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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, 

ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ 
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1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 10 Abkommenstext griechisch (Normativer Teil)2 von 131



CE/TJ/el 3 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 
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CE/TJ/el 4 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

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

 

Μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της Συνθήκης για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, εφεξής «κράτη µέλη», και 

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 10 Abkommenstext griechisch (Normativer Teil)4 von 131



CE/TJ/el 5 

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

εφεξής «Κοινότητα», 

 

 αφενός, και 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, 

 

 αφετέρου, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους δεσµούς µεταξύ της Κοινότητας, των κρατών µελών της και της ∆ηµοκρατίας 

του Τατζικιστάν, και τις κοινές αξίες που συνδέουν τα µέρη, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν επιθυµούν να ενισχύσουν 

τους δεσµούς αυτούς και να συνάψουν εταιρική σχέση και συνεργασία που καθιστούν στενότερες και 

ευρύτερες τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως µε τη συµφωνία µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, αφενός, 

και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών, αφετέρου, για το εµπόριο και την 

εµπορική και οικονοµική συνεργασία, που υπεγράφη στις 18 ∆εκεµβρίου 1989, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση, αφενός, της Κοινότητας και των κρατών µελών της, και, αφετέρου, 

της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονοµικών ελευθεριών που 

αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ, στο ίδιο πλαίσιο, ότι η υποστήριξη της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της 

εδαφικής ακεραιότητας της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν θα συµβάλει στη διασφάλιση της ειρήνης 

και της σταθερότητας στην Kεντρική Ασία, 
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CE/TJ/el 6 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση των µερών στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 

και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, καθώς και στη συνεργασία για τον σκοπό αυτό, στο 

πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών και του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ), 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών µελών της και της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν στην πλήρη εφαρµογή όλων των αρχών και των διατάξεων που 

περιέχουν η τελική πράξη της ∆ιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 

(∆ΑΣΕ), τα τελικά έγγραφα των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που επακολούθησαν, 

το έγγραφο της ∆ιάσκεψης ∆ΑΣΕ της Βόννης για την οικονοµική συνεργασία, ο Χάρτης των 

Παρισίων για µια νέα Ευρώπη και το έγγραφο της ∆ΑΣΕ του Ελσίνκι 1992 µε τίτλο «Οι 

προκλήσεις της αλλαγής» και τα άλλα θεµελιώδη έγγραφα του ΟΑΣΕ, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου, ιδίως των ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες, η εγκαθίδρυση πολυκοµµατικού 

συστήµατος µε ελεύθερες και δηµοκρατικές εκλογές και η οικονοµική ελευθέρωση που αποβλέπει 

στη δηµιουργία οικονοµίας αγοράς έχουν θεµελιώδη σηµασία, 

 

ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας εταιρικής σχέσης και 

συνεργασίας προϋποθέτει τη συνέχιση και επίτευξη, στην οποία και συµβάλλει, των πολιτικών, 

οικονοµικών και νοµικών µεταρρυθµίσεων της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, καθώς και τη 

δηµιουργία των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για τη συνεργασία, ιδίως µε βάση τα 

συµπεράσµατα της διάσκεψης ∆ΑΣΕ της Βόννης, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της διαδικασίας εσωτερικής συµφιλίωσης που έχει 

αρχίσει στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν µετά τις ειρηνευτικές συµφωνίες της Μόσχας, 
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CE/TJ/el 7 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας µε τις γειτονικές 

χώρες στους τοµείς που καλύπτει η παρούσα συµφωνία, ώστε να προαχθεί η ευηµερία και η 

σταθερότητα στην περιοχή, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διµερή και 

διεθνή θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν 

να καθιερώσει στενή συνεργασία µε τα ευρωπαϊκά όργανα, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την ανάγκη να προωθήσουν τις επενδύσεις στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν, 

ιδίως στον τοµέα της ενέργειας και της διαχείρισης των υδάτων, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση 

της Κοινότητας, των κρατών µελών της και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν στον Ευρωπαϊκό 

Χάρτη για την Ενέργεια και στην πλήρη εφαρµογή της Συνθήκης του Χάρτη για την Ενέργεια και 

του Πρωτοκόλλου του Χάρτη για την Ενέργεια που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά 

περιβαλλοντικά ζητήµατα, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προθυµία της Κοινότητας να αναπτύξει, εφόσον χρειάζεται, 

κοινωνικοοικονοµική συνεργασία και να παράσχει τεχνική βοήθεια, η οποία περιλαµβάνει και την 

καταπολέµηση της φτώχειας, 

 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συµφωνία θα ευνοήσει τη σταδιακή προσέγγιση µεταξύ της ∆ηµοκρατίας 

του Τατζικιστάν και µιας ευρύτερης ζώνης συνεργασίας στην Ευρώπη και τις γειτονικές περιοχές, 

καθώς και την προοδευτική ένταξη του Τατζικιστάν στο ανοικτό διεθνές σύστηµα συναλλαγών, 
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CE/TJ/el 8 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα µέρη ανέλαβαν τη δέσµευση να ελευθερώσουν τις συναλλαγές, σύµφωνα µε 

τους κανόνες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), και ότι η Κοινότητα αποδέχεται µε 

ικανοποίηση την πρόθεση της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν να προσχωρήσει στον ΠΟΕ, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις εµπορικές δραστηριότητες 

και τις επενδύσεις, καθώς και τους όρους σε τοµείς όπως η εγκατάσταση εταιρειών, η απασχόληση, 

η παροχή υπηρεσιών και η κυκλοφορία των κεφαλαίων, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συµφωνία θα δηµιουργήσει νέο κλίµα στις 

οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µερών, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη του εµπορίου και των 

επενδύσεων, βασικών µέσων για την οικονοµική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισµό, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν στενή συνεργασία στον τοµέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος, λαµβανοµένης υπόψη της αλληλεξάρτησης των µερών στον τοµέα αυτό, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία για την πρόληψη και τον έλεγχο της λαθροµετανάστευσης, 

του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος και της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και η 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της παρούσας συµφωνίας, 

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν πολιτιστική συνεργασία και συνεργασία στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και να βελτιώσουν τη ροή πληροφοριών, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
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CE/TJ/el 9 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Συνάπτεται εταιρική σχέση µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου. Οι στόχοι αυτής της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής : 

 

− να υποστηρίξει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, 

 

− να υποστηρίξει τις προσπάθειες της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν για την εδραίωση της 

δηµοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνικής υποδοµής της και για την 

επιτυχή µετάβασή της σε οικονοµία αγοράς, 

 

− να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των µερών, µε σκοπό την 

ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων µεταξύ τους, 

 

− να προωθήσει το εµπόριο, τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στους τοµείς της ενέργειας και του 

ύδατος, και τις αρµονικές οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µερών, και να ευνοήσει έτσι τη 

σταθερή και διαρκή οικονοµική ανάπτυξή τους, 

 

− να δηµιουργήσει τις βάσεις για τη νοµοθετική, οικονοµική, κοινωνική, χρηµατοδοτική, 

βιοµηχανική, τεχνολογική και πολιτιστική συνεργασία, καθώς και την επιστηµονική 

συνεργασία για µη στρατιωτικούς σκοπούς. 
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CE/TJ/el 10 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών, των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, όπως ορίζονται συγκεκριµένα στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των 

Παρισίων για µια νέα Ευρώπη, διαπνέει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των µερών και 

αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Τα µέρη θεωρούν ουσιαστικής σηµασίας για τη µελλοντική τους ευηµερία και σταθερότητα τα Νέα 

Ανεξάρτητα Κράτη, που προήλθαν από τη διάλυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 

∆ηµοκρατιών, εφεξής «Ανεξάρτητα Κράτη», να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη συνεργασία 

µεταξύ τους σύµφωνα µε τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και το διεθνές δίκαιο, µε 

πνεύµα καλής γειτονίας, και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τη διαδικασία 

αυτή. 
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CE/TJ/el 11 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Καθιερώνεται τακτικός και συνεχής πολιτικός διάλογος µεταξύ των µερών, τον οποίο τα µέρη 

προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. Ο διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την 

προσέγγιση µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, ενισχύει τις πολιτικές 

και κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που πραγµατοποιούνται στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν και 

συµβάλλει στη δηµιουργία νέων µορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος: 

 

− θα ενισχύσει τους δεσµούς της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν µε την Κοινότητα και τα κράτη 

µέλη της και, µε τον τρόπο αυτό, µε την κοινότητα των δηµοκρατικών εθνών στο σύνολό της. 

Η οικονοµική σύγκλιση που επιτυγχάνεται µε την παρούσα συµφωνία οδηγεί σε 

εντατικότερες πολιτικές σχέσεις, 

 

− θα έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη σύγκλιση των θέσεων για τα διεθνή θέµατα αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος, και, συνεπώς, αύξηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, 

 

− θα ενθαρρύνει τα µέρη να συνεργάζονται σε ζητήµατα που αφορούν την τήρηση των αρχών 

της ∆ηµοκρατίας και το σεβασµό, την προστασία και την προώθηση των δικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των ατόµων που ανήκουν σε 

µειονότητες, και να διενεργούν διαβουλεύσεις για τα σχετικά ζητήµατα, εφόσον αυτό 

απαιτείται. 
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Τα µέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής (WMD) και των φορέων τους, 

είτε πρόκειται για κρατικούς είτε για µη κρατικούς φορείς, αποτελεί µία από τις σοβαρότερες 

απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Τα µέρη συµφωνούν εποµένως να 

συνεργάζονται και να συµβάλλουν στην καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής 

καταστροφής και των φορέων τους µεριµνώντας για την πλήρη τήρηση και εφαρµογή, σε εθνικό 

επίπεδο, των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών και 

συµφωνιών για τον αφοπλισµό και τη µη διάδοση των όπλων, καθώς και των άλλων διεθνών 

υποχρεώσεών τους σ’ αυτό τον τοµέα. Τα µέρη συµφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας συµφωνίας και θα περιληφθεί στον πολιτικό διάλογο που θα 

συνοδεύσει και θα εδραιώσει αυτά τα στοιχεία. 

 

Τα µέρη συµφωνούν επίσης να συνεργάζονται και να συµβάλλουν στην καταπολέµηση της 

διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των φορέων τους: 

 

− λαµβάνοντας µέτρα για την υπογραφή ή την κύρωση όλων των άλλων συναφών διεθνών 

µέσων, ή για την προσχώρηση σ’ αυτά, ανάλογα µε την περίπτωση, και για την πλήρη 

εφαρµογή τους, 

 

− δηµιουργώντας ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εθνικών ελέγχων κατά την εξαγωγή, που να 

καλύπτει αφενός την εξαγωγή, αφετέρου τη διαµετακόµιση προϊόντων που συνδέονται µε τα 

όπλα µαζικής καταστροφής (WMD), συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου της τελικής 

χρησιµοποίησης όσον αφορά τις τεχνολογίες διπλής χρήσης στο πλαίσιο των όπλων µαζικής 

καταστροφής (WMD), και προβλέποντας αποτελεσµατικές κυρώσεις σε περίπτωση 

παραβίασης των ελέγχων κατά την εξαγωγή. Αυτός ο διάλογος µπορεί να διεξάγεται σε 

περιφερειακή βάση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Συµβουλίου 

Συνεργασίας που θεσπίζεται µε το άρθρο 77, και σε άλλες περιστάσεις κατόπιν αµοιβαίας 

συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

Τα µέρη θεσπίζουν περαιτέρω διαδικασίες και µηχανισµούς για πολιτικό διάλογο, κυρίως: 

 

− τακτικές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου µεταξύ των αντιπροσώπων της Κοινότητας και των 

κρατών µελών της, αφενός, και των αντιπροσώπων της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, 

αφετέρου, 

 

− πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωµατικών οδών µεταξύ των µερών, ιδίως των κατάλληλων 

επαφών σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµένων Εθνών, των 

συνόδων του ΟΑΣΕ, κ.α., 

 

− οποιοδήποτε άλλο µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας συνεδριάσεων 

εµπειρογνωµόνων οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην εδραίωση και ανάπτυξη του 

διαλόγου αυτού. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

1. Τα µέρη παρέχουν αµοιβαία τη µεταχείριση του µάλλον ευνοουµένου κράτους όσον αφορά: 

 

− τους τελωνειακούς δασµούς και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και 

εξαγωγές, συµπεριλαµβανοµένης της µεθόδου είσπραξής τους, 
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– τις διατάξεις σχετικά µε τον εκτελωνισµό, τη διαµετακόµιση, τις αποθήκες και τη 

µεταφόρτωση, 

 

− φόρους και άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται άµεσα ή έµµεσα 

στα εισαγόµενα εµπορεύµατα, 

 

− τις µεθόδους πληρωµής και τη µεταβίβαση αυτών των πληρωµών, 

 

− τους κανονισµούς σχετικά µε την πώληση, την αγορά, τις µεταφορές, τη διανοµή και τη 

χρησιµοποίηση των εµπορευµάτων στην εγχώρια αγορά. 

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται όσον αφορά: 

 

α) τα πλεονεκτήµατα που χορηγούνται µε σκοπό να δηµιουργηθεί τελωνειακή ένωση ή ζώνη 

ελευθέρων συναλλαγών ή που απορρέουν από τη δηµιουργία τέτοιας ένωσης ή ζώνης, 

 

β) τα πλεονεκτήµατα που χορηγούνται σε συγκεκριµένες χώρες σύµφωνα µε τους κανόνες του 

ΠΟΕ και άλλες διεθνείς συµφωνίες υπέρ των αναπτυσσόµενων χωρών, 

 

γ) τα πλεονεκτήµατα που χορηγούνται στις όµορες χώρες µε σκοπό τη διευκόλυνση του 

διασυνοριακού εµπορίου. 

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου 

που λήγει πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, 

όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι τα οποία χορηγούνται από τη 

∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν στα άλλα κράτη, τα οποία προήλθαν από τη διάλυση της ΕΣΣ∆. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

 

1. Τα µέρη συµφωνούν ότι η αρχή της διαµετακόµισης είναι θεµελιώδης όρος για την επίτευξη 

των στόχων της παρούσας συµφωνίας. 

 

Όσον αφορά το θέµα αυτό, κάθε µέρος επιτρέπει τη χωρίς περιορισµούς διαµετακόµιση, µέσω του 

εδάφους του, των εµπορευµάτων που κατάγονται από το τελωνειακό έδαφος του άλλου µέρους ή 

προορίζονται γι’ αυτό. 

 

2. Οι κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο V παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 της ΓΣ∆Ε 1994 

εφαρµόζονται µεταξύ των µερών. 

 

3. Οι κανόνες που περιέχονται στο παρόν άρθρο ισχύουν υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικών 

κανόνων που συµφωνούνται µεταξύ των µερών σχετικά µε ειδικούς τοµείς, ιδίως τον τοµέα των 

µεταφορών, ή για συγκεκριµένα προϊόντα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συµβάσεις 

σχετικά µε την προσωρινή εισαγωγή εµπορευµάτων, και οι οποίες είναι δεσµευτικές για τα µέρη, 

κάθε µέρος χορηγεί απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασµούς και τις επιβαρύνσεις κατά την 

εισαγωγή επί προϊόντων που εισέρχονται προσωρινά, σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν νοµοθεσίες, στις 

περιπτώσεις και κατά τις διαδικασίες που προβλέπει οιαδήποτε άλλη σχετική διεθνής σύµβαση η 

οποία τα δεσµεύει. Λαµβάνονται υπόψη οι όροι υπό τους οποίους το εν λόγω µέρος ανέλαβε τις 

δεσµεύσεις που απορρέουν από µία τέτοια σύµβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

 

1. Τα εµπορεύµατα, καταγωγής ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, απαλλάσσονται των ποσοτικών 

περιορισµών και µέτρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, µε 

την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12, 15 και 16 της παρούσας συµφωνίας, 

 

2. Τα εµπορεύµατα, καταγωγής Κοινότητας, απαλλάσσονται των ποσοτικών περιορισµών και 

των µέτρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος κατά την εισαγωγή τους στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν, 

µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12, 15 και 16 της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Η εµπορία προϊόντων µεταξύ των µερών γίνεται στις τιµές της αγοράς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

1. Όταν ένα προϊόν εισάγεται στο έδαφος ενός εκ των µερών σε αυξηµένες ποσότητες ή µε 

όρους που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµία στους εθνικούς παραγωγούς οµοειδών ή 

άµεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Κοινότητα ή η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν, ανάλογα µε την 

περίπτωση, µπορεί να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε τις ακόλουθες διαδικασίες και 

προϋποθέσεις. 
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2. Πριν ληφθεί οποιοδήποτε µέτρο ή, για τις περιπτώσεις που καλύπτει η παράγραφος 4, αµέσως 

µετά τη λήψη των µέτρων, η Κοινότητα ή η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν, ανάλογα µε την 

περίπτωση, παρέχει στο Συµβούλιο Συνεργασίας όλες τις σχετικές πληροφορίες που µπορούν να 

συµβάλλουν στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα µέρη, όπως προβλέπεται στον τίτλο ΧΙ. 

 

3. Αν, στο τέλος των διαβουλεύσεων, τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία εντός 30 ηµερών 

από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε το ζήτηµα στο Συµβούλιο Συνεργασίας, όσον αφορά τα 

µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης, το µέρος που ζήτησε να γίνουν διαβουλεύσεις είναι 

ελεύθερο να περιορίσει τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στο βαθµό και για το χρονικό 

διάστηµα που είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή την επανόρθωση της ζηµίας, ή να λάβει άλλα 

κατάλληλα µέτρα. 

 

4. Σε κρίσιµες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση ενδέχεται να προκαλέσει 

ζηµίες που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, τα µέρη έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν 

µέτρα πριν από την έναρξη των διαβουλεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι προτείνονται 

διαβουλεύσεις αµέσως µετά τη λήψη των µέτρων. 

