του 

κεκτηµένου της Ένωσης βάσει των όρων που ορίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο σε οποιοδήποτε 

άλλο τµήµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 71 

 

Στην περίπτωση που επιτευχθεί διευθέτηση του Κυπριακού, το Συµβούλιο, βάσει πρότασης της 

Επιτροπής, αποφασίζει την αναπροσαρµογή των όρων προσχώρησης της Κύπρου στην Ένωση σε 

σχέση µε την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 72 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά µε την 

Κύπρο, στην οποία περιλαµβάνονται, χωρίς να αλλοιώνεται η νοµική τους εµβέλεια, οι όροι του 

προοιµίου του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003. 
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Constitution/P9/el 71 

 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 

 

 

ΑΡΘΡΟ 73 

 

Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ έως XVII της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, τα 

προσαρτήµατά τους, καθώς και τα Παραρτήµατα των Πρωτοκόλλων 2, 3 και 8 της Πράξης 

Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 1 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 

Πρωτοκόλλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 74 

 

1. Οι παραποµπές στη «Συνθήκη Προσχώρησης», οι οποίες περιέχονται στα αναφερόµενα στο 

άρθρο 73 Παραρτήµατα, πρέπει να νοούνται ως παραποµπές στη Συνθήκη την οποία αναφέρει το 

άρθρο IV-437, παράγραφος 2, στοιχείο ε), του Συντάγµατος, οι παραποµπές στην ηµεροµηνία ή τη 

στιγµή της υπογραφής της εν λόγω Συνθήκης πρέπει να νοούνται ως παραποµπές στην ηµεροµηνία 

της 16ης Απριλίου 2003, οι δε παραποµπές στην ηµεροµηνία προσχώρησης πρέπει να νοούνται ως 

παραποµπές στην 1η Μαΐου 2004. 

 

2. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου οι παραποµπές των Παραρτηµάτων που αναφέρει 

το άρθρο 73 στην «παρούσα πράξη» πρέπει να νοούνται ως παραποµπές στην Πράξη 

Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33. 
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Constitution/P9/el 72 

 

Οι παραποµπές των Παραρτηµάτων που αναφέρει το άρθρο 73 σε διατάξεις της Πράξης 

Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 πρέπει να νοούνται ως παραποµπές στο παρόν 

Πρωτόκολλο, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίας. 

 

Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 Πρωτόκολλο 

Άρθρο 21 Άρθρο 12 

Άρθρο 22 Άρθρο 13 

Άρθρο 24 Άρθρο 15 

Άρθρο 32 Άρθρο 21 

Άρθρο 37 Άρθρο 26 

Άρθρο 52 Άρθρο 32 

 

3. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στα Παραρτήµατα που αναφέρει το άρθρο 73, 

πρέπει να νοούνται ως έχοντες την έννοια που δίδεται στον πίνακα αντιστοιχίας παρακάτω, εκτός 

εάν οι όροι αυτοί αναφέρονται αποκλειστικά σε νοµικές καταστάσεις προγενέστερες της έναρξης 

ισχύος του Συντάγµατος. 

 

Όροι χρησιµοποιούµενοι στα Παραρτήµατα που αναφέρει το άρθρο 73 Έννοια 

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Σύνταγµα 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύνταγµα 

Συνθήκες επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση Σύνταγµα 

Κοινότητα (Ευρωπαϊκή) Ένωση 

∆ιευρυµένη Κοινότητα Ένωση 

Κοινοτικός της Ένωσης 

ΕΕ Ένωση 

∆ιευρυµένη Ένωση ή διευρυµένη ΕΕ Ένωση 
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Constitution/P9/el 73 

 

Κατά παρέκκλιση από το προηγούµενο εδάφιο, η έννοια του όρου «κοινοτικός» δεν µεταβάλλεται 

όταν χρησιµοποιείται µαζί µε τους όρους «προτίµηση» και «αλιεία». 

 

4. Οι παραποµπές των Παραρτηµάτων που αναφέρει το άρθρο 73 σε τµήµατα ή διατάξεις της 

Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να νοούνται ως παραποµπές σε 

τµήµατα ή διατάξεις του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας παρακάτω. 

 

Συνθήκη ΕΚ Σύνταγµα 

Τρίτο µέρος, Τίτλος Ι Μέρος ΙΙΙ Τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τµήµα 3 

Τρίτο µέρος, Τίτλος Ι, κεφάλαιο 1 Μέρος ΙΙΙ Τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τµήµα 3 

 υποτµήµα 1 

Τρίτο µέρος, Τίτλος ΙΙ Μέρος ΙΙΙ Τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ τµήµα 4 

Τρίτο µέρος, Τίτλος ΙΙΙ  Μέρος ΙΙΙ Τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο Ι, τµήµατα 2 και 4  

Τρίτο µέρος, Τίτλος VΙ κεφάλαιο 1 Μέρος ΙΙΙ Τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τµήµα 5 

Άρθρο 31 Άρθρο ΙΙΙ-155 

Άρθρο 39 Άρθρο ΙΙΙ-133 

Άρθρο 49 Άρθρο ΙΙΙ-144 

Άρθρο 58 Άρθρο ΙΙΙ-158 

Άρθρο 87 Άρθρο ΙΙΙ-167 

Άρθρο 88 Άρθρο ΙΙΙ-168 

Άρθρο 226 Άρθρο ΙΙΙ-360 

Παράρτηµα Ι Παράρτηµα Ι 

 

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στα Παραρτήµατα που αναφέρει το άρθρο 73 προβλέπεται 

ότι το Συµβούλιο ή η Επιτροπή εκδίδουν νοµικές πράξεις, οι πράξεις αυτές λαµβάνουν τη µορφή 

ευρωπαϊκών κανονισµών ή αποφάσεων. 
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Constitution/P10/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
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Constitution/P10/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος που 

αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-184 του Συντάγµατος, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Οι τιµές αναφοράς του άρθρου ΙΙΙ-184, παράγραφος 2, του Συντάγµατος είναι οι εξής : 

 

α) 3% για τον λόγο µεταξύ του προβλεποµένου ή υφισταµένου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και 

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιµές, 

 

β) 60% για τον λόγο µεταξύ του δηµοσίου χρέους και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε 

αγοραίες τιµές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Για τους σκοπούς του άρθρου ΙΙΙ-184 του Συντάγµατος και του παρόντος Πρωτοκόλλου : 

 

α) Οι όροι «δηµόσιος» και «δηµοσιονοµικός» νοούνται µε ευρεία έννοια, ήτοι καλύπτουν την 

κεντρική κυβέρνηση, την περιφερειακή ή τοπική διοίκηση και τα ταµεία κοινωνικής 

ασφάλισης, εξαιρουµένων των εµπορικών πράξεων, όπως ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών, 
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Constitution/P10/el 3 

 

β) ως «έλλειµµα» νοείται ο καθαρός δανεισµός, όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών, 

 

γ) ως «επένδυση» νοείται η δηµιουργία ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών, 

 

δ) ως «χρέος» νοείται το συνολικό ακαθάριστο χρέος, στην ονοµαστική του αξία, που εκκρεµεί 

στο τέλος του έτους, ενοποιηµένο εντός και µεταξύ των τοµέων του κατά την ευρεία έννοια 

δηµοσίου, όπως ορίζεται στο στοιχείο α). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, οι 

κυβερνήσεις των κρατών µελών ευθύνονται, στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, για τα ελλείµµατα 

του ∆ηµοσίου υπό ευρεία έννοια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο α). Τα κράτη µέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές διαδικασίες στον τοµέα του προϋπολογισµού τούς επιτρέπουν να 

εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Σύνταγµα. Τα κράτη µέλη 

γνωστοποιούν αµέσως και τακτικά στην Επιτροπή τα προβλεπόµενα και υφιστάµενα ελλείµµατά 

τους και το ύψος του χρέους τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, 

παρέχονται από την Επιτροπή. 
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Constitution/P11/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
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Constitution/P11/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τις λεπτοµέρειες των κριτηρίων σύγκλισης που θα 

καθοδηγήσουν την Ένωση κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την κατάργηση των παρεκκλίσεων 

των κρατών µελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-198 του 

Συντάγµατος, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, που προσαρτώνται στην Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Το κριτήριο της σταθερότητας των τιµών, που αναφέρει το άρθρο ΙΙΙ-198, παράγραφος 1, 

στοιχείο α), του Συντάγµατος, σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο κράτος µέλος έχει σταθερές επιδόσεις 

στο θέµα των τιµών και µέσο ποσοστό πληθωρισµού, καταγεγραµµένο επί ένα έτος πριν από τον 

έλεγχο, που δεν υπερβαίνει εκείνο των τριών, το πολύ, κρατών µελών µε τις καλύτερες επιδόσεις 

από άποψη σταθερότητας τιµών, περισσότερο από 1,5%. Ο πληθωρισµός υπολογίζεται βάσει του 

δείκτη τιµών καταναλωτή (∆ΤΚ) ή σε συγκρίσιµη βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές των 

εθνικών ορισµών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Το κριτήριο της δηµοσιονοµικής κατάστασης του άρθρου ΙΙΙ-198, παράγραφος 1, στοιχείο β), του 

Συντάγµατος, σηµαίνει ότι τη στιγµή της εξέτασης δεν έχει ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση του 

Συµβουλίου, προβλεπόµενη στο άρθρο ΙΙΙ-184, παράγραφος 6, του Συντάγµατος, όσον αφορά την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος. 
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Constitution/P11/el 3 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Το κριτήριο της συµµετοχής στον Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Συστήµατος, που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-198, παράγραφος 1, στοιχείο γ), του 

Συντάγµατος, σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο κράτος µέλος έχει τηρήσει τα κανονικά περιθώρια 

διακύµανσης που προβλέπει ο Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Συστήµατος χωρίς σοβαρή ένταση κατά τα δύο, τουλάχιστον, τελευταία έτη πριν 

από την εξέταση. Ειδικότερα, το κράτος µέλος δεν πρέπει να έχει υποτιµήσει την κεντρική διµερή 

ισοτιµία του νοµίσµατός του έναντι του ευρώ µε δική του πρωτοβουλία µέσα στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων, που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-198, παράγραφος 1, 

στοιχείο δ), του Συντάγµατος, σηµαίνει ότι, το συγκεκριµένο κράτος µέλος, επί διάστηµα ενός 

έτους πριν από την εξέταση, έχει µέσο ονοµαστικό µακροπρόθεσµο επιτόκιο το οποίο δεν 

υπερβαίνει εκείνο των τριών, το πολύ, κρατών µελών µε τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη 

σταθερότητας τιµών, περισσότερο από 2%. Τα επιτόκια υπολογίζονται βάσει µακροπροθέσµων 

οµολόγων του ∆ηµοσίου ή συγκρίσιµων χρεογράφων, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές των 

εθνικών ορισµών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου 

παρέχονται από την Επιτροπή. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Οικονοµική και 

∆ηµοσιονοµική Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-192 του Συντάγµατος, θεσπίζει τις 

κατάλληλες διατάξεις για τον καθορισµό των λεπτοµερειών των κριτηρίων σύγκλισης του άρθρου 

ΙΙΙ-198 του Συντάγµατος, οι οποίες αντικαθιστούν στην περίπτωση αυτή το παρόν Πρωτόκολλο. 
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12. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΟΜΑ∆Α 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ευνοήσουν τις προϋποθέσεις µιας ισχυρότερης οικονοµικής µεγέθυνσης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και, προς τούτο, να αναπτύξουν διαρκώς στενότερο συντονισµό των 

οικονοµικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ, 

 

ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για έναν ενισχυµένο διάλογο 

µεταξύ των κρατών µελών τα οποία έχουν ως νόµισµα το ευρώ, εν αναµονή της υιοθέτησης του 

ευρώ από όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Οι Υπουργοί των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ πραγµατοποιούν άτυπες συναντήσεις µεταξύ 

τους. Οι συναντήσεις αυτές λαµβάνουν χώρα, ανάλογα µε τις ανάγκες, για να συζητούνται τα 

θέµατα που συνδέονται µε τις ιδιαίτερες ευθύνες τις οποίες συνυπέχουν στο θέµα του ενιαίου 

νοµίσµατος. Η Επιτροπή συµµετέχει στις συναντήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

καλείται να συµµετέχει σε αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες προετοιµάζονται από τους 

αντιπροσώπους των Υπουργών Οικονοµικών των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ και της 

Επιτροπής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Οι Υπουργοί των κρατών µελών µε νόµισµα το ευρώ εκλέγουν ανά δυόµισι έτη πρόεδρο, µε 

πλειοψηφία των εν λόγω κρατών µελών. 
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13. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το Ηνωµένο Βασίλειο δεν υποχρεούται ούτε δεσµεύεται να υιοθετήσει 

το ευρώ χωρίς ειδική σχετική απόφαση από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιό του, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι στις 16 Οκτωβρίου 1996 και στις 30 Οκτωβρίου 1997 η κυβέρνηση του 

Ηνωµένου Βασιλείου γνωστοποίησε στο Συµβούλιο την πρόθεσή της να µην συµµετάσχει στην 

τρίτη φάση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, δυνάµει του σηµείου 1 του Πρωτοκόλλου 

σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και 

Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την πρακτική της κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου να χρηµατοδοτεί τις 

δανειακές της ανάγκες µε την πώληση κρατικών οµολόγων στον ιδιωτικό τοµέα, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν υποχρεούται να υιοθετήσει το ευρώ, εκτός αν γνωστοποιήσει στο 

Συµβούλιο σχετική πρόθεσή του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Τα άρθρα 3 έως 8 και 10 εφαρµόζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο, κατόπιν της γνωστοποίησης στην 

οποία προέβη το Ηνωµένο Βασίλειο προς το Συµβούλιο στις 16 Οκτωβρίου 1996 και στις 

30 Οκτωβρίου 1997. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο διατηρεί τις εξουσίες του στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής σύµφωνα 

µε την εθνική του νοµοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Το άρθρο Ι-30, παράγραφος 2, εκτός από την πρώτη και την τελευταία του φράση, το άρθρο Ι-30, 

παράγραφος 5, το άρθρο ΙΙΙ-177, δεύτερο εδάφιο, το άρθρο ΙΙΙ-184, παράγραφοι 1, 9 και 10, το 

άρθρο ΙΙΙ-185, παράγραφοι 1 έως 5, το άρθρο ΙΙΙ-186, τα άρθρα ΙΙΙ-188, ΙΙΙ-89, ΙΙΙ-190, το άρθρο 

ΙΙΙ-191, το άρθρο ΙΙΙ-196, το άρθρο ΙΙΙ-198, παράγραφος 3, το άρθρο ΙΙΙ-326 και το άρθρο ΙΙΙ-382 

του Συντάγµατος δεν ισχύουν για το Ηνωµένο Βασίλειο. Επίσης δεν ισχύει το άρθρο ΙΙΙ-179, 

παράγραφος 2, του Συντάγµατος όσον αφορά την υιοθέτηση των τµηµάτων των γενικών 

προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών που αφορούν τη ζώνη του ευρώ γενικά.  

