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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ 

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

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ, 

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 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil)2 von 107



 
CE/AL/el 3 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

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

 

συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συνθήκης για 

την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 

 

εφεξής «τα κράτη µέλη», και 

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

 

εφεξής «η Κοινότητα», 

 

αφενός, και 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, εφεξής «η Αλβανία», 

 

αφετέρου, 
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους στενούς δεσµούς µεταξύ των µερών και τις κοινές τους αξίες, καθώς και την 

επιθυµία τους να ενισχύσουν τους δεσµούς αυτούς και να καθιερώσουν στενές και µόνιµες σχέσεις 

βασιζόµενες στην αµοιβαιότητα και το αµοιβαίο συµφέρον, γεγονός που θα επιτρέψει στην 

Αλβανία να ενισχύσει και να επεκτείνει τις σχέσεις µε την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, τις 

οποίες έχει ήδη εγκαθιδρύσει µε την Κοινότητα µέσω της Συµφωνίας για το Εµπόριο και την 

Εµπορική και Οικονοµική Συνεργασία του 1992· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασία της παρούσας συµφωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

σταθεροποίησης και σύνδεσης µε τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την εγκαθίδρυση 

και την εδραίωση σταθερής ευρωπαϊκής τάξης βασιζόµενης στη συνεργασία, της οποίας η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το υπόβαθρο, καθώς και στο πλαίσιο του συµφώνου σταθερότητας· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσµευση των µερών να συµβάλουν µε κάθε τρόπο στην πολιτική, οικονοµική 

και θεσµική σταθεροποίηση στην Αλβανία καθώς και στην περιοχή, µέσω της ανάπτυξης της 

κοινωνίας των πολιτών και του εκδηµοκρατισµού, της δηµιουργίας θεσµών και της µεταρρύθµισης 

της δηµόσιας διοίκησης, της ολοκλήρωσης του περιφερειακού εµπορίου και της βελτιωµένης 

οικονοµικής συνεργασίας, καθώς και µέσω της συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων και 

ειδικότερα στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και της ενίσχυσης της 

εθνικής και περιφερειακής ασφάλειας· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσµευση των µερών να ενισχύσουν τις πολιτικές και οικονοµικές ελευθερίες 

που αποτελούν το ίδιο το θεµέλιο της παρούσας συµφωνίας, καθώς και τη δέσµευσή τους να 

σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των 

δικαιωµάτων των εθνοτικών µειονοτήτων, και τις δηµοκρατικές αρχές µέσω ενός πολυκοµµατικού 

συστήµατος µε ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές· 
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσµευση των µερών για πλήρη εφαρµογή όλων των αρχών και των διατάξεων 

του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, του ΟΑΣΕ, κυρίως εκείνων της τελικής πράξης του Ελσίνκι, των 

τελικών κειµένων των ∆ιασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης, του Χάρτη των Παρισίων για 

µία Νέα Ευρώπη, καθώς και του συµφώνου σταθερότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, έτσι 

ώστε να συµβάλουν στην περιφερειακή σταθερότητα και τη συνεργασία µεταξύ των χωρών της 

περιοχής· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσµευση των µερών να εφαρµόσουν τις αρχές της ελεύθερης οικονοµίας της 

αγοράς και την ετοιµότητα της Κοινότητας να συµβάλει στις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στην 

Αλβανία· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσµευση των µερών για ελεύθερο εµπόριο, τηρουµένων των δικαιωµάτων και 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΠΟΕ· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την επιθυµία των µερών να αναπτύξουν περαιτέρω τον τακτικό πολιτικό διάλογο 

επί διµερών και διεθνών θεµάτων αµοιβαίου ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των 

περιφερειακών θεµάτων, λαµβάνοντας υπόψη την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσµευση των µερών να καταπολεµήσουν το οργανωµένο έγκληµα και να 

ενισχύσουν τη συνεργασία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας βάσει της διακήρυξης που 

εξέδωσε η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη στις 20 Οκτωβρίου 2001· 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συµφωνία θα δηµιουργήσει νέο κλίµα στις οικονοµικές 

σχέσεις µεταξύ τους και, κυρίως, στην ανάπτυξη του εµπορίου και των επενδύσεων, καθοριστικών 

παραγόντων για την οικονοµική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό· 
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσµευση της Αλβανίας να εναρµονίσει, στους σχετικούς τοµείς, τη 

νοµοθεσία της µε εκείνη της Κοινότητας και να την εφαρµόσει αποτελεσµατικά· 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυµία της Κοινότητας να παράσχει αποφασιστική στήριξη για 

την υλοποίηση της µεταρρύθµισης και να χρησιµοποιήσει προς τον σκοπό αυτό όλα τα διαθέσιµα 

µέσα συνεργασίας και τεχνικής, χρηµατοδοτικής και οικονοµικής βοήθειας επί µίας συνολικής 

ενδεικτικής πολυετούς βάσης· 

 

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

Τρίτου µέρους, τίτλος IV της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεσµεύουν το 

Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συµβαλλόµενα µέρη και όχι ως µέρη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έως ότου το Ηνωµένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία (κατά περίπτωση) 

κοινοποιήσουν στην Αλβανία ότι δεσµεύονται ως µέρη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε 

το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη 

συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Το ίδιο ισχύει για τη ∆ανία, σύµφωνα µε το προσαρτηµένο στις εν λόγω συνθήκες πρωτόκολλο 

σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας· 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σύνοδο κορυφής του Ζάγκρεµπ, όπου έγινε έκκληση για µεγαλύτερη 

εδραίωση των σχέσεων µεταξύ των χωρών της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για καλύτερη περιφερειακή συνεργασία· 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι κατά τη σύνοδο κορυφής της Θεσσαλονίκης ενισχύθηκε η διαδικασία 

σταθεροποίησης και σύνδεσης ως πλαίσιο για την πολιτική που διέπει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µε τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων και υπογραµµίστηκε η προοπτική της ενσωµάτωσής 

τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα µε την πρόοδο της µεταρρύθµισης σε κάθε µία από αυτές 

και τις επιδόσεις τους· 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το µνηµόνιο συµφωνίας για τη διευκόλυνση και ελευθέρωση του εµπορίου, 

που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2001, µε το οποίο η Αλβανία, µαζί µε άλλες χώρες 

της περιοχής, δεσµεύτηκε να διαπραγµατευθεί ένα δίκτυο διµερών συµφωνιών ελευθέρων 

συναλλαγών ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα της περιοχής να προσελκύσει επενδύσεις και οι 

προοπτικές ένταξής της στην παγκόσµια οικονοµία· 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ετοιµότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει, στο µεγαλύτερο 

δυνατό βαθµό, την Αλβανία στο γενικό πολιτικό και οικονοµικό πλαίσιο της Ευρώπης και την 

ιδιότητα της Αλβανίας ως δυνητικής υποψήφιας χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση 

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκπλήρωση των κριτηρίων που όρισε το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο τον Ιούνιο 1993, µε την επιφύλαξη της επιτυχούς εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας, 

ιδίως όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
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ΑΡΘΡΟ 1 

 

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

Αλβανίας, αφετέρου. 