 

5. Κατά την επιλογή των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος άρθρου, τα µέρη 

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

παρούσας συµφωνίας. 

 

6. Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει ούτε επηρεάζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την 

εφαρµογή από ένα µέρος µέτρων αντιντάµπινγκ ή αντισταθµιστικών µέτρων σύµφωνα µε το 

άρθρο VI της ΓΣ∆Ε 1994, τη συµφωνία για την εφαρµογή του άρθρου VΙ της ΓΣ∆Ε 1994, τη 

συµφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα ή τη σχετική εθνική νοµοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

 

Τα µέρη αναλαµβάνουν να προσαρµόσουν τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας για τις µεταξύ τους 

εµπορευµατικές συναλλαγές, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, και ιδίως η κατάσταση που θα 

δηµιουργηθεί µε τη µελλοντική προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν στον ΠΟΕ. Το 

Συµβούλιο Συνεργασίας µπορεί να διατυπώνει συστάσεις στα µέρη σχετικά µε αυτές τις 

προσαρµογές, οι οποίες, εφόσον γίνουν δεκτές, µπορούν να τίθενται σε εφαρµογή δυνάµει συµφωνίας 

µεταξύ των µερών, σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Η παρούσα συµφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισµούς των εισαγωγών, 

εξαγωγών ή διαµετακοµίσεων που επιβάλλουν λόγοι δηµόσιας ηθικής, δηµόσιας τάξεως ή δηµόσιας 

ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των 

φυτών, προστασίας των φυσικών πόρων, των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή 

αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, ούτε 

στους κανονισµούς που αφορούν τον χρυσό και τον άργυρο. Εντούτοις, οι απαγορεύσεις ή οι 

περιορισµοί αυτοί δεν πρέπει να αποτελούν µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκαλυµµένο 

περιορισµό στο εµπόριο µεταξύ των µερών. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

 

Το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 της 

Συνδυασµένης Ονοµατολογίας διέπονται από χωριστή διµερή συµφωνία. Μετά τη λήξη της εν λόγω 

συµφωνίας, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα συµπεριληφθούν στην παρούσα συµφωνία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Το εµπόριο πυρηνικών υλικών διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. Εφόσον είναι απαραίτητο, το εµπόριο πυρηνικών 

υλικών διέπεται από τις διατάξεις ειδικής συµφωνίας, που θα συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 

 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

1. Με την επιφύλαξη των νόµων, όρων και διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος, η 

Κοινότητα και τα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίζουν ότι δεν 

επιβάλλεται καµία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη µεταχείριση των υπηκόων της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν, που διαµένουν και απασχολούνται νοµίµως στο έδαφος κράτους µέλους, όσον αφορά 

τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση µε τους υπηκόους αυτού του 

κράτους µέλους. 

 

2. Με την επιφύλαξη των νόµων, όρων και διαδικασιών, που εφαρµόζονται στο Τατζικιστάν, η 

∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται 

καµία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη µεταχείριση των υπηκόων κράτους µέλους, που διαµένουν και 

απασχολούνται νοµίµως στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, όσον αφορά τους όρους 

εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση µε τους υπηκόους του. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας εξετάζει πιθανές βελτιώσεις των όρων εργασίας για τους επιχειρηµατίες 

σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις των µερών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που περιέχει το 

έγγραφο της διάσκεψης ∆ΑΣΕ της Βόννης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρµογή των άρθρων 17 και 18. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

1. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της παρέχουν, για την εγκατάσταση εταιρειών του 

Τατζικιστάν, όπως ορίζεται στο άρθρο 22, στοιχείο δ), µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν 

που παρέχουν σε εταιρείες τρίτων χωρών. 
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2. Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις που παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ, η Κοινότητα και τα 

κράτη µέλη της παρέχουν στις θυγατρικές εταιρείες των εταιρειών του Τατζικιστάν που είναι 

εγκατεστηµένες στο έδαφός τους µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν σε 

οποιαδήποτε κοινοτική εταιρεία για τις δραστηριότητές της. 

 

3. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της παρέχουν στα υποκαταστήµατα των εταιρειών του 

Τατζικιστάν που είναι εγκατεστηµένες στο έδαφός τους µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από 

αυτήν που παρέχουν στα υποκαταστήµατα των εταιρειών οποιασδήποτε τρίτης χώρας για τις 

δραστηριότητές τους. 

 

4. Η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν χορηγεί, για την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 22, στοιχείο δ), µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις 

εταιρείες του Τατζικιστάν ή στις εταιρείες οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα µε το ποια είναι η 

ευνοϊκότερη. 

 

5. Η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν παρέχει στις θυγατρικές και τα υποκαταστήµατα κοινοτικών 

εταιρειών που εγκαθίστανται στο έδαφός της µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που 

παρέχει στις εταιρείες και υποκαταστήµατα του Τατζικιστάν ή σε εταιρείες και υποκαταστήµατα 

οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα µε το ποια είναι η ευνοϊκότερη, όσον αφορά τις 

δραστηριότητές τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 20 δεν ισχύουν για τις αεροπορικές, τις εσωτερικές πλωτές και τις 

θαλάσσιες µεταφορές. 
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2. Ωστόσο, προκειµένου για δραστηριότητες οι οποίες αναλαµβάνονται από ναυτιλιακές 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των 

συνδυασµένων µεταφορών που περιλαµβάνουν θαλάσσια διαδροµή, κάθε µέρος επιτρέπει στις 

εταιρείες του άλλου µέρους να έχουν εµπορική παρουσία στο έδαφός του µε τη µορφή θυγατρικών 

ή υποκαταστηµάτων, υπό όρους εγκατάστασης και λειτουργίας όχι λιγότερο ευνοϊκούς από 

εκείνους που παρέχονται στις δικές του εταιρείες ή σε θυγατρικές και υποκαταστήµατα εταιρειών 

οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα µε το ποιοι είναι ευνοϊκότεροι. 

 

Αυτές οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά: 

 

α) την προώθηση στην αγορά και τις πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών και συναφών 

υπηρεσιών µε άµεση επαφή µε τους πελάτες, από την προσφορά τιµής µέχρι την τιµολόγηση, 

είτε αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται ή προσφέρονται από τον ίδιο τον φορέα παροχής 

υπηρεσιών είτε από φορείς παροχής υπηρεσιών, µε τους οποίους ο πωλητής υπηρεσιών έχει 

συνάψει µόνιµες επιχειρηµατικές συµφωνίες, 

 

β) την αγορά και τη χρησιµοποίηση για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό των πελατών τους 

(και τη µεταπώληση στους τελευταίους) κάθε υπηρεσίας µεταφορών και συναφών 

υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών εσωτερικών µεταφορών µε οποιοδήποτε 

µέσο, ιδίως των εσωτερικών πλωτών µεταφορών, των οδικών και των σιδηροδροµικών 

µεταφορών, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωµένης υπηρεσίας, 

 

γ) την κατάρτιση τεκµηρίωσης όσον αφορά παραστατικά µεταφοράς, τελωνειακά ή άλλα 

έγγραφα σχετικά µε την καταγωγή και τον χαρακτήρα των µεταφερόµενων εµπορευµάτων, 
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δ) την παροχή εµπορικών πληροφοριών µε οποιονδήποτε τρόπο, µεταξύ άλλων µε 

µηχανογραφηµένα συστήµατα πληροφοριών και ηλεκτρονική διαβίβαση δεδοµένων (µε την 

επιφύλαξη οποιουδήποτε περιορισµού που δεν εισάγει διακρίσεις στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών), 

 

ε) τη σύναψη εµπορικών συµφωνιών, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής στο µετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας και του διορισµού τοπικού προσωπικού (ή, στην περίπτωση 

αλλοδαπού προσωπικού, µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της παρούσας 

συµφωνίας), µε οποιαδήποτε επιτόπου εγκατεστηµένη ναυτιλιακή εταιρεία, 

 

στ) την οργάνωση, για λογαριασµό των εταιρειών, του ελλιµενισµού του σκάφους ή, εφόσον 

απαιτείται, την ανάληψη του φορτίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας: 

 

α) ως «κοινοτική εταιρεία» ή «εταιρεία του Τατζικιστάν», αντίστοιχα, νοείται εταιρεία που έχει 

συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους ή της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, 

αντίστοιχα, και έχει την καταστατική έδρα της, την κεντρική της διοίκηση ή τον κύριο τόπο 

δραστηριοτήτων της στο έδαφος της Κοινότητας ή της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, 

αντίστοιχα. Ωστόσο, αν η εταιρεία έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους 

ή της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν και έχει µόνο την καταστατική έδρα της στο έδαφος της 

Κοινότητας ή της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, θεωρείται κοινοτική εταιρεία ή 

εταιρεία του Τατζικιστάν, εφόσον οι δραστηριότητές της παρουσιάζουν πραγµατικό και 

συνεχή δεσµό µε την οικονοµία ενός από τα κράτη µέλη ή της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, 

αντίστοιχα. 
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β) ως «θυγατρική εταιρεία» νοείται µία εταιρεία επί της οποίας η πρώτη ασκεί ουσιαστικό 

έλεγχο, 

 

γ) ως «υποκατάστηµα» εταιρείας νοείται τόπος δραστηριοτήτων χωρίς ίδια νοµική 

προσωπικότητα, µε εξωτερικά στοιχεία µονιµότητας, όπως η επέκταση µητρικής εταιρείας, 

που διαθέτει διευθύνον προσωπικό και υλικό εξοπλισµό απαραίτητο για τη διαπραγµάτευση 

µε τρίτους έτσι ώστε, αν και αυτοί γνωρίζουν ότι θα υπάρχει, αν χρειασθεί, νοµική σύνδεση 

µε τη µητρική εταιρεία που εδρεύει σε άλλη χώρα, δεν είναι υποχρεωµένοι να έρχονται σε 

άµεση επαφή µε τη µητρική εταιρεία, αλλά µπορούν να συναλλάσσονται µε τον τόπο 

δραστηριοτήτων που αποτελεί επέκτασή της, 

 

δ) ως «εγκατάσταση» νοείται το δικαίωµα των κοινοτικών εταιρειών ή των εταιρειών του 

Τατζικιστάν, κατά την έννοια του στοιχείου α), να αναλαµβάνουν οικονοµικές 

δραστηριότητες µε τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστηµάτων στη 

∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν ή την Κοινότητα, αντίστοιχα, 

 

ε) ως «δραστηριότητες» νοούνται οι οικονοµικές δραστηριότητες, 

 

στ) ως «οικονοµικές δραστηριότητες» νοούνται οι δραστηριότητες βιοµηχανικού, εµπορικού ή 

επαγγελµατικού χαρακτήρα, 
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Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων των συνδυασµένων 

µεταφορών που περιλαµβάνουν θαλάσσια διαδροµή, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του 

κεφαλαίου ΥΙΟΙ καλύπτουν επίσης τους υπηκόους των κρατών µελών ή της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν, που είναι εγκατεστηµένοι εκτός της Κοινότητας ή της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, 

αντίστοιχα, και τις ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες εκτός της Κοινότητας ή της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν και ελέγχονται από υπηκόους κράτους µέλους ή της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν, αντίστοιχα, αν τα σκάφη τους είναι νηολογηµένα σε αυτό το κράτος µέλος ή στη 

∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν νοµοθεσίες τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

1. Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, τα µέρη δεν παρακωλύονται από το να 

λαµβάνουν µέτρα για λόγους εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των επενδυτών, 

των καταθετών, των ασφαλισµένων ή των προσώπων στα οποία ο φορέας παροχής υπηρεσιών 

οφείλει καταπιστευµατικό δικαίωµα, ή για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Όταν τα µέτρα αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρούσας συµφωνίας, τα µέρη δεν µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν για να αποφύγουν τις 

υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρούσα συµφωνία. 

 

2. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν χρησιµοποιείται για να ζητηθεί από ένα µέρος 

να κοινολογήσει πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις και τη λογιστική των επιµέρους πελατών 

ή πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα ή αποκλειστικής εκµετάλλευσης που βρίσκονται στην 

κατοχή των δηµόσιων οργανισµών. 

 

3. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, ως «χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται οι 

δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτηµα III. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

 

Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν θίγουν την εφαρµογή, εκ µέρους ενός από τα µέρη, 

οιουδήποτε µέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειµένου να αποφεύγεται η βάσει των διατάξεων της 

παρούσας συµφωνίας καταστρατήγηση µέτρων όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά 

του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

1. Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, µία κοινοτική εταιρεία ή εταιρεία 

του Τατζικιστάν εγκατεστηµένη στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν ή της Κοινότητας, 

αντίστοιχα, έχει δικαίωµα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε µία από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τα 

υποκαταστήµατά της να απασχολούν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν και της Κοινότητας, αντίστοιχα, 

υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αποτελούν βασικό προσωπικό, 

κατά την έννοια της παραγράφου 2, και απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες ή 

υποκαταστήµατα. Οι άδειες παραµονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν µόνο την 

περίοδο απασχόλησης. 
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2. Το βασικό προσωπικό των προαναφερόµενων εταιρειών, εφεξής «οργανισµών», αποτελείται 

από «άτοµα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς» κατά την έννοια του στοιχείου γ), στις 

ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισµός είναι νοµικό πρόσωπο και ότι τα εν 

λόγω άτοµα έχουν απασχοληθεί από αυτόν ή έχουν συµπράξει µε αυτόν (όχι ως µέτοχοι µε 

πλειοψηφία) για ένα τουλάχιστον έτος αµέσως πριν από τη µεταφορά αυτή: 

 

α) Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισµού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά 

καθήκοντα στην εγκατάσταση και εποπτεύονται ή λαµβάνουν οδηγίες κυρίως από το 

διοικητικό συµβούλιο ή από τους µετόχους της επιχείρησης ή τους οµολόγους τους· στα 

καθήκοντα συµπεριλαµβάνονται: 

 

− η διεύθυνση της εγκατάστασης ή τµήµατος ή υπηρεσίας της εγκατάστασης, 

 

− η επίβλεψη και ο έλεγχος της εργασίας άλλων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν εποπτικές, 

διοικητικές ή τεχνικές αρµοδιότητες, 

 

− η αρµοδιότητα να προσλαµβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή 

την απόλυση προσωπικού, ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το 

προσωπικό. 

 

β) Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισµό και διαθέτουν σπάνιες γνώσεις ουσιαστικής 

σηµασίας για τις υπηρεσίες, τον ερευνητικό εξοπλισµό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση της 

εγκατάστασής του. Η αξιολόγηση αυτών των γνώσεων µπορεί να αφορά, εκτός από τις 

ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση, προσόντα υψηλού επιπέδου για ένα 

είδος εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των προσώπων που ασκούν αναγνωρισµένα επαγγέλµατα. 
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γ) Ως «άτοµο που έχει αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς» νοείται φυσικό πρόσωπο που 

εργάζεται σε οργανισµό στο έδαφος ενός από τα µέρη και έχει µετατεθεί προσωρινά στο 

πλαίσιο της άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας στο έδαφος του άλλου µέρους· ο εν λόγω 

οργανισµός πρέπει να έχει τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων του στο έδαφος ενός µέρους, και 

η µετάθεση πρέπει να γίνεται σε υποκατάστηµα ή θυγατρική εταιρεία αυτού του οργανισµού, 

που ασκεί πράγµατι παρόµοιες οικονοµικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου µέρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

1. Τα µέρη αποφεύγουν κατά το δυνατό τη λήψη µέτρων ή την ανάληψη δραστηριοτήτων που 

καθιστούν τους όρους για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εταιρειών του άλλου µέρους πιο 

περιοριστικούς από τους όρους που ίσχυαν την ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 34· οι καταστάσεις 

στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 34 διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. 

 

3. Με πνεύµα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40, η 

κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν πληροφορεί την Κοινότητα για την πρόθεσή της να 

καταθέσει νέους νόµους ή να θεσπίσει νέους κανονισµούς που µπορούν να καταστήσουν τους 

όρους για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία στο Τατζικιστάν των θυγατρικών εταιρειών και 

υποκαταστηµάτων των κοινοτικών εταιρειών πιο περιοριστικούς από τους όρους που ίσχυαν την 

ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας συµφωνίας. Η Κοινότητα µπορεί να 

ζητήσει από τη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν να της διαβιβάσει τα σχέδια των εν λόγω νόµων ή 

κανονισµών και να αρχίσει διαβουλεύσεις σχετικά µε αυτά. 
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4. Όταν η θέσπιση στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν νέων νόµων ή κανονισµών καθιστά τους 

όρους λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστηµάτων των κοινοτικών εταιρειών που 

εγκαθίστανται στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν πιο περιοριστικούς από τους όρους που ίσχυαν την 

ηµέρα της υπογραφής της παρούσας συµφωνίας, οι εν λόγω νόµοι ή κανονισµοί δεν εφαρµόζονται, 

κατά τα τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης πράξης, στις θυγατρικές εταιρείες και τα 

υποκαταστήµατα που ήταν ήδη εγκατεστηµένα στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν τη στιγµή της 

έναρξης ισχύος της σχετικής πράξης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, τα µέρη αναλαµβάνουν να προβούν στις 

απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν προοδευτικά την παροχή υπηρεσιών εκ µέρους των 

κοινοτικών εταιρειών ή εταιρειών του Τατζικιστάν που είναι εγκατεστηµένες στο έδαφος µέρους 

άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαµβανοµένης υπόψη της ανάπτυξης του τοµέα των 

υπηρεσιών στα δύο µέρη. 

 

2. Το Συµβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρµογή της παραγράφου 1. 