 

Στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, η αναφορά στην Ένωση ή τα κράτη µέλη δεν περιλαµβάνει το 

Ηνωµένο Βασίλειο, η δε αναφορά στις εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν περιλαµβάνει την Τράπεζα 

της Αγγλίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο προσπαθεί να αποφεύγει τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

 

Το άρθρο ΙΙΙ-192, παράγραφος 4, και το άρθρο ΙΙΙ-200 του Συντάγµατος ισχύουν για το Ηνωµένο 

Βασίλειο σαν να είχε προβλεφθεί παρέκκλιση. Τα άρθρα ΙΙΙ-201 και ΙΙΙ-202 του Συντάγµατος 

εξακολουθούν να ισχύουν για το Ηνωµένο Βασίλειο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

Το δικαίωµα ψήφου του Ηνωµένου Βασιλείου αναστέλλεται κατά την έγκριση από το Συµβούλιο 

των µέτρων που προβλέπουν τα άρθρα τα οποία απαριθµούνται στο άρθρο 4 και στις περιπτώσεις 

του άρθρου ΙΙΙ-197, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο του Συντάγµατος. Για τον σκοπό αυτόν, 

εφαρµόζεται το άρθρο ΙΙΙ-197, παράγραφος 4, δεύτερο και τρίτο εδάφιο του Συντάγµατος. 

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο επίσης δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στον διορισµό του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου και των άλλων µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-382 παράγραφος 2, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, του 

Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Τα άρθρα 3, 4, 6 και 7, το άρθρο 9, παράγραφος 2, το άρθρο 10, παράγραφοι 1, 2, και 3, το άρθρο 

11 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 1, τα άρθρα 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 

32, 33, 34 και 50 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («καταστατικό») δεν ισχύουν για 

το Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

Στα άρθρα αυτά, οι αναφορές στην Ένωση ή τα κράτη µέλη δεν περιλαµβάνουν το Ηνωµένο 

Βασίλειο και οι αναφορές στις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή στους µεριδιούχους δεν 

περιλαµβάνουν την Τράπεζα της Αγγλίας. 

 

Στο άρθρο 10, παράγραφος 3, και στο άρθρο 30, παράγραφος 2, του καταστατικού οι αναφορές στο 

«εγγεγραµµένο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», δεν περιλαµβάνουν το κεφάλαιο 

το οποίο καλύπτει η Τράπεζα της Αγγλίας.  
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ΑΡΘΡΟ 8 

 

Το άρθρο ΙΙΙ-199 του Συντάγµατος και τα άρθρα 43 έως 47 του καταστατικού εφαρµόζονται, 

ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι κράτος µέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση, υπό τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις : 

 

α) Στο άρθρο 43 του καταστατικού, η αναφορά στα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος περιλαµβάνει τα καθήκοντα τα 

οποία πρέπει να συνεχίσουν να ασκούνται µετά την εισαγωγή του ευρώ, λόγω της αποφάσεως 

του Ηνωµένου Βασιλείου να µην υιοθετήσει το ευρώ. 

 

β) Παράλληλα προς τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 46 του καταστατικού, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει συµβουλές και συµβάλλει στην προετοιµασία κάθε 

ευρωπαϊκού κανονισµού ή κάθε ευρωπαϊκής απόφασης που θα µπορούσε να λάβει το 

Συµβούλιο σχετικά µε το Ηνωµένο Βασίλειο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, 

στοιχεία α) και γ) του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

γ) Η Τράπεζα της Αγγλίας καταβάλλει το µερίδιό της στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, στην ίδια βάση 

όπως και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί ανά πάσα στιγµή να γνωστοποιήσει στο Συµβούλιο την πρόθεσή του 

να υιοθετήσει το ευρώ. Στην περίπτωση αυτή : 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 273 von 381



 

Constitution/P13/el 6 

 

α) Το Ηνωµένο Βασίλειο δικαιούται να υιοθετήσει το ευρώ εφόσον πληροί τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις. Το Συµβούλιο, αιτήσει του Ηνωµένου Βασιλείου και υπό τους όρους και µε τη 

διαδικασία που καθορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ-198, παράγραφοι 1 και 2, του Συντάγµατος, 

αποφασίζει εάν το εν λόγω κράτος µέλος πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις. 

 

β) Η Τράπεζα της Αγγλίας καταβάλλει το µερίδιο του εγγεγραµµένου κεφαλαίου, µεταβιβάζει 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα στοιχεία ενεργητικού σε συνάλλαγµα και συνεισφέρει 

στα αποθεµατικά της στην ίδια βάση όπως και η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους µέλους η 

παρέκκλιση του οποίου έχει καταργηθεί.  

 

γ) Το Συµβούλιο, υπό τους όρους και µε τη διαδικασία που καθορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ-198, 

παράγραφος 3, του Συντάγµατος, λαµβάνει όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις ώστε να 

µπορέσει το Ηνωµένο Βασίλειο να υιοθετήσει το ευρώ. 

 

Εάν το Ηνωµένο Βασίλειο υιοθετήσει το ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα 

άρθρα 3 έως 8 παύουν να ισχύουν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Παρά τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-181 του Συντάγµατος και του άρθρου 21, παράγραφος 1, του 

καταστατικού, η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου µπορεί να διατηρήσει την ευχέρεια «Ways 

and Means» έναντι της Τράπεζας της Αγγλίας εάν και για όσο διάστηµα το Ηνωµένο Βασίλειο δεν 

έχει υιοθετήσει το ευρώ. 
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14. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ∆ΑΝΙΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το Σύνταγµα της ∆ανίας περιλαµβάνει διάταξη η οποία δύναται να 

καταστήσει αναγκαία τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στη ∆ανία προκειµένου η χώρα αυτή να θέσει 

τέρµα στην παρέκκλισή της, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι στις 3 Νοεµβρίου 1993 η κυβέρνηση της ∆ανίας γνωστοποίησε στο 

Συµβούλιο την πρόθεσή της να µην συµµετάσχει στην τρίτη φάση της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης, δυνάµει του σηµείου 1 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε ορισµένες διατάξεις 

που αφορούν τη ∆ανία, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Οικονοµικής 

Κοινότητας, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων που προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Η ∆ανία ευρίσκεται υπό καθεστώς παρέκκλισης κατόπιν της γνωστοποίησης στην οποία προέβη η 

δανική κυβέρνηση προς το Συµβούλιο στις 3 Νοεµβρίου 1993. Το αποτέλεσµα της παρέκκλισης 

αυτής είναι ότι όλες οι διατάξεις του Συντάγµατος και του καταστατικού του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφορούν 

παρεκκλίσεις ισχύουν έναντι της ∆ανίας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Όσον αφορά την κατάργηση της παρέκκλισης, η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-198 του 

Συντάγµατος τίθεται σε εφαρµογή µόνον εάν το ζητήσει η ∆ανία. 
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Constitution/P14/el 3 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Σε περίπτωση κατάργησης του καθεστώτος παρέκκλισης, το παρόν Πρωτόκολλο παύει να έχει 

εφαρµογή. 
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Constitution/P15/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ 
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Constitution/P15/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευθετήσουν ορισµένα ειδικά προβλήµατα που αφορούν τη ∆ανία, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν θίγουν το 

δικαίωµα της Εθνικής Τράπεζας της ∆ανίας να ασκεί τα τρέχοντα καθήκοντά της όσον αφορά τα 

εδάφη εκείνα του Βασιλείου της ∆ανίας που δεν είναι µέρη της Ένωσης. 
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Constitution/P16/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 
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Constitution/P16/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να λάβουν υπόψη ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αφορά τη Γαλλία, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

Η Γαλλία δύναται να διατηρήσει το προνόµιο της έκδοσης νοµισµάτων στη Νέα Καληδονία, στη 

Γαλλική Πολυνησία και στη Βαλίς και Φουτούνα σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής της 

νοµοθεσίας και είναι αποκλειστικά αρµόδια για τον καθορισµό της ισοτιµίας του φράγκου 

Οικονοµικής Κοινότητας του Ειρηνικού. 
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Constitution/P17/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)282 von 381



 

Constitution/P17/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν που συνίστανται στις 

συµφωνίες για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα οι οποίες υπογράφηκαν από 

ορισµένα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985 και στις 

19 Ιουνίου 1990, καθώς και στις σχετικές συµφωνίες και στους κανόνες που θεσπίστηκαν βάσει 

των συµφωνιών αυτών, έχουν ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω 

πρωτοκόλλου προσαρτηµένου στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διατηρήσουν το κεκτηµένο του Σένγκεν, όπως έχει αναπτυχθεί από την 

έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, στο πλαίσιο του Συντάγµατος και να 

αναπτύξουν το εν λόγω κεκτηµένο προκειµένου να συµβάλουν στην υλοποίηση του στόχου της 

παροχής στους πολίτες της Ένωσης ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας χωρίς 

εσωτερικά σύνορα, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ιδιαίτερη θέση της ∆ανίας, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το γεγονός ότι η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης 

Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας δεν συµµετέχουν σε όλες τις διατάξεις του κεκτηµένου του 

Σένγκεν· ότι, ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών µελών αυτών να 

αποδεχθούν εν όλω ή εν µέρει άλλες διατάξεις του κεκτηµένου αυτού, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η προσφυγή στις διατάξεις του 

Συντάγµατος όσον αφορά τη στενότερη συνεργασία µεταξύ ορισµένων κρατών µελών, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί ειδική σχέση µε τη ∆ηµοκρατία της 

Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας, κράτη τα οποία, µαζί µε τα σκανδιναβικά κράτη που 

είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσµεύονται από τις διατάξεις της Σκανδιναβικής Ένωσης 

∆ιαβατηρίων. 
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Constitution/P17/el 3 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Το Βασίλειο του Βελγίου, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, το Βασίλειο της ∆ανίας, η Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατία της Γερµανίας, η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας, η Ελληνική ∆ηµοκρατία, το Βασίλειο της 

Ισπανίας, η Γαλλική ∆ηµοκρατία, η Ιταλική ∆ηµοκρατία, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία 

της Λεττονίας, η ∆ηµοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, η 

∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, η ∆ηµοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η 

∆ηµοκρατία της Αυστρίας, η ∆ηµοκρατία της Πολωνίας, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, η 

∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας και το 

Βασίλειο της Σουηδίας, εξουσιοδοτούνται να εφαρµόσουν στενότερη συνεργασία µεταξύ τους, 

στους τοµείς που διέπονται από τις οριζόµενες υπό του Συµβουλίου διατάξεις, οι οποίες συνιστούν 

το κεκτηµένο του Σένγκεν. Η συνεργασία αυτή διεξάγεται εντός του θεσµικού και νοµικού 

πλαισίου της Ένωσης µε σεβασµό των σχετικών διατάξεων του Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Το κεκτηµένο του Σένγκεν, εφαρµόζεται στα κράτη µέλη του άρθρου 1, µε την επιφύλαξη του 

άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη Συνθήκη και την Πράξη Προσχώρησης της Τσεχικής 

∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της 

Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής 

∆ηµοκρατίας. Το Συµβούλιο υποκαθιστά την Εκτελεστική Επιτροπή που θεσπίστηκε δυνάµει των 

συµφωνιών του Σένγκεν. 
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Constitution/P17/el 4 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Η συµµετοχή της ∆ανίας στη θέσπιση των µέτρων που συνιστούν ανάπτυξη του κεκτηµένου του 

Σένγκεν, καθώς και η εφαρµογή και υλοποίηση των µέτρων αυτών στη ∆ανία διέπονται από τις 

οικείες διατάξεις του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας µπορούν ανά 

πάσα στιγµή να ζητήσουν να συµµετάσχουν σε µερικές ή όλες τις διατάξεις του κεκτηµένου του 

Σένγκεν. 

 

Το Συµβούλιο εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση για το αίτηµα αυτό. Αποφασίζει µε οµοφωνία των 

µελών του άρθρου 1 και του αντιπροσώπου της κυβερνήσεως του ενδιαφερόµενου κράτους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Οι προτάσεις και πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν 

υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, εάν η Ιρλανδία ή το Ηνωµένο Βασίλειο ή και οι δύο δεν έχουν γνωστοποιήσει 

γραπτώς στον Πρόεδρο του Συµβουλίου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, ότι επιθυµούν να 

συµµετάσχουν, η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-419, παράγραφος 1, του 

Συντάγµατος θεωρείται ότι έχει δοθεί στα κράτη µέλη του άρθρου 1 καθώς και στην Ιρλανδία ή το 

Ηνωµένο Βασίλειο εφόσον οιοδήποτε εκ των δύο κρατών επιθυµεί να συµµετάσχει στους εν λόγω 

τοµείς συνεργασίας. 
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Constitution/P17/el 5 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Η ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας συµµετέχουν στην εφαρµογή του 

κεκτηµένου του Σένγκεν και στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται οι 

ενδεδειγµένες διαδικασίες στο πλαίσιο συµφωνίας µε τα κράτη αυτά, η οποία συνάπτεται από το 

Συµβούλιο µε οµόφωνη απόφαση των µελών του άρθρου 1. Σε αυτή τη συµφωνία περιλαµβάνονται 

διατάξεις για τη συµβολή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στις τυχόν δηµοσιονοµικές συνέπειες 

που θα προκύψουν από την εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

Το Συµβούλιο, µε οµόφωνη απόφασή του, συνάπτει χωριστή συµφωνία µε την Ισλανδία και τη 

Νορβηγία όσον αφορά τον καθορισµό των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων µεταξύ της Ιρλανδίας 

και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, αφενός, και της 

Ισλανδίας και της Νορβηγίας, αφετέρου, στους τοµείς του κεκτηµένου του Σένγκεν που ισχύουν 

για τα κράτη αυτά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Για τους σκοπούς των διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση νέων κρατών µελών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεκτηµένο του Σένγκεν και περαιτέρω µέτρα τα οποία λαµβάνονται από τα 

θεσµικά όργανα εντός του πεδίου ισχύος του θεωρούνται κεκτηµένο που πρέπει να γίνει πλήρως 

αποδεκτό από όλα τα υποψήφια για προσχώρηση κράτη. 
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Constitution/P18/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΙΙΙ-130 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
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Constitution/P18/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ρυθµίσουν ορισµένα θέµατα σχετικά µε το Ηνωµένο Βασίλειο και την 

Ιρλανδία, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ύπαρξη επί πολλά έτη ειδικών ταξιδιωτικών ρυθµίσεων µεταξύ 

του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει το δικαίωµα, παρά τις διατάξεις των άρθρων ΙΙΙ-130 και ΙΙΙ-265 του 

Συντάγµατος, οιαδήποτε άλλη διάταξη του εν λόγω Συντάγµατος, οποιοδήποτε µέτρο θεσπιζόµενο 

σύµφωνα µε το Σύνταγµα αυτό, ή οιαδήποτε διεθνή συµφωνία συναπτόµενη από την Ένωση ή την 