 

2. Οι στόχοι της σύνδεσης αυτής είναι: 

 

– να στηριχθούν οι προσπάθειες της Αλβανίας για ενίσχυση της δηµοκρατίας και του κράτους 

δικαίου· 

 

– να στηριχθούν τόσο η πολιτική, οικονοµική και θεσµική σταθερότητα στην Αλβανία όσο και 

η σταθερότητα της περιοχής· 

 

– να δηµιουργηθεί κατάλληλο πλαίσιο διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου που θα επιτρέψει την 

ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων µεταξύ των µερών· 

 

– να στηριχθούν οι προσπάθειες της Αλβανίας να αναπτύξει την οικονοµική και διεθνή 

συνεργασία της, µεταξύ άλλων, µέσω της εναρµόνισης της νοµοθεσίας της µε εκείνη της 

Κοινότητας·  

 

– να στηριχθούν οι  προσπάθειες της Αλβανίας να ολοκληρώσει τη µετάβασή της σε µία 

λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς, να προωθηθούν οι αρµονικές οικονοµικές σχέσεις και 

να αναπτυχθεί σταδιακά µία ζώνη ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας και της 

Αλβανίας· 

 

– να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία σε όλους τους τοµείς που καλύπτει η παρούσα 

συµφωνία. 
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ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως διακηρύσσονται 

στην παγκόσµια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ορίζονται στην Ευρωπαϊκή σύµβαση 

για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για 

µια νέα Ευρώπη, η τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου και του κράτους δικαίου, καθώς και 

των αρχών της οικονοµίας της αγοράς, όπως περιέχονται στο κείµενο της ∆ΑΣΕ της Βόννης για 

την οικονοµική συνεργασία, αποτελούν τη βάση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των 

µερών και συνιστούν θεµελιώδη στοιχεία της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Η διεθνής και περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και η ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας 

αποτελούν το επίκεντρο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Ιουνίου 1999. Η σύναψη και η 

εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας εντάσσονται στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 1997 και βασίζονται στις ιδιαίτερες 

επιδόσεις της Αλβανίας. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

 

Η Αλβανία δεσµεύεται να συνεχίσει και να ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις σχέσεις καλής 

γειτονίας µε τις άλλες χώρες της περιοχής και παράλληλα το κατάλληλο επίπεδο αµοιβαίων 

παραχωρήσεων όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των κεφαλαίων και των 

υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως εκείνων που έχουν σχέση 

µε την επαναπατρισµό των προσφύγων και την καταπολέµηση του εγκλήµατος, της διαφθοράς, της 

νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της παράνοµης µετανάστευσης και του 

λαθρεµπορίου ναρκωτικών. Η δέσµευση αυτή αποτελεί κύριο παράγοντα για την ανάπτυξη των 

σχέσεων και της συνεργασίας µεταξύ των µερών και συµβάλλει συνεπώς στην περιφερειακή 

σταθερότητα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Τα µέρη επιβεβαιώνουν τη σηµασία που αποδίδουν στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας και στην 

τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων στον τοµέα αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Η σύνδεση πραγµατοποιείται προοδευτικά και υλοποιείται πλήρως εντός µέγιστης µεταβατικής 

περιόδου δέκα ετών, η οποία υποδιαιρείται σε δύο διαδοχικά στάδια.  
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Τα δύο στάδια δεν ισχύουν για τον τίτλο IV, για τον οποίο προβλέπεται ειδικό χρονοδιάγραµµα 

στον εν λόγω τίτλο. 

 

Σκοπός της υποδιαίρεσης αυτής σε διαδοχικά στάδια είναι να δοθεί η δυνατότητα διεξοδικής 

ενδιάµεσης εξέτασης της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. Όσον αφορά την προσέγγιση των 

νοµοθεσιών και την επιβολή της νοµοθεσίας, στόχος είναι να επικεντρωθούν οι προσπάθειες της 

Αλβανίας κατά το πρώτο στάδιο στα θεµελιώδη στοιχεία του κεκτηµένου, µε ειδικά κριτήρια 

συγκριτικής αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στον τίτλο VI. 

 

Το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης που συγκροτείται βάσει του άρθρου 116 εξετάζει 

τακτικά την εφαρµογή της συµφωνίας και την ολοκλήρωση εκ µέρους της Αλβανίας των νοµικών, 

διοικητικών, θεσµικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων βάσει του προοιµίου και σύµφωνα µε τις 

γενικές αρχές που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία. 

 

Το πρώτο στάδιο αρχίζει από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. Κατά το πέµπτο 

έτος από τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας, το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης θα 

αξιολογήσει την πρόοδο που σηµείωσε η Αλβανία και θα αποφασίσει κατά πόσο η πρόοδος αυτή 

επαρκεί για τη µετάβαση στο δεύτερο στάδιο µε στόχο την υλοποίηση της πλήρους σύνδεσης. Θα 

αποφασίσει επίσης για τυχόν ειδικές διατάξεις που κρίνονται αναγκαίες για τη διαχείριση του 

δεύτερου σταδίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Η παρούσα συµφωνία θα πρέπει να είναι πλήρως συµβατή και η υλοποίησή της συνεπής µε τις 

σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ, ιδίως µε το άρθρο XXIV της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και 

Εµπορίου (GATΤ) του 1994 και το άρθρο V της Γενικής Συµφωνίας για τις Συναλλαγές στον τοµέα 

των Υπηρεσιών (GATS). 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil) 11 von 107



 
CE/AL/el 12 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙI 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

1. Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, αναπτύσσεται περαιτέρω ο πολιτικός διάλογος µεταξύ 

των µερών. Ο εν λόγω διάλογος συνοδεύει και εδραιώνει την προσέγγιση µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Αλβανίας και συµβάλλει στην καθιέρωση στενών δεσµών αλληλεγγύης και νέων 

µορφών συνεργασίας µεταξύ των µερών. 

 

2. Ο πολιτικός διάλογος θα προωθήσει ιδίως: 

 

– την πλήρη ενσωµάτωση της Αλβανίας στην κοινότητα των δηµοκρατικών εθνών και τη 

σταδιακή προσέγγιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 

– αυξηµένη σύγκλιση των θέσεων των µερών για διεθνή θέµατα, ακόµη και µέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών όταν χρειάζεται και, ιδίως, για θέµατα που θα µπορούσαν να έχουν 

ουσιαστικές επιπτώσεις στα µέρη· 

 

–  την περιφερειακή συνεργασία και την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας· 

 

– κοινές απόψεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης 

της συνεργασίας στους τοµείς που καλύπτει η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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3. Τα µέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής και των µέσων διανοµής 

τους, τόσο σε κρατικούς όσο και σε µη κρατικούς φορείς, αποτελεί µία από τις σοβαρότερες 

απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Συνεπώς, τα µέρη συµφωνούν να 

συνεργασθούν και να συµβάλουν στην καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής 

καταστροφής και των µέσων διανοµής τους, µεριµνώντας για την πλήρη τήρηση και εφαρµογή σε 

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

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

υποχρεώσεών τους στον συγκεκριµένο τοµέα. Τα µέρη συµφωνούν ότι η διάταξη αυτή συνιστά 

θεµελιώδες στοιχείο της παρούσας συµφωνίας και εντάσσεται στον πολιτικό διάλογο που θα 

συνοδεύει και θα παγιώνει τα στοιχεία αυτά. 

 

Τα µέρη επιπλέον συµφωνούν να συνεργάζονται και να συµβάλουν στην καταπολέµηση της 

διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των µέσων διανοµής τους : 

 

– µεριµνώντας για την υπογραφή, την κύρωση ή την προσχώρηση, κατά περίπτωση, και την 

πλήρη εφαρµογή όλων των άλλων συναφών διεθνών πράξεων· 

 

– δηµιουργώντας ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εθνικών ελέγχων εξαγωγής, το οποίο θα 

καλύπτει τόσο την εξαγωγή όσο και τη διαµετακόµιση προϊόντων που συνδέονται µε τα όπλα 

µαζικής καταστροφής, το οποίο θα περιλαµβάνει και έλεγχο της τελικής χρησιµοποίησης των 

τεχνολογιών διπλής χρήσης µε σκοπό την παραγωγή όπλων µαζικής καταστροφής, και θα 

προβλέπει αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων που διαπιστώνονται κατά τους 

ελέγχους εξαγωγής. 