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 10 Abkommenstext griechisch (Normativer Teil)30 von 131



CE/TJ/el 31 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Τα µέρη συνεργάζονται µε σκοπό να αναπτύξουν στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν τοµέα 

υπηρεσιών προσανατολισµένο προς την αγορά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

 

1. Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές, τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να 

εφαρµόζουν στην πράξη την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και στις µεταφορές 

κατά τις εµπορικές συναλλαγές. 

 

α) η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τον κώδικα συµπεριφοράς των οµίλων τακτικών 

γραµµών (Liner Conferences), όπως εφαρµόζονται από καθένα από τα µέρη της παρούσας 

συµφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραµµών εκτός οµίλων είναι ελεύθερες να 

λειτουργούν ανταγωνιστικά προς έναν όµιλο, ενόσω τηρούν την αρχή του θεµιτού 

ανταγωνισµού κατά τις εµπορικές συναλλαγές, 

 

β) τα µέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού ως 

ουσιαστικού στοιχείου του εµπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 

 

2. Κατ’ εφαρµογή των αρχών της παραγράφου 1, τα µέρη: 

 

α) δεν εφαρµόζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, τις διατάξεις για την 

κατανοµή του φορτίου που προβλέπουν οι διµερείς συµφωνίες µεταξύ των κρατών µελών της 

Κοινότητας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
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β) δεν εισάγουν ρήτρες κατανοµής φορτίου σε µελλοντικές διµερείς συµφωνίες µε τρίτες χώρες, 

εκτός εάν, κατ' εξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραµµών ενός από τα µέρη της 

παρούσας συµφωνίας δεν θα είχαν µε άλλο τρόπο την ευκαιρία να εµπορεύονται µε την εν 

λόγω τρίτη χώρα, 

 

γ) απαγορεύουν τις συµφωνίες κατανοµής φορτίου, σε µελλοντικές διµερείς συµφωνίες, όσον 

αφορά το εµπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 

 

δ) καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, όλα τα µονοµερή µέτρα, τα 

διοικητικά, τεχνικά και άλλα εµπόδια που µπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να 

εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των διεθνών θαλάσσιων 

µεταφορών. 

 

3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος χορηγεί, µεταξύ άλλων, για τα πλοία υπηκόων ή εταιρειών του 

άλλου µέρους, µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στα δικά του πλοία, όσον 

αφορά την πρόσβαση σε λιµένες που είναι ανοιχτοί στο διεθνές εµπόριο, τη χρήση υποδοµής και 

βοηθητικών υπηρεσιών των λιµένων, καθώς και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές 

εγκαταστάσεις και την παραχώρηση θέσεων αγκυροβολίας και εγκαταστάσεων φόρτωσης και 

εκφόρτωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

Για να εξασφαλισθεί η συντονισµένη ανάπτυξη των µεταφορών µεταξύ των µερών, ανάλογα µε τις 

εµπορικές τους ανάγκες, οι όροι αµοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και παροχής υπηρεσιών στον 

τοµέα των οδικών, σιδηροδροµικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών και, ενδεχοµένως, 

αεροπορικών µεταφορών, καθορίζονται µε ειδικές συµφωνίες, κατά περίπτωση, τις οποίες 

διαπραγµατεύονται τα µέρη, µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. 

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 10 Abkommenstext griechisch (Normativer Teil)32 von 131



CE/TJ/el 33 

 

ΚEΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη περιορισµών που 

οφείλονται σε λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. 

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρµόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται έστω 

και περιστασιακά µε την άσκηση επίσηµης εξουσίας στο έδαφος των µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν εµποδίζει τα 

µέρη να εφαρµόζουν τη νοµοθεσία και τις ρυθµίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την 

παραµονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την 

παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρµογή της εν λόγω νοµοθεσίας και ρυθµίσεων, 

δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε µέρος από τους όρους 

συγκεκριµένης διάταξης της παρούσας συµφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρµογή του 

άρθρου 31. 
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ΑΡΘΡΟ 33 

 

Οι εταιρείες που ελέγχονται από κοινού από εταιρείες του Τατζικιστάν και κοινοτικές εταιρείες και 

ανήκουν αποκλειστικά σε αυτές επωφελούνται επίσης από τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ 

και ΙV. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

 

Αρχής γενοµένης από την ηµέρα που προηγείται κατά ένα µήνα της ηµεροµηνίας ενάρξεως ισχύος 

των σχετικών υποχρεώσεων της γενικής συµφωνίας για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών 

(GATS), η µεταχείριση που παρέχεται από κάθε µέρος στο άλλο όσον αφορά τους τοµείς ή τα 

µέτρα που καλύπτονται από την GATS, δεν είναι σε καµία περίπτωση ευνοϊκότερη από αυτή που 

παρέχεται από το εν λόγω πρώτο µέρος δυνάµει των διατάξεων της GATS για κάθε τοµέα, 

υποτοµέα και τρόπο παροχής υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

Για τους σκοπούς των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, δεν λαµβάνεται υπόψη η µεταχείριση που παρέχουν 

η Κοινότητα, τα κράτη µέλη της ή η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν βάσει των υποχρεώσεων που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των συµφωνιών οικονοµικής ολοκλήρωσης σύµφωνα µε τις αρχές 

του άρθρου V της GΑΤS. 
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ΑΡΘΡΟ 36 

 

1. Η µεταχείριση του µάλλον ευνοουµένου κράτους που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του παρόντος τίτλου δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν ή θα παράσχουν στο 

µέλλον τα µέρη βάσει συµφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή άλλων φορολογικών 

ρυθµίσεων. 

 

2. Καµία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερµηνεύεται κατά τρόπο ώστε να εµποδίζει την 

υιοθέτηση ή την επιβολή της εφαρµογής µέτρων που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή 

ή φοροαποφυγή µε βάση τις φορολογικές διατάξεις των συµφωνιών για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας, άλλων φορολογικών ρυθµίσεων, ή την εθνική φορολογική νοµοθεσία. 

 

3. Καµία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερµηνεύεται κατά τρόπο ώστε να εµποδίζει τα κράτη 

µέλη ή τη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν, κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της 

φορολογικής νοµοθεσίας τους, να διαχωρίζουν τους φορολογουµένους που δεν ευρίσκονται σε 

πανοµοιότυπες καταστάσεις, ιδίως όσον αφορά τον τόπο διαµονής τους. 
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ΑΡΘΡΟ 37 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, καµία διάταξη των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV δεν ερµηνεύεται ως 

επιτρέπουσα: 

 

− στους υπηκόους των κρατών µελών ή της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, να 

εισέρχονται ή να παραµένουν στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν ή της 

Κοινότητας, αντίστοιχα, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, και ιδίως ως µέτοχοι ή εταίροι, ως 

διευθυντές ή υπάλληλοι εταιρείας ή ως προµηθευτές ή αποδέκτες υπηρεσιών, 

 

− στις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήµατα εταιρειών του Τατζικιστάν να απασχολούν ή 

να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν στο έδαφος της 

Κοινότητας, 

 

− στις θυγατρικές του Τατζικιστάν ή υποκαταστήµατα κοινοτικών εταιρειών να απασχολούν ή 

να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι των κρατών µελών στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας 

του Τατζικιστάν, 

 

− στις εταιρείες του Τατζικιστάν ή κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήµατα εταιρειών του 

Τατζικιστάν να αποσπούν, µε βάση προσωρινές συµβάσεις εργασίας, υπηκόους του 

Τατζικιστάν για να εργασθούν για λογαριασµό και υπό τον έλεγχο άλλων προσώπων, 

 

− στις κοινοτικές εταιρείες ή τις θυγατρικές ή υποκαταστήµατα κοινοτικών εταιριών του 

Τατζικιστάν να αποσπούν, µε βάση προσωρινές συµβάσεις εργασίας, εργαζοµένους που είναι 

υπήκοοι των κρατών µελών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

 

1. Τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα µετατρέψιµο νόµισµα, 

όλες τις πληρωµές τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωµών, µεταξύ των κατοίκων της 

Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, που αφορούν την κυκλοφορία εµπορευµάτων, 

υπηρεσιών ή προσώπων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασµού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωµών, από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων 

που αφορούν τις άµεσες επενδύσεις σε εταιρείες, οι οποίες συνιστώνται σύµφωνα µε το δίκαιο της 

χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

κεφαλαίου ΙΙ, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισµό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και 

όλων των κερδών που απορρέουν από αυτές. 

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 5, από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας συµφωνίας, δεν εισάγονται νέοι συναλλαγµατικοί περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων 

και τις σχετικές τρέχουσες πληρωµές µεταξύ των κατοίκων της Κοινότητας και του Τατζικιστάν, 

ούτε καθίστανται πιο περιοριστικοί οι υφιστάµενοι διακανονισµοί. 
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4. Τα µέρη πραγµατοποιούν µεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία 

κεφαλαίων άλλων από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 µεταξύ της Κοινότητας και της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, προκειµένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

5. Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έως ότου επιτευχθεί πλήρης 

µετατρεψιµότητα του νοµίσµατος του Τατζικιστάν κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ της 

συµφωνίας του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν δύναται, 

σε εξαιρετικές περιστάσεις, να εφαρµόζει συναλλαγµατικούς περιορισµούς για τη χορήγηση ή 

ανάληψη βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων πιστώσεων, στο βαθµό που οι περιορισµοί αυτοί 

εφαρµόζονται στο Τατζικιστάν για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και επιτρέπονται από τη θέση 

της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν στο ∆ΝΤ. Η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν εφαρµόζει τους 

περιορισµούς αυτούς έτσι ώστε να µην επιβάλλονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το 

δυνατό λιγότερο η παρούσα συµφωνία. Η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν ενηµερώνει ταχέως το 

Συµβούλιο Συνεργασίας σχετικά µε τη θέσπιση αυτών των µέτρων και τις τυχόν τροποποιήσεις που 

επιφέρονται σ’ αυτά. 

 

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κίνηση 

κεφαλαίων µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν προκαλεί, ή ενδέχεται να 

προκαλέσει, σοβαρές δυσχέρειες στη διαχείριση της συναλλαγµατικής πολιτικής ή της 

νοµισµατικής πολιτικής στην Κοινότητα ή το Τατζικιστάν, η Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία του 

Τατζικιστάν, αντίστοιχα, µπορούν να λαµβάνουν µέτρα διασφάλισης όσον αφορά την µεταξύ τους 

κίνηση κεφαλαίων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, εφόσον τα µέτρα αυτά είναι 

απολύτως αναγκαία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Παραρτήµατος IV, η ∆ηµοκρατία 

του Τατζικιστάν εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής, 

βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας ώστε, µέχρι το τέλος του πέµπτου έτους από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας συµφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόµοιο µε εκείνο που ισχύει 

στην Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων ανάλογων µέσων επιβολής της εφαρµογής αυτών των 

δικαιωµάτων.  

 

2. Μέχρι το τέλος του πέµπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, η 

∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν θα προσχωρήσει στις πολυµερείς συµβάσεις δικαιωµάτων 

πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV 

παράγραφος 1, στις οποίες συµµετέχουν τα κράτη µέλη, ή που εφαρµόζονται de facto από τα κράτη 

µέλη, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω συµβάσεων. Όπου είναι δυνατόν, η 

Κοινότητα παρέχει στήριξη για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

 

1. Τα µέρη αναγνωρίζουν ότι σηµαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση των οικονοµικών 

δεσµών µεταξύ της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν και της Κοινότητας είναι η προσέγγιση της 

ισχύουσας και µελλοντικής νοµοθεσίας της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν µε τη νοµοθεσία της 

Κοινότητας. Η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να 

εξασφαλίσει ότι η νοµοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συµβατή µε την κοινοτική νοµοθεσία. 

 

2. Η προσέγγιση των νοµοθεσιών αφορά ειδικότερα τους ακόλουθους τοµείς : τελωνειακό 

δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο τραπεζών και λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, λογιστική και 

φορολογία εταιρειών, πνευµατική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας, 

κανόνες ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων συναφών θεµάτων και πρακτικών που επηρεάζουν 

το εµπόριο, δηµόσιες συµβάσεις, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων 

και προφυλάξεως των φυτών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του καταναλωτή, έµµεση 

φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, νοµοθεσία και κανονισµούς για την πυρηνική 

ενέργεια, µεταφορές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 

3. Η Κοινότητα παρέχει στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή 

των µέτρων αυτών, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν : 

 

− την ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων, 
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– την έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ειδικότερα για τη σχετική νοµοθεσία, 

 

− τη διοργάνωση σεµιναρίων, 

 

− την εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας, 

 

− ενίσχυση για τη µετάφραση της κοινοτικής νοµοθεσίας στους σχετικούς τοµείς. 

 

4. Τα µέρη συµφωνούν να εξετάσουν τους τρόπους εφαρµογής των κατ’ ιδίαν νόµων περί 

ανταγωνισµού σε συντονισµένη βάση, στις περιπτώσεις που επηρεάζεται το µεταξύ τους εµπόριο. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

1. Η Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν θεσπίζουν οικονοµική συνεργασία µε στόχο 

να συµβάλλουν στη διαδικασία οικονοµικής µεταρρύθµισης και ανάκαµψης, καθώς και στην 

αειφόρο ανάπτυξη της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τους 

σηµερινούς οικονοµικούς δεσµούς, προς όφελος των µερών. 
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2. ∆ιαµορφώνονται πολιτικές και άλλα µέτρα που αποσκοπούν στην οικονοµική και κοινωνική 

µεταρρύθµιση και στην αναδιάρθρωση του οικονοµικού συστήµατος της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν µε γνώµονα τις απαιτήσεις της βιώσιµης και αρµονικής κοινωνικής ανάπτυξης· οι 

πολιτικές αυτές πρέπει να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τα θέµατα περιβάλλοντος και καταπολέµησης 

της φτώχειας. 

 

3. Για τον σκοπό αυτό, η συνεργασία θα εστιάζεται, ιδίως, στην οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων (η οποία 

περιλαµβάνει ιδιωτικοποιήσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών), στη 

γεωργία και τα είδη διατροφής (συµπεριλαµβανοµένης της επισιτιστικής ασφάλειας), στην ενέργεια 

(συµπεριλαµβανοµένης της υδροηλεκτρικής ενέργειας), στη διαχείριση του ύδατος και στην 

ασφάλεια κατά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, στην υγεία και την 

καταπολέµηση της φτώχειας, στις µεταφορές, στις ταχυδροµικές υπηρεσίες, στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες, στον τουρισµό, στην προστασία του περιβάλλοντος, στις διασυνοριακές 

δραστηριότητες και στην περιφερειακή συνεργασία. 

 

4. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται σε µέτρα που ευνοούν το οικονοµικό δυναµικό της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν και την περιφερειακή συνεργασία. 

 

5. Ενδεχοµένως, η Κοινότητα µπορεί να υποστηρίζει µε τεχνική βοήθεια την οικονοµική 

συνεργασία και άλλες µορφές συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα συµφωνία, λαµβανοµένων 

υπόψη του κοινοτικού κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την τεχνική βοήθεια προς τα 

Ανεξάρτητα Κράτη, των προτεραιοτήτων που συµφωνούνται στο ενδεικτικό πρόγραµµα σχετικά µε 

την τεχνική βοήθεια της Κοινότητας προς την Kεντρική Ασία και την εφαρµογή της στη 

∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν καθώς και των καθορισµένων διαδικασιών της για τον συντονισµό 

και την εφαρµογή. Η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν µπορεί επίσης να επωφελείται από άλλα 

κοινοτικά προγράµµατα σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς που έχει εκδώσει το Συµβούλιο.  
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ΑΡΘΡΟ 42 

 

Συνεργασία στον τοµέα των εµπορευµατικών συναλλαγών και των υπηρεσιών 

 

Τα µέρη συνεργάζονται προκειµένου να διασφαλίζεται ότι το διεθνές εµπόριο της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν διενεργείται σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ. Η Κοινότητα παρέχει στη ∆ηµοκρατία 

του Τατζικιστάν τεχνική βοήθεια για τον σκοπό αυτό. 

 

Αυτή η συνεργασία περιλαµβάνει ειδικά θέµατα που συνδέονται άµεσα µε τη διευκόλυνση των 

συναλλαγών, µε σκοπό ιδίως να ενισχυθεί η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν να εναρµονίσει τις 

νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις της µε τους κανόνες του ΠΟΕ, ούτως ώστε να πληροί, το 

συντοµότερο δυνατόν, τις προϋποθέσεις προσχώρησής της σ’ αυτό τον οργανισµό. Στα ανωτέρω 

περιλαµβάνονται : 

 

− η χάραξη πολιτικής για το εµπόριο και θέµατα του εµπορίου, ιδίως τις πληρωµές και τους 

µηχανισµούς συµψηφισµού, 

 

− η διαµόρφωση της σχετικής νοµοθεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 43 

 

Βιοµηχανική συνεργασία 

 

1. Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής : 

 

– την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ των οικονοµικών φορέων αµφοτέρων των 

µερών, καθώς και µεταξύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, 

 

– τη συµµετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν να 

αναδιαρθρώσει τη βιοµηχανία της, 

 

– τη βελτίωση της διαχείρισης, 

 

– τη βελτίωση της ποιότητας και την προσαρµογή των βιοµηχανικών προϊόντων στα διεθνή 

πρότυπα, 

 

– την ανάπτυξη αποτελεσµατικού δυναµικού παραγωγής και επεξεργασίας πρώτων υλών, 

 

– την ανάπτυξη κατάλληλων εµπορικών κανόνων και πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένης της 

εµπορίας των προϊόντων, 

 

– την προστασία του περιβάλλοντος, 

 

– τις µετατροπές στην αµυντική βιοµηχανία, 

 

– την κατάρτιση του προσωπικού. 
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2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την επιβολή της εφαρµογής των 

κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

Προώθηση και προστασία των επενδύσεων 

 

1. Σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εξουσίες και αρµοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών 

µελών της, η συνεργασία αποβλέπει στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις εθνικές και ξένες, 

ιδιωτικές επενδύσεις, ειδικότερα µε τη διευκόλυνση της προστασίας των επενδύσεων, τη µεταφορά 

κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές δυνατότητες. 