Ένωση και τα κράτη µέλη της µε ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη, να διενεργεί στα σύνορά του µε 

άλλα κράτη µέλη ελέγχους στα πρόσωπα που επιθυµούν να εισέλθουν στο Ηνωµένο Βασίλειο 

εφόσον τους κρίνει απαραίτητους προκειµένου : 

 

α) να εξακριβώνει εάν έχουν δικαίωµα εισόδου στο Ηνωµένο Βασίλειο πολίτες κρατών µελών, ή 

τα εξαρτώµενα από αυτούς πρόσωπα στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωµάτων τους βάσει 

του δικαίου της Ένωσης, καθώς και πολίτες άλλων κρατών στους οποίους έχουν 

αναγνωρισθεί τέτοια δικαιώµατα µε συµφωνία δεσµευτική για το Ηνωµένο Βασίλειο, και 

 

β) να αποφασίζει κατά πόσον επιτρέπεται η είσοδος άλλων προσώπων στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
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Constitution/P18/el 3 

 

Τα άρθρα ΙΙΙ-130 και ΙΙΙ-265 του Συντάγµατος ή οιαδήποτε άλλη διάταξη του Συντάγµατος αυτού 

ή οιοδήποτε µέτρο θεσπιζόµενο βάσει αυτού, δεν θίγουν το δικαίωµα του Ηνωµένου Βασιλείου να 

θεσπίζει ή να διενεργεί τέτοιους ελέγχους. Η αναφορά στο Ηνωµένο Βασίλειο στο παρόν άρθρο 

συµπεριλαµβάνει τα εδάφη για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι το Ηνωµένο 

Βασίλειο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία µπορούν να συνεχίσουν να συνοµολογούν ρυθµίσεις µεταξύ 

τους σχετικά µε την κυκλοφορία προσώπων µεταξύ των εδαφών τους («the Common Travel Area», 

Κοινή Ταξιδιωτική Περιοχή), ενώ παράλληλα σέβονται πλήρως τα δικαιώµατα των προσώπων που 

αναφέρονται στο άρθρο 1, πρώτη παράγραφος, στοιχείο α). Συνεπώς, εφόσον παραµένουν σε ισχύ 

τέτοιες ρυθµίσεις, οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου ισχύουν για την Ιρλανδία 

υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις όπως και για το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα άρθρα ΙΙΙ-130 και 

ΙΙΙ-265 του Συντάγµατος ή οιαδήποτε άλλη διάταξή του ή οποιοδήποτε µέτρο θεσπιζόµενο βάσει 

αυτού, δεν θίγουν τις ρυθµίσεις αυτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Τα άλλα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να διενεργούν, στα σύνορά τους ή σε οποιοδήποτε σηµείο 

εισόδου στο έδαφός τους, ελέγχους στα πρόσωπα που επιθυµούν να εισέλθουν στο έδαφός τους 

από το Ηνωµένο Βασίλειο, ή από άλλα εδάφη για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι 

υπεύθυνο, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 ή από την Ιρλανδία, στο βαθµό που 

οι διατάξεις του άρθρου 1 ισχύουν για την Ιρλανδία. 

 

Τα άρθρα ΙΙΙ-130 και ΙΙΙ-265 του Συντάγµατος ή οιαδήποτε άλλη διάταξη του Συντάγµατος αυτού 

ή οιοδήποτε µέτρο θεσπιζόµενο βάσει αυτού, δεν θίγουν το δικαίωµα των άλλων κρατών µελών να 

θεσπίζουν ή να διενεργούν τέτοιους ελέγχους. 
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Constitution/P18/el 4 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρµόζεται επίσης σε πράξεις οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν δυνάµει 

του άρθρου IV-438 του Συντάγµατος. 
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Constitution/P19/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΤΟ 

ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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Constitution/P19/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ρυθµίσουν ορισµένα θέµατα σχετικά µε το Ηνωµένο Βασίλειο και την 

Ιρλανδία, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων πτυχών του άρθρου 

ΙΙΙ-130 του Συντάγµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συµµετέχουν στη 

θέσπιση από το Συµβούλιο προτεινόµενων µέτρων βάσει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο IV, 

τµήµα 2 ή 3, του Συντάγµατος ή του άρθρου ΙΙΙ-260 του Συντάγµατος, κατά το βαθµό που το άρθρο 

αυτό αφορά τους τοµείς που καλύπτονται από τα εν λόγω τµήµατα ή του άρθρου ΙΙΙ-263 ή του 

άρθρου ΙΙΙ-275, παράγραφος 2, στοιχείο α) του Συντάγµατος. Για αποφάσεις του Συµβουλίου οι 

οποίες πρέπει να λαµβάνονται οµόφωνα, απαιτείται οµοφωνία των µελών του Συµβουλίου, 

εξαιρουµένων των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% 

των µελών του Συµβουλίου, το οποίο αντιπροσωπεύει συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον το 

ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσµού αυτών των κρατών. 
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Constitution/P19/el 3 

 

Η µειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τον ελάχιστον αριθµό µελών του 

Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 35% του πληθυσµού των 

συµµετεχόντων κρατών µελών, συν ένα µέλος, αλλιώς θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική 

πλειοψηφία. 

 

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο, εφόσον το Συµβούλιο δεν αποφασίζει µετά 

από πρόταση της Επιτροπής ως απαιτούµενη ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 

72% των µελών του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον το 

ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσµού αυτών των κρατών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Βάσει του άρθρου 1 και µε την επιφύλαξη των άρθρων 3, 4 και 6, οι διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, 

Τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο IV τµήµα 2 ή 3, του Συντάγµατος ή του άρθρου ΙΙΙ-260 του Συντάγµατος, 

κατά το βαθµό που το άρθρο αυτό αφορά τους τοµείς που καλύπτονται από τα εν λόγω τµήµατα, ή 

του άρθρου ΙΙΙ-263 ή του άρθρου ΙΙΙ-275, παράγραφος 2, στοιχείο α), του Συντάγµατος, µέτρα 

θεσπιζόµενα κατ' εφαρµογή των εν λόγω τµηµάτων ή άρθρων, διατάξεις οποιασδήποτε διεθνούς 

συµφωνίας συναπτοµένης από την Ένωση κατ' εφαρµογή των τµηµάτων ή άρθρων αυτών και 

αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ένωσης σχετικά µε την ερµηνεία αυτών των διατάξεων ή µέτρων, 

δεν έχουν δεσµευτική ισχύ ούτε εφαρµόζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία. Οι εν λόγω 

διατάξεις, µέτρα ή αποφάσεις δεν θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις των εν λόγω κρατών, ούτε θίγουν κατά κανένα τρόπο το κοινοτικό κεκτηµένο 

και το κεκτηµένο της Ένωσης και ούτε αποτελούν µέρος του δικαίου της Ένωσης όπως 

εφαρµόζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. 
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Constitution/P19/el 4 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

1. Το Ηνωµένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία µπορούν, εντός τριών µηνών από την υποβολή στο 

Συµβούλιο πρότασης βάσει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο IV, τµήµα 2 ή 3, του Συντάγµατος 

ή πρότασης ή πρωτοβουλίας κατ' εφαρµογήν του άρθρου ΙΙΙ-263 ή του άρθρου ΙΙΙ-275, 

παράγραφος 2, στοιχείο α), του Συντάγµατος, να γνωστοποιούν γραπτώς στο Συµβούλιο ότι 

επιθυµούν να συµµετάσχουν στη θέσπιση και εφαρµογή του προτεινόµενου µέτρου, κατόπιν δε 

τούτου δικαιούνται να το πράξουν. Για πράξεις του Συµβουλίου οι οποίες πρέπει να εκδίδονται 

οµόφωνα, απαιτείται οµοφωνία των µελών του Συµβουλίου, εξαιρουµένου του µέλους που δεν έχει 

προβεί σε σχετική γνωστοποίηση. Μέτρο θεσπιζόµενο βάσει της παρούσας παραγράφου έχει 

δεσµευτική ισχύ για όλα τα κράτη µέλη που συµµετείχαν στη θέσπισή του. Οι ευρωπαϊκοί 

κανονισµοί ή οι ευρωπαϊκές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εφαρµογή του άρθρου ΙΙΙ-260 του 

Συντάγµατος προβλέπουν τους όρους συµµετοχής του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στις 

αξιολογήσεις που αφορούν τους τοµείς οι οποίοι καλύπτονται από το Μέρος ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, 

κεφάλαιο ΙV, τµήµα 2 ή 3, του Συντάγµατος. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό 

τουλάχιστον 55% των µελών του Συµβουλίου, το οποίο αντιπροσωπεύει συµµετέχοντα κράτη µέλη, 

εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσµού των κρατών αυτών. 

 

Η µειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τον ελάχιστον αριθµό µελών του 

Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 35% του πληθυσµού των 

συµµετεχόντων κρατών µελών, συν ένα µέλος, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική 

πλειοψηφία. 

 

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο, εφόσον το Συµβούλιο δεν αποφασίζει µετά 

από πρόταση της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ως απαιτούµενη ειδική 

πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των µελών του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν 

τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του 

πληθυσµού αυτών των κρατών. 
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Constitution/P19/el 5 

 

2. Εάν, µετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήµατος, δεν µπορεί να θεσπισθεί µε τη 

συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου ή της Ιρλανδίας µέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 

Συµβούλιο µπορεί να θεσπίσει το µέτρο αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 1 χωρίς τη συµµετοχή του 

Ηνωµένου Βασιλείου ή της Ιρλανδίας. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται το άρθρο 2. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Το Ηνωµένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία µπορούν, ανά πάσα στιγµή µετά από τη θέσπιση µέτρου κατ' 

εφαρµογή του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο IV, τµήµα 2 ή 3, του Συντάγµατος ή του άρθρου 

ΙΙΙ-263 ή του άρθρου ΙΙΙ-275, παράγραφος 2, στοιχείο α), του Συντάγµατος, να γνωστοποιήσουν 

στο Συµβούλιο και την Επιτροπή την πρόθεσή τους να αποδεχθούν το εν λόγω µέτρο. Στην 

περίπτωση αυτή, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-420, παράγραφος 1, του 

Συντάγµατος εφαρµόζεται αναλόγως. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Κράτος µέλος το οποίο δεν δεσµεύεται από µέτρο που θεσπίζεται κατ' εφαρµογή του Μέρους ΙΙΙ, 

Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο IV, τµήµα 2 ή 3, του Συντάγµατος ή του άρθρου ΙΙΙ-263 ή του άρθρου ΙΙΙ-

275, παράγραφος 2, στοιχείο α), του Συντάγµατος, δεν υφίσταται δηµοσιονοµικές συνέπειες λόγω 

του µέτρου αυτού, πέραν των διοικητικών εξόδων που συνεπάγεται για τα θεσµικά όργανα, εκτός 

εάν το Συµβούλιο, µε οµοφωνία όλων των µελών του και µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, αποφασίσει άλλως. 
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Constitution/P19/el 6 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Εάν, στις περιπτώσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, µέτρο που θεσπίζεται κατ' εφαρµογή του 

Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο IV, τµήµα 2 ή 3, του Συντάγµατος του άρθρου ΙΙΙ-260 του 

Συντάγµατος, στο βαθµό που το άρθρο αυτό αφορά τους τοµείς που καλύπτονται από τα εν λόγω 

τµήµατα, του άρθρου ΙΙΙ-263 ή του άρθρου ΙΙΙ-275, παράγραφος 2, στοιχείο α), του Συντάγµατος, 

έχει δεσµευτική ισχύ για το Ηνωµένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, οι οικείες διατάξεις του 

Συντάγµατος, εφαρµόζονται για το εν λόγω κράτος ως προς το µέτρο αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Τα άρθρα 3 και 4 ισχύουν υπό την επιφύλαξη του Πρωτοκόλλου σχετικά µε το κεκτηµένο του 

Σένγκεν το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Η Ιρλανδία µπορεί να γνωστοποιήσει γραπτώς στο Συµβούλιο ότι δεν επιθυµεί πλέον να εµπίπτει 

στο πεδίο ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω διατάξεις δεν 

έχουν πλέον εφαρµογή στην Ιρλανδία. 
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Constitution/P20/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΝIΑΣ 
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Constitution/P20/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι οποίοι συνήλθαν 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, στο Εδιµβούργο, στις 12 ∆εκεµβρίου 1992, όσον αφορά 

ορισµένα προβλήµατα που έθεσε η ∆ανία σχετικά µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ τη θέση της ∆ανίας σχετικά µε την ιθαγένεια, την Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση, την αµυντική πολιτική και τη δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, όπως 

καθορίζεται στην Απόφαση του Εδιµβούργου, 

 

ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ότι η διατήρηση στο πλαίσιο του Συντάγµατος του νοµικού καθεστώτος 

που προκύπτει από την απόφαση του Εδιµβούργου θα περιορίσει σηµαντικά τη συµµετοχή της 

∆ανίας σε σηµαίνοντες τοµείς συνεργασίας της Ένωσης και ότι θα ήταν προς το συµφέρον της 

Ένωσης να διασφαλίσει την ακεραιότητα του κεκτηµένου στον τοµέα της ελευθερίας, ασφάλειας 

και δικαιοσύνης, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν νοµικό πλαίσιο που θα προσφέρει τη δυνατότητα στη ∆ανία να 

συµµετέχει στη θέσπιση µέτρων που προτείνονται βάσει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο IV 

του Συντάγµατος και επιδοκιµάζοντας την πρόθεση της ∆ανίας να επωφεληθεί αυτής της 

δυνατότητας όταν αυτό είναι δυνατόν σύµφωνα µε τους συνταγµατικούς της κανόνες, 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η ∆ανία δεν θα εµποδίσει τα άλλα κράτη µέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τη 

συνεργασία τους όσον αφορά µέτρα που δεν δεσµεύουν τη ∆ανία, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρωτόκολλο σχετικά µε το κεκτηµένο του Σένγκεν το οποίο έχει 

ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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Constitution/P20/el 3 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στο Σύνταγµα : 

 

 

ΜΕΡΟΣ I 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Η ∆ανία δεν συµµετέχει στη θέσπιση, από το Συµβούλιο, µέτρων που προτείνονται βάσει του 

Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος III, Κεφάλαιο IV, του Συντάγµατος. Για πράξεις του Συµβουλίου, οι οποίες 

πρέπει να εκδίδονται οµόφωνα, απαιτείται οµοφωνία των µελών του Συµβουλίου, εξαιρουµένου 

του αντιπροσώπου της κυβέρνησης της ∆ανίας. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% 

των µελών του Συµβουλίου, που αντιπροσωπεύουν συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον το ποσοστό 

αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσµού των εν λόγω κρατών µελών. 

 

Η µειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθµό µελών του 

Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 35% του πληθυσµού των 

συµµετεχόντων κρατών µελών, συν ένα µέλος, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική 

πλειοψηφία. 