 

Ο πολιτικός διάλογος για το θέµα αυτό δύναται να διεξάγεται σε περιφερειακή βάση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

1. Ο πολιτικός διάλογος πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του συµβουλίου σταθεροποίησης και 

σύνδεσης το οποίο έχει τη γενική αρµοδιότητα για οποιοδήποτε θέµα που τυχόν επιθυµούν να του 

υποβάλουν τα µέρη. 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil) 13 von 107



 
CE/AL/el 14 

 

2. Κατόπιν αιτήσεως των µερών, ο πολιτικός διάλογος δύναται επίσης να λαµβάνει τις 

ακόλουθες µορφές: 

 

– συνεδριάσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, ανώτερων αξιωµατούχων που εκπροσωπούν την 

Αλβανία, αφενός, και την προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

Επιτροπή, αφετέρου·  

 

– πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωµατικών διαύλων µεταξύ των µερών, 

συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων επαφών σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο των 

Ηνωµένων Εθνών, του ΟΟΣΑ, του Συµβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών φόρα· 

 

– κάθε άλλο µέσο που θα µπορούσε να συµβάλει επωφελώς στην παγίωση, την ανάπτυξη και 

την επίσπευση του διαλόγου αυτού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της 

κοινοβουλευτικής επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης που συγκροτείται βάσει του 

άρθρου 122. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Ο πολιτικός διάλογος δύναται να διενεργείται σε πολυµερές επίπεδο καθώς και ως περιφερειακός 

διάλογος που περιλαµβάνει και άλλες χώρες της περιοχής. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Σύµφωνα µε τη δέσµευσή της για διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και για την 

ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, η Αλβανία θα προωθήσει δραστήρια την περιφερειακή 

συνεργασία. Τα προγράµµατα βοήθειας της Κοινότητας δύνανται να στηρίζουν έργα περιφερειακής 

ή διασυνοριακής διάστασης, µέσω των προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας. 

 

Όταν η Αλβανία προτίθεται να ενισχύσει τη συνεργασία της µε µια από τις χώρες που αναφέρονται 

στα άρθρα 13, 14 και 15, ενηµερώνει και συµβουλεύεται την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που καθορίζονται στον τίτλο Χ. 

 

Η Αλβανία θα επανεξετάσει τις ισχύουσες διµερείς συµφωνίες που έχει συνάψει µε όλες τις χώρες, 

ή θα συνάψει νέες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές συµβιβάζονται µε τις αρχές του µνηµονίου 

συµφωνίας για τη διευκόλυνση και ελευθέρωση του εµπορίου, το οποίο υπογράφηκε στις 

Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2001. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

 

Συνεργασία µε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει 

συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

 

Μετά την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας, η Αλβανία θα αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τις 

χώρες που έχουν ήδη υπογράψει συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης, µε στόχο τη σύναψη 

διµερών συµβάσεων περιφερειακής συνεργασίας, σκοπός των οποίων θα είναι η ενίσχυση του 

πεδίου εφαρµογής της συνεργασίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων χωρών. 

 

Τα κύρια στοιχεία των εν λόγω συµβάσεων θα είναι τα εξής: 

 

–  ο πολιτικός διάλογος· 

 

– η εγκαθίδρυση ζωνών ελευθέρων συναλλαγών µεταξύ των µερών, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις του ΠΟΕ· 

 

– αµοιβαίες παραχωρήσεις σχετικά µε την κυκλοφορία των εργαζοµένων, την εγκατάσταση, 

την παροχή υπηρεσιών, τις τρέχουσες πληρωµές και την κυκλοφορία κεφαλαίων καθώς και 

µε άλλες πολιτικές που έχουν σχέση µε την κυκλοφορία προσώπων, σε επίπεδο ισοδύναµο µε 

αυτό της παρούσας συµφωνίας· 

 

– διατάξεις για συνεργασία σε άλλους τοµείς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί καλύπτονται ή όχι 

από την παρούσα συµφωνία, και ιδίως στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων. 

 

Οι εν λόγω συµβάσεις θα περιέχουν τις κατάλληλες διατάξεις για τη δηµιουργία των αναγκαίων 

θεσµικών µηχανισµών. 
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Οι συµβάσεις αυτές θα συναφθούν εντός δύο ετών από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας. Η ετοιµότητα της Αλβανίας να συνάψει τέτοιες συµβάσεις θα αποτελέσει προϋπόθεση 

για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ της Αλβανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η Αλβανία θα αρχίσει παρόµοιες διαπραγµατεύσεις µε τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, µόλις οι 

εν λόγω χώρες υπογράψουν συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Συνεργασία µε άλλες χώρες που συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης 

 

Η Αλβανία θα επιδιώξει την περιφερειακή συνεργασία µε τις άλλες χώρες που συµµετέχουν στη 

διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, σε ορισµένους ή σε όλους τους τοµείς συνεργασίας που 

καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία, και ιδίως στους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. Η εν λόγω 

συνεργασία πρέπει να είναι συµβατή µε τις αρχές και τους στόχους της παρούσας συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

 

Συνεργασία µε χώρες υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

1. Η Αλβανία δύναται να προωθήσει τη συνεργασία της και να συνάψει σύµβαση περιφερειακής 

συνεργασίας µε οποιαδήποτε χώρα υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 

οποιονδήποτε τοµέα συνεργασίας που καλύπτεται από την παρούσα συµφωνία. Η εν λόγω 

σύµβαση πρέπει να αποσκοπεί στη σταδιακή ευθυγράµµιση των διµερών σχέσεων µεταξύ της 

Αλβανίας και της εν λόγω χώρας µε τον αντίστοιχο τοµέα σχέσεων µεταξύ της Ένωσης και των 

κρατών µελών της και της συγκεκριµένης χώρας. 

 

2. Η Αλβανία θα αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία µε σκοπό τη σύναψη, σε αµοιβαία 

επωφελή βάση, συµφωνίας για την εγκαθίδρυση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ των δύο 

µερών, σύµφωνα µε το άρθρο XXIV της GATT, καθώς και την ελευθέρωση της εγκατάστασης και 

της παροχής υπηρεσιών µεταξύ των χωρών αυτών σε επίπεδο ισοδύναµο µε αυτό της παρούσας 

συµφωνίας, σύµφωνα µε το άρθρο V της συµφωνίας GATS. 

 

Οι διαπραγµατεύσεις αυτές πρέπει να αρχίσουν το συντοµότερο δυνατό, µε σκοπό τη σύναψη µιας 

τέτοιας συµφωνίας πριν από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 16 

παράγραφος 1. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

1. Η Κοινότητα και η Αλβανία εγκαθιδρύουν προοδευτικά ζώνη ελευθέρων συναλλαγών εντός 

µέγιστης µεταβατικής περιόδου δέκα ετών από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας καθώς και µε τις διατάξεις της συµφωνίας 

GATT 1994 και της συµφωνίας του ΠΟΕ. Κατά την εν λόγω διαδικασία λαµβάνονται υπόψη οι 

ειδικές απαιτήσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

2. Για την κατάταξη των εµπορευµάτων κατά τις συναλλαγές µεταξύ των δύο µερών, 

εφαρµόζεται η συνδυασµένη ονοµατολογία των εµπορευµάτων. 