 

2. Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή επιδιώκει : 

 

– να συναφθούν, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, συµφωνίες µεταξύ των κρατών µελών και της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν για την αποφυγή διπλής φορολογίας, 

 

– να δηµιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες που θα προσελκύσουν ξένες επενδύσεις στην 

οικονοµία του Τατζικιστάν, 

 

– να θεσπισθούν σταθεροί και κατάλληλοι νόµοι και όροι για τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες, και να ανταλλάσσονται πληροφορίες για τη νοµοθεσία, τους κανονισµούς 

και τις διοικητικές πρακτικές στον τοµέα των επενδύσεων, 

 

– να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά µε τις επενδυτικές δυνατότητες υπό µορφή, µεταξύ 

άλλων, εµπορικών εκθέσεων, πανηγύρεων, εβδοµάδων εµπορικού χαρακτήρα και άλλων 

εκδηλώσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 45 

 

∆ηµόσιες συµβάσεις 

 

Τα µέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν συνθήκες ανοικτές και ανταγωνιστικές για την ανάθεση 

συµβάσεων αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως µε την προκήρυξη διαγωνισµών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

 

Συνεργασία στον τοµέα των προτύπων και της εξακρίβωσης της συµµόρφωσης 

 

1. Τα µέρη συνεργάζονται για να ευνοήσουν την ευθυγράµµιση µε τα κριτήρια, τις αρχές και τις 

κατευθύνσεις που συµφωνούνται διεθνώς στον τοµέα της µετρολογίας, των προτύπων και της 

εξακρίβωσης της συµµόρφωσης, να διευκολύνουν την αµοιβαία αναγνώριση στον τοµέα της 

εξακρίβωσης της συµµόρφωσης, καθώς και για να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων του 

Τατζικιστάν. 
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2. Για τον σκοπό αυτό, τα µέρη επιδιώκουν να συνεργάζονται σε έργα τεχνικής βοήθειας για : 

 

– να προωθήσουν την κατάλληλη συνεργασία µε τους οργανισµούς και τα ιδρύµατα που 

ειδικεύονται σ’ αυτούς τους τοµείς, 

 

– να προωθήσουν τη χρησιµοποίηση των κοινοτικών τεχνικών κανονισµών και την εφαρµογή 

ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών εξακρίβωσης της συµµόρφωσης, 

 

– να καταστήσουν κοινή την πείρα και τις τεχνικές πληροφορίες στον τοµέα της διαχείρισης 

της ποιότητας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

 

Μεταλλευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες 

 

1. Τα µέρη επιδιώκουν την αύξηση των επενδύσεων και του εµπορίου στους τοµείς των 

µεταλλευτικών προϊόντων και των πρώτων υλών, συµπεριλαµβανοµένων των µη σιδηρούχων 

µετάλλων. 

 

2. Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τοµείς : 

 

– ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξελίξεις του µεταλλευτικού τοµέα και του τοµέα των µη 

σιδηρούχων µετάλλων, 

 

– καθιέρωση νοµικού πλαισίου για τη συνεργασία, 
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− εµπορικά θέµατα, 

 

− θέσπιση και εφαρµογή νοµοθεσίας περιβάλλοντος, 

 

− κατάρτιση, 

 

− ασφάλεια στη µεταλλευτική βιοµηχανία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48 

 

Συνεργασία στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας 

 

1. Τα µέρη προωθούν τη συνεργασία στην επιστηµονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 

(RTD) για µη στρατιωτικούς σκοπούς µε βάση το κριτήριο του αµοιβαίου συµφέροντος, 

λαµβάνοντας υπόψη τους διαθέσιµους πόρους, την κατάλληλη πρόσβαση στα αντίστοιχα 

προγράµµατά τους και µε την επιφύλαξη κατάλληλου επιπέδου αποτελεσµατικής προστασίας των 

δικαιωµάτων πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας (IPR). 

 

2. Η συνεργασία στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας καλύπτει : 

 

− την ανταλλαγή επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών, 

 

− τις κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (RTD), 

 

− τις δραστηριότητες που συνδέονται µε την κατάρτιση και τα προγράµµατα κινητικότητας 

επιστηµόνων, ερευνητών και τεχνικών και των δύο µερών που ασχολούνται µε την έρευνα 

και την τεχνολογική ανάπτυξη (RTD). 
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Οσάκις η εν λόγω συνεργασία λαµβάνει τη µορφή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και/ή κατάρτισης, 

πρέπει να διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49. 

 

Τα µέρη µπορούν να ξεκινήσουν, µε κοινή συµφωνία, άλλες µορφές συνεργασίας στον τοµέα της 

επιστήµης και της τεχνολογίας. 

 

Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον 

επαγγελµατικό αναπροσανατολισµό των επιστηµόνων, των µηχανικών, των ερευνητών και των 

τεχνικών οι οποίοι συµµετέχουν ή έχουν συµµετάσχει στην έρευνα και/ή την παραγωγή όπλων 

µαζικής καταστροφής. 

 

3. Η συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις ειδικές 

συµφωνίες που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων και συνάπτονται σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες κάθε µέρους και περιέχουν, µεταξύ άλλων, κατάλληλες διατάξεις όσον αφορά τα 

δικαιώµατα πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας (IPR). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 49 

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

1. Τα µέρη συνεργάζονται µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της 

επαγγελµατικής εξειδίκευσης στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τοµέα. 
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2. Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τοµείς: 

 

− τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων ανωτάτης εκπαίδευσης και κατάρτισης της ∆ηµοκρατίας 

του Τατζικιστάν, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος αναγνώρισης των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των διπλωµάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

 

− την κατάρτιση στελεχών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και των δηµοσίων 

υπαλλήλων, ιδιαίτερα σε τοµείς προτεραιότητας οι οποίοι πρέπει να καθορισθούν, 

 

− τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και µεταξύ των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων και επιχειρήσεων, 

 

− την κινητικότητα των εκπαιδευτικών, σπουδαστών, διοικητικών στελεχών, νέων επιστηµόνων 

και ερευνητών, και εν γένει των νέων, 

 

− την προώθηση της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύµατα, 

 

− τη διδασκαλία των κοινοτικών γλωσσών, 

 

− τη µεταπτυχιακή κατάρτιση διερµηνέων συνεδρίων, 

 

− την κατάρτιση δηµοσιογράφων, 

 

− την κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού. 

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 10 Abkommenstext griechisch (Normativer Teil)50 von 131



CE/TJ/el 51 

 

3. Κάθε µέρος µπορεί, ενδεχοµένως, να συµµετάσχει, σύµφωνα µε τις δικές του διαδικασίες, 

στα αντίστοιχα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης του άλλου µέρους· οσάκις ενδείκνυται, 

θα καθορισθούν, ενδεχοµένως, θεσµικά πλαίσια και προγράµµατα συνεργασίας µέσω της 

συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν στο πρόγραµµα TEMPUS της Κοινότητας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

 

Γεωργία και βιοµηχανία µεταποίησης γεωργικών προϊόντων 

 

Ο σκοπός της συνεργασίας στον τοµέα αυτό είναι να συνεχισθεί η αγροτική µεταρρύθµιση και η 

µεταρρύθµιση των γεωργικών διαρθρώσεων, ο εκσυγχρονισµός, η ιδιωτικοποίηση και η 

αναδιάρθρωση του γεωργικού τοµέα, της κτηνοτροφίας, της βιοµηχανίας µεταποίησης γεωργικών 

προϊόντων και του τοµέα υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, η ανάπτυξη της εγχώριας και 

ξένης αγοράς για τα προϊόντα του Τατζικιστάν, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του 

περιβάλλοντος, λαµβανοµένης υπόψη της αναγκαιότητας βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας και 

ανάπτυξης των γεωργοβιοµηχανιών, της µεταποίησης και της διανοµής των γεωργικών προϊόντων. 

Τα µέρη επιδιώκουν επίσης τη σταδιακή προσέγγιση των προτύπων του Τατζικιστάν µε τους 

κοινοτικούς τεχνικούς κανονισµούς σχετικά µε τα βιοµηχανικά και γεωργικά προϊόντα διατροφής, 

συµπεριλαµβανοµένων των υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών προτύπων. 
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ΑΡΘΡΟ 51 

 

Ενέργεια 

 

1. Η συνεργασία διέπεται από τις αρχές της οικονοµίας αγοράς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη 

Ενέργειας, στα πλαίσια της προοδευτικής ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας της Ευρώπης. 

 

2. Η συνεργασία εστιάζεται, µεταξύ άλλων, στη χάραξη και ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής. 

Συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθοι τοµείς: 

 

− βελτίωση της διαχείρισης και των κανονισµών του τοµέα της ενέργειας σύµφωνα µε τις αρχές 

οικονοµίας αγοράς, 

 

− βελτίωση του εφοδιασµού σε ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας κατά τον 

εφοδιασµό, κατά τρόπο οικονοµικά και περιβαλλοντικά ορθολογικό, 

 

− προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και την εφαρµογή του 

Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά 

περιβαλλοντικά ζητήµατα, 

 

− εκσυγχρονισµό της ενεργειακής υποδοµής, 

 

− βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών για την παροχή και την τελική χρησιµοποίηση όλων 

των µορφών ενέργειας, 
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− διαχείριση και τεχνική κατάρτιση στον ενεργειακό τοµέα, 

 

− µεταφορά και διαµετακόµιση ενεργειακών υλικών και προϊόντων, 

 

− θέσπιση σειράς θεσµικών, νοµικών, φορολογικών και άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται 

για να ενθαρρυνθεί η αύξηση του εµπορίου και των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας, 

 

− ανάπτυξη υδροηλεκτρικών και άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

 

3. Τα µέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της ενέργειας 

που αφορούν, ιδίως, την παραγωγή ενεργειακών πόρων και την κατασκευή και ανακαίνιση 

πετρελαιαγωγών και αγωγών φυσικού αερίου ή άλλων µέσων µεταφοράς ενεργειακών προϊόντων. 

Τα µέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συνεργασία για επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας 

και στις σχετικές ρυθµίσεις. Τα µέρη συνεργάζονται µε σκοπό την όσο το δυνατόν 

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των διατάξεων του τίτλου IV και του άρθρου 44, όσον αφορά τις 

επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα. 
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ΑΡΘΡΟ 52 

 

Περιβάλλον και υγεία 

 

1. Με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και τις δηλώσεις της διάσκεψης της Λουκέρνης, 

του Απριλίου 1993, και της διάσκεψης της Σόφιας, του Οκτωβρίου 1995, και λαµβάνοντας υπόψη 

τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 19, καθώς και το Πρωτόκολλο για τον 

Χάρτη Ενέργειας που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και τα συναφή περιβαλλοντικά ζητήµατα, τα 

µέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τοµέα του περιβάλλοντος και της 

υγείας του ανθρώπου. 

 

2. Η συνεργασία έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέµηση κάθε µορφής 

ρύπανσης, και ιδίως: 

 

− την αποτελεσµατική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης και την αξιολόγηση του 

περιβάλλοντος· συστήµατα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, 

 

− την καταπολέµηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και 

των υδάτων, 

 

− την αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων, 

 

− τη βιώσιµη, αποτελεσµατική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και χρησιµοποίηση 

ενέργειας, 

 

− την ασφάλεια των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, 
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− την ταξινόµηση και ασφαλή χρησιµοποίηση των χηµικών ουσιών, 

 

− την ποιότητα των υδάτων, 

 

− τη µείωση, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, την εφαρµογή, όταν 

υπογραφεί, της Σύµβασης της Βασιλείας, 

 

− τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας, τη διάβρωση των εδαφών, τη χηµική ρύπανση, 

 

− την προστασία των δασών, 

 

− τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των προστατευόµενων περιοχών και τη βιώσιµη 

χρησιµοποίηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων, 

 

− το χωροταξικό σχεδιασµό, συµπεριλαµβανοµένων των δοµικών κατασκευών και του 

πολεοδοµικού σχεδιασµού, 

 

− τη χρήση οικονοµικών και φορολογικών µέσων, 

 

− τις κλιµατολογικές µεταβολές σε παγκόσµια κλίµακα, 

 

− την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος, 

 

− την εφαρµογή, όταν υπογραφεί, της Σύµβασης Espoo για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. 
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3. Στις µορφές συνεργασίας περιλαµβάνονται τα εξής: 

 

− προγραµµατισµός για τη διαχείριση των καταστροφών και άλλων καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης, 

 

− ανταλλαγές πληροφοριών και εµπειρογνωµόνων, µεταξύ άλλων, όσον αφορά τη µεταφορά 

καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή και περιβαλλοντικώς ορθή χρήση της βιοτεχνολογίας, 

 

− κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, 

 

− την προσέγγιση των νοµοθεσιών προς τα κοινοτικά πρότυπα, 

 

− τη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, και σε διεθνές επίπεδο, 

 

− την ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά πλανητικά και κλιµατολογικά προβλήµατα και 

την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, 

 

− µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

4. Τα µέρη επιδιώκουν την ανάπτυξη της συνεργασίας τους σχετικά µε την υγεία του ανθρώπου, 

ιδίως µέσω τεχνικής βοήθειας για την πρόληψη και την καταπολέµηση των µεταδοτικών ασθενειών 

και την προστασία της µητέρας και του παιδιού. 
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ΑΡΘΡΟ 53 

 

Μεταφορές 

 

Τα µέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τοµέα των µεταφορών. 

 

Η συνεργασία αυτή αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό των 

συστηµάτων και δικτύων µεταφορών της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, στην ανάπτυξη και 

εξασφάλιση, ενδεχοµένως, της συµβατότητας των συστηµάτων µεταφορών για την επίτευξη 

περισσότερο ολοκληρωµένου συστήµατος µεταφορών, στον καθορισµό και την επεξεργασία σχεδίων 

προτεραιότητας και στην επιδίωξη της προσέλκυσης επενδύσεων για την υλοποίησή τους.  

 

Η συνεργασία περιλαµβάνει τα εξής: 

 

− τον εκσυγχρονισµό της διαχείρισης και της λειτουργίας των οδικών µεταφορών, των 

σιδηροδρόµων και των αερολιµένων, 

 

− τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των οδικών, σιδηροδροµικών, αερολιµενικών και 

εσωτερικών πλωτών υποδοµών, καθώς και των βοηθηµάτων ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας, 

και τον εκσυγχρονισµό των κυριότερων αξόνων κοινού ενδιαφέροντος και των διευρωπαϊκών 

συνδέσεων για τους εν λόγω τρόπους µεταφοράς, ιδίως εκείνους που σχετίζονται µε το σχέδιο 

TRACECA, 

 

− την προώθηση και ανάπτυξη των πολλαπλών συνδυασµένων µεταφορών, 

 

− την προώθηση κοινών προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης, 
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− την προετοιµασία του νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρµογή 

της πολιτικής µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένης της ιδιωτικοποίησης των µεταφορών. 

 

− την απλούστευση των διατυπώσεων για κάθε είδους µεταφορά στην περιοχή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 54 

 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδροµικές υπηρεσίες 

 

Στα πλαίσια των αντιστοίχων εξουσιών και αρµοδιοτήτων τους, τα µέρη επεκτείνουν και ενισχύουν 

τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τοµείς: 

 

− τον καθορισµό πολιτικών και κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, 

 

− τη διατύπωση των αρχών πολιτικής τιµολόγησης και εµπορίας στους τοµείς των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, 

 

− τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ιδίως όσον αφορά τα ευρωπαϊκά τεχνικά 

πρότυπα και συστήµατα πιστοποίησης, 

 

− την ενθάρρυνση αναπτυξιακών έργων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

ταχυδροµικών υπηρεσιών και την προσέλκυση επενδύσεων, 
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− τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, µεταξύ άλλων, µε την ελευθέρωση των 

δραστηριοτήτων των υποτοµέων, 

 

− την προώθηση της εφαρµογής προηγµένων τεχνολογιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, κυρίως όσον αφορά την ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων, 

 

− την ενίσχυση της διαχείρισης των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη 

βελτιστοποίησή τους, 

 

− την ανάπτυξη κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και ταχυδροµικών υπηρεσιών, καθώς και για τη χρησιµοποίηση του φάσµατος 

ραδιοσυχνοτήτων, 

 

− την ενίσχυση της κατάρτισης για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και 

ταχυδροµικών υπηρεσιών υπό συνθήκες οικονοµίας αγοράς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 55 

 

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και φορολογικοί θεσµοί 

 

1. Στόχος της συνεργασίας στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ιδίως να 

διευκολύνει την ένταξη της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν στα διεθνώς αποδεκτά συστήµατα 

αµοιβαίων διακανονισµών. Τεχνική βοήθεια παρέχεται για: 

 

− τη δηµιουργία χρηµατιστηρίου αξιών και αγοράς κινητών αξιών, 
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− την ανάπτυξη των τραπεζικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη κοινής αγοράς πιστωτικών πόρων, 

και την ένταξη της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν στο διεθνώς αποδεκτό σύστηµα αµοιβαίων 

διακανονισµών, 

 

− την ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, που θα δηµιουργήσουν, µεταξύ άλλων, ευνοϊκό 

πλαίσιο για τη συµµετοχή των κοινοτικών εταιρειών στη δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων 

στον ασφαλιστικό τοµέα της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, καθώς και την ανάπτυξη των 

ασφαλίσεων για τις εξαγωγικές πιστώσεις. 