 

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο, εφόσον το Συµβούλιο δεν αποφασίζει µετά 

από πρόταση της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ως απαιτούµενη ειδική 

πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των µελών του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν 

συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του 

πληθυσµού των κρατών αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

 

∆ιατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος III, Κεφάλαιο IV του Συντάγµατος, µέτρα θεσπιζόµενα δυνάµει 

του Κεφαλαίου αυτού, διατάξεις οιασδήποτε διεθνούς συµφωνίας συναπτόµενης από την Ένωση 

δυνάµει του Κεφαλαίου αυτού και αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 

µε την ερµηνεία τέτοιων διατάξεων ή µέτρων δεν έχουν δεσµευτική ισχύ ούτε εφαρµόζονται στη 

∆ανία. Αυτές οι διατάξεις, µέτρα ή αποφάσεις δεν θίγουν κατά κανένα τρόπο τις αρµοδιότητες, τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ∆ανίας, ούτε θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κοινοτικό 

κεκτηµένο και το κεκτηµένο της Ένωσης, ούτε αποτελούν µέρος του δικαίου της Ένωσης, όπως 

εφαρµόζονται στη ∆ανία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Η ∆ανία δεν υφίσταται δηµοσιονοµικές συνέπειες λόγω των µέτρων που µνηµονεύονται στο 

άρθρο 1, πέραν των διοικητικών εξόδων που συνεπάγονται για τα θεσµικά όργανα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

1. Η ∆ανία αποφασίζει, εντός εξαµήνου από τη θέσπιση µέτρου για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του κεκτηµένου του Σένγκεν που καλύπτεται από το Μέρος Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου, εάν θα 

εφαρµόσει το µέτρο αυτό στο εθνικό της δίκαιο. Εάν αποφασίσει να το εφαρµόσει, το µέτρο αυτό 

θα δηµιουργήσει υποχρέωση διεθνούς δικαίου µεταξύ της ∆ανίας και των άλλων κρατών µελών 

που δεσµεύονται από το µέτρο. 

 

Εάν η ∆ανία αποφασίσει να µην εφαρµόσει το εν λόγω µέτρο, τα κράτη µέλη για τα οποία έχει 

δεσµευτική ισχύ αυτό το µέτρο και η ∆ανία εξετάζουν τα µέτρα που ενδείκνυται να ληφθούν. 
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2. Η ∆ανία διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που υπήρχαν πριν από την έναρξη 

ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης όσον αφορά το κεκτηµένο του 

Σένγκεν. 

 

 

ΜΕΡΟΣ II 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Ως προς τα µέτρα που θεσπίζει το Συµβούλιο βάσει των άρθρων Ι-41, ΙΙΙ-295, παράγραφος 1 και 

των άρθρων ΙΙΙ-309 έως ΙΙΙ-313 του Συντάγµατος, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην εκπόνηση και την 

εφαρµογή των αποφάσεων και δράσεων της Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άµυνα. Ως εκ 

τούτου, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη θέσπισή τους. Η ∆ανία δεν εµποδίζει τα άλλα κράτη µέλη να 

αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στον τοµέα αυτό. Η ∆ανία δεν υποχρεούται να 

συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών που απορρέουν από τα µέτρα αυτά, 

ούτε να θέτει στρατιωτικές δυνατότητες στη διάθεση της Ένωσης. 

 

Για αποφάσεις του Συµβουλίου, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται οµόφωνα, απαιτείται οµοφωνία 

των µελών του Συµβουλίου, εξαιρουµένου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης της ∆ανίας. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% 

των µελών του Συµβουλίου, που αντιπροσωπεύουν συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον το ποσοστό 

αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσµού των εν λόγω κρατών µελών. 

 

Η µειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθµό µελών του 

Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 35% του πληθυσµού των 

συµµετεχόντων κρατών µελών, συν ένα µέλος, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική 

πλειοψηφία. 
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Κατά παρέκκλιση από το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο, εφόσον το Συµβούλιο δεν αποφασίζει µετά 

από πρόταση της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ως απαιτούµενη ειδική 

πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των µελών του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν 

συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του 

πληθυσµού των κρατών αυτών. 

 

 

ΜΕΡΟΣ III 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρµόζεται επίσης σε µέτρα που παραµένουν σε ισχύ βάσει του 

άρθρου IV-438 του Συντάγµατος, τα οποία καλύπτονταν από το Πρωτόκολλο για τη θέση της 

∆ανίας το οποίο προσηρτάτο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση 

του Συντάγµατος της Ευρώπης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Τα άρθρα 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τα µέτρα περί καθορισµού των τρίτων χωρών των οποίων οι 

υπήκοοι πρέπει να διαθέτουν θεώρηση για να διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών 

ή για τα µέτρα που αφορούν τη θεώρηση ενιαίου τύπου. 
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ΜΕΡΟΣ IV 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Η ∆ανία µπορεί, οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τους συνταγµατικούς της κανόνες, να ενηµερώσει τα 

άλλα κράτη µέλη ότι δεν επιθυµεί πλέον να υπόκειται εν όλω ή εν µέρει στο πεδίο ισχύος του 

παρόντος Πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση αυτή, η ∆ανία θα εφαρµόσει πλήρως όλα τα τότε εν ισχύι 

σχετικά µέτρα που θα έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

1. Η ∆ανία µπορεί, οποτεδήποτε και µε την επιφύλαξη του άρθρου 8, σύµφωνα µε τους 

συνταγµατικούς της κανόνες, να γνωστοποιήσει στα άλλα κράτη µέλη ότι, από την πρώτη ηµέρα 

του µήνα µετά τη γνωστοποίηση, το Μέρος Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου αποτελείται από τις 

διατάξεις του Παραρτήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η αρίθµηση των άρθρων 5 έως 9 

προσαρµόζεται αναλόγως. 

 

2. Έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος της γνωστοποίησης της παραγράφου 1, όλο το κεκτηµένο 

του Σένγκεν καθώς και τα µέτρα που έχουν θεσπιστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω 

κεκτηµένου, τα οποία µέχρι τότε δέσµευαν τη ∆ανία ως υποχρεώσεις διεθνούς δικαίου, δεσµεύουν 

τη ∆ανία ως δίκαιο της Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη θέσπιση, από το Συµβούλιο, µέτρων 

που προτείνονται βάσει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος III, Κεφάλαιο IV του Συντάγµατος. Για αποφάσεις 

του Συµβουλίου, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται οµόφωνα, απαιτείται οµοφωνία των µελών του 

Συµβουλίου, εξαιρουµένου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης της ∆ανίας. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% 

των µελών του Συµβουλίου, που αντιπροσωπεύουν συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον το ποσοστό 

αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσµού των εν λόγω κρατών µελών. 

 

Η µειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθµό µελών του 

Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 35% του πληθυσµού των 

συµµετεχόντων κρατών µελών, συν ένα µέλος, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική 

πλειοψηφία. 

 

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο, εφόσον το Συµβούλιο δεν αποφασίζει µετά 

από πρόταση της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ως απαιτούµενη ειδική 

πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των µελών του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν 

συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του 

πληθυσµού των κρατών αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 και µε την επιφύλαξη των άρθρων 3, 4 και 6, διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, 

Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο IV του Συντάγµατος, µέτρα θεσπιζόµενα βάσει του Κεφαλαίου αυτού, 

διατάξεις οιασδήποτε διεθνούς συµφωνίας συναπτόµενης από την Ένωση δυνάµει του Κεφαλαίου 

αυτού και αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ερµηνεία τέτοιων 

διατάξεων ή µέτρων, δεν έχουν δεσµευτική ισχύ ούτε εφαρµόζονται στη ∆ανία. Αυτές οι διατάξεις, 

µέτρα ή αποφάσεις δεν θίγουν κατά κανένα τρόπο τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις της ∆ανίας, ούτε θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κοινοτικό κεκτηµένο και το 

κεκτηµένο της Ένωσης, ούτε αποτελούν µέρος του δικαίου της Ένωσης, όπως εφαρµόζονται στη 

∆ανία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

1. Η ∆ανία µπορεί, εντός τριών µηνών από την υποβολή στο Συµβούλιο πρότασης ή 

πρωτοβουλίας βάσει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλου III, Κεφαλαίου IV του Συντάγµατος, να γνωστοποιεί 

γραπτώς στον Πρόεδρο του Συµβουλίου ότι επιθυµεί να συµµετάσχει στη θέσπιση και εφαρµογή 

οποιωνδήποτε τέτοιων προτεινόµενων µέτρων, κατόπιν δε τούτου δικαιούται να το πράξει. 

 

2. Εάν, µετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήµατος, µέτρο της παραγράφου 1 δεν 

µπορεί να θεσπισθεί µε τη συµµετοχή της ∆ανίας, το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίσει αυτό το µέτρο 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 χωρίς τη συµµετοχή της ∆ανίας. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται το 

άρθρο 2. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

 

Η ∆ανία µπορεί, ανά πάσα στιγµή µετά από τη θέσπιση µέτρου δυνάµει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος III, 

Κεφάλαιο IV του Συντάγµατος, να γνωστοποιήσει στο Συµβούλιο και την Επιτροπή την πρόθεσή 

της να αποδεχτεί το εν λόγω µέτρο. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται, τηρουµένων των 

αναλογιών, η διαδικασία του άρθρου ΙΙΙ-420, παράγραφος 1 του Συντάγµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

1. Η γνωστοποίηση του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο έξι µήνες από την οριστική θέσπιση 

µέτρου το οποίο αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτηµένο του Σένγκεν. 

 

Σε περίπτωση που η ∆ανία δεν προβεί σε γνωστοποίηση σύµφωνα µε τα άρθρα 3 ή 4 σχετικά µε 

µέτρα που αναπτύσσουν περαιτέρω το κεκτηµένο του Σένγκεν, τα κράτη µέλη για τα οποία αυτά τα 

µέτρα έχουν δεσµευτική ισχύ και η ∆ανία εξετάζουν τα µέτρα που ενδείκνυται να ληφθούν. 

 

2. Γνωστοποίηση δυνάµει του άρθρου 3 σχετικά µε µέτρα που αναπτύσσουν περαιτέρω το 

κεκτηµένο του Σένγκεν θεωρείται αµετάκλητα ως γνωστοποίηση που υποβάλλεται δυνάµει του 

άρθρου 3 σε σχέση µε οιαδήποτε νέα πρόταση ή πρωτοβουλία µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 

αυτού του µέτρου, κατά το βαθµό που η εν λόγω πρόταση ή πρωτοβουλία αναπτύσσει περαιτέρω 

το κεκτηµένο του Σένγκεν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Εάν, σε περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτό το Μέρος, µέτρο που θεσπίζεται από το Συµβούλιο 

δυνάµει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος III, Κεφάλαιο IV του Συντάγµατος, έχει δεσµευτική ισχύ για τη 

∆ανία, οι σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος εφαρµόζονται για τη ∆ανία ως προς το µέτρο αυτό. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

 

Εφόσον η ∆ανία δεν δεσµεύεται από µέτρο που θεσπίζεται βάσει του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, 

Κεφάλαιο IV του Συντάγµατος δεν υφίσταται τις δηµοσιονοµικές συνέπειες αυτού του µέτρου 

πέραν των διοικητικών εξόδων που συνεπάγεται για τα θεσµικά όργανα, εκτός αν το Συµβούλιο 

λάβει οµόφωνα, µετά από διαβούλευση µε το Κοινοβούλιο, διαφορετική απόφαση. 
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21. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)308 von 381



 

Constitution/P21/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανάγκη των κρατών µελών να διασφαλίσουν αποτελεσµατικούς 

ελέγχους στα εξωτερικά τους σύνορα, σε συνεργασία, όπου ενδείκνυται, µε τρίτες χώρες, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί της ακόλουθης διατάξεως, η οποία προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

Οι διατάξεις περί µέτρων για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων οι οποίες περιλαµβάνονται στο 

άρθρο III-265, παράγραφος 2, στοιχείο β), του Συντάγµατος δεν θίγουν την αρµοδιότητα των 

κρατών µελών να διαπραγµατεύονται ή να συνοµολογούν συµφωνίες µε τρίτες χώρες, στο µέτρο 

που οι συµφωνίες αυτές σέβονται το δίκαιο της Ένωσης και άλλες σχετικές διεθνείς συµφωνίες. 
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22. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΥΛΟΥ 

ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε το άρθρο Ι-9, παράγραφος 1 του Συντάγµατος, η Ένωση 

αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε το άρθρο Ι-9, παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών αποτελούν µέρος του δικαίου της 

Ένωσης ως γενικές αρχές, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου 

από την Ένωση κατά την ερµηνεία και την εφαρµογή του άρθρου Ι-9, παράγραφοι 1 και 3, του 

Συντάγµατος, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε το άρθρο Ι-58 του Συντάγµατος, κάθε ευρωπαϊκό κράτος όταν 

υποβάλει αίτηση για να καταστεί µέλος της Ένωσης, πρέπει να σέβεται τις αξίες που ορίζονται στο 

άρθρο Ι-2, του Συντάγµατος, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ότι το άρθρο Ι-59 του Συντάγµατος καθιερώνει ένα µηχανισµό αναστολής 

ορισµένων δικαιωµάτων σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αξιών αυτών από 

κράτος µέλος, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι κάθε υπήκοος κράτους µέλους, ως πολίτης της Ένωσης, απολαύει 

ειδικού καθεστώτος και προστασίας την οποία εγγυώνται τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Μέρους Ι, Τίτλος ΙΙ, και του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙ, του Συντάγµατος, 
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Constitution/P22/el 3 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ότι το Σύνταγµα δηµιουργεί χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα και παρέχει 

σε κάθε πολίτη της Ένωσης το δικαίωµα να κυκλοφορεί και να διαµένει ελεύθερα στο έδαφος των 

κρατών µελών, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αποτρέψουν τη χρήση του θεσµού του ασύλου για σκοπούς ξένους προς 

αυτούς για τους οποίους προορίζεται, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το παρόν Πρωτόκολλο σέβεται τον σκοπό και τους στόχους της Σύµβασης της 

Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 περί του Καθεστώτος των Προσφύγων, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης: 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

∆εδοµένου του επιπέδου προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών στα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη µέλη θεωρούνται ότι συνιστούν έναντι αλλήλων ασφαλείς 

χώρες καταγωγής, για όλα τα νοµικά και πρακτικά ζητήµατα που συνδέονται µε υποθέσεις ασύλου. 