 

3. Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασµός στον οποίο πρέπει να εφαρµόζονται οι διαδοχικές 

µειώσεις που ορίζονται στην παρούσα συµφωνία, είναι αυτός που εφαρµοζόταν erga omnes την 

προηγουµένη της υπογραφής της παρούσας συµφωνίας. 

 

4. Οι µειωµένοι δασµοί που θα εφαρµόζονται από την Αλβανία σύµφωνα µε την παρούσα 

συµφωνία θα στρογγυλεύονται σε ολόκληρους αριθµούς µε τη χρήση κοινής αριθµητικής. Ως εκ 

τούτου, όλοι οι αριθµοί µε δεκαδικό ψηφίο µικρότερο ή ίσο του 50 (περιλαµβανοµένου) 

στρογγυλεύονται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο και όλοι οι αριθµοί µε δεκαδικό ψηφίο 

µεγαλύτερο του 50 στρογγυλεύονται προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο. 
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5. Εάν, µετά την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας, δασµολογικές µειώσεις εφαρµόζονται 

erga omnes, και ιδίως µειώσεις που προκύπτουν από τις δασµολογικές διαπραγµατεύσεις στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ, οι µειωµένοι αυτοί δασµοί αντικαθιστούν το βασικό δασµό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 από την ηµεροµηνία εφαρµογής των εν λόγω µειώσεων. 

 

6. Η Κοινότητα και η Αλβανία ανακοινώνουν αµοιβαία τους αντίστοιχους βασικούς δασµούς 

που εφαρµόζουν. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή 

Αλβανίας που απαριθµούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της συνδυασµένης ονοµατολογίας, µε 

εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι. § I, (ii) της συµφωνίας για τη γεωργία 

(GATT 1994). 

 

2. Οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των µερών όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας πραγµατοποιούνται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

 

1. Οι δασµοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Αλβανίας 

καταργούνται από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα και τα µέτρα ισοδυνάµου 

αποτελέσµατος καταργούνται από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας όσον 

αφορά τα προϊόντα καταγωγής Αλβανίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

1. Οι δασµοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Αλβανία προϊόντων καταγωγής 

Κοινότητας, άλλων από αυτά που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, καταργούνται από την ηµέρα 

θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Οι δασµοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Αλβανία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας 

που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µειώνονται σταδιακά, σύµφωνα µε το ακόλουθο 

χρονοδιάγραµµα:  

 

– την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, ο εισαγωγικός δασµός µειώνεται 

στο 80% του βασικού δασµού· 

 

– την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας, ο εισαγωγικός δασµός µειώνεται στο 60% του βασικού δασµού· 
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– την 1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας, ο εισαγωγικός δασµός µειώνεται στο 40% του βασικού δασµού· 

 

– την 1η Ιανουαρίου του τρίτου έτους µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, 

ο εισαγωγικός δασµός µειώνεται στο 20% του βασικού δασµού· 

 

– την 1η Ιανουαρίου του τέταρτου έτους µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας, ο εισαγωγικός δασµός µειώνεται στο 10% του βασικού δασµού· 

 

– την 1η Ιανουαρίου του πέµπτου έτους µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας, καταργούνται οι εναποµένοντες εισαγωγικοί δασµοί.  

 

3. Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών στην Αλβανία προϊόντων κοινοτικής καταγωγής 

και τα µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος καταργούνται από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Η Κοινότητα και η Αλβανία καταργούν, από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, 

κατά τις µεταξύ τους εµπορικές συναλλαγές, κάθε επιβάρυνση ισοδυνάµου αποτελέσµατος µε 

εισαγωγικούς δασµούς. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

 

1. Η Κοινότητα και η Αλβανία καταργούν, από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας, τους εξαγωγικούς δασµούς και κάθε επιβάρυνση ισοδυνάµου αποτελέσµατος. 

 

2. Η Κοινότητα και η Αλβανία καταργούν µεταξύ τους, από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της 

παρούσας συµφωνίας, τους ποσοτικούς περιορισµούς κατά τις εξαγωγές και τα µέτρα ισοδυνάµου 

αποτελέσµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Η Αλβανία δηλώνει πρόθυµη να µειώσει τους δασµούς που επιβάλλει κατά τις εµπορικές 

συναλλαγές µε την Κοινότητα ταχύτερα απ’ ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 19, εάν το επιτρέψει η 

γενική οικονοµική της κατάσταση και η κατάσταση του σχετικού οικονοµικού τοµέα. 

 

Το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης αναλύει την κατάσταση σχετικά µε το θέµα αυτό και 

προβαίνει σε ανάλογες συστάσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

Το πρωτόκολλο 1 θεσπίζει τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα των 

κεφαλαίων 72 και 73 της συνδυασµένης ονοµατολογίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Ορισµός 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στις συναλλαγές προϊόντων της 

γεωργίας και της αλιείας καταγωγής Κοινότητας ή Αλβανίας. 

 

2. Ο όρος «προϊόντα της γεωργίας και της αλιείας» περιλαµβάνει τα προϊόντα που 

απαριθµούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασµένης ονοµατολογίας και τα προϊόντα που 

απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, §I, (ii) της συµφωνίας για τη γεωργία (GATT, 1994). 

 

3. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας που καλύπτονται από το 

κεφάλαιο 3, τις κλάσεις 1604 και 1605 και τις διακρίσεις 0511 91, 2301 20 00 και 1902 20 10. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

Το πρωτόκολλο 2 θεσπίζει τις εµπορικές ρυθµίσεις για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που 

απαριθµούνται σ’ αυτό. 
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ΑΡΘΡΟ 26 

 

1. Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Κοινότητα καταργεί όλους τους 

ποσοτικούς περιορισµούς και τα µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος κατά την εισαγωγή προϊόντων 

της γεωργίας και της αλιείας καταγωγής Αλβανίας. 

 

2. Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ  της παρούσας συµφωνίας, η Αλβανία καταργεί όλους τους 

ποσοτικούς περιορισµούς και τα µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος κατά την εισαγωγή προϊόντων 

της γεωργίας και της αλιείας καταγωγής Κοινότητας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

Προϊόντα της γεωργίας 

 

1. Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Κοινότητα καταργεί τους δασµούς 

και τις επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος κατά την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων 

καταγωγής Αλβανίας, εκτός εκείνων που υπάγονται στις κλάσεις 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 και 

2204 της συνδυασµένης ονοµατολογίας. 

 

Όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από τα κεφάλαια 7 και 8 της συνδυασµένης 

ονοµατολογίας, για τα οποία το κοινό δασµολόγιο προβλέπει την εφαρµογή κατ’αξία δασµών και 

ενός ειδικού δασµού, η κατάργηση ισχύει µόνο για τον κατ’αξία δασµό. 
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2. Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Κοινότητα εφαρµόζει 

δασµολογική ατέλεια κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων των διακρίσεων 1701 και 

1702 της συνδυασµένης ονοµατολογίας, καταγωγής Αλβανίας, εντός του ορίου της ετήσιας 

δασµολογικής ποσόστωσης των 1000 τόνων. 

 

3. Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Αλβανία: 

 

α) καταργεί τους δασµούς που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή ορισµένων γεωργικών 

προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II(α)· 

 

β) µειώνει προοδευτικά τους δασµούς που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή ορισµένων 

γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II(β), 

σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που ορίζεται για κάθε προϊόν στο εν λόγω παράρτηµα· 

 

γ) καταργεί τους δασµούς που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή ορισµένων γεωργικών 

προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II(γ), εντός των 

ορίων των δασµολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται για τα εν λόγω προϊόντα.  