 

Η συνεργασία αυτή συµβάλει ιδίως στην ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ των µερών στον τοµέα των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 

2. Τα µέρη συνεργάζονται για την ανάπτυξη φορολογικού συστήµατος και φορολογικών 

θεσµών στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν. Η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εµπειριών στο φορολογικό τοµέα και την εκπαίδευση του προσωπικού που 

εµπλέκεται στη χάραξη και την υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής. 
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ΑΡΘΡΟ 56 

 

Αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων 

 

Αναγνωρίζοντας ότι η ιδιωτικοποίηση έχει θεµελιώδη σηµασία για τη βιώσιµη οικονοµική 

ανάκαµψη, τα µέρη συµφωνούν να συνεργάζονται για την ανάπτυξη του αναγκαίου θεσµικού, 

νοµικού και µεθοδολογικού πλαισίου. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην οµαλότητα και τη διαφάνεια 

της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών και στην ανάλογη 

κατάρτιση σε θέµατα πολιτικής επενδύσεων.  

 

Η τεχνική βοήθεια εστιάζεται, µεταξύ άλλων, στα εξής: 

 

− περαιτέρω ανάπτυξη θεσµικού πλαισίου στο πλαίσιο της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν, για να βοηθηθεί ο καθορισµός και η διαχείριση της διαδικασίας 

ιδιωτικοποίησης, 

 

− περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας 

του Τατζικιστάν, συµπεριλαµβανοµένου του νοµοθετικού πλαισίου, και των µηχανισµών 

υλοποίησης, 

 

− προώθηση του πνεύµατος της οικονοµίας αγοράς σε ό,τι αφορά τη χρήση της γης και την 

επικαρπία, 

 

− αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που δεν είναι ακόµη έτοιµες για ιδιωτικοποίηση, 

 

− ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

 

− ανάπτυξη επενδυτικών κεφαλαίων, 
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Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να συµβάλει στην προώθηση των κοινοτικών επενδύσεων στη 

∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 57 

 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

 

1. Τα µέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τοµέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του 

χωροταξικού σχεδιασµού. 

 

2. Για τον σκοπό αυτό, τα µέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή και τη χωροταξική πολιτική, 

καθώς και τις µεθόδους διαµόρφωσης των περιφερειακών πολιτικών µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

ανάπτυξη των µειονεκτουσών περιοχών. 

 

Επίσης, ενθαρρύνουν τις άµεσες επαφές µεταξύ των αντίστοιχων περιφερειακών και δηµόσιων 

οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για τον προγραµµατισµό της περιφερειακής ανάπτυξης µε σκοπό, 

µεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα µέσα προώθησης της περιφερειακής 

ανάπτυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 58 

 

Συνεργασία στον κοινωνικό τοµέα 

 

1. Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τα µέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία τους µε 

σκοπό τη βελτίωση, µεταξύ άλλων, της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων. 

 

Η συνεργασία περιλαµβάνει τα εξής: 

 

− την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέµατα υγείας και ασφάλειας, µε ιδιαίτερη προσοχή στους 

τοµείς δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, 

 

− την ανάπτυξη και προώθηση προληπτικών µέτρων για την καταπολέµηση των 

επαγγελµατικών ασθενειών και άλλων συναφών παθήσεων, 

 

− την πρόληψη των κυριότερων κινδύνων ατυχηµάτων και τη διαχείριση των τοξικών χηµικών 

ουσιών, 

 

− την έρευνα για την ανάπτυξη της πληροφόρησης και της κατανόησης των θεµάτων 

περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. 

 

2. Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία περιλαµβάνει κυρίως τεχνική βοήθεια για: 

 

− τη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας, 
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− τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών για την εξεύρεση εργασίας και την παροχή συµβουλών, 

 

− τον σχεδιασµό και τη διαχείριση προγραµµάτων αναδιάρθρωσης, 

 

− την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, 

 

− την ανταλλαγή πληροφοριών για τα προγράµµατα ευέλικτης απασχόλησης, 

συµπεριλαµβανοµένων προγραµµάτων που σκοπό έχουν να ευνοήσουν την αυτοαπασχόληση 

και τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. 

 

3. Τα µέρη µεριµνούν ιδιαίτερα για τη συνεργασία στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των 

µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν. 

 

Σκοπός αυτών των µεταρρυθµίσεων είναι να αναπτύξουν στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν 

µεθόδους προστασίας εγγενείς στις οικονοµίες αγοράς και να περιλάβουν όλες τις σχετικές µορφές 

κοινωνικής προστασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 59 

 

Τουρισµός 

 

Τα µέρη ενισχύουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους, µεταξύ άλλων, για: 

 

− τη διευκόλυνση του τουρισµού, 
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− την αύξηση της ροής πληροφοριών, 

 

− τη µεταφορά τεχνογνωσίας, 

 

− τη µελέτη των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών ενεργειών, 

 

− τη συνεργασία µεταξύ των επίσηµων οργανισµών τουρισµού, συµπεριλαµβανοµένης της 

προετοιµασίας διαφηµιστικού υλικού, 

 

− την κατάρτιση για την ανάπτυξη του τουρισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 60 

 

Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

 

1. Τα µέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) και των ενώσεών τους, και στη συνεργασία µεταξύ ΜΜΕ της Κοινότητας και της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν. 

 

2. Η συνεργασία περιλαµβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, στους ακόλουθους ιδίως τοµείς: 

 

− την ανάπτυξη νοµοθετικού πλαισίου για τις ΜΜΕ, 
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− την ανάπτυξη κατάλληλης υποδοµής για τη στήριξη των ΜΜΕ, την προώθηση της 

επικοινωνίας και της επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός 

της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, και την ανάπτυξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 

επιτυγχάνουν τη χρηµατοδότησή τους, 

 

− την κατάρτιση στους τοµείς της εµπορικής διάθεσης, της λογιστικής και του ελέγχου της 

ποιότητας των προϊόντων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 61 

 

Πληροφόρηση και επικοινωνία 

 

Τα µέρη υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης των πληροφοριών, 

συµπεριλαµβανοµένων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, και προωθούν την αποτελεσµατική 

αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Αποδίδεται προτεραιότητα στα προγράµµατα που παρέχουν 

βασικές πληροφορίες για την Κοινότητα καθώς και για τη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν στο ευρύ 

κοινό, συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδοµένων της 

Κοινότητας, στα πλαίσια απόλυτου σεβασµού των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
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ΑΡΘΡΟ 62 

 

Προστασία του καταναλωτή 

 

Τα µέρη συνεργάζονται στενά για να επιτύχουν τη συµβατότητα των συστηµάτων τους για την 

προστασία του καταναλωτή. Η συνεργασία αυτή καλύπτει ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών για 

τη νοµοθετική και θεσµική µεταρρύθµιση, τη δηµιουργία µόνιµων συστηµάτων αµοιβαίας 

πληροφόρησης για τα επικίνδυνα προϊόντα, τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους 

καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις τιµές, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες, την ανάπτυξη των ανταλλαγών µεταξύ εκπροσώπων των καταναλωτών, τη µεγαλύτερη 

συµβατότητα των πολιτικών για την προστασία του καταναλωτή, και τη διοργάνωση σεµιναρίων 

και περιόδων κατάρτισης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 63 

 

Τελωνεία 

 

1. Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλισθεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται 

να θεσπισθούν όσον αφορά το εµπόριο και τις θεµιτές εµπορικές πρακτικές, και να επιτευχθεί η 

προσέγγιση του τελωνειακού συστήµατος της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν µε το τελωνειακό 

σύστηµα της Κοινότητας. 

 

2. Η συνεργασία πραγµατοποιείται ιδίως µέσω: 

 

− ανταλλαγής πληροφοριών, 
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− βελτίωσης των µεθόδων εργασίας, 

 

− καθιέρωσης της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, 

 

− απλούστευσης των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη µεταφορά εµπορευµάτων, 

 

− υποστήριξης για την καθιέρωση σύγχρονων τελωνειακών συστηµάτων πληροφοριών, 

 

− διοργάνωσης σεµιναρίων και περιόδων κατάρτισης. 

 

Κατά περίπτωση, προβλέπεται η παροχή τεχνικής βοήθειας. 

 

3. Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, και 

ιδίως στον τίτλο VIII, η αµοιβαία συνδροµή σε τελωνειακά θέµατα µεταξύ των διοικητικών αρχών 

των µερών διέπεται από τις διατάξεις του πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται στην παρούσα 

συµφωνία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 64 

 

Συνεργασία στον τοµέα της στατιστικής 

 

Στόχος της συνεργασίας σ’ αυτό τον τοµέα είναι η ανάπτυξη αποτελεσµατικού συστήµατος 

στατιστικής που να παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη 

και την παρακολούθηση της κοινωνικοοικονοµικής µεταρρύθµισης, και να συµβάλλει στην 

ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν. 
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Ειδικότερα, τα µέρη συνεργάζονται στους ακόλουθους τοµείς: 

 

− την προσαρµογή του συστήµατος στατιστικής του Τατζικιστάν στις διεθνείς µεθόδους, 

πρότυπα και ταξινοµήσεις, 

 

− την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών, 

 

− την παροχή των απαραίτητων στατιστικών µακροοικονοµικών και µικροοικονοµικών 

πληροφοριών για την εφαρµογή και διαχείριση των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. 

 

Η Κοινότητα παρέχει στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν τεχνική βοήθεια για τον σκοπό αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 65 

 

Οικονοµικά θέµατα 

 

Τα µέρη διευκολύνουν τη διαδικασία κοινωνικοοικονοµικής µεταρρύθµισης και τον συντονισµό 

των οικονοµικών πολιτικών, συνεργαζόµενα µε στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των βασικών 

µηχανισµών των οικονοµιών τους και τη διαµόρφωση και εφαρµογή οικονοµικής πολιτικής στις 

οικονοµίες αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, τα µέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις 

µακροοικονοµικές επιδόσεις και προοπτικές. 
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Η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για : 

 

− να βοηθήσει τη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν κατά τη διαδικασία οικονοµικής 

µεταρρύθµισης, παρέχοντας συµβουλές εµπειρογνωµόνων και τεχνική αρωγή, 

 

− να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ οικονοµολόγων για την επίσπευση της µεταφοράς 

τεχνογνωσίας για τη διαµόρφωση οικονοµικών πολιτικών καθώς και για την ευρεία διάδοση 

των αποτελεσµάτων της έρευνας, 

 

− να καταστήσει τη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν ικανότερη να επεξεργάζεται οικονοµικά 

πρότυπα. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 66 

 

Τα µέρη συνεργάζονται σε κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη εγκαθίδρυση και την ενίσχυση 

δηµοκρατικών θεσµών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που απαιτούνται για την ενδυνάµωση του 

κράτους δικαίου, και την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 

ελευθεριών, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και µε τις αρχές του ΟΑΣΕ. 
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Η συνεργασία αυτή λαµβάνει τη µορφή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας που αποσκοπούν στην 

παροχή συνδροµής, µεταξύ άλλων, για την κατάρτιση του σχετικού νοµοθετικού και ρυθµιστικού 

πλαισίου, την εφαρµογή αυτής της νοµοθεσίας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τον ρόλο του 

κράτους σε ζητήµατα δικαιοσύνης και τη λειτουργία του εκλογικού συστήµατος· οσάκις 

ενδείκνυται, τα προγράµµατα είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν κατάρτιση. Τα µέρη ενθαρρύνουν 

τις επαφές και τις ανταλλαγές µεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και δικαστικών αρχών τους, των 

µελών των Κοινοβουλίων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 67 

 

Τα µέρη καθιερώνουν συνεργασία µε στόχο την πρόληψη των παράνοµων δραστηριοτήτων, όπως: 

 

− παράνοµες δραστηριότητες στον τοµέα της οικονοµίας, µεταξύ άλλων της δωροδοκίας· 

 

− παράνοµες συναλλαγές διαφόρων εµπορευµάτων, µεταξύ άλλων βιοµηχανικών αποβλήτων 

και παράνοµης διακίνησης όπλων· 

 

− πλαστογραφία. 
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Η συνεργασία στους προαναφερθέντες τοµείς βασίζεται στη διαβούλευση και στη στενή επαφή. 

Τεχνική βοήθεια και διοικητική συνδροµή παρέχεται, σε τοµείς όπως : 

 

− χάραξη εθνικής νοµοθεσίας για την πρόληψη των παράνοµων δραστηριοτήτων· 

 

− δηµιουργία κέντρων ενηµέρωσης· 

 

− βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των οργάνων, τα οποία είναι επιφορτισµένα µε την 

πρόληψη των παράνοµων δραστηριοτήτων· 

 

− κατάρτιση του προσωπικού και ανάπτυξη των υποδοµών έρευνας· 

 

− εκπόνηση αµοιβαία αποδεκτών µέτρων για την παρεµπόδιση των παράνοµων 

δραστηριοτήτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 68 

 

Νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

 

1. Τα µέρη συµφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να 

συνεργάζονται, ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων τους για τη 

νοµιµοποίηση προσόδων που προκύπτουν από παράνοµες δραστηριότητες εν γένει, και, ειδικότερα, 

από τη διακίνηση ναρκωτικών. 

 

2. Η συνεργασία στον τοµέα αυτό περιλαµβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια µε στόχο να 

καθορισθούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, αντίστοιχα µε εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή 

φόρα στον τοµέα αυτόν, και ιδίως η ειδική οµάδα χρηµατοοικονοµικής δράσης (FATF). 
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ΑΡΘΡΟ 69 

 

Καταπολέµηση ναρκωτικών 

 

Στο πλαίσιο των αντιστοίχων εξουσιών και αρµοδιοτήτων τους, τα µέρη συνεργάζονται για να 

βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των πολιτικών και µέτρων 

αντιµετώπισης της παράνοµης παραγωγής, προσφοράς και διακίνησης ναρκωτικών και 

ψυχοτρόπων ουσιών, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης της εκτροπής των πρόδροµων χηµικών 

ουσιών, καθώς και για να συµβάλλουν στην πρόληψη και στη µείωση της ζήτησης ναρκωτικών. 

Όσον αφορά τον έλεγχο των πρόδροµων χηµικών ουσιών και άλλων βασικών ουσιών που 

χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, η 

συνεργασία αυτή υλοποιείται βάσει των προτύπων που έχουν υιοθετήσει η Κοινότητα και αρµόδιες 

διεθνείς αρχές, όπως η ειδική οµάδα χηµικής δράσης (CATF). Η συνεργασία στο χώρο αυτό 

βασίζεται στις διαβουλεύσεις και στη στενή συνεργασία µεταξύ των µερών σχετικά µε τους 

στόχους και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν στους διάφορους τοµείς που έχουν σχέση µε τα 

ναρκωτικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 70 

 

Συνεργασία σε θέµατα µετανάστευσης 

 

1. Tα µέρη επιβεβαιώνουν τη σηµασία που αποδίδουν στην κοινή διαχείριση των 

µεταναστευτικών ρευµάτων µεταξύ των εδαφών τους. Για την ενίσχυση της µεταξύ τους 

συνεργασίας, καθιερώνουν συνολικό διάλογο σχετικά µε όλα τα θέµατα που αφορούν τη 

µετανάστευση, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η παράνοµη µετανάστευση, η εµπορία 

ανθρώπων και η συµπερίληψη θεµάτων µετανάστευσης στις εθνικές στρατηγικές 

κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης των περιοχών προέλευσης µεταναστών. 
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2. Η συνεργασία βασίζεται στην αξιολόγηση των ειδικών αναγκών και στη διαβούλευση µεταξύ 

των µερών και εφαρµόζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. Η 

συνεργασία επικεντρώνεται ειδικότερα: 

 

α) στα βασικά αίτια της µετανάστευσης· 

 

β) στη θέσπιση και εφαρµογή εθνικών νόµων και πρακτικών όσον αφορά τη διεθνή προστασία, 

ούτως ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 περί του 

καθεστώτος των προσφύγων και του Πρωτοκόλλου του 1967, καθώς και άλλων σχετικών 

διεθνών µέσων, ώστε να τηρείται η αρχή της µη «επαναπροώθησης»· 

 

γ) στους κανόνες που αφορούν την είσοδο, καθώς και στα δικαιώµατα και στο καθεστώς των 

προσώπων στα οποία επιτρέπεται η είσοδος, στην ίση µεταχείριση και στην ενσωµάτωση των 

νόµιµων µεταναστών στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, και στα µέτρα για 

την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας· 

 

δ) στην επεξεργασία µιας αποτελεσµατικής προληπτικής πολιτικής κατά της παράνοµης 

µετανάστευσης, των λαθρεµπόρων µεταναστών και της εµπορίας ανθρώπων, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης µέσων για την καταπολέµηση των δικτύων και των 

εγκληµατικών οργανώσεων λαθρεµπόρων και διακινητών και την προστασία των θυµάτων 

αυτού του είδους λαθρεµπορίου· 

 

ε) στην επιστροφή, υπό ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, των προσώπων που διαµένουν 

παράνοµα, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της οικειοθελούς επιστροφής, και στην 

επανεισδοχή τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3· 

 

στ) στον τοµέα των θεωρήσεων εισόδου (visas), ιδίως όσον αφορά τα σηµεία κοινού 

ενδιαφέροντος· 

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 10 Abkommenstext griechisch (Normativer Teil)74 von 131



CE/TJ/el 75 

 

ζ) στον τοµέα των συνοριακών ελέγχων, ιδίως όσον αφορά τη διοργάνωση, την κατάρτιση, τις 

βέλτιστες πρακτικές και κάθε άλλο λειτουργικό µέτρο που εφαρµόζεται στον εν λόγω τοµέα 

και, ενδεχοµένως, την παροχή εξοπλισµού, έχοντας επίγνωση της δυνητικής διπλής χρήσης 

του εν λόγω εξοπλισµού. 