Συνεπώς, οποιαδήποτε αίτηση ασύλου υποβαλλόµενη από υπήκοο κράτους µέλους µπορεί να 

ληφθεί υπόψη ή να κηρυχθεί παραδεκτή σε διαδικασία άλλου κράτους µέλους µόνον στις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

α) εάν το κράτος µέλος του οποίου ο αιτών είναι υπήκοος, βασιζόµενο στις διατάξεις του 

άρθρου 15 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, λαµβάνει στο έδαφός του µέτρα τα οποία αποκλίνουν από 

τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύµβασης αυτής, 
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Constitution/P22/el 4 

 

β) εάν έχει κινηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο Ι-59, παράγραφοι 1 ή 2, του 

Συντάγµατος και µέχρις ότου το Συµβούλιο ή, κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

εκδώσει σχετική ευρωπαϊκή απόφαση, όσον αφορά το κράτος µέλος του οποίου υπήκοος 

είναι ο αιτών, 

 

γ) εάν το Συµβούλιο εξέδωσε ευρωπαϊκή απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο Ι-59, παράγραφος 1, 

του Συντάγµατος όσον αφορά το κράτος µέλος του οποίου υπήκοος είναι ο αιτών, ή εάν το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, εξέδωσε ευρωπαϊκή απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο Ι-59, 

παράγραφος 2, του Συντάγµατος όσον αφορά το κράτος µέλος του οποίου ο αιτών είναι 

υπήκοος, 

 

δ) εάν ένα κράτος µέλος πρέπει να λάβει αυτή την απόφαση µονοµερώς σε σχέση µε την αίτηση 

υπηκόου άλλου κράτους µέλους. Στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο ενηµερώνεται αµέσως. 

Η αίτηση εξετάζεται βάσει του τεκµηρίου ότι είναι προφανώς αβάσιµη χωρίς να θίγεται 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από τη φύση της υποθέσεως, η εξουσία λήψεως 

αποφάσεως του κράτους µέλους. 
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Constitution/P23/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Ι-41, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6, 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-312 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
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Constitution/P23/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο Ι-41, παράγραφος 6, και το άρθρο ΙΙΙ-312 του Συντάγµατος, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ένωση ασκεί κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που 

βασίζεται σε συνεχώς αυξανόµενο βαθµό σύγκλισης των δράσεων των κρατών µελών, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας· ότι εξασφαλίζει στην Ένωση 

επιχειρησιακή ικανότητα βασισµένη σε µη στρατιωτικά και στρατιωτικά µέσα· ότι η Ένωση µπορεί 

να κάνει χρήση των µέσων αυτών σε αποστολές εκτός Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-309 

του Συντάγµατος προκειµένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 

συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού 

Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών· ότι η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βασίζεται στις στρατιωτικές 

δυνατότητες που παρέχουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την αρχή του «ενιαίου συνόλου δυνάµεων», 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας της Ένωσης δεν θίγει τον ειδικό 

χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας της Ένωσης σέβεται τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για τα κράτη µέλη, τα οποία 

θεωρούν ότι η κοινή άµυνά τους υλοποιείται στο πλαίσιο της Οργάνωσης της Συνθήκης του 

Βόρειου Ατλαντικού, που παραµένει το θεµέλιο της συλλογικής άµυνας των µελών της, και 

συνάδει µε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας που θεσπίζεται στο πλαίσιο της εν λόγω 

Συνθήκης, 

 

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι ένας ουσιαστικότερος ρόλος της Ένωσης στον τοµέα της ασφάλειας και 

άµυνας θα συµβάλει στη ζωτικότητα µιας ανανεωµένης Ατλαντικής Συµµαχίας, σύµφωνα µε τις 

ρυθµίσεις «Βερολίνο +», 
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Constitution/P23/el 3 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να καταστεί ικανή η Ένωση να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της 

αναλογούν στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών µπορεί να ζητά τη συνδροµή της 

Ένωσης για την επείγουσα εφαρµογή των αποστολών που αναλαµβάνονται δυνάµει των 

κεφαλαίων VI και VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας θα απαιτήσει 

προσπάθειες εκ µέρους των κρατών µελών στον τοµέα των δυνατοτήτων, 

 

ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ότι η είσοδος σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πολιτικής 

ασφάλειας και άµυνας προϋποθέτει αποφασιστικές προσπάθειες εκ µέρους των κρατών µελών που 

το επιθυµούν, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σηµαντικό να συµµετέχει πλήρως ο Υπουργός Εξωτερικών στις 

εργασίες στα πλαίσια της µόνιµης διαρθρωµένης συνεργασίας, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Η µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο Ι-41, παράγραφος 6, του 

Συντάγµατος είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη µέλη τα οποία αναλαµβάνουν τη δέσµευση, από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης: 
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Constitution/P23/el 4 

 

α) να προβούν στην εντατικότερη ανάπτυξη των αµυντικών τους δυνατοτήτων, µέσω της 

ανάπτυξης των εθνικών τους συνεισφορών και της συµµετοχής, ενδεχοµένως, σε πολυεθνικές 

δυνάµεις, στα κύρια ευρωπαϊκά προγράµµατα εξοπλισµού και στις δραστηριότητες του 

Οργανισµού στον τοµέα της ανάπτυξης των αµυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των 

προµηθειών και των εξοπλισµών (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας), και, 

 

β) να έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν, το αργότερο το 2007, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε ως 

συνιστώσες πολυεθνικών σωµάτων δυνάµεων, µάχιµες µονάδες ειδικευµένες για τις 

προβλεπόµενες αποστολές, οι οποίες από τακτική άποψη θεωρούνται µάχιµες µονάδες 

ταχείας αντίδρασης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς και του εφοδιασµού, µε στοιχεία 

υποστήριξης, ικανές να αναλάβουν, εντός προθεσµίας 5 έως 30 ηµερών, αποστολές οι οποίες 

προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-309, ιδίως σε ανταπόκριση σε αιτήµατα του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών, και ικανές να παραµείνουν σε δράση επί αρχική περίοδο 30 ηµερών που 

µπορεί να παραταθεί έως τουλάχιστον 120 ηµέρες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Τα κράτη µέλη τα οποία συµµετέχουν στη µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία δεσµεύονται, 

προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1 : 

 

α) να συνεργάζονται, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της 

Ευρώπης, για την επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων που αφορούν το επίπεδο των 

δαπανών για επενδύσεις στον τοµέα των αµυντικών εξοπλισµών και να αναθεωρούν τακτικά 

τους στόχους αυτούς, λαµβάνοντας υπόψη το περιβάλλον ασφάλειας και τις διεθνείς ευθύνες 

της Ένωσης, 
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Constitution/P23/el 5 

 

β) να προσεγγίσουν, στο µέτρο του δυνατού, τα αµυντικά τους µέσα, ιδίως µε την εναρµόνιση 

του προσδιορισµού των στρατιωτικών αναγκών, µε τη διάθεση από κοινού και, ενδεχοµένως, 

µε την εξειδίκευση των αµυντικών τους µέσων και δυνατοτήτων, καθώς και µε την 

ενθάρρυνση της συνεργασίας στους τοµείς της εκπαίδευσης και των υλικοτεχνικών αναγκών, 

 

γ) να θεσπίζουν συγκεκριµένα µέτρα για την ενίσχυση της διαθεσιµότητας, της 

διαλειτουργικότητας, της ευελιξίας και της δυνατότητας ανάπτυξης των δυνάµεών τους, ιδίως 

µε τον καθορισµό κοινών στόχων ως προς την πρόβλεψη δυνάµεων, ενδεχοµένως και µε την 

επανεξέταση των εθνικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, 

 

δ) να συνεργάζονται προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την 

κάλυψη, µεταξύ άλλων, µε πολυεθνικές προσεγγίσεις, και µε την επιφύλαξη των δεσµεύσεών 

τους στα πλαίσια του Οργανισµού Βορειο-Ατλαντικού Συµφώνου, των κενών που 

διαπιστώνονται στο πλαίσιο του «Μηχανισµού Ανάπτυξης ∆υνατοτήτων», 

 

ε) να συµµετέχουν, ενδεχοµένως, στην ανάπτυξη των κύριων κοινών ή ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων εξοπλισµού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας συµβάλλει στην τακτική αξιολόγηση των συνεισφορών των 

συµµετεχόντων κρατών µελών στον τοµέα των δυνατοτήτων, ειδικότερα δε των συνεισφορών που 

παρέχονται δυνάµει των κριτηρίων που θα καθοριστούν ιδίως βάσει του άρθρου 2, και υποβάλλει 

σχετική έκθεση τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Η αξιολόγηση θα µπορεί να χρησιµεύσει ως βάση για 

τις συστάσεις και τις αποφάσεις που εκδίδονται από το Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-312 

του Συντάγµατος. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)318 von 381



 

Constitution/P24/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Ι-41, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, 

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
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Constitution/P24/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ την ανάγκη πλήρους εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου Ι-41, 

παράγραφος 2, του Συντάγµατος, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ότι η πολιτική της Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο Ι-41, παράγραφος 2, 

του Συντάγµατος δεν θίγει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας ορισµένων 

κρατών µελών και σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν για ορισµένα κράτη µέλη, τα οποία 

θεωρούν ότι η κοινή τους άµυνα υλοποιείται στα πλαίσια του Οργανισµού Βορειο-Ατλαντικού 

Συµφώνου, δυνάµει της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού και ότι συµβιβάζεται µε την κοινή 

πολιτική ασφαλείας και άµυνας που διαµορφώνεται µέσα στο πλαίσιο αυτό, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ την ακόλουθη διάταξη, η οποία προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης, 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

Η Ένωση, σε συνεργασία µε τη ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίζει διευθετήσεις για τη βελτίωση 

της µεταξύ τους συνεργασίας. 
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Constitution/P25/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΠΟΥ ∆ΙΥΛΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 
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Constitution/P25/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να παράσχουν διευκρινίσεις περί του καθεστώτος των συναλλαγών που 

εφαρµόζεται στις εισαγωγές στην Ένωση προϊόντων πετρελαίου που διυλίζεται στις Ολλανδικές 

Αντίλλες. 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες προσαρτώνται στην Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρµόζεται στα προϊόντα πετρελαίου των κλάσεων 27.10, 27.11, 27.12 

(παραφίνη και κηρός εκ πετρελαίου), ex 27.13 (παραφινούχα υπολείµµατα) και 27.14 (σχίστες) της 

συνδυασµένης ονοµατολογίας, τα οποία εισάγονται για κατανάλωση στα κράτη µέλη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να παρέχουν προϊόντα πετρελαίου που διυλίζεται στις Ολλανδικές 

Αντίλλες, τα δασµολογικά προνόµια που προκύπτουν από τη σύνδεση των τελευταίων µε την 

Ένωση, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν 

ανεξαρτήτως των κανόνων καταγωγής που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη. 
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Constitution/P25/el 3 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

1. Όταν η Επιτροπή, αιτήσει κράτους µέλους ή από δική της πρωτοβουλία, διαπιστώνει ότι οι 

εισαγωγές εντός της Ένωσης προϊόντων εκ διυλίσεως πετρελαίου στις Ολλανδικές Αντίλλες υπό το 

καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 2 προκαλούν πραγµατικές δυσχέρειες στην αγορά ενός ή 

περισσοτέρων κρατών µελών εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση η οποία ορίζει ότι θα επιβληθούν, θα 

αυξηθούν ή θα επανεπιβληθούν από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη οι δασµοί που εφαρµόζονται 

στις εισαγωγές αυτές κατά το µέτρο και για την περίοδο που είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση 

της καταστάσεως αυτής. Τα ποσοστά των κατά τα ανωτέρω επιβαλλοµένων, αυξανοµένων και 

επανεπιβαλλοµένων δασµών δεν δύνανται να υπερβούν τα ποσοστά των δασµών που επιβάλλονται 

στις τρίτες χώρες για τα ίδια προϊόντα. 

 

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δύνανται να εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση 

όταν τα εισαγόµενα στην Ένωση προϊόντα εκ διυλίσεως πετρελαίου στις Ολλανδικές Αντίλλες 

φθάνουν κατ’ έτος τα δύο εκατοµµύρια τόνους. 

 

3. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις που λαµβάνει η Επιτροπή, δυνάµει των προηγουµένων 

παραγράφων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αποσκοπούν στην απόρριψη αιτήσεως 

κράτους µέλους, ανακοινώνονται στο Συµβούλιο. Το Συµβούλιο δύναται να επιληφθεί των 

αποφάσεων κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε κράτους µέλους και δύναται οποτεδήποτε να εκδώσει 

ευρωπαϊκή απόφαση για να τις τροποποιήσει ή να τις ακυρώσει. 
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Constitution/P25/el 4 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

1. Εάν ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι οι εισαγωγές προϊόντων εκ διυλίσεως πετρελαίου στις 

Ολλανδικές Αντίλλες, που πραγµατοποιούνται απευθείας ή µέσω άλλου κράτους µέλους υπό το 

καθεστώς του άρθρου 2, προκαλούν πραγµατικές δυσχέρειες στην αγορά του και ότι µια άµεση 

ενέργεια είναι αναγκαία για να τις αντιµετωπίσει, δύναται να αποφασίσει µε δική του πρωτοβουλία 

την επιβολή στις εισαγωγές αυτές δασµών, το ύψος των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το ύψος 

των δασµών που επιβάλλονται στις τρίτες χώρες για τα ίδια προϊόντα. Το κράτος κοινοποιεί την 

απόφαση αυτή στην Επιτροπή η οποία εντός µηνός εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση η οποία ορίζει εάν 

τα µέτρα που έλαβε το κράτος δύνανται να διατηρηθούν ή πρέπει να τροποποιηθούν ή να 

καταργηθούν. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 εφαρµόζεται στην απόφαση αυτή της Επιτροπής. 

 

2. Όταν οι εισαγωγές προϊόντων εκ διυλίσεως πετρελαίου στις Ολλανδικές Αντίλλες, που 

πραγµατοποιούνται απευθείας ή µέσω άλλου κράτους µέλους υπό το καθεστώς που προβλέπεται 

στο άρθρο 2, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη υπερβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού 

έτους τις ποσότητες που καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα µέτρα που 

ενδεχοµένως λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 1, από αυτό ή από αυτά τα κράτη µέλη για το 

τρέχον έτος θεωρούνται νόµιµα: η Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή έφθασε τις 

καθορισµένες ποσότητες, σηµειώνει τα ληφθέντα µέτρα. Στην περίπτωση αυτή τα λοιπά κράτη 

µέλη δεν συγκαλούν το Συµβούλιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Εάν η Ένωση αποφασίσει να εφαρµόσει ποσοτικούς περιορισµούς στις εισαγωγές προϊόντων 

πετρελαίου κάθε προελεύσεως, οι περιορισµοί αυτοί µπορούν να εφαρµόζονται και στα προϊόντα 

πετρελαίου προελεύσεως Ολλανδικών Αντίλλων. Στην περίπτωση αυτή, εξασφαλίζεται 

προτιµησιακή µεταχείριση στις Ολλανδικές Αντίλλες σε σχέση µε τις άλλες χώρες. 
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Constitution/P25/el 5 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

1. Τα άρθρα 2 έως 5 δύνανται να αναθεωρούνται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει 

οµόφωνα, µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, κατά τη 

θέσπιση κοινού ορισµού της καταγωγής για τα προϊόντα πετρελαίου που προέρχονται από τρίτες 

και συνδεδεµένες χώρες ή κατά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο κοινής εµπορικής πολιτικής για 

τα εν λόγω προϊόντα ή κατά την καθιέρωση κοινής ενεργειακής πολιτικής. 