 

4. Το πρωτόκολλο 3 θεσπίζει τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στον οίνο και στα 

οινοπνευµατώδη προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. 
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ΑΡΘΡΟ 28 

 

Ψάρια και προϊόντα της αλιείας 

 

1. Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Κοινότητα καταργεί όλους τους 

δασµούς στα ψάρια και τα προϊόντα της αλιείας, εκτός όσων απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ, 

καταγωγής Αλβανίας. Τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ υπόκεινται στις 

διατάξεις που καθορίζονται σ’αυτό.  

 

2. Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Αλβανία δεν επιβάλλει δασµούς, ή 

επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος προς δασµούς, στα ψάρια και στα προϊόντα αλιείας 

καταγωγής Κοινότητας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο των εµπορικών συναλλαγών προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας 

µεταξύ των µερών, την ιδιαίτερη ευαισθησία των εν λόγω προϊόντων, τους κανόνες των κοινών 

πολιτικών γεωργίας και αλιείας της Κοινότητας, τους κανόνες των πολιτικών γεωργίας και αλιείας 

της Αλβανίας, τον ρόλο της γεωργίας και της αλιείας στην οικονοµία της Αλβανίας και τις 

συνέπειες των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η Κοινότητα και η 

Αλβανία εξετάζουν στο πλαίσιο του συµβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, το αργότερο εντός 

έξι ετών από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, για κάθε προϊόν χωριστά και σε 

τακτική και κατάλληλη αµοιβαία βάση, τις δυνατότητες χορήγησης αµοιβαίων περαιτέρω 

παραχωρήσεων µε σκοπό τη µεγαλύτερη ελευθέρωση των συναλλαγών προϊόντων της γεωργίας 

και της αλιείας. 
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ΑΡΘΡΟ 30 

 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν κατά κανένα τρόπο την εφαρµογή, σε µονοµερή 

βάση, ευνοϊκότερων µέτρων εκ µέρους ενός από τα µέρη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συµφωνίας, και ιδίως των άρθρων 38 και 43, 

και δεδοµένης της ιδιαίτερης ευαισθησίας των αγορών προϊόντων της γεωργίας και της  αλιείας, 

εάν οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής ενός από τα δύο µέρη, που αποτελούν αντικείµενο των 

παραχωρήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 25, 27 και 28, προκαλούν σηµαντική διαταραχή στις 

αγορές ή στους εσωτερικούς κανονιστικούς µηχανισµούς του άλλου µέρους, τα δύο µέρη 

προβαίνουν αµέσως σε διαβουλεύσεις για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναµονή αυτής της 

λύσης, το ενδιαφερόµενο µέρος µπορεί να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα που θεωρεί απαραίτητα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στις συναλλαγές όλων των προϊόντων µεταξύ 

των µερών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο ή στα πρωτόκολλα 1, 2 και 3. 
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ΑΡΘΡΟ 33 

 

Ρήτρα ακινητοποίησης (Standstill) 

 

1. Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, δεν εισάγονται νέοι εισαγωγικοί ή 

εξαγωγικοί δασµοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος, ούτε αυξάνονται οι δασµοί ή οι 

επιβαρύνσεις που ήδη επιβάλλονται στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της Κοινότητας και της 

Αλβανίας. 

 

2. Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, δεν εισάγονται νέοι ποσοτικοί 

περιορισµοί επί των εισαγωγών ή των εξαγωγών, ή µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος, ούτε 

εντείνονται οι περιορισµοί ή τα µέτρα που ήδη επιβάλλονται στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της 

Κοινότητας και της Αλβανίας. 

 

3. Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 26, οι διατάξεις 

των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο την εφαρµογή 

των αντιστοίχων γεωργικών πολιτικών της Αλβανίας και της Κοινότητας ή τη λήψη οποιωνδήποτε 

µέτρων στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών, εφόσον δεν θίγεται το καθεστώς εισαγωγών που 

ορίζεται στα παραρτήµατα II και III. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

 

Απαγόρευση φορολογικών διακρίσεων 

 

1. Τα µέρη δεν επιβάλλουν κανένα µέτρο ή πρακτική εσωτερικής φορολογίας που συνεπάγεται, 

άµεσα ή έµµεσα, διακριτική µεταχείριση µεταξύ προϊόντων ενός από τα µέρη και οµοειδών 

προϊόντων καταγωγής του άλλου µέρους, και καταργούν κάθε τέτοιο µέτρο ή πρακτική, αν 

υπάρχει. 
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2. Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός από τα µέρη δεν επιτρέπεται να αποτελούν 

αντικείµενο επιστροφής εσωτερικών έµµεσων φόρων πέραν του ποσού των έµµεσων φόρων που 

έχουν επιβληθεί σ’αυτά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

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

ταµιευτικού χαρακτήρα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

 

Τελωνειακές ενώσεις, ζώνες ελευθέρων συναλλαγών, διασυνοριακές ρυθµίσεις 

 

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

ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εµπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν 

αλλοιώνονται οι εµπορικές ρυθµίσεις που προβλέπει η παρούσα συµφωνία. 

 

2. Κατά τη µεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 19, η παρούσα συµφωνία δεν θίγει την 

εφαρµογή των ειδικών προτιµησιακών ρυθµίσεων που διέπουν την κυκλοφορία των 

εµπορευµάτων, οι οποίες είτε περιέχονται σε διασυνοριακές συµφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί 

µεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών και της Αλβανίας είτε απορρέουν από τις διµερείς 

συµφωνίες που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ και έχουν συναφθεί από την Αλβανία για την προώθηση 

του περιφερειακού εµπορίου. 
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3. Στο πλαίσιο του συµβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης διενεργούνται µεταξύ των µερών 

διαβουλεύσεις σχετικά µε τις συµφωνίες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 και, όπου 

απαιτείται, σχετικά µε άλλα σηµαντικά θέµατα που έχουν σχέση µε τις αντίστοιχες εµπορικές 

πολιτικές τους έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση, ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην 

Κοινότητα, τέτοιες διαβουλεύσεις διενεργούνται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν 

υπόψη τα αµοιβαία συµφέροντα της Κοινότητας και της Αλβανίας που αναφέρονται στην παρούσα 

συµφωνία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

 

Ντάµπινγκ και επιδοτήσεις 

 

1. Καµία από τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν εµποδίζει οποιοδήποτε εκ των µερών 

να λάβει µέτρα εµπορικής άµυνας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και µε το 

άρθρο 38. 

 

2. Εάν ένα από τα µέρη διαπιστώσει ότι εφαρµόζονται ντάµπινγκ ή/και αντισταθµίσιµη 

επιδότηση κατά τις εµπορικές συναλλαγές µε το άλλο µέρος, το µέρος αυτό δύναται να λάβει τα 

κατάλληλα µέτρα κατά της πρακτικής αυτής βάσει της συµφωνίας του ΠΟΕ περί εφαρµογής του 

άρθρου VI της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) του 1994 και της συµφωνίας 

του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα καθώς και σύµφωνα µε τη σχετική 

εσωτερική του νοµοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 38 

 

Γενική ρήτρα διασφάλισης 

 

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

µέτρα διασφάλισης εφαρµόζονται µεταξύ των µερών. 