 

3. Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνοµης 

µετανάστευσης, τα µέρη συµφωνούν επίσης για την επανεισδοχή των παράνοµων µεταναστών 

τους. Προς τον σκοπό αυτό: 

 

– η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν κάνει δεκτή την επανεισδοχή των υπηκόων της που διαµένουν 

παράνοµα στο έδαφος ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν αιτήµατος του 

κράτους αυτού και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις· 

 

– και κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει δεκτή την επανεισδοχή των υπηκόων 

του που διαµένουν παράνοµα στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν ύστερα από 

αίτηµα του Τατζικιστάν και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. 

 

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν χορηγούν στους 

υπηκόους τους κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας για τους σκοπούς αυτούς. 

 

Τα µέρη συµφωνούν να συνάψουν, κατόπιν αιτήµατος και το ταχύτερο δυνατόν, συµφωνία η οποία 

θα διέπει τις ειδικές υποχρεώσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν σε θέµατα επανεισδοχής, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης 

επανεισδοχής υπηκόων άλλων χωρών και απάτριδων. 

 

Για τον σκοπό αυτό, ως «µέρη» νοούνται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της και η 

∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν. 
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ΑΡΘΡΟ 71 

 

Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

 

Τα µέρη επαναβεβαιώνουν τη σηµασία της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και σύµφωνα µε τις 

διεθνείς συµβάσεις και τις αντίστοιχες νοµοθεσίες και κανονισµούς τους, συνεργάζονται για την 

πρόληψη και την καταστολή τροµοκρατικών πράξεων. Ειδικότερα, συνεργάζονται: 

 

− στο πλαίσιο της πλήρους εφαρµογής του ψηφίσµατος 1373 του Συµβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωµένων Εθνών και των υπόλοιπων ψηφισµάτων και αποφάσεων των ΗΕ και άλλων 

διεθνών µέσων που αφορούν το εν λόγω θέµα· 

 

− µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, σύµφωνα µε τις διεθνείς και εθνικές νοµοθεσίες, σχετικά 

µε τις τροµοκρατικές οµάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους· 

 

− και µέσω της ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε τα µέσα και τις µεθόδους που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, συµπεριλαµβανοµένων των 

τεχνικών τοµέων και του τοµέα της κατάρτισης καθώς και µέσω της ανταλλαγής εµπειριών 

σχετικά µε την πρόληψη της τροµοκρατίας. 
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ΤΙΤΛΟΣ IX 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 72 

 

Τα µέρη αναλαµβάνουν να προωθούν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική 

συνεργασία. Οσάκις ενδείκνυται, τα προγράµµατα πολιτιστικής συνεργασίας της Κοινότητας ή 

ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών µπορούν να αποτελούν αντικείµενο συνεργασίας και είναι 

δυνατόν να αναπτύσσονται περαιτέρω δραστηριότητες αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Χ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 73 

 

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας και σύµφωνα µε τα άρθρα 74, 75 και 76, η 

∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν επωφελείται της προσωρινής χρηµατοδοτικής αρωγής της 

Κοινότητας, µε την παροχή τεχνικής βοήθειας υπό µορφή επιχορηγήσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 74 

 

Η χρηµατοδοτική βοήθεια καλύπτεται από το πρόγραµµα Tacis, και τον σχετικό κοινοτικό 

κανονισµό του Συµβουλίου. Η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν δύναται να απολαύει και άλλων ειδών 

κοινοτικής ενίσχυσης ανάλογα µε τις ανάγκες της. Ειδική προσοχή δίδεται στη συγκέντρωση της 

ενίσχυσης, στο συντονισµό των µέσων ενίσχυσης και στη σχέση µεταξύ των διαφορετικών ειδών 

κοινοτικής ανθρωπιστικής βοήθειας, βοήθειας για την ανασυγκρότηση και βοήθειας για την 

ανάπτυξη. Η καταπολέµηση της φτώχειας ενσωµατώνεται στα κοινοτικά προγράµµατα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 75 

 

Οι στόχοι και οι τοµείς για τους οποίους παρέχει χρηµατοδοτική βοήθεια η Κοινότητα 

καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραµµα, το οποίο βασίζεται στις προτεραιότητες που έχουν 

συµφωνηθεί µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, λαµβανοµένων υπόψη 

των αναγκών της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, τις τοµεακές ικανότητες απορρόφησης και την 

πρόοδο της µεταρρύθµισης. Τα µέρη ενηµερώνουν το Συµβούλιο Συνεργασίας σχετικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 76 

 

Για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιµων πόρων, τα µέρη εξασφαλίζουν ότι 

η βοήθεια της Κοινότητας συντονίζεται στενά µε τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη 

µέλη, άλλες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, όπως η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ 

 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 77 

 

Συνιστάται Συµβούλιο Συνεργασίας το οποίο εποπτεύει την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας συνεδριάζει τακτικά σε υπουργικό επίπεδο. Συνέρχεται σε τακτά 

διαστήµατα που καθορίζει το ίδιο και τουλάχιστον άπαξ ανά διετία. Εξετάζει θέµατα µείζονος 

σηµασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας και κάθε διµερές ή διεθνές 

θέµα αµοιβαίου ενδιαφέροντος για τον σκοπό της επίτευξης των στόχων της παρούσας συµφωνίας. 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να υποβάλλει τις πρέπουσες συστάσεις, κατόπιν 

συµφωνίας µεταξύ των µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 78 

 

1. Το Συµβούλιο Συνεργασίας αποτελείται από µέλη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και µέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και µέλη της Κυβέρνησης της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου. 

 

2. Το Συµβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισµό λειτουργίας του. 

 

3. Την προεδρία του Συµβουλίου Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ ένας εκπρόσωπος της 

Κοινότητας και ένα µέλος της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν. 
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ΑΡΘΡΟ 79 

 

1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συµβούλιο Συνεργασίας επικουρείται από την 

Επιτροπή Συνεργασίας συγκροτούµενη από εκπροσώπους των µελών του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από 

εκπροσώπους της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο 

ανώτερων διοικητικών στελεχών. Την προεδρία της Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ η 

Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν. 

 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας καθορίζει στον κανονισµό λειτουργίας του τα καθήκοντα της 

Επιτροπής Συνεργασίας, στα οποία περιλαµβάνεται η προετοιµασία των συνεδριάσεων του 

Συµβουλίου Συνεργασίας και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Συνεργασίας. 

 

2. Το Συµβούλιο Συνεργασίας µπορεί να µεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του στην 

Επιτροπή Συνεργασίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια µεταξύ των συνεδριάσεων του 

Συµβουλίου Συνεργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 80 

 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας µπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε ειδικής επιτροπής ή οργάνου 

τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και 

τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. 
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ΑΡΘΡΟ 81 

 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας, κατά την εξέταση θέµατος που προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσας 

συµφωνίας σχετικά µε διάταξη που αφορά άρθρο µιας εκ των συµφωνιών ίδρυσης του ΠΟΕ, 

λαµβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν περισσότερο, την ερµηνεία την οποία εν γένει δίδουν στο εν 

λόγω άρθρο τα µέλη του ΠΟΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 82 

 

Θεσπίζεται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας 

αποτελεί, για τα µέλη του Κοινοβουλίου του Τατζικιστάν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα 

φόρουµ συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων που αφορούν τον 

πολιτικό διάλογο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Συνεδριάζει κατά διαστήµατα τα οποία καθορίζει η 

ίδια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 83 

 

1. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας αποτελείται από µέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, αφενός, και από µέλη του Κοινοβουλίου του Τατζικιστάν, αφετέρου. 

 

2. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισµό λειτουργίας της. 
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3. Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο του Τατζικιστάν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 

λειτουργίας της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 84 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας δύναται να ζητήσει από το Συµβούλιο Συνεργασίας να 

της παράσχει οιαδήποτε πληροφορία που µπορεί να είναι χρήσιµη για την εφαρµογή της παρούσας 

συµφωνίας· το Συµβούλιο Συνεργασίας της παρέχει τις ζητούµενες πληροφορίες. 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ενηµερώνεται σχετικά µε τις συστάσεις του 

Συµβουλίου Συνεργασίας. 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας µπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συµβούλιο 

Συνεργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 85 

 

1. Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε µέρος αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

εξασφαλίζει ότι τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα του άλλου µέρους δύνανται άνευ διακρίσεων 

έναντι των ηµεδαπών, να έχουν πρόσβαση στα αρµόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των 

µερών, για την προάσπιση των ατοµικών τους δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, 

συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας. 
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2. Στα πλαίσια των αντιστοίχων εξουσιών και αρµοδιοτήτων τους, τα µέρη : 

 

− ενθαρρύνουν τη διαιτησία για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά τις εµπορικές 

συναλλαγές και τη συνεργασία µεταξύ των οικονοµικών παραγόντων της Κοινότητας και της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, 

 

− συµφωνούν ότι εφόσον µία διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία, κάθε µέρος επιλέγει το δικό 

του διαιτητή, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται άλλως 

βάσει των κανόνων του οργάνου διαιτησίας που έχουν επιλέξει τα µέρη, και ότι ο 

προεδρεύων επιδιαιτητής ή ο µοναδικός διαιτητής µπορεί να είναι υπήκοος τρίτης χώρας, 

 

− συνιστούν στους οικονοµικούς τους παράγοντες να επιλέγουν, µε αµοιβαία συµφωνία, το 

εφαρµοστέο στις συµβάσεις τους δίκαιο, 

 

− ενθαρρύνουν την προσφυγή στους κανόνες διαιτησίας τους οποίους έχει συντάξει η Επιτροπή 

∆ιεθνούς Εµπορικού ∆ικαίου των Ηνωµένων Εθνών (Uncitral) και στη διαιτησία την οποία 

αναλαµβάνει κάθε οργανισµός κράτους που έχει υπογράψει τη Σύµβαση για την αναγνώριση 

και εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που έγινε στη Νέα Υόρκη στις 

10 Ιουνίου 1958. 
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ΑΡΘΡΟ 86 

 

Η παρούσα συµφωνία ουδόλως εµποδίζει ένα µέρος να λαµβάνει, στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, µέτρα τα οποία : 

 

α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά 

συµφέροντα ασφάλειας, 

 

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

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

προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισµού, όσον αφορά τα 

προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, 

 

γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής η 

οποία θίγει την τήρηση του νόµου και της δηµόσιας τάξης, σε καιρό πολέµου ή σοβαρών 

διεθνών εντάσεων που αποτελούν απειλή πολέµου ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις 

οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, 

 

δ) θεωρεί αναγκαία για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσµεύσεών του όσον 

αφορά τον έλεγχο της διπλής χρήσης των βιοµηχανικών αγαθών και τεχνολογιών. 
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ΑΡΘΡΟ 87 

 

1. Στους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία και µε την επιφύλαξη των ειδικών 

διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : 

 

− οι ρυθµίσεις που εφαρµόζει η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει 

να επιτρέπουν διακρίσεις µεταξύ των κρατών µελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών 

τους, 

 

− οι διακανονισµοί που εφαρµόζει η Κοινότητα έναντι της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν δεν 

πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις µεταξύ των υπηκόων ή των εταιριών ή επιχειρήσεων του 

Τατζικιστάν. 

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των µερών 

να εφαρµόζουν τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής τους νοµοθεσίας στους 

φορολογούµενους, των οποίων η κατάσταση δεν είναι πανοµοιότυπη όσον αφορά τον τόπο της 

κατοικίας τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 88 

 

1. Κάθε µέρος µπορεί να υποβάλει στο Συµβούλιο Συνεργασίας διαφορά σχετικά µε την 

εφαρµογή ή ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας. 

 

2. Το Συµβούλιο Συνεργασίας µπορεί να επιλύει τη διαφορά µε σύσταση. 
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3. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η επίλυση της διαφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 2 

του παρόντος άρθρου, το ένα µέρος κοινοποιεί στο άλλο τον διορισµό µεσολαβητού, το άλλο δε 

µέρος ορίζει ένα δεύτερο µεσολαβητή εντός δύο µηνών. Για την εφαρµογή της παρούσας 

διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη εκλαµβάνονται ως ένα µέρος στη διαφορά. 

 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας ορίζει ένα τρίτο µεσολαβητή. 

 

Οι συστάσεις του µεσολαβητή εγκρίνονται µε πλειοψηφία. Οι συστάσεις αυτές δεν είναι 

δεσµευτικές για τα µέρη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 89 

 

Τα µέρη συµφωνούν να διαβουλεύονται ταχέως, µέσω κατάλληλων διαύλων και κατόπιν αιτήµατος 

οιουδήποτε των µερών για να συζητήσουν κάθε θέµα που αφορά την ερµηνεία ή την εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας και κάθε θέµα που αφορά τις σχέσεις µεταξύ των µερών. 

 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν κατ΄ουδένα τρόπο τα άρθρα 12, 88 και 94, και 

ισχύουν υπό την επιφύλαξη των άρθρων αυτών. 

 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας δύναται να θεσπίσει κανονισµό διαδικασίας για τη διευθέτηση των 

διαφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 90 

 

Η µεταχείριση που παρέχεται στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν στο πλαίσιο της παρούσας 

συµφωνίας σε καµία περίπτωση δεν είναι ευνοϊκότερη από τη µεταχείριση που παρέχουν τα κράτη 

µέλη µεταξύ τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 91 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, ως «µέρη» νοούνται η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν, 

αφενός, και η Κοινότητα, ή τα κράτη µέλη, ή η Κοινότητα και τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες εξουσίες τους, αφετέρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 92 

 

Εφόσον τα θέµατα που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία καλύπτονται και από τη Συνθήκη 

του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας και τα Πρωτόκολλά της, η Συνθήκη αυτή και τα Πρωτόκολλα, 

µόλις τεθούν σε ισχύ, εφαρµόζονται στα θέµατα αυτά, µόνον στο βαθµό που προβλέπεται η 

εφαρµογή αυτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 93 

 

Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο δέκα ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται 

αυτοµάτως ανά έτος, εφόσον κανένα µέρος δεν απευθύνει στο άλλο µέρος γραπτή προειδοποίηση για 

την καταγγελία της, έξι µήνες πριν από τη λήξη της. 
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ΑΡΘΡΟ 94 

 

1. Τα µέρη λαµβάνουν τα γενικά ή ειδικά µέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συµφωνίας. Μεριµνούν για την επίτευξη των στόχων που 

εκτίθενται στην παρούσα συµφωνία. 

 

2. Εάν ένα µέρος κρίνει ότι το άλλο µέρος δεν εκπλήρωσε µία υποχρέωσή του βάσει της 

παρούσας συµφωνίας, µπορεί να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Προηγουµένως, εκτός από 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρέχει στο Συµβούλιο Συνεργασίας όλες τις αιτούµενες 

αναγκαίες πληροφορίες για µία λεπτοµερή εξέταση της κατάστασης, µε σκοπό την εξεύρεση λύσης 

αποδεκτής από τα µέρη. 

 

Κατά την επιλογή των µέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα στα µέτρα τα οποία διαταράσσουν 

στο ελάχιστο δυνατό βαθµό τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. Τα µέτρα αυτά 

κοινοποιούνται αµέσως στο Συµβούλιο Συνεργασίας, εφόσον το ζητήσει το άλλο µέρος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 95 

 

Τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV καθώς και το πρωτόκολλο αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 96 

 

Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναµα δικαιώµατα για τα πρόσωπα και τους οικονοµικούς φορείς 

βάσει της παρούσας συµφωνίας, η παρούσα συµφωνία δεν θίγει τα δικαιώµατα τα οποία 

εξασφαλίζονται βάσει συµφωνιών που ισχύουν και δεσµεύουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, 

αφενός, και τη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν, αφετέρου, εκτός από τους τοµείς που υπάγονται στην 

κοινοτική αρµοδιότητα και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών που απορρέουν 

από την παρούσα συµφωνία σε τοµείς αρµοδιότητάς τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 97 

 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζονται η Συνθήκη για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας, υπό τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες αυτές, και, αφετέρου, στο 

έδαφος της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 98 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεµατοφύλακας της 

παρούσας συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 99 

 

Το πρωτότυπο της παρούσας συµφωνίας, τα κείµενα της οποίας στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, 

δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτέζικη, ολλανδική, 

ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και 

τατζικική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 100 

 

Η παρούσα συµφωνία εγκρίνεται από τα µέρη σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους.  

 

Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα µετά την ηµεροµηνία 

κατά την οποία τα µέρη κοινοποιούν στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. 