 

2. Ωστόσο, σε περίπτωση της αναθεώρησης αυτής, διατηρούνται υπέρ των Ολλανδικών 

Αντίλλων ισοδύναµα πλεονεκτήµατα υπό κατάλληλη µορφή και για ποσότητα τουλάχιστον δυόµισι 

εκατοµµυρίων τόνων προϊόντων πετρελαίου. 

 

3. Οι υποχρεώσεις της Ένωσης σχετικά µε τα ισοδύναµα πλεονεκτήµατα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δύνανται, εάν παραστεί ανάγκη, να γίνουν αντικείµενο 

κατανοµής ανά χώρα, λαµβάνοντας υπόψη τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα του 

παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Για την εκτέλεση του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Επιτροπή επιφορτίζεται να παρακολουθεί την 

εξέλιξη των εισαγωγών στα κράτη µέλη προϊόντων εκ διυλίσεως πετρελαίου στις Ολλανδικές 

Αντίλλες. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, που φροντίζει για τη διάδοσή της, κάθε 

πληροφορία χρήσιµη για τον σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τη διοικητική διαδικασία που συνιστά η 

Επιτροπή. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 325 von 381



 

Constitution/P25/el 6 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Για την εφαρµογή του άρθρου 4, παράγραφος 2, τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη απεφάσισαν ότι η 

ποσότητα των δύο εκατοµµυρίων τόνων προϊόντων πετρελαίου Αντιλλών κατανέµεται ως 

ακολούθως µεταξύ των κρατών µελών : 

 

 

Γερµανία....................................................................................... 625 000 τόνοι 

Οικονοµική Ένωση Βελγίου-Λουξεµβούργου............................ 200 000 τόνοι 

Γαλλία.......................................................................................... 75 000 τόνοι 

Ιταλία........................................................................................... 100 000 τόνοι 

Κάτω Χώρες...............................................................................  1 000 000 τόνοι 
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Constitution/P26/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΑΝΙΑ 
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Constitution/P26/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευθετήσουν ορισµένα ειδικά προβλήµατα που αφορούν τη ∆ανία, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί της ακόλουθης διατάξεως, η οποία προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

Παρά τις διατάξεις του Συντάγµατος, η ∆ανία µπορεί να διατηρήσει την ισχύουσα νοµοθεσία της 

στο θέµα της δευτερεύουσας κατοικίας. 
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Constitution/P27/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
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Constitution/P27/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το σύστηµα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη µέλη είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε τις δηµοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες κάθε κοινωνίας, καθώς και 

µε την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα µέσα ενηµέρωσης, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων ερµηνευτικών διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη 

Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

Οι διατάξεις του Συντάγµατος ισχύουν υπό την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών να 

µεριµνούν για τη χρηµατοδότηση της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, εφόσον η 

χρηµατοδότηση αυτή παρέχεται σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς για την εκπλήρωση του στόχου 

της δηµόσιας υπηρεσίας, έτσι όπως την έχει θεσµοθετήσει, οριοθετήσει και οργανώσει κάθε κράτος 

µέλος και εφόσον η χρηµατοδότηση αυτή δεν επηρεάζει τους όρους των συναλλαγών και τον 

ανταγωνισµό στην Ένωση σε βαθµό αντιβαίνοντα στο κοινό συµφέρον, ενώ λαµβάνεται υπόψη η 

πραγµατοποίηση του στόχου που εξυπηρετεί αυτή η δηµόσια υπηρεσία. 
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Constitution/P28/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-214 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
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Constitution/P28/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί της ακόλουθης διατάξεως, η οποία προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

Για την εφαρµογή του άρθρου ΙΙΙ-214 του Συντάγµατος, οι παροχές στο πλαίσιο επαγγελµατικού 

συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων δεν θεωρούνται ως αποδοχές εφόσον αντιστοιχούν σε 

περιόδους απασχόλησης πριν από τις 17 Μαΐου 1990, µε εξαίρεση τους εργαζόµενους ή τους 

έλκοντες δικαιώµατα οι οποίοι, πριν από την ηµεροµηνία αυτή, είχαν ασκήσει δικαστική προσφυγή 

ή καταθέσει αντίστοιχη ένσταση σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό δίκαιο. 
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Constitution/P29/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
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Constitution/P29/el 2 

 

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το άρθρο Ι-3 του Συντάγµατος αναφέρει, µεταξύ άλλων στόχων, την 

προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης µεταξύ των 

κρατών µελών και ότι η οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελεί έναν από τους τοµείς 

από κοινού αρµοδιότητας της Ένωσης που απαριθµούνται στο άρθρο Ι-14, παράγραφος 2, 

στοιχείο γ), του Συντάγµατος. 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Τµήµα 3, του 

Συντάγµατος, περί οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής ως σύνολο προσφέρουν τη 

νοµική βάση για τη σταθεροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη της δράσης της Ένωσης στον τοµέα 

της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας 

Ταµείου, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το άρθρο ΙΙΙ-223 του Συντάγµατος προβλέπει την ίδρυση Ταµείου 

Συνοχής, 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δανείζει µεγάλα και διαρκώς 

αυξανόµενα ποσά υπέρ των πτωχότερων περιοχών, 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυµία για µεγαλύτερη ευελιξία των διαδικασιών χορήγησης πόρων από 

τα διαρθρωτικά ταµεία, 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυµία να διαφοροποιηθούν τα επίπεδα της συµµετοχής της Ένωσης σε 

προγράµµατα και σχέδια σε ορισµένα κράτη µέλη, 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την πρόταση να λαµβάνεται περισσότερο υπόψη η σχετική ευηµερία των 

κρατών µελών, στα πλαίσια του συστήµατος των ιδίων πόρων, 
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Constitution/P29/el 3 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

1. Τα κράτη µέλη επιβεβαιώνουν ότι η προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής έχει ζωτική σηµασία για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη και τη σταθερή επιτυχία της 

Ένωσης. 

 

2. Τα κράτη µέλη επιβεβαιώνουν την πεποίθησή τους ότι τα διαρθρωτικά ταµεία πρέπει να 

συνεχίσουν να αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης στον 

τοµέα της συνοχής. 

 

3. Τα κράτη µέλη επιβεβαιώνουν την πεποίθησή τους ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

πρέπει να συνεχίσει να διαθέτει το µεγαλύτερο µέρος των πόρων της στην προώθηση της 

κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής και δηλώνουν ότι είναι διατεθειµένα να 

επανεξετάζουν τις κεφαλαιακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όποτε αυτό 

καθίσταται αναγκαίο για το σκοπό αυτό. 

 

4. Τα κράτη µέλη συµφωνούν να χορηγεί το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτική συµβολή της 

Ένωσης σε σχέδια για το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα στα κράτη µέλη στα οποία το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαµηλότερο από το 90% του µέσου όρου της Ένωσης και τα οποία έχουν 

θεσπίσει πρόγραµµα µε στόχο την εκπλήρωση των όρων της οικονοµικής σύγκλισης όπως 

ορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ-184 του Συντάγµατος. 

 

5. Τα κράτη µέλη δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επιτρέψουν µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη 

διάθεση πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία για την ικανοποίηση ειδικών αναγκών που δεν 

καλύπτονται από τις σηµερινές ρυθµίσεις των διαρθρωτικών ταµείων. 
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6. Τα κράτη µέλη δηλώνουν ότι είναι διατεθειµένα να διαφοροποιήσουν τα επίπεδα συµµετοχής 

της Ένωσης στα προγράµµατα και σχέδια των διαρθρωτικών ταµείων, ούτως ώστε να 

αποφεύγονται οι υπερβολικές αυξήσεις των δηµοσιονοµικών δαπανών στα λιγότερο ευηµερούντα 

κράτη µέλη. 

 

7. Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη τακτικής παρακολούθησης της προόδου προς την 

υλοποίηση της κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής και δηλώνουν ότι διατίθενται να 

µελετήσουν όλα τα αναγκαία για τον σκοπό αυτό µέτρα. 

 

8. Τα κράτη µέλη δηλώνουν την πρόθεσή τους να λάβουν περισσότερο υπόψη την ικανότητα 

συνεισφοράς κάθε κράτους µέλους στο σύστηµα των ιδίων πόρων και να εξετάσουν τρόπους 

διόρθωσης, για τα λιγότερο ευηµερούντα κράτη µέλη, των φθινόντων στοιχείων που υφίστανται 

στο σηµερινό σύστηµα ιδίων πόρων. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)336 von 381



 

Constitution/P30/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΟΙΛΑΝ∆ΙΑ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

1. Η µεταχείριση, κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση, των προϊόντων καταγωγής Γροιλανδίας 

που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγορών στον τοµέα της αλιείας ακολουθεί τους µηχανισµούς 

της κοινής οργάνωσης αγορών, µε απαλλαγή από δασµούς και φορολογικές επιβαρύνσεις 

ισοδυνάµου αποτελέσµατος και χωρίς ποσοτικούς περιορισµούς και µέτρα ισοδυνάµου 

αποτελέσµατος, εφόσον οι δυνατότητες πρόσβασης στις ζώνες αλιείας της Γροιλανδίας που έχουν 

παραχωρηθεί στην Ένωση δυνάµει της συµφωνίας µεταξύ της Ένωσης και της αρµόδιας αρχής για 

τη Γροιλανδία, είναι ικανοποιητικές για την Ένωση. 

 

2. Τα µέτρα σχετικά µε το καθεστώς εισαγωγής των προϊόντων της παραγράφου 1 θεσπίζονται 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου ΙΙΙ-231 του Συντάγµατος. 
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31. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 40.3.3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί της ακόλουθης διατάξεως, η οποία προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 

Ενέργειας : 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

Καµία διάταξη της Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος ή των Συνθηκών και Πράξεων που 

την τροποποιούν ή τη συµπληρώνουν δεν θίγει την εφαρµογή του άρθρου 40.3.3 του ιρλανδικού 

Συντάγµατος στην Ιρλανδία. 
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32. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Ι-9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Η συµφωνία για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (εφεξής «Ευρωπαϊκή Σύµβαση»), η 

οποία προβλέπεται στο άρθρο Ι-9, παράγραφος 2, του Συντάγµατος πρέπει να εκφράζει την ανάγκη 

διαφύλαξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ένωσης και του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον 

αφορά: 

 

α) τις ειδικές διαδικασίες της ενδεχόµενης συµµετοχής της Ένωσης στα ελεγκτικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης, 

 

β) τους µηχανισµούς που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται ότι οι προσφυγές µη κρατών µελών 

και οι ατοµικές προσφυγές ορθώς στρέφονται κατά κρατών µελών ή/και της Ένωσης, 

ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Η συµφωνία που αναφέρει η παράγραφος 1 πρέπει να εξασφαλίζει ότι η προσχώρηση δεν θίγει τις 

αρµοδιότητες της Ένωσης και τις εξουσίες των θεσµικών οργάνων της. Πρέπει να εξασφαλίζει ότι 

καµία διάταξή της δεν επηρεάζει την κατάσταση των κρατών µελών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση και ιδίως τα Πρωτόκολλα της Σύµβασης, τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη κατά 

παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο της 15, και τις επιφυλάξεις όσον 

αφορά την Ευρωπαϊκή Σύµβαση που διατυπώνουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 57 της εν 

λόγω Σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

 

Καµία διάταξη της συµφωνίας της παραγράφου 1 δεν πρέπει να θίγει το άρθρο ΙΙΙ-375, 

παράγραφος 2, του Συντάγµατος. 
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33. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ 

΄Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άρθρο IV-437 παράγραφος 1 του Συντάγµατος καταργεί τη Συνθήκη 

περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 

τις Πράξεις και Συνθήκες που τις συµπληρώνουν ή τροποποιούν, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι πρέπει να συνταχθεί πίνακας των Πράξεων και Συνθηκών τις οποίες 

απαριθµεί το άρθρο IV-437 παράγραφος 1, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι πρέπει να επαναληφθούν κατ’ ουσίαν οι διατάξεις του άρθρου 9, 

παράγραφος 7, της Συνθήκης του Άµστερνταµ, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Πράξη της 20ής Σεπτεµβρίου 1976 σχετικά µε την εκλογή των µελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, πρέπει να παραµείνει σε ισχύ, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενεργείας : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

1. Οι ακόλουθες Πράξεις και Συνθήκες, µε τις οποίες συµπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε η 

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καταργούνται : 

 

α) Πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη Συνθήκη περί ιδρύσεως ενιαίου Συµβουλίου 

και ενιαίας Επιτροπής (ΕΕ 152, 13.7.1967, σ. 13), 
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β) Συνθήκη της 22ας Απριλίου 1970 περί τροποποιήσεως ορισµένων διατάξεων περί 

προϋπολογισµού των Συνθηκών περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της 

Συνθήκης περί ιδρύσεως ενιαίου Συµβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ L 2, 2.1.1971, σ. 1), 

 

γ) Συνθήκη της 22ας Ιουλίου 1975 περί τροποποιήσεως ορισµένων δηµοσιονοµικών διατάξεων 

των Συνθηκών περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Συνθήκης περί ιδρύσεως 

ενιαίου Συµβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 359, 

31.12.1977, σ. 4), 

 

δ) Συνθήκη της 10ης Ιουλίου 1975 περί τροποποιήσεως ορισµένων διατάξεων του 

Πρωτοκόλλου περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΕ L 91, 

6.4.1978, σ. 1), 

 

ε) Συνθήκη της 13ης Μαρτίου 1984 περί τροποποιήσεως των Συνθηκών περί ιδρύσεως των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη Γροιλανδία (ΕΕ L 29, 1.2.1985, σ. 1), 

 

στ) Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη της 17ης και 28ης Φεβρουαρίου 1986 (ΕΕ L 169, 29.6.1987, σ. 1), 

 

ζ) Πράξη της 25ης Μαρτίου 1993 για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του 

καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, µε την οποία εξουσιοδοτείται το 

Συµβούλιο των ∆ιοικητών να ιδρύσει Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΕ L 173, 7.7.1994, 

σ. 14), 

 

η) Απόφαση 2003/223/ΕΚ του Συµβουλίου, συνερχόµενου σε επίπεδο Αρχηγών κρατών ή 

κυβερνήσεων, της 21ης Μαρτίου 2003, περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του 

καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 83, 1.4.2003, σ. 66). 