 

2. Όταν προϊόν ενός µέρους εισάγεται στο έδαφος του άλλου µέρους σε αυξηµένες ποσότητες 

και υπό προϋποθέσεις που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν: 

 

− σοβαρή ζηµία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής οµοειδών ή άµεσα ανταγωνιστικών προϊόντων 

στο έδαφος του εισάγοντος µέρους· ή 

 

− σοβαρές διαταραχές σε οποιοδήποτε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας ή δυσχέρειες που θα 

µπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης µιας περιοχής 

του εισάγοντος µέρους, 

 

το εισάγον µέρος δύναται να λάβει τα δέοντα µέτρα, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 
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3. Τα διµερή µέτρα διασφάλισης που ισχύουν για τις εισαγωγές από το άλλο µέρος δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση των  δυσχερειών που 

προέκυψαν και, συνήθως, πρέπει να συνίστανται στην αναστολή της περαιτέρω µείωσης των 

δασµολογικών συντελεστών που προβλέπει η παρούσα συµφωνία για το συγκεκριµένο προϊόν, ή 

στην αύξηση του δασµολογικού συντελεστή για το εν λόγω προϊόν εντός µέγιστου ορίου που 

αντιστοιχεί στον συντελεστή του µάλλον ευνοούµενου κράτους (ΜΕΚ) που εφαρµόζεται για το ίδιο 

προϊόν. Τα µέτρα αυτά πρέπει να περιέχουν σαφείς διατάξεις που σταδιακά θα οδηγούν στην 

κατάργησή τους στο τέλος της καθορισθείσας περιόδου, το αργότερο, και δεν θα µπορούν να 

ισχύουν για διάστηµα ανώτερο του ενός έτους. Σε ιδιαίτερα έκτακτες συνθήκες, ωστόσο, τα µέτρα 

αυτά δύνανται να ισχύουν για ανώτατο διάστηµα τριών ετών. Κανένα διµερές µέτρο διασφάλισης 

δεν δύναται να εφαρµόζεται στις εισαγωγές προϊόντος το οποίο υπόκειται ήδη σε τέτοια µέτρα για 

διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη λήξη του µέτρου. 

 

4. Στις περιπτώσεις που διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο και πριν ληφθούν τα µέτρα που 

προβλέπονται σε αυτό, ή, στις περιπτώσεις όπου έχει εφαρµογή η παράγραφος 5 στοιχείο (β), το 

ταχύτερο δυνατό, η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά περίπτωση, παρέχουν στο Συµβούλιο 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης κάθε πληροφορία που είναι δυνατόν να συµβάλει στην εξεύρεση 

λύσης αποδεκτής από αµφότερα τα µέρη. 

 

5. Για την εφαρµογή των ανωτέρω παραγράφων, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

 

α) Οι δυσχέρειες που προκύπτουν από την κατάσταση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο 

παραπέµπονται προς εξέταση στο συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης το οποίο δύναται 

να λαµβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τον τερµατισµό των δυσχερειών αυτών. 
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Σε περίπτωση που το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης ή το συµβαλλόµενο µέρος 

εξαγωγής δεν λάβουν απόφαση που να θέτει τέρµα στις εν λόγω δυσχέρειες, ή εφόσον δεν 

επιτευχθεί άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ηµερών από την παραποµπή του θέµατος 

στο συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης, το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής δύναται 

να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος σύµφωνα µε το παρόν 

άρθρο. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα µέτρα διασφάλισης που διαταράσσουν λιγότερο 

τη λειτουργία του καθεστώτος που εγκαθιδρύεται µε την παρούσα συµφωνία. Τα µέτρα 

διασφάλισης που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο XIX της συµφωνίας GATT και της 

συµφωνίας του ΠΟΕ για τις διασφαλίσεις, πρέπει να διατηρούν το επίπεδο/περιθώριο της 

προτίµησης που έχει χορηγηθεί βάσει της παρούσας συµφωνίας.  

 

β) Σε έκτακτες και κρίσιµες περιστάσεις που απαιτούν άµεση δράση και αποκλείουν την εκ των 

προτέρων ενηµέρωση ή εξέταση, ανάλογα µε την περίπτωση, το ενδιαφερόµενο µέρος 

δύναται να εφαρµόσει αµέσως, στις καταστάσεις που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο, τα 

προσωρινά µέτρα που είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση της κατάστασης και ενηµερώνει 

αµέσως σχετικά το άλλο µέρος. 

 

Τα µέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αµέσως στο συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης και 

αποτελούν το αντικείµενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του οργάνου, µε σκοπό 

ιδίως την κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος κατάργησής τους αµέσως µόλις το επιτρέψουν οι 

συνθήκες. 

 

6. Στην περίπτωση που η Κοινότητα ή η Αλβανία επιβάλλει, όσον αφορά τις εισαγωγές 

προϊόντων που µπορούν να προκαλέσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, την 

τήρηση διοικητικής διαδικασίας µε στόχο την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις τάσεις 

των εµπορικών ροών, ενηµερώνει αµέσως το άλλο µέρος. 
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ΑΡΘΡΟ 39 

 

Ρήτρα ανεπάρκειας 

 

1. Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του παρόντος τίτλου οδηγεί σε: 

 

α) σοβαρή ανεπάρκεια, ή απειλή ανεπάρκειας ειδών διατροφής ή άλλων προϊόντων ουσιώδους 

σηµασίας για το εξάγον µέρος· ή 

 

β) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα συγκεκριµένου προϊόντος για το οποίο το συµβαλλόµενο 

µέρος εξαγωγής διατηρεί ποσοτικούς περιορισµούς κατά την εξαγωγή, εξαγωγικούς δασµούς 

ή µέτρα ή επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος, και εφόσον η κατάσταση που 

αναφέρεται ανωτέρω προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σηµαντικές δυσχέρειες στο µέρος 

εξαγωγής, 

 

τότε, το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος δύναται να λάβει τα δέοντα µέτρα, υπό τους όρους και 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

 

2. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία του 

καθεστώτος που προβλέπει η παρούσα συµφωνία. Τα µέτρα αυτά δεν εφαρµόζονται µε τρόπο ώστε 

να αποτελούν µέσο αυθαίρετων ή αδικαιολόγητων διακρίσεων σε περιπτώσεις που ισχύουν οι ίδιες 

περιστάσεις, ούτε συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου, και καταργούνται όταν οι συνθήκες 

δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil) 35 von 107



 
CE/AL/el 36 

 

3. Προτού ληφθούν τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή, στις περιπτώσεις 

εφαρµογής της παραγράφου 4, το συντοµότερο δυνατό, η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά 

περίπτωση, κοινοποιούν στο συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης κάθε πληροφορία που 

δύναται να συµβάλει στην εξεύρεση λύσης αµοιβαίως αποδεκτής από τα µέρη. Στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, τα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν για τα µέσα που 

είναι αναγκαία για τον τερµατισµό των δυσχερειών. Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία εντός τριάντα 

ηµερών από την παραποµπή της υπόθεσης στο συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης, το 

εξάγον µέρος δύναται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, να λάβει µέτρα σχετικά µε την εξαγωγή του 

συγκεκριµένου προϊόντος. 

 

4. Σε έκτακτες και κρίσιµες περιστάσεις που απαιτούν άµεση δράση και αποκλείουν την εκ των 

προτέρων ενηµέρωση ή εξέταση, ανάλογα µε την περίπτωση, η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά 

περίπτωση, δύναται να εφαρµόσει αµέσως τα προληπτικά µέτρα που είναι αναγκαία για την 

αντιµετώπιση της κατάστασης και ενηµερώνει αµέσως το άλλο µέρος σχετικά. 