 

Η παρούσα συµφωνία, µόλις αρχίσει να ισχύει και όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ της ∆ηµοκρατίας 

του Τατζικιστάν και της Κοινότητας, αντικαθιστά τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών για το εµπόριο και την 

οικονοµική και εµπορική συνεργασία που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 ∆εκεµβρίου 1989. 
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ΑΡΘΡΟ 101 

 

Εάν, µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της 

παρούσας συµφωνίας, οι διατάξεις ορισµένων µερών της παρούσας συµφωνίας αρχίσουν να 

εφαρµόζονται δυνάµει ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν, τα µέρη συµφωνούν ότι, υπό τις περιστάσεις αυτές, οι όροι «ηµεροµηνία ενάρξεως 

ισχύος της παρούσας συµφωνίας» σηµαίνουν την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της ενδιάµεσης 

συµφωνίας. 
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
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Οι πληρεξούσιοι : 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 
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ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, 

 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
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Συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, και για την 

ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

εφεξής καλούµενα «κράτη µέλη», και 

 

της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούµενες «Κοινότητα», 

 

 αφενός, και 

 

οι πληρεξούσιοι της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, 

 

 αφετέρου, 

 

συνελθόντες στο Λουξεµβούργο, στις 11 Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή της συµφωνίας 

εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, 

εφεξής καλούµενη «συµφωνία», υιοθέτησαν τα ακόλουθα κείµενα : 

 

τη συµφωνία, τα παραρτήµατά της και το ακόλουθο πρωτόκολλο : 

 

Πρωτόκολλο περί αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής σε τελωνειακά ζητήµατα. 
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Οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν υιοθέτησαν τα κείµενα των κοινών δηλώσεων που απαριθµούνται κατωτέρω και 

προσαρτώνται στην παρούσα τελική πράξη : 

 

Κοινή δήλωση για τα προσωπικά δεδοµένα 

 

Κοινή δήλωση για το άρθρο 5 της συµφωνίας 

 

Κοινή δήλωση για το άρθρο 13 της συµφωνίας 

 

Κοινή δήλωση για την έννοια του «ελέγχου» στο άρθρο 22, στοιχείο (β) και στο άρθρο 33 της 

συµφωνίας 

 

Κοινή δήλωση για το άρθρο 32 της συµφωνίας 

 

Κοινή δήλωση για το άρθρο 39 της συµφωνίας 

 

Κοινή δήλωση για το άρθρο 94 της συµφωνίας 

 

Οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών και της Κοινότητας, και οι πληρεξούσιοι της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν σηµείωσαν επίσης τη δήλωση της Επιτροπής και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη ρήτρα σχετικά µε την επιστροφή και την επανεισδοχή των λαθροµεταναστών 

(άρθρο 70) που προσαρτάται στην παρούσα τελική πράξη. 
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Οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν σηµείωσαν επίσης την ακόλουθη ανταλλαγή επιστολών που προσαρτάται στην 

παρούσα τελική πράξη. 

 

Ανταλλαγή επιστολών µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν σχετικά µε 

την εγκατάσταση εταιριών. 

 

Οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν σηµείωσαν επίσης την ακόλουθη δήλωση που προσαρτάται στην παρούσα τελική 

πράξη : 

 

∆ήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

 

Παράρτηµα Ι Eνδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτηµάτων που παρέχει η ∆ηµοκρατία 

του Τατζικιστάν στα Ανεξάρτητα Κράτη σύµφωνα µε το άρθρο 7, 

παράγραφος 3. 

 

Παράρτηµα IΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 21, παράγραφος 2. 

 

Παράρτηµα IIΙ Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε το άρθρο 23, παράγραφος 3. 

 

Παράρτηµα IV Συµβάσεις περί πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, 

που αναφέρονται στο άρθρο 39. 

 

Πρωτόκολλο περί αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής σε τελωνειακά ζητήµατα. 

 

 

_________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

EΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 

ΣΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

 

 

1. ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας, ∆ηµοκρατία του Καζακστάν, ∆ηµοκρατία της Κιργισίας, 

Ρωσική Οµοσπονδία: δεν ισχύουν δασµοί. 

 

2. Τα προϊόντα που µεταφέρονται µε βάση τις συµφωνίες βιοµηχανικής συνεργασίας µε χώρες 

ΚΑΚ δεν φορολογούνται. 

 

3. Το «Πιστοποιητικό συµµόρφωσης για τη µαζική παραγωγή» βάσει του οποίου εκδίδεται το 

εθνικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες ΚΑΚ. 

 

4. Υπάρχει ειδικό σύστηµα πληρωµής σε συνάλλαγµα σε όλες τις χώρες ΚΑΚ. 

 

5. Υπάρχουν ειδικοί όροι διαµετακόµισης που έχουν συµφωνηθεί µε όλες τις χώρες ΚΑΚ. 

 

 

__________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

 

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 

 

 

Μεταλλευτικός τοµέας 

 

Σε ορισµένα κράτη µέλη, είναι δυνατόν να απαιτείται παραχώρηση, όσον αφορά τα δικαιώµατα 

εξόρυξης µεταλλευµάτων και ορυκτών, για ορισµένες εταιρίες που δεν ελέγχονται από την 

Κοινότητα. 

 

Αλιεία 

 

Η πρόσβαση σε βιολογικούς πόρους και σε πεδία αλιείας ευρισκόµενα στα θαλάσσια ύδατα που 

υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία κρατών µελών της Κοινότητας και η χρησιµοποίηση 

αυτών περιορίζονται στα αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους της 

Κοινότητας και είναι νηολογηµένα σε κοινοτικό έδαφος, εκτός αν προβλέπεται άλλως. 

 

Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας 

 

Σε ορισµένα κράτη µέλη, η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από µη κοινοτικές εταιρίες υπόκειται σε 

περιορισµούς.  
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Υπηρεσίες οπτικοακουστικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της ραδιοφωνίας 

 

Είναι δυνατόν να επιφυλάσσεται εθνική µεταχείριση όσον αφορά την παραγωγή και τη διανοµή, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής και άλλων µορφών µετάδοσης σε κοινό, 

οπτικοακουστικών έργων, τα οποία πληρούν ορισµένα κριτήρια καταγωγής· εντούτοις, εξαιρείται, 

συγκεκριµένα, η υποδοµή της ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής για τη µετάδοση τέτοιων 

οπτικοακουστικών µέσων. 

 

Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελµατιών 

 

Υπηρεσίες περιοριζόµενες στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών µελών. Υπό 

ορισµένες προϋποθέσεις, αυτά τα πρόσωπα είναι δυνατόν να συγκροτούν εταιρίες. 

 

Γεωργία 

 

Σε ορισµένα κράτη µέλη, η εθνική µεταχείριση δεν εφαρµόζεται σε εταιρίες που δεν ελέγχονται από 

την Κοινότητα οι οποίες επιθυµούν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα. Η αγορά αµπελώνων 

από εταιρίες που δεν ελέγχονται από την Κοινότητα υπόκειται σε κοινοποίηση, ή, εφόσον απαιτείται, 

έγκριση. 

 

Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων 

 

Σε ορισµένα κράτη µέλη, ισχύουν περιορισµοί στη συµµετοχή αλλοδαπών σε εταιρίες εκδόσεων και 

ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. 

 

 

___________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

 

 

Χρηµατοπιστωτική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία χρηµατοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από 

παρέχοντα χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σε ένα εκ των µερών. Οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες : 

 

Α. Όλες τις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς µε την ασφάλιση υπηρεσίες, 

 

1. Άµεση ασφάλιση (συµπεριλαµβανοµένης της συνασφάλισης) : 

 

(i) ζωής, 

 

(ii) κλάδων εκτός ζωής. 

 

2. Αντασφάλιση και επανεκχώρηση. 

 

3. Ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όπως µεσιτεία και πρακτόρευση. 

 

4. Βοηθητικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συµβουλών, πραγµατογνωµοσύνη, 

εκτίµηση κινδύνων και διευθέτηση αποζηµιώσεων. 

 

Β. Τραπεζικές και άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός ασφαλίσεων). 

 

1. Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιµων ποσών από το κοινό. 
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2. ∆ανειοδοτήσεις παντός τύπου, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, καταναλωτικών 

πιστώσεων, ενυπόθηκων πιστώσεων, πρακτόρευσης και χρηµατοδότησης εµπορικών 

συναλλαγών. 

 

3. Χρηµατοδοτική µίσθωση. 

 

4. Όλες οι υπηρεσίες πληρωµής και µεταβίβασης χρηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών 

επιταγών. 

 

5. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 

 

6. Εµπορία για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό πελατών, είτε στο χρηµατιστήριο είτε στην 

εξωχρηµατιστηριακή αγορά ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, των κάτωθι: 

 

α) µέσων της χρηµαταγοράς (επιταγές, γραµµάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.), 

 

β) συναλλάγµατος, 

 

γ) παράγωγων προϊόντων, τα οποία περιλαµβάνουν προθεσµιακές πράξεις ("futures") και 

πράξεις µε δικαίωµα επιλογής ("options"), αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, 

 

δ) µέσων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, στα οποία περιλαµβάνονται 

προϊόντα όπως τα "swaps", οι συµφωνίες προθεσµιακών τιµών κ.λπ., 

 

ε) µεταβιβάσιµων αξιών, 

 

στ) άλλων διαπραγµατεύσιµων τίτλων και χρηµατοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, στα 

οποία περιλαµβάνονται τα αποθέµατα χρυσού και αργύρου. 
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7. Συµµετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, στην οποία περιλαµβάνεται η ανάληψη 

της εκδόσεως και της πρακτορεύσεως (είτε σε δηµόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και η 

παροχή υπηρεσιών που αφορά τέτοιου είδους εκδόσεις. 

 

8. Χρηµατοµεσιτεία. 

 

9. ∆ιαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση 

συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταµείων, υπηρεσίες 

παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 

 

10. Υπηρεσίες διακανονισµού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων 

των χρεογράφων, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγµατεύσιµων τίτλων. 

 

11. Συµβουλευτική διαµεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες για 

όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σηµεία 1 έως 10, συµπεριλαµβανοµένης της 

µελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και της παροχής συµβουλών για τις 

επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συµβουλών για τις αγορές και για την 

αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιριών. 

 

12. Παροχή και µεταφορά χρηµατοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία 

χρηµατοπιστωτικών δεδοµένων και σχετικού λογισµικού που προέρχεται από άλλες 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. 

 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται από τον ορισµό των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών: 

 

α) ∆ραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή από οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο 

οργανισµό µε σκοπό την άσκηση νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής. 
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β) ∆ραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, 

ή από δηµόσιους οργανισµούς για λογαριασµό ή µε την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν 

οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηµατοπιστωτικές 

υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου είδους δηµόσιους φορείς. 

 

γ) ∆ραστηριότητες που αποτελούν µέρος ενός θεσµικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης ή 

σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του ∆ηµοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να 

ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου 

είδους δηµόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισµούς. 

 

 

_________________ 

 

 

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 10 Abkommenstext griechisch (Normativer Teil)106 von 131



CE/TJ/Παράρτηµα ΙV/el 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 αφορά τις εξής πολυµερείς συµβάσεις : 

 

− ∆ιεθνής σύµβαση για την προστασία των ερµηνευτών, των παραγωγών 

φωνογραφηµάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών (Ρώµη 1961), 

 

− Πρωτόκολλο σχετικά µε τη συµφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή 

καταχώρηση σηµάτων (Μαδρίτη 1989), 

 

− ∆ιεθνής σύµβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV) (Πράξη 

Γενεύης, 1991). 

 

2. Το Συµβούλιο Συνεργασίας µπορεί να συστήσει την εφαρµογή της παραγράφου 2 του 

άρθρου 39 σε άλλες πολυµερείς συµβάσεις. Στην περίπτωση που εµφανισθούν προβλήµατα 

στον τοµέα της πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας που θίγουν τους όρους 

συναλλαγών, αναλαµβάνονται επειγόντως διαβουλεύσεις, εφόσον το ζητήσει ένα µέρος, για 

την αναζήτηση αµοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. 
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3. Τα µέρη επιβεβαιώνουν τη σηµασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν 

από τις εξής πολυµερείς συµβάσεις : 

 

− Σύµβαση των Παρισίων για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας (Πράξη 

Στοκχόλµης, 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979), 

 

− Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, 

όπως τροποποιήθηκε το 1979 και το 1984). 

 

− Αναθεωρηµένη Σύµβαση της Βέρνης για την προστασία της λογοτεχνίας και των 

καλλιτεχνικών έργων (1886, τελευταία τροποποίηση το 1979). 

 

− Συνθήκη για το δίκαιο των εµπορικών σηµάτων (Γενεύη, 1994). 

 

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν παρέχει 

στις κοινοτικές εταιρείες και υπηκόους, όσον αφορά την αναγνώριση και προστασία της 

πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από 

αυτήν που παρέχει σε οιαδήποτε τρίτη χώρα στα πλαίσια διµερών συµφωνιών. 

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρµόζονται όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα που 

παραχωρεί η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν σε οιαδήποτε τρίτη χώρα σε πραγµατικά αµοιβαία 

βάση ή τα πλεονεκτήµατα που παραχωρεί η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν σε άλλη χώρα της 

πρώην ΕΣΣ∆. 

 

 

___________________ 

 

 

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 10 Abkommenstext griechisch (Normativer Teil)108 von 131



CE/TJ/P/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ 1 

 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, νοούνται ως : 

 

α) «τελωνειακή νοµοθεσία» : οι νοµικές ή κανονιστικές διατάξεις που εφαρµόζονται στα εδάφη 

των συµβαλλόµενων µερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαµετακόµιση 

των εµπορευµάτων καθώς και την υπαγωγή αυτών σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή 

διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων απαγόρευσης, περιορισµού και ελέγχου, τα 

οποία θεσπίζονται από τα εν λόγω µέρη, 

 

β) «αιτούσα αρχή» : η αρµόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα µέρος για τον σκοπό 

αυτό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδροµής σε τελωνειακά ζητήµατα, 

 

γ) «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση» : η αρµόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από 

ένα µέρος για τον σκοπό αυτό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδροµής σε 

τελωνειακά ζητήµατα, 

 

δ) «στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα» : κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε πρόσωπο του 

οποίου έχει εξακριβωθεί ή µπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα, 

 

ε) «πράξη που παραβιάζει την τελωνειακή νοµοθεσία» : κάθε παραβίαση ή απόπειρα 

παραβίασης της τελωνειακής νοµοθεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Τα µέρη αλληλοβοηθούνται, στους τοµείς που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους, κατά τον 

τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή 

εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, ιδίως µε την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη των πράξεων 

που διενεργούνται κατά παράβαση της εν λόγω νοµοθεσίας. 

 

2. Η συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά 

οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συµβαλλοµένων µερών, που είναι αρµόδια για την εφαρµογή του 

παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν την αµοιβαία 

συνδροµή σε ποινικές υποθέσεις. Επίσης, δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες λαµβάνονται στο 

πλαίσιο εξουσιών που ασκούνται κατόπιν αιτήσεως δικαστικής αρχής, εκτός αν η γνωστοποίηση 

των πληροφοριών αυτών επιτραπεί από τις εν λόγω αρχές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Συνδροµή κατόπιν αιτήσεως 

 

1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει 

κάθε σχετική πληροφορία, η οποία µπορεί να επιτρέψει στην πρώτη αρχή να εξασφαλίσει την 

συµµόρφωση µε την τελωνειακή νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε 

πράξεις που σηµειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες αποτελούν ή είναι δυνατόν να 

αποτελέσουν παραβίαση αυτής της νοµοθεσίας. 
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2. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση την 

ενηµερώνει σχετικά µε τα εξής : 

 

α) εάν τα εµπορεύµατα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη 

εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου συµβαλλοµένου µέρους κατά τον δέοντα τρόπο, 

προσδιορίζοντας, ενδεχοµένως, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρµόσθηκε στα εν λόγω 

εµπορεύµατα, 

 

β) εάν τα εµπορεύµατα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα µέρη εισήχθησαν από το 

έδαφος του άλλου µέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, ενδεχοµένως, το 

τελωνειακό καθεστώς που εφαρµόσθηκε στα εν λόγω εµπορεύµατα. 

 

3. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαµβάνει, 

στο πλαίσιο των νοµικών ή κανονιστικών της διατάξεων, τα αναγκαία µέτρα, ώστε να τεθούν υπό 

επιτήρηση : 

 

α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι έχουν 

διενεργήσει πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία, 

 

β) οι χώροι στους οποίους έχουν αποθηκευθεί ή είναι δυνατόν να αποθηκευτούν εµπορεύµατα 

κατά τρόπο ο οποίος δηµιουργεί βάσιµους λόγους για υπόνοιες ότι τα εµπορεύµατα αυτά 

προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία, 
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γ) τα εµπορεύµατα τα οποία µεταφέρονται ή είναι δυνατόν να µεταφερθούν κατά τρόπο ο 

οποίος δηµιουργεί βάσιµους λόγους για υπόνοιες ότι τα εµπορεύµατα αυτά προορίζονται να 

χρησιµοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία, 

 

(δ) τα µέσα µεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι έχουν 

χρησιµοποιηθεί ή είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την 

τελωνειακή νοµοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Αυτεπάγγελτη συνδροµή 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν µεταξύ τους, µε δική τους πρωτοβουλία και σύµφωνα µε τους 

νόµους, τους κανόνες και τα άλλα νοµικά µέσα που διαθέτουν, αµοιβαία συνδροµή εφόσον θεωρούν 

ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, ιδίως οσάκις 

λαµβάνουν πληροφορίες που αφορούν: 

 

− δραστηριότητες που συνιστούν ή δίνουν την εντύπωση ότι συνιστούν πράξεις που 

παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία και που ενδιαφέρουν, ενδεχοµένως, το άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος, 

 

− νέα µέσα ή µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια πράξεων κατά παράβαση της 

τελωνειακής νοµοθεσίας, 

 

− εµπορεύµατα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείµενο πράξεων κατά παράβαση της 

τελωνειακής νοµοθεσίας, 
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− φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι 

εµπλέκονται ή είχαν εµπλακεί σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία, 

 
– µέσα µεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι είχαν 

χρησιµοποιηθεί, χρησιµοποιούνται ή είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε πράξεις που 

παραβιάζουν την τελωνειακή νοµοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Παράδοση/κοινοποίηση 

 

Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαµβάνει, σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες νοµοθετικές ή κανονιστικές της διατάξεις, όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου: 

 

− να επιδίδονται όλα τα έγγραφα, 

 

− να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις 

 

που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 

πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που έχει τη µόνιµη κατοικία του ή είναι εγκατεστηµένος στο έδαφός 

της. Στην περίπτωση αυτή, στις αιτήσεις γνωστοποίησης ή κοινοποίησης εφαρµόζεται το άρθρο 6, 

παράγραφος 3. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδροµής 

 

1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται 

γραπτώς και να συνοδεύονται από τα έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση της 

αίτησης. Εφόσον το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης, µπορούν να γίνονται δεκτές 

και προφορικές αιτήσεις, οι οποίες όµως πρέπει αµέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 

 

2. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαµβάνουν τις εξής 

πληροφορίες: 

 

(α) την αιτούσα αρχή που υποβάλλει την αίτηση, 

 

(β) το ζητούµενο µέτρο, 

 

(γ) το αντικείµενο και τον λόγο της αίτησης, 

 

(δ) τους νόµους, τους κανόνες και τα άλλα σχετικά νοµικά στοιχεία, 

 

(ε) όσο το δυνατόν πιο ακριβή και κατανοητά στοιχεία σχετικά µε τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

που αποτελούν το στόχο της έρευνας, 

 

(στ) περίληψη των πραγµατικών περιστατικών καθώς και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί. 
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3. Οι αιτήσεις συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της αρχής στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση, ή σε γλώσσα αποδεκτή από την εν λόγω αρχή. 