 

2. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ της 2ας Οκτωβρίου 1997, η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες 

συναφείς Πράξεις, καταργείται (ΕΕ C 340, 10.11.1997, σ. 1). 
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3. Η Συνθήκη της Νίκαιας της 26ης Φεβρουαρίου 2001, η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες 

συναφείς Πράξεις, καταργείται (ΕΕ C 80, 10.3.2001, σ. 1). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου ΙΙΙ-432 του Συντάγµατος και του άρθρου 189 

της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, οι αντιπρόσωποι 

των κυβερνήσεων των κρατών µελών θεσπίζουν µε κοινή συµφωνία τις αναγκαίες διατάξεις για τη 

ρύθµιση ορισµένων ιδιαιτέρων προβληµάτων στο Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου που 

απορρέουν από τη δηµιουργία ενιαίου Συµβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

 

2. Η Πράξη περί εκλογής των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε άµεση και καθολική 

ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου 

(EE L 278, 8.10.1976, σ. 1), διατηρείται υπό την ισχύουσα µορφή της κατά τη στιγµή της έναρξης 

ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. Προκειµένου να προσαρµοσθεί 

στο Σύνταγµα, η πράξη αυτή τροποποιείται ως εξής : 

 

α) Στο άρθρο 1 διαγράφεται η παράγραφος 3. 

 

β) Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, διαγράφεται ο όρος «των διατάξεων». 

 

γ) Στο άρθρο 6, παράγραφος 2, διαγράφονται οι λέξεις «της 8ης Απριλίου 1965». Ο όρος «των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» αντικαθίστανται από τον όρο «της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 

δ) Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, ο όρος «Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων» αντικαθίσταται από τον όρο «Ευρωπαϊκή Επιτροπή». 
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ε) Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, τρίτη περίπτωση, ο όρος «∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή Πρωτοδικείου» αντικαθίσταται από τον όρο «∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης». 

 

στ) Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, πέµπτη περίπτωση, ο όρος «Ελεγκτικού Συνεδρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» αντικαθίσταται από τον όρο «Ελεγκτικού Συνεδρίου». 

 

ζ) Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, έκτη περίπτωση, ο όρος «διαµεσολαβητού των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων» αντικαθίστανται από τον όρο «Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή». 

 

η) Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, έβδοµη περίπτωση, η διατύπωση «της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενεργείας» αντικαθίσταται από τον 

όρο «της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 

θ) Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, ένατη περίπτωση, η διατύπωση «δυνάµει ή κατ’ εφαρµογήν των 

Συνθηκών περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «δυνάµει της Συνθήκης 

για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας». Ο όρος «κοινοτικών» αντικαθίσταται από τον όρο «της 

Ένωσης». 

 

ι) Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, ενδέκατη περίπτωση, η διατύπωση «των θεσµικών οργάνων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή των οργάνων ή οργανισµών που συνδέονται µε αυτά, ή της 

Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «των θεσµικών 

οργάνων, λοιπών οργάνων ή οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 

ια) Οι περιπτώσεις του άρθρου 7, παράγραφος 1, µετατρέπονται σε στοιχεία α) έως ια) 

αντιστοίχως.  

 

ιβ) Στο άρθρο 7, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, διαγράφονται οι λέξεις «των διατάξεων». Οι 

περιπτώσεις αυτού του δεύτερου εδαφίου µετατρέπονται σε στοιχεία α) και β) αντιστοίχως. 
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ιγ) Στο άρθρο 11, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, ο όρος «στην Κοινότητα» αντικαθίσταται από 

τον όρο «στην Ένωση». Ο όρος «ορίζει» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «εκδίδει 

ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία ορίζει». Η διατύπωση «στο προηγούµενο εδάφιο» 

αντικαθίσταται από τη διατύπωση «στο πρώτο εδάφιο». 

 

ιδ) Στο άρθρο 11, παράγραφος 3, η διατύπωση «µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 

139 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» αντικαθίσταται από τη 

διατύπωση «µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-336 του Συντάγµατος». 

 

ιε) Στο άρθρο 14, ο όρος «λήψη µέτρων» αντικαθίσταται από τον όρο «θέσπιση µέτρων». Ο 

όρος «προτάσει» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «ύστερα από πρωτοβουλία». Η 

διατύπωση «λαµβάνει τα µέτρα αυτά» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «εκδίδει τους 

αναγκαίους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις». 
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34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι για να οργανωθεί η µετάβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύεται µε τη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η 

οποία ιδρύεται µε τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, η οποία τις διαδέχεται, 

επιβάλλεται να προβλεφθούν µεταβατικές διατάξεις που θα έχουν εφαρµογή πριν καταστούν 

ενεργές όλες οι διατάξεις του Συντάγµατος και των πράξεων που είναι απαραίτητες για την 

εφαρµογή τους, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας : 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

1. Εγκαίρως πριν από τις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές του 2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

εκδίδει, σύµφωνα µε το άρθρο Ι-20, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του Συντάγµατος, ευρωπαϊκή 

απόφαση για τον καθορισµό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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2. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2004-2009 η σύνθεση και ο αριθµός των 

εκλεγοµένων σε κάθε κράτος µέλος αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραµένουν ως 

είχαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της 

Ευρώπης, ο δε αριθµός των αντιπροσώπων είναι ο εξής : 

 

Βέλγιο 24 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 24 

∆ανία 14 

Γερµανία 99 

Εσθονία 6 

Ελλάδα 24 

Ισπανία 54 

Γαλλία 78 

Ιρλανδία 13 

Ιταλία 78 

Κύπρος 6 

Λεττονία 9 

Λιθουανία 13 

Λουξεµβούργο 6 

Ουγγαρία 24 

Μάλτα 5 

Κάτω Χώρες 27 

Αυστρία 18 

Πολωνία 54 

Πορτογαλία 24 

Σλοβενία 7 

Σλοβακία 14 

Φινλανδία 14 

Σουηδία 19 

Ηνωµένο Βασίλειο 78 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου Ι-25, παράγραφοι 1, 2 και 3 του Συντάγµατος, οι οποίες αφορούν 

τον ορισµό της ειδικής πλειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο τίθενται σε ισχύ 

την 1η Νοεµβρίου 2009, µετά τις εκλογές του 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε το 

άρθρο Ι-20, παράγραφος 2 του Συντάγµατος. 

 

2. Οι κάτωθι διατάξεις ισχύουν έως την 31η Οκτωβρίου 2009, µε την επιφύλαξη του άρθρου 

Ι-25, παράγραφος 4, του Συντάγµατος. 
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Όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο αποφασίζουν µε ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι 

των µελών τους σταθµίζονται ως εξής : 

 

Βέλγιο 12 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 12 

∆ανία 7 

Γερµανία  29 

Eσθονία 4 

Ελλάδα 12 

Ισπανία 27 

Γαλλία 29 

Ιρλανδία 7 

Ιταλία 29 

Κύπρος 4 

Λεττονία 4 

Λιθουανία 7 

Λουξεµβούργο 4 

Ουγγαρία 12 

Μάλτα 3 

Κάτω Χώρες 13 

Αυστρία 10 

Πολωνία 27 

Πορτογαλία 12 

Σλοβενία 4 

Σλοβακία 7 

Φινλανδία 7 

Σουηδία 10 

Ηνωµένο Βασίλειο 29 
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Για να αποφασίσει το Συµβούλιο, απαιτούνται τουλάχιστον 232 ψήφοι υπέρ, που περιλαµβάνουν 

τις ψήφους της πλειοψηφίας των µελών, όταν, κατά το Σύνταγµα, το Συµβούλιο αποφασίζει µετά 

από πρόταση της Επιτροπής. Στις άλλες περιπτώσεις, για να αποφασίσει το Συµβούλιο απαιτούνται 

τουλάχιστον 232 ψήφοι υπέρ, που περιλαµβάνουν τις ψήφους των δύο τρίτων τουλάχιστον των 

µελών. 

 

Όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ή το Συµβούλιο θεσπίζουν πράξη µε ειδική πλειοψηφία, κάθε 

µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ή του Συµβουλίου µπορεί να ζητήσει να εξακριβωθεί ότι τα 

κράτη µέλη τα οποία συνιστούν αυτή την ειδική πλειοψηφία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 

62% του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. Εάν αποδειχθεί ότι ο όρος αυτός δεν πληρούται, δεν 

θεσπίζεται η εν λόγω πράξη. 

 

3. Για τις µεταγενέστερες προσχωρήσεις, το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 

υπολογίζεται κατά τρόπον ώστε το όριο της ειδικής πλειοψηφίας εκφραζόµενο σε ψήφους να µην 

υπερβαίνει το όριο που προκύπτει από τον πίνακα της δήλωσης σχετικά µε τη διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιέχεται στην Τελική Πράξη της ∆ιάσκεψης που εξέδωσε τη 

Συνθήκη της Νίκαιας. 

 

4. Οι ακόλουθες διατάξεις σχετικά µε τον ορισµό της ειδικής πλειοψηφίας τίθενται σε ισχύ την 

1η Νοεµβρίου 2009 : 

 

- άρθρο Ι-44, παράγραφος 3, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο Ι-59, παράγραφος 5, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο Ι-60, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο ΙΙΙ-179, παράγραφος 4, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο ΙΙΙ-184, παράγραφος 6, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 
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- άρθρο ΙΙΙ-184, παράγραφος 7, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο ΙΙΙ-194, παράγραφος 2, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο ΙΙΙ-196, παράγραφος 3, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο ΙΙΙ-197, παράγραφος 4, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, του Συντάγµατος  

 

- άρθρο ΙΙΙ-198, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο ΙΙΙ-312, παράγραφος 3, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο ΙΙΙ-312, παράγραφος 4, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, του Συντάγµατος, 

 

- άρθρο 1, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και άρθρο 3, παράγραφος 1, δεύτερο, τρίτο και 

τέταρτο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της 

Ιρλανδίας όσον αφορά τις πολιτικές σχετικά µε τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη 

µετανάστευση καθώς και όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και την 

αστυνοµική συνεργασία, 

 

- άρθρο 1, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και άρθρο 5, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο, 

του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας. 

 

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2009, στις περιπτώσεις που δεν λαµβάνουν µέρος στη ψηφοφορία όλα τα 

µέλη του Συµβουλίου, δηλαδή στις περιπτώσεις που αναφέρουν τα άρθρα τα οποία απαριθµούνται 

στο πρώτο εδάφιο, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται η ίδια αναλογία σταθµισµένων ψήφων και η ίδια 

αναλογία µελών του Συµβουλίου καθώς και, ενδεχοµένως, το ίδιο ποσοστό του πληθυσµού των 

ενδιαφεροµένων κρατών µελών µε εκείνα που καθορίζονται στην παράγραφο 2. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

 

Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η απόφαση του άρθρου Ι-24, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, το 

Συµβούλιο µπορεί να συνέρχεται µε τις συνθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο Ι-24, παράγραφοι 2 

και 3, καθώς και µε τις άλλες συνθέσεις των οποίων ο κατάλογος καταρτίζεται µε ευρωπαϊκή 

απόφαση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, που αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Τα µέλη της Επιτροπής τα οποία ασκούν καθήκοντα κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης παραµένουν εν υπηρεσία έως το τέλος της 

θητείας τους. Ωστόσο, την ηµέρα διορισµού του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, λήγει η 

θητεία του µέλους της Επιτροπής το οποίο έχει την ίδια υπηκοότητα µε τον Υπουργό Εξωτερικών 

της Ένωσης. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΠΑΤΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Οι θητείες του Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, Ύπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφαλείας, και του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου λήγουν 

κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. Το 

Συµβούλιο διορίζει Γενικό Γραµµατέα σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-344, παράγραφος 2, του Συντάγµατος. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης του άρθρου ΙΙΙ-386 του Συντάγµατος, η κατά χώρα 

κατανοµή των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών είναι η εξής : 

 

Βέλγιο 12

Τσεχική ∆ηµοκρατία 12

∆ανία 9

Γερµανία 24

Εσθονία 7

Ελλάδα 12

Ισπανία 21

Γαλλία 24

Ιρλανδία 9

Ιταλία 24

Κύπρος 6

Λεττονία 7

Λιθουανία 9

Λουξεµβούργο 6

Ουγγαρία 12

Μάλτα 5

Κάτω Χώρες 12

Αυστρία 12
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Πολωνία 21

Πορτογαλία 12

Σλοβενία 7

Σλοβακία 9

Φινλανδία 9

Σουηδία 12

Ηνωµένο Βασίλειο 24

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης του άρθρου ΙΙΙ-386 του Συντάγµατος, η κατά χώρα 

κατανοµή των µελών της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι η εξής : 

 

Βέλγιο 12

Τσεχική ∆ηµοκρατία 12

∆ανία 9

Γερµανία 24

Εσθονία 7

Ελλάδα 12

Ισπανία 21

Γαλλία 24

Ιρλανδία 9

Ιταλία 24

Κύπρος 6

Λεττονία 7

Λιθουανία 9
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Λουξεµβούργο 6

Ουγγαρία 12

Μάλτα 5

Κάτω Χώρες 12

Αυστρία 12

Πολωνία 21

Πορτογαλία 12

Σλοβενία 7

Σλοβακία 9

Φινλανδία 9

Σουηδία 12

Ηνωµένο Βασίλειο 24
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35. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ 

ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

YΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, ως είχαν στις 23 Ιουλίου 2002 µεταβιβάσθηκαν στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα από τις 24 Ιουλίου 2002. 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν αυτοί οι πόροι για την έρευνα 

στους τοµείς που είναι σχετικοί µε τη βιοµηχανία άνθρακα και χάλυβα και, συνεπώς, ότι είναι 

ανάγκη να προβλεφθούν προς τούτο ορισµένοι ειδικοί κανόνες, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

1. Με την επιφύλαξη κάθε αύξησης ή µείωσης που µπορεί να επέλθει ως αποτέλεσµα πράξεων 

εκκαθάρισης, η καθαρή αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα στις 23 Ιουλίου 2002, θεωρείται ως περιουσιακό στοιχείο της 

Ένωσης που προορίζεται για την έρευνα στους τοµείς τους σχετικούς µε τη βιοµηχανία του 

άνθρακα και του χάλυβα, αναφέρεται δε ως «Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα υπό 

εκκαθάριση». Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, το περιουσιακό στοιχείο αποκαλείται 

«Πόροι του Ταµείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα». 

 

2. Τα έσοδα από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, τα οποία αποκαλούνται «Ταµείο Έρευνας 

για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα», διατίθενται αποκλειστικά για την έρευνα, στους τοµείς τους 

σχετικούς µε τη βιοµηχανία άνθρακα και χάλυβα, εκτός του προγράµµατος-πλαισίου έρευνας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και των πράξεων που εκδίδονται βάσει 

αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

 

1. Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου ορίζει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρµογή 

του παρόντος Πρωτοκόλλου, συµπεριλαµβανοµένων των βασικών αρχών. Το Συµβούλιο 

αποφασίζει µετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

2. Το Συµβούλιο εκδίδει, µετά από πρόταση της Επιτροπής, τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή 

αποφάσεις που καθορίζουν τις πολυετείς δηµοσιονοµικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση της 

περιουσίας του Ταµείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα, καθώς και τις τεχνικές 

κατευθύνσεις για το πρόγραµµα έρευνας του εν λόγω Ταµείου. Αποφασίζει µετά από διαβούλευση 

µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου και των πράξεων που εκδίδονται βάσει 

αυτού, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Συντάγµατος. 
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36. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 

ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σηµαντικό να εξακολουθήσουν οι διατάξεις της Συνθήκης περί 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας να παράγουν πλήρως τα έννοµα 

αποτελέσµατά τους, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προσαρµόσουν τη Συνθήκη αυτή στους νέους κανόνες που θεσπίζει η 

Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, ιδίως στον θεσµικό και τον δηµοσιονοµικό 

τοµέα, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και τροποποιούν τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ως εξής : 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Το παρόν Πρωτόκολλο τροποποιεί τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας (εφεξής «Συνθήκη ΕΚΑΕ») υπό τη µορφή που έχει τη στιγµή της έναρξης 

ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. 