 

5. Τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται αµέσως στο 

Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείµενο περιοδικών 

διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του οργάνου, µε σκοπό, ειδικότερα, την κατάρτιση 

χρονοδιαγράµµατος για την κατάργησή τους, αµέσως µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 
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ΑΡΘΡΟ 40 

 

Κρατικά µονοπώλια 

 

Η Αλβανία προσαρµόζει προοδευτικά τα κρατικά µονοπώλια εµπορικού χαρακτήρα κατά τρόπο 

ώστε, στο τέλος του τέταρτου έτους από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, να µην 

υφίστανται πλέον διακρίσεις µεταξύ των υπηκόων των κρατών µελών και της Αλβανίας ως προς 

τους όρους εφοδιασµού και διάθεσης των προϊόντων. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συµφωνία, το πρωτόκολλο 4 καθορίζει τους 

κανόνες καταγωγής για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 42 

 

Επιτρεπόµενοι περιορισµοί 

 

Η παρούσα συµφωνία δεν αποκλείει απαγορεύσεις ή περιορισµούς κατά την εισαγωγή, την 

εξαγωγή ή τη διαµετακόµιση εµπορευµάτων, που δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας ηθικής, 

δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των 

ζώων ή των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής 

αξίας ή προστασίας της πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, ούτε κανόνες 

σχετικά µε τον χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισµοί δεν 

πρέπει να συνιστούν µέσο επιβολής αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκαλυµµένων περιορισµών στις 

εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

 

1. Τα µέρη συµφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία είναι ζωτικής σηµασίας για την εφαρµογή 

και τον έλεγχο της προτιµησιακής µεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαίσιο του παρόντος 

τίτλου και υπογραµµίζουν τη δέσµευσή τους να καταπολεµήσουν την ύπαρξη παρατυπιών και 

απάτης σε τελωνειακά και συναφή θέµατα. 

 

2. Όταν ένα µέρος διαπιστώσει, βάσει αντικειµενικών πληροφοριών, αδυναµία εξασφάλισης 

διοικητικής συνεργασίας ή/και παρατυπίες ή απάτη σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο, το 

ενδιαφερόµενο µέρος δύναται να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιµησιακή µεταχείριση 

του(των) εκάστοτε προϊόντος(-ων), σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
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3. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ως αδυναµία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας 

νοείται, µεταξύ άλλων: 

 

α) επανειληµµένη αδυναµία τήρησης των υποχρεώσεων για επαλήθευση του χαρακτήρα 

καταγωγής του(των) εκάστοτε προϊόντος(-ων)· 

 

β) επανειληµµένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διεξαγωγή ή/και στην 

ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του εκ των υστέρων ελέγχου του πιστοποιητικού 

καταγωγής· 

 

γ) επανειληµµένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έγκριση της διενέργειας 

αποστολών διοικητικής συνεργασίας µε σκοπό να επαληθευτεί η γνησιότητα των εγγράφων ή 

η ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά µε την παραχώρηση της συγκεκριµένης προτιµησιακής 

µεταχείρισης. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης διαπιστώνεται, µεταξύ 

άλλων, όταν παρατηρείται ραγδαία αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, εισαγωγών 

εµπορευµάτων, η οποία  υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας 

του άλλου µέρους, και η οποία συνδυάζεται µε αντικειµενικές πληροφορίες για ύπαρξη παρατυπιών 

ή απάτης. 
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4. Η εφαρµογή προσωρινής αναστολής υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α) Το µέρος που προέβη στη διαπίστωση, βάσει αντικειµενικών πληροφοριών, αδυναµίας 

εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και παρατυπιών ή απάτης, ανακοινώνει πάραυτα 

στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης τις διαπιστώσεις του καθώς και τις 

αντικειµενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών και των 

αντικειµενικών διαπιστώσεων, µε σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο 

µέρη. 

 

β) Όταν τα µέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης και αποτυγχάνουν να συµφωνήσουν επί µίας αποδεκτής λύσης εντός τριών µηνών 

από την ανακοίνωση, το ενδιαφερόµενο µέρος δύναται να αναστείλει προσωρινά τη σχετική 

προτιµησιακή µεταχείριση του(των) συγκεκριµένου(-ων) προϊόντος(-ων). Η προσωρινή 

αναστολή ανακοινώνεται αµέσως στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 

γ) Οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στο επίπεδο που είναι 

αναγκαίο για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του ενδιαφερόµενου µέρους. 

∆εν µπορούν να ισχύουν για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, µε δυνατότητα 

ανανέωσης. Οι προσωρινές αναστολές ανακοινώνονται αµέσως µετά την έγκρισή τους στην 

επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης. Αποτελούν το αντικείµενο περιοδικών 

διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης µε σκοπό, ιδίως, 

την κατάργησή τους µόλις δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι εφαρµογής τους. 
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5. Ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης σύµφωνα µε 

την παράγραφο 4 στοιχείο (α), το ενδιαφερόµενο µέρος δηµοσιεύει ανακοίνωση για τους 

εισαγωγείς στην επίσηµη εφηµερίδα του κράτους. Στην ανακοίνωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ότι 

για το συγκεκριµένο προϊόν έχει διαπιστωθεί, βάσει αντικειµενικών πληροφοριών, αδυναµία 

εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

Στην περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές διαπράξουν σφάλµα κατά τη διαχείριση του προτιµησιακού 

συστήµατος εξαγωγών, και ειδικότερα κατά την εφαρµογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου της 

παρούσας συµφωνίας σχετικά µε τον ορισµό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και των µεθόδων 

διοικητικής συνεργασίας, και εφόσον το σφάλµα αυτό έχει επιπτώσεις στους εισαγωγικούς 

δασµούς, το συµβαλλόµενο µέρος που υφίσταται τις επιπτώσεις αυτές δύναται να ζητήσει από το 

συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης όλων των 

κατάλληλων µέτρων µε σκοπό τη διόρθωση της κατάστασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 45 

 

Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας δεν θίγει την εφαρµογή των διατάξεων του κοινοτικού 

δικαίου στις Καναρίους Νήσους. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

 

1. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος: 

 

– η µεταχείριση που παρέχεται στους εργαζοµένους υπηκόους Αλβανίας που απασχολούνται 

νόµιµα στο έδαφος κράτους µέλους δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις βάσει της εθνικότητας, 

όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την αµοιβή ή την απόλυση, σε σύγκριση µε τη 

µεταχείριση των υπηκόων του εν λόγω κράτους µέλους· 

 

– οι νοµίµως διαµένοντες σύζυγοι και τα τέκνα εργαζοµένων που απασχολούνται νοµίµως στο 

έδαφος κράτους µέλους, µε εξαίρεση τους εποχικούς εργαζόµενους και τους εργαζόµενους 

που απασχολούνται βάσει διµερών συµφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 47, εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά στις εν λόγω συµφωνίες, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του 

εν λόγω κράτους µέλους κατά την περίοδο της εγκεκριµένης διαµονής απασχόλησης των εν 

λόγω εργαζοµένων. 
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2. Η Αλβανία, µε την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν σ΄αυτή, παρέχει 

τη µεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε εργαζοµένους υπηκόους κράτους µέλους που 

απασχολούνται νοµίµως στο έδαφός της καθώς και στον/στη σύζυγό τους και στα τέκνα τους που 

διαµένουν νοµίµως στο εν λόγω έδαφος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

 

1. Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών µελών, 

µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας τους και τηρουµένων των κανόνων που ισχύουν στα κράτη µέλη 

όσον αφορά την κυκλοφορία των εργαζοµένων:  

 

– πρέπει να διατηρηθούν, και ει δυνατό να βελτιωθούν, οι ισχύουσες διευκολύνσεις πρόσβασης 

Αλβανών εργαζοµένων στην απασχόληση, τις οποίες παρέχουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο 

διµερών συµφωνιών· 

 

– τα άλλα κράτη µέλη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης παρόµοιων συµφωνιών. 

 

2. Το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης εξετάζει την καθιέρωση και άλλων βελτιώσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των διευκολύνσεων πρόσβασης στην επαγγελµατική κατάρτιση, σύµφωνα 

µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη µέλη και λαµβάνοντας υπόψη την 

κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών µελών και της Κοινότητας. 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil) 43 von 107



 
CE/AL/el 44 

 

ΑΡΘΡΟ 48 

 

1. Θεσπίζονται κανόνες για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των 

εργαζοµένων αλβανικής υπηκοότητας που απασχολούνται νοµίµως στο έδαφος κράτους µέλους, 

και για τα µέλη των οικογενειών τους που διαµένουν νοµίµως σ’αυτό. Για το σκοπό αυτό, µε 

απόφαση του συµβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, η οποία δεν θίγει δικαιώµατα ή 

υποχρεώσεις που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες στις περιπτώσεις που οι συµφωνίες αυτές 

παρέχουν ευνοϊκότερο καθεστώς, εγκρίνονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

 

– όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαµονής που συµπληρώνουν οι εν λόγω 

εργαζόµενοι στα διάφορα κράτη µέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής 

επιδοµάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται 

για τους εν λόγω εργαζοµένους και τα µέλη των οικογενειών τους· 

 

– οι συντάξεις ή τα επιδόµατα γήρατος, θανάτου, εργατικού ατυχήµατος ή ασθενείας, ή 

ανικανότητας που προκύπτει εξ αυτών, εξαιρουµένων των µη ανταποδοτικών παροχών, 

δύνανται να µεταφέρονται ελεύθερα µε τους συντελεστές που ισχύουν δυνάµει της 

νοµοθεσίας του κράτους µέλους ή των  κρατών µελών που τα οφείλουν· 

 

– οι εν λόγω εργαζόµενοι λαµβάνουν οικογενειακά επιδόµατα για τα µέλη της οικογενείας τους 

όπως ορίζεται ανωτέρω. 

 

2. Η Αλβανία παρέχει στους εργαζόµενους που είναι υπήκοοι κράτους µέλους και που 

απασχολούνται νοµίµως στο έδαφός της, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους που διαµένουν 

νοµίµως στο έδαφός της, µεταχείριση όµοια µε αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1, δεύτερη και 

τρίτη περίπτωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 49 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας: 

 

α) «κοινοτική εταιρεία» ή «αλβανική εταιρεία», αντίστοιχα, νοείται εταιρεία που έχει συσταθεί 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους ή της Αλβανίας αντίστοιχα και διατηρεί την έδρα 

της ή την κεντρική της διοίκηση ή τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων της στο έδαφος της 

Κοινότητας ή της Αλβανίας, αντίστοιχα. 

 

Ωστόσο, εφόσον η εταιρεία που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους ή 

της Αλβανίας, αντίστοιχα, διατηρεί µόνο την έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της 

Αλβανίας, αντίστοιχα, θεωρείται ως κοινοτική ή αλβανική εταιρεία, αντίστοιχα, εάν οι 

δραστηριότητές της χαρακτηρίζονται από πραγµατικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία 

ενός εκ των κρατών µελών ή της Αλβανίας αντίστοιχα· 

 

β) «θυγατρική» εταιρεία νοείται εταιρεία επί της οποίας η πρώτη εταιρεία ασκεί ουσιαστικό 

έλεγχο· 
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γ) «υποκατάστηµα» εταιρείας νοείται ο φορέας άσκησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

χωρίς ίδια νοµική προσωπικότητα, µε χαρακτήρα µονιµότητας, όπως η επέκταση µητρικής 

επιχείρησης, που διαθέτει το διευθυντικό προσωπικό και τον υλικό εξοπλισµό που 

απαιτούνται για τη διαπραγµάτευση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε τρίτους οι οποίοι, 

αν και γνωρίζουν ότι, εάν χρειασθεί, υφίσταται νοµικός δεσµός µε τη µητρική επιχείρηση της 

οποίας η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν είναι υποχρεωµένοι να διαπραγµατεύονται 

άµεσα µε τη µητρική αυτή επιχείρηση αλλά µπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο του 

φορέα άσκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ο οποίος συνιστά την επέκταση· 

 

δ) «εγκατάσταση» νοείται: 

 

(i) όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωµα να αναλαµβάνουν οικονοµικές 

δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούµενοι και να δηµιουργούν επιχειρήσεις, ιδίως 

εταιρείες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η αυτοαπασχόληση και οι 

επιχειρήσεις υπηκόων δεν περιλαµβάνουν την αναζήτηση ή την ανάληψη απασχόλησης 

στην αγορά εργασίας του άλλου µέρους, ούτε παρέχουν δικαίωµα πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας του άλλου µέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν 

εφαρµόζονται σε όσους δεν είναι αποκλειστικά αυτοαπασχολούµενοι·  

 

(ii) όσον αφορά τις κοινοτικές ή τις αλβανικές εταιρείες, το δικαίωµα ανάληψης 

οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω της σύστασης θυγατρικών εταιρειών και 

υποκαταστηµάτων στην Αλβανία ή στην Κοινότητα αντίστοιχα· 

 

ε) «λειτουργία» νοείται η άσκηση οικονοµικών δραστηριοτήτων· 

 

στ) «οικονοµικές δραστηριότητες» νοούνται ιδίως οι δραστηριότητες βιοµηχανικού και 

εµπορικού χαρακτήρα, οι δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελµάτων και οι βιοτεχνικές 

δραστηριότητες· 
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ζ) «υπήκοος της Κοινότητας» και «υπήκοος της Αλβανίας» νοείται το φυσικό πρόσωπο που 

είναι υπήκοος, αντίστοιχα, ενός από τα κράτη µέλη ή της Αλβανίας· 

 

η) όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές, περιλαµβανοµένων και των πολλαπλών 

µεταφορών µε τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του 

κεφαλαίου III καλύπτουν επίσης τους υπηκόους των κρατών µελών ή της Αλβανίας που είναι 

εγκατεστηµένοι εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας, αντίστοιχα, και τις ναυτιλιακές 

εταιρείες που είναι  εγκατεστηµένες εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας και ελέγχονται 

από υπηκόους κράτους µέλους ή της Αλβανίας, αντίστοιχα, εφόσον τα σκάφη τους είναι 

νηολογηµένα σε αυτό το κράτος µέλος ή στην Αλβανία, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της εκάστοτε χώρας. 

 

θ) «χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται οι δραστηριότητες που ορίζονται στο παράρτηµα 

IV. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να επεκτείνει ή να τροποποιεί το 

πεδίο που καλύπτει το εν λόγω παράρτηµα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

 

1. Η Αλβανία διευκολύνει την ανάληψη στο έδαφός της δραστηριοτήτων από κοινοτικές 

εταιρείες και υπηκόους. Για το σκοπό αυτό, παρέχει από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας: 

 

(i) όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών, µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από 

αυτήν που παρέχει στις δικές της εταιρείες ή σε εταιρείες άλλης τρίτης χώρας, ανάλογα µε το 

ποιά είναι καλύτερη, και, 
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(ii) όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστηµάτων κοινοτικών 

εταιρειών στην Αλβανία, αφότου εγκατασταθούν, µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από 

αυτήν που παρέχει στις δικές της εταιρείες και υποκαταστήµατα εταιρειών ή σε θυγατρικές 