 

4. Αν µια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, µπορεί να ζητείται η διόρθωση ή 

συµπλήρωσή της. Ωστόσο, είναι δυνατόν να διατάσσεται η λήψη συντηρητικών µέτρων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

∆ιεκπεραίωση των αιτήσεων 

 

1. Για να διεκπεραιώσει µια αίτηση συνδροµής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 

ενεργεί, εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων της και των διαθέσιµων πόρων, όπως θα ενεργούσε για 

δικό της λογαριασµό ή κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του ιδίου µέρους, παρέχοντας πληροφορίες 

που ήδη διαθέτει, διεξάγοντας κατάλληλες έρευνες ή ζητώντας τη διεξαγωγή τους. Η παρούσα 

διάταξη εφαρµόζεται και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή διαβιβάζεται η αίτηση εκ µέρους της αρχής 

στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον η τελευταία δεν 

δύναται να ενεργήσει για δικό της λογαριασµό. 

 

2. Οι αιτήσεις συνδροµής διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τους νόµους, τους κανόνες και τα 

άλλα νοµικά µέσα του συµβαλλόµενου µέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 
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3. Οι δεόντως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι ενός συµβαλλόµενου µέρους δύνανται, µε τη 

συγκατάθεση του άλλου µέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να 

λαµβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ή άλλης αρχής για την 

οποία είναι υπεύθυνη η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, πληροφορίες σχετικά µε πράξεις 

που παραβιάζουν ή είναι δυνατόν να παραβιάσουν την τελωνειακή νοµοθεσία, τις οποίες 

πληροφορίες η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 

 

4. Οι υπάλληλοι ενός συµβαλλόµενου µέρους δύνανται, µε τη συγκατάθεση του άλλου µέρους 

και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται στις έρευνες που διεξάγονται 

στο έδαφος του τελευταίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Μορφή υπό την οποία γνωστοποιούνται οι πληροφορίες 

 

1. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα των ερευνών στην 

αιτούσα αρχή υπό µορφή εγγράφων, επικυρωµένων αντιγράφων τους, εκθέσεων και παρόµοιων 

κειµένων. 

 

2. Η διάταξη περί εγγράφων της παραγράφου 1 µπορεί να αντικατασταθεί από διάταξη περί 

πληροφοριών προσκοµιζόµενων µε ηλεκτρονικά µέσα, σε οποιαδήποτε µορφή για τον ίδιο σκοπό. 

 

3. Τα πρωτότυπα των φακέλων και των εγγράφων ζητούνται µόνο σε περιπτώσεις στις οποίες τα 

επικυρωµένα αντίγραφα κρίνονται ανεπαρκή. Τα πρωτότυπα που διαβιβάζονται, επιστρέφονται το 

συντοµότερο δυνατό. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

 

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδροµής 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν τη συνδροµή που προβλέπεται 

στο παρόν πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παροχή συνδροµής: 

 

(α) θα µπορούσε να θίξει την κυριαρχία της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν ή ενός κράτους 

µέλους από το οποίο ζητήθηκε η παροχή συνδροµής δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου, ή 

 

ή 

 

β) θα µπορούσε να βλάψει τη δηµόσια τάξη, ασφάλεια ή άλλα ουσιώδη συµφέροντα, ιδίως στις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, 

 

ή 

 

(γ) συνεπάγεται παραβίαση του βιοµηχανικού, εµπορικού ή επαγγελµατικού απορρήτου. 

 

2. Η παροχή συνδροµής δύναται να αναβληθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, 

µε το αιτιολογικό ότι η παροχή αυτή θα παρεµπόδιζε διεξαγόµενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. 

Στην περίπτωση αυτή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διαβουλεύεται µε την αιτούσα 

αρχή προκειµένου να εξακριβώσει αν η βοήθεια µπορεί να δοθεί υπό τους όρους ή τις 

προϋποθέσεις που η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση µπορεί να απαιτήσει. 
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3. Αν η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδροµή την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, αν 

της εζητείτο, πρέπει να επισηµάνει το γεγονός αυτό στην αίτησή της. Στην περίπτωση αυτή, 

εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα 

ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη αίτηση. 

 

4. Αν υπάρξει άρνηση παροχής συνδροµής, η σχετική απόφαση και αιτιολόγηση πρέπει να 

κοινοποιούνται αµελλητί στην αιτούσα αρχή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Ανταλλαγή πληροφοριών και τήρηση του απορρήτου 

 

1. Κάθε πληροφορία που γνωστοποιείται υπό οποιαδήποτε µορφή, δυνάµει του παρόντος 

πρωτοκόλλου, έχει απόρρητο ή εµπιστευτικό χαρακτήρα, αναλόγως των κανόνων που ισχύουν σε 

έκαστο εκ των συµβαλλοµένων µερών. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού 

απορρήτου και χαίρει της προστασίας που προσφέρουν σε ανάλογες πληροφορίες τόσο οι σχετικοί 

νόµοι του µέρους που την έλαβε όσο και οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις των κοινοτικών 

οργάνων. 

 

2. ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ανταλλάσσονται µόνον εφόσον το συµβαλλόµενο µέρος 

που τα λαµβάνει δεσµεύεται να τα προστατεύσει κατά τρόπο τουλάχιστον ισοδύναµο προς αυτόν 

που ισχύει για τη συγκεκριµένη περίπτωση στο συµβαλλόµενο µέρος που τα παρέχει. 
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3. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους 

σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Αν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη ζητήσει να 

χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για άλλους σκοπούς, ζητεί την προηγούµενη γραπτή 

συγκατάθεση της αρχής που παρείχε τις εν λόγω πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των 

πληροφοριών υπόκειται στους περιορισµούς που θέτει η αρχή που τις παρείχε. 

 

4. Η παράγραφος 3 δεν εµποδίζει τη χρησιµοποίηση πληροφοριών σε οποιαδήποτε δικαστική ή 

διοικητική διαδικασία που κινείται εκ των υστέρων λόγω µη συµµόρφωσης προς την τελωνειακή 

νοµοθεσία. Η χρησιµοποίηση αυτή κοινοποιείται αµέσως στην αρµόδια αρχή που παρείχε τις 

πληροφορίες αυτές. 

 

5. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να χρησιµοποιούν, ως αποδεικτικά στοιχεία στα πρακτικά 

τους, στις εκθέσεις και τις µαρτυρίες τους, καθώς και σε διαδικασίες και δίκες ενώπιον 

δικαστηρίων, πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που έχουν συµβουλευτεί βάσει των 

διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Εµπειρογνώµονες και µάρτυρες 

 

1. Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δύναται να εξουσιοδοτηθεί 

προκειµένου να παραστεί, εντός των ορίων της σχετικής εξουσιοδότησης και υπό την ιδιότητα του 

εµπειρογνώµονα ή µάρτυρα, σε πολιτικές, ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες για θέµατα τα οποία 

καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο και τα οποία εµπίπτουν στη δικαιοδοσία του άλλου µέρους, 

καθώς και να προσκοµίζει αντικείµενα, έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφά τους, τα οποία, 

ενδεχοµένως, είναι αναγκαία στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών. Η αίτηση παράστασης πρέπει να 

αναφέρει επακριβώς για ποιο θέµα και υπό ποία ιδιότητα ή αρµοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. 
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2. Ο υπάλληλος απολαύει, στο έδαφος της αιτούσας αρχής, της προστασίας που παρέχεται 

στους υπαλλήλους της από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

∆απάνες συνδροµής 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται αµοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, οι οποίες 

προέρχονται από την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχοµένως, από τις δαπάνες για 

εµπειρογνώµονες και µάρτυρες καθώς και για διερµηνείς και µεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι 

υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Εφαρµογή 

 

1. Η εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της 

∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφενός, και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και, ενδεχοµένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών µελών της, αφετέρου. Οι 

προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά µε όλα τα πρακτικά µέτρα και τις ρυθµίσεις που είναι 

αναγκαίες για την εφαρµογή του, λαµβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των 

δεδοµένων. ∆ύνανται να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρµόδια όργανα σχετικά µε 

τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι θα πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 
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2. Τα µέρη διαβουλεύονται µεταξύ τους και, ακολούθως, αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε 

τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής που θεσπίζουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 

πρωτοκόλλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Άλλες συµφωνίες 

 

1. Λαµβανοµένων υπόψη των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 

κρατών µελών, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου : 

 

− δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών στο πλαίσιο άλλων διεθνών 

συµφωνιών ή συµβάσεων, 

 

− θεωρούνται συµπληρωµατικές προς τις συµφωνίες αµοιβαίας συνδροµής που έχουν συναφθεί 

ή ενδέχεται να συναφθούν µεταξύ µεµονωµένων κρατών µελών της και της ∆ηµοκρατίας του 

Τατζικιστάν, και 

 

− δεν επηρεάζουν τις διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών 

της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών µελών, πληροφοριών οι οποίες έχουν 

ληφθεί στους τοµείς που καλύπτει η παρούσα συµφωνία και οι οποίες είναι δυνατόν να 

ενδιαφέρουν την Κοινότητα. 
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2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας υπερισχύουν 

των διατάξεων των διµερών συµφωνιών αµοιβαίας συνδροµής που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να 

συναφθούν µεταξύ µεµονωµένων κρατών µελών της και της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν, εφόσον 

οι διατάξεις τους είναι ασυµβίβαστες µε τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 

 

3. Όσον αφορά τα ζητήµατα που αφορούν την εφαρµοσιµότητα του παρόντος πρωτοκόλλου, τα 

συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους προκειµένου να επιλύσουν το θέµα 

στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 79 της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

_________________ 
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

Κατά την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, τα µέρη τελούν εν γνώσει της ανάγκης για 

κατάλληλη προστασία του ατόµου όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 

 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

Εφόσον τα µέρη συµφωνήσουν ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, 

αυτές οι συναντήσεις µπορεί να ρυθµίζονται ad hoc. 

 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

Μέχρις ότου η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν προσχωρήσει στον ΠΟΕ, τα µέρη διενεργούν 

διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας σχετικά µε την πολιτικής της ∆ηµοκρατίας 

του Τατζικιστάν στον τοµέα των εισαγωγικών δασµών, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών στη 

δασµολογική προστασία. Ειδικότερα, οι διαβουλεύσεις αυτές προτείνονται πριν από την αύξηση 

της δασµολογικής προστασίας. 
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΥ» 

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

1. Τα µέρη επιβεβαιώνουν ότι κατανοούν αµοιβαία ότι το θέµα του ελέγχου εξαρτάται από τα 

πραγµατικά γεγονότα της συγκεκριµένης περίπτωσης. 

 

2. Παραδείγµατος χάριν, µία επιχείρηση θεωρείται ότι «ελέγχεται» από άλλη επιχείρηση και, 

συνεπώς, είναι θυγατρική αυτής εφόσον : 

 

− η άλλη επιχείρηση κατέχει άµεσα ή έµµεσα την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου, ή 

 

− η άλλη επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίσει ή να παύσει την πλειοψηφία του διοικητικού 

οργάνου, του οργάνου διαχείρισης ή του εποπτικού οργάνου και είναι συγχρόνως µέτοχος ή 

µέλος της θυγατρικής. 

 

3. Τα µέρη θεωρούν ότι η απαρίθµηση των κριτηρίων της παραγράφου 2 δεν είναι εξαντλητική. 
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

Το γεγονός ότι απαιτείται ταξιδιωτική θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα ορισµένων µόνο µερών και 

όχι άλλων δεν πρέπει να θεωρείται ότι ακυρώνει ή εξασθενεί τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν 

από συγκεκριµένη δέσµευση. 

 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

Τα µέρη συµφωνούν ότι, για τους σκοπούς της συµφωνίας, η πνευµατική, βιοµηχανική και 

εµπορική ιδιοκτησία περιλαµβάνει ειδικότερα τα δικαιώµατα δηµιουργού, συµπεριλαµβανοµένου 

του δικαιώµατος δηµιουργού για τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα συγγενή 

δικαιώµατα, τα δικαιώµατα που αφορούν το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, τα βιοµηχανικά σχέδια, τις 

γεωγραφικές ενδείξεις, συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών προέλευσης, των εµπορικών 

σηµάτων και των σηµάτων υπηρεσιών, τις τοπογραφίες ολοκληρωµένων κυκλωµάτων καθώς και 

την προστασία από τον αθέµιτο ανταγωνισµό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 βις της Σύµβασης 

των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία πληροφοριών 

για την τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινολογηθεί. 
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 94 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

1. Τα µέρη συµφωνούν, για τον σκοπό της ορθής ερµηνείας και πρακτικής εφαρµογής της 

συµφωνίας, ότι ο όρος «εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» που περιέχεται στο άρθρο 94 της 

συµφωνίας σηµαίνει περιπτώσεις ουσιώδους παραβίασης της συµφωνίας από ένα από τα µέρη. Η 

ουσιώδης παραβίαση της συµφωνίας συνίσταται σε : 

 

α) αποκήρυξη της συµφωνίας για την οποία δεν προβλέπεται κύρωση βάσει των γενικών 

κανόνων του διεθνούς δικαίου 

 

ή 

 

β) παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της συµφωνίας, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 2. 

 

2. Τα µέρη συµφωνούν ότι ο όρος «κατάλληλα µέτρα» που αναφέρεται στο άρθρο 94 σηµαίνει 

τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Αν ένα από τα µέρη λάβει µέτρα σε 

εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 94, το άλλο µέρος δύναται να 

προσφεύγει στη διαδικασία επίλυσης διαφορών. 
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∆ΗΛΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

(ΑΡΘΡΟ 70) 

 

Το άρθρο 70 ισχύει υπό την επιφύλαξη της εσωτερικής κατανοµής εξουσιών µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της για τη σύναψη συµφωνιών επανεισδοχής. 

 

 

_________________ 
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
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Α. Επιστολή της Κυβερνήσεως της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν 

 

 

Κύριε, 

 

Έχω την τιµή να αναφερθώ στη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία 

µονογραφήθηκε στις 16.12.2003. 

 

Όπως υπογράµµισα κατά τις διαπραγµατεύσεις, η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν παραχωρεί στις 

κοινοτικές εταιρίες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στο Τατζικιστάν προνοµιακή µεταχείριση 

σε ορισµένα θέµατα. Επίσης, εξήγησα ότι το γεγονός αυτό αντανακλά την πολιτική του 

Τατζικιστάν να προωθήσει µε κάθε τρόπο την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών στη ∆ηµοκρατία 

του Τατζικιστάν. 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρώ ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου που µεσολαβεί µεταξύ της 

ηµεροµηνίας µονογράφησης της παρούσας συµφωνίας και της ενάρξεως ισχύος των σχετικών 

άρθρων για την εγκατάσταση εταιριών, η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν δεν θα θεσπίσει µέτρα ή 

κανονισµούς, τα οποία συγκριτικά µε την κατάσταση που υπήρχε κατά την ηµεροµηνία 

µονογράφησης της παρούσας συµφωνίας, εισάγουν ή εντείνουν τις διακρίσεις εις βάρος των 

κοινοτικών εταιριών σε σχέση µε τις εταιρείες του Τατζικιστάν ή τρίτων χωρών. 

 

Παρακαλώ να µου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής. 

 

Μετά τιµής, 

 

Για την Κυβέρνηση 

της ∆ηµοκρατίας του Τατζικιστάν 
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Β. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

 

 

Κύριε, 

 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, µε σηµερινή ηµεροµηνία, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

« Έχω την τιµή να αναφερθώ στη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία 
µονογραφήθηκε στις 16.12.2003. 
 
Όπως υπογράµµισα κατά τις διαπραγµατεύσεις, η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν παραχωρεί 
στις κοινοτικές εταιρίες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στο Τατζικιστάν προνοµιακή 
µεταχείριση σε ορισµένα θέµατα. Επίσης, εξήγησα ότι το γεγονός αυτό αντανακλά την 
πολιτική του Τατζικιστάν να προωθήσει µε κάθε τρόπο την εγκατάσταση κοινοτικών 
εταιριών στη ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν. 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρώ ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου που µεσολαβεί 
µεταξύ της ηµεροµηνίας µονογράφησης της παρούσας συµφωνίας και της ενάρξεως ισχύος 
των σχετικών άρθρων για την εγκατάσταση εταιριών, η ∆ηµοκρατία του Τατζικιστάν δεν θα 
θεσπίσει µέτρα ή κανονισµούς, τα οποία συγκριτικά µε την κατάσταση που υπήρχε κατά την 
ηµεροµηνία µονογράφησης της παρούσας συµφωνίας, εισάγουν ή εντείνουν τις διακρίσεις εις 
βάρος των κοινοτικών εταιριών σε σχέση µε τις εταιρείες του Τατζικιστάν ή τρίτων χωρών. 

 
Παρακαλώ να µου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής.» 

 

Σας γνωρίζω τη λήψη της ανωτέρω επιστολής. 

 

Μετά τιµής, 

 

Εξ ονόµατος 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

 

 

________________ 
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