 

Παρά τις διατάξεις του άρθρου IV-437 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης και 

µε την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, δεν θίγονται τα έννοµα 

αποτελέσµατα των τροποποιήσεων που επήλθαν στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας δυνάµει των Συνθηκών και Πράξεων που καταργούνται βάσει του 

άρθρου IV-437 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, καθώς και τα νοµικά 

αποτελέσµατα των εν ισχύι πράξεων οι οποίες εκδόθηκαν βάσει της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

 

Η ονοµασία του τίτλου ΙΙΙ της Συνθήκης ΕΚΑΕ «∆ιατάξεις περί των οργάνων» αντικαθίσταται από 

την εξής :«Θεσµικές και δηµοσιονοµικές διατάξεις». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Στην αρχή του Τίτλου ΙΙΙ της Συνθήκης ΕΚΑΕ, εισάγεται το ακόλουθο κεφάλαιο : 

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 106 α 

 

1. Τα άρθρα Ι-19 έως Ι-29, τα άρθρα Ι-31 έως Ι-39, τα άρθρα Ι-49 και Ι-50, τα άρθρα Ι-53 

έως Ι-56, τα άρθρα Ι-58 έως Ι-60, τα άρθρα III-330 έως ΙΙΙ-372, τα άρθρα ΙΙΙ-374 και ΙΙΙ-375, τα 

άρθρα ΙΙΙ-378 έως ΙΙΙ-381, τα άρθρα ΙΙΙ-384 και ΙΙΙ-385, τα άρθρα ΙΙΙ-389 έως ΙΙΙ-392, τα 

άρθρα ΙΙΙ-395 έως ΙΙΙ-410, τα άρθρα ΙΙΙ-412 έως ΙΙΙ-415, τα άρθρα ΙΙΙ-427, ΙΙΙ-433, IV-439 και 

IV-443 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης εφαρµόζονται στην παρούσα 

Συνθήκη. 

 

2. Στα πλαίσια της παρούσας Συνθήκης, οι µνείες της Ένωσης και του Συντάγµατος στις 

διατάξεις της πρώτης παραγράφου καθώς και σε εκείνες των Πρωτοκόλλων που προσαρτώνται 

τόσο στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης όσο και στην παρούσα Συνθήκη 

νοούνται, αντιστοίχως, ως µνείες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και της 

παρούσας Συνθήκης. 
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3. Οι διατάξεις της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης δεν παρεκκλίνουν από 

τα οριζόµενα στην παρούσα Συνθήκη.» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Στον Τίτλο ΙΙΙ της Συνθήκης ΕΚΑΕ, η αρίθµηση των Κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αλλάζει σε ΙΙ, ΙΙΙ 

και ΙV. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

1. Το άρθρο 3, τα άρθρα 107 έως 132, τα άρθρα 136 έως 143, τα άρθρα 146 έως 156, τα άρθρα 

158 έως 163, τα άρθρα 165 έως 170, τα άρθρα 173, 173 Α και 175, τα άρθρα 177 έως 179α, τα 

άρθρα 180β και 181, τα άρθρα 183, 183 Α, 190 και 204 της Συνθήκης ΕΚΑΕ καταργούνται. 

 

2. Τα Πρωτόκολλα που είχαν προσαρτηθεί προγενέστερα στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας καταργούνται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Η ονοµασία του τίτλου ΙV της Συνθήκης ΕΚΑΕ «∆ηµοσιονοµικές διατάξεις» αντικαθίσταται από 

την εξής ονοµασία : «Ειδικές δηµοσιονοµικές διατάξεις». 
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ΑΡΘΡΟ 7 

 

1. Στο άρθρο 38, τρίτο εδάφιο, και στο άρθρο 82, τρίτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚΑΕ, η αναφορά 

στα άρθρα 141 και 142 αντικαθίσταται µε αντίστοιχη αναφορά στα άρθρα ΙΙΙ-360 και ΙΙΙ-361 του 

Συντάγµατος. 

 

2. Στο άρθρο 171, παράγραφος 2, και στο άρθρο 176, παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, η 

αναφορά στο άρθρο 183 αντικαθίσταται µε αναφορά στο άρθρο ΙΙΙ-412 του Συντάγµατος. 

 

3. Στο άρθρο 172, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, η αναφορά στο άρθρο 177, παράγραφος 

5, αντικαθίσταται µε αναφορά στο άρθρο ΙΙΙ-404 του Συντάγµατος. 

 

4. Στα άρθρα 38, 82, 96 και 98 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, ο όρος «οδηγία» αντικαθίσταται από τους 

όρους «ευρωπαϊκός κανονισµός». 

 

5. Στη Συνθήκη ΕΚΑΕ, ο όρος «απόφαση» αντικαθίσταται από τους όρους «ευρωπαϊκή 

απόφαση», µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 18, 20 και 23, του άρθρου 53, πρώτο εδάφιο, 

καθώς και τις περιπτώσεις που η απόφαση εκδίδεται από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

6. Στη Συνθήκη ΕΚΑΕ, ο όρος «∆ικαστήριο» αντικαθίσταται από τον όρο «∆ικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
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ΑΡΘΡΟ 8 

 

Το άρθρο 191 της Συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίσταται από το εξής κείµενο : 

 

«ΑΡΘΡΟ 191 

 

Η Κοινότητα απολαύει στην επικράτεια των κρατών µελών των αναγκαίων προνοµίων και ασυλιών 

για την εκπλήρωση της αποστολής της υπό τους όρους που προβλέπονται µε το Πρωτόκολλο 

σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Το άρθρο 198 της Συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίσταται από το εξής κείµενο : 

 

«ΑΡΘΡΟ 198 

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, οι διατάξεις της παρούσας Συνθήκης εφαρµόζονται στα ευρωπαϊκά 

εδάφη των κρατών µελών και στα µη ευρωπαϊκά εδάφη που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. 

 

Εφαρµόζονται επίσης στα ευρωπαϊκά εδάφη για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι 

ένα κράτος µέλος. 

 

Οι διατάξεις της παρούσας Συνθήκης εφαρµόζονται στα νησιά Åland µε τις παρεκκλίσεις που 

προβλέπονταν αρχικά στη Συνθήκη που αναφέρεται στο άρθρο IV-437, παράγραφος 2, στοιχείο δ), 

της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, και οι οποίες έχουν περιληφθεί στο 

Πρωτόκολλο σχετικά µε τις Συνθήκες Βορείου Ιρλανδίας Βορείου Ιρλανδίας και τις Πράξεις 

προσχώρησης του Βασιλείου της ∆ανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας 

και της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, και της Αυστριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της 

Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)370 von 381



 

Constitution/P36/el 7 

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο : 

 

α) Η παρούσα Συνθήκη δεν εφαρµόζεται στις Φερόες Νήσους ούτε στη Γροιλανδία, 

 

β) Η παρούσα Συνθήκη δεν εφαρµόζεται στις περιοχές κυριάρχων βάσεων του Ηνωµένου 

Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο, 

 

γ) Η παρούσα Συνθήκη δεν εφαρµόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που διατηρούν 

ιδιαίτερες σχέσεις µε το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 

και που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ της Συνθήκης για τη 

θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, 

 

δ) Οι διατάξεις της παρούσας Συνθήκης εφαρµόζονται στις Αγγλονορµανδικές νήσους και στη 

νήσο Μαν, µόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί η εφαρµογή του 

καθεστώτος που προβλεπόταν αρχικά για τις νήσους αυτές από τη Συνθήκη η οποία 

αναφέρεται στο άρθρο IV-437, παράγραφος 2, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης, και το οποίο έχει περιληφθεί στο Πρωτόκολλο σχετικά µε τις 

Συνθήκες και Πράξεις προσχώρησης του Βασιλείου της ∆ανίας, της Ιρλανδίας και του 

Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, και της 

Αυστριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της 

Σουηδίας.» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Το άρθρο 206 της Συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίσταται από το εξής κείµενο : 

 

«ΑΡΘΡΟ 206 

 

Η Κοινότητα δικαιούται να συνάπτει µε ένα ή πλείονα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς συµφωνίες 

για τη σύσταση ενώσεως που συνεπάγεται αµοιβαία δικαιώµατα και υποχρεώσεις, κοινές δράσεις 

και ειδικές διαδικασίες. 
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Οι συµφωνίες αυτές συνάπτονται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει οµόφωνα µετά από 

διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Οσάκις οι συµφωνίες αυτές απαιτούν τροποποιήσεις της παρούσας Συνθήκης, προαπαιτείται 

έγκριση των τροποποιήσεων µε τη διαδικασία του άρθρου IV-443 της Συνθήκης για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης.» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Στο άρθρο 225 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείµενο : 

 

«Εξίσου αυθεντικά είναι τα κείµενα της Συνθήκης στην αγγλική, δανική, ισπανική, εσθονική, 

φιλανδική, ελληνική, ουγγρική, ιρλανδική, λεττονική, λιθουανική, µαλτέζικη, πολωνική, 

πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική και τσεχική γλώσσα.» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Τα έσοδα και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, εκτός εκείνων του 

Οργανισµού Εφοδιασµού της Ευρατόµ και των κοινών επιχειρήσεων, εγγράφονται στον 

προϋπολογισµό της Ένωσης. 

 

851 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - griechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil)372 von 381



 

Constitution/Παραρτήµατα/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
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Constitution/Παράρτηµα Ι/el 1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-226 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 

 – 1 – – 2 – 

 Κλάση της 

 συνδυασµένης 

 ονοµατολογίας Είδος εµπορεύµατος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ζώα ζώντα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 05.04 Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην των  

  εξ ιχθύων τοιούτων 

 

 05.15 Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή  

περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα 

δια την ανθρώπινη κατανάλωση 
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Constitution/Παράρτηµα Ι/el 2 

 

 – 1 – – 2 – 

 Κλάση της 

 συνδυασµένης 

 ονοµατολογίας Είδος εµπορεύµατος 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Καφές, τέιον και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ 

(κλάσις 09.03) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ∆ηµητριακά 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και διάφοροι 

καρποί. Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµαί 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13  

 

ex 13.03  Πηκτίνη 
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Constitution/Παράρτηµα Ι/el 3 

 – 1 – – 2 – 

 Κλάση της 

 συνδυασµένης 

 ονοµατολογίας Είδος εµπορεύµατος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ 15 

 

 15.01 Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασίαν saindoux και λοιπά χοίρεια λίπη,  

λαµβανόµενα δια πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα δια 

πιέσεως ή τήξεως 

 

 15.02 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα,  

περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης εκθλίψεως 

 

 15.03 Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία «saindoux»  

χοιρείου λίπους και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών 

ουσιών, άνευ αναµίξεως ή παρασκευής τινός 

 

 15.04 Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και  

εξηυγενισµένα 

 

 15.07 Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά η αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα ή  

εξηυγενισµένα 

 

 15.12 Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και εξηυγενισµένα,  

αλλ’ ουχί περαιτέρω επεξεργασµένα 

 

 15.13 Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα  

βρώσιµα λίπη παρασκευασµένα 

 

 15.17  Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή  

 των ζωικών ή φυτικών κηρών 
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Constitution/Παράρτηµα Ι/el 4 

 

 – 1 – – 2 – 

 Κλάση της 

 συνδυασµένης  

 ονοµατολογίας Είδος εµπορεύµατος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

 

 17.01 Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάστασιν 

 

 17.02 Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και 

µεµιγµένα µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι 

 

 17.03 Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµέναι 

  

17.05(*) Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς 

κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης 

αρωµατισµένης σακχάρεως), εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά 

προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

 

 18.01 Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή  

πεφρυγµένα 

 

 18.02 Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου 
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Constitution/Παράρτηµα Ι/el 5 

 

 – 1 – – 2 – 

 Κλάση της 

 συνδυασµένης  

 ονοµατολογίας Είδος εµπορεύµατος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή 

µερών φυτών 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 

 

 22.04 Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη 

καθ’ οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της δια προσθήκης 

οινοπνεύµατος 

 

 22.05 Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η 

ζύµωσις ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων και 

των µιστελίων) 

 

 22.07 Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως 

 

 ex 22.08 (*) Aιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε 

ex 22.09 (*) αλκοολοµετρικού τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά 

προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παρόν Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, 

εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων 

οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασµάτων 

(καλουµένων συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή 

ποτών 

 

 ex 22.10 (*) Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα 
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Constitution/Παράρτηµα Ι/el 6 

 

 – 1 – – 2 – 

 Κλάση της 

 συνδυασµένης  

 ονοµατολογίας Είδος εµπορεύµατος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφαί 

παρεσκευασµέναι δια ζώα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

 

 24.01 Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 

 

 45.01 Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός εις  

 θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 

 

 54.01 Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή  

άλλως πως κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και 

απορρίµµατα (περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, 

υφασµάτων ή ρακών προερχοµένου λίνου)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 

 

 57.01 Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, αποφλοιωµένη, 

κτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και 

απορρίµµατα καννάβεως (περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της 

ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών) 

__________________ 

(*) Κλάση που προστέθηκε µε το άρθρο 1 του κανονισµού αριθ. 7α του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας, της 18ης ∆εκεµβρίου 1959 (ΕΕ 7, 30.1.1962, σ. 71/61). 
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Constitution/Παράρτηµα ΙΙ/el 1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΗ 

ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ, ΤΙΤΛΟΣ IV, ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 

– Γροιλανδία, 

– Νέα Καληδονία και τα εξαρτηµένα εδάφη, 

– Γαλλική Πολυνησία, 

– Γαλλικές περιοχές του νοτίου ηµισφαιρίου και της Ανταρκτικής, 

– Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα, 

– Μαγιόττε, 

– Σαιν Πιερ και Μικελόν, 

– Αρούµπα, 

– Ολλανδικές Αντίλλες: 

- Μπονέρ, 

- Κουρασάο, 

- Σάµπα, 

- Άγιος Ευστάθιος, 

- Άγιος Μαρτίνος, 

– Ανγκουίλα, 

– Νήσοι Κάυµαν, 

– Νήσοι Φάλκλαντ, 

– Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς, 

– Μονσερράτ, 

– Πίτκαιρν, 

– Αγία Ελένη και εξαρτώµενα εδάφη, 

– Βρετανικό έδαφος της Ανταρκτικής, 
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Constitution/Παράρτηµα ΙΙ/el 2 

– Βρετανικά εδάφη του Ινδικού Ωκεανού, 

– Νήσοι Τερκς και Κάικος, 

– Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, 

– Βερµούδες. 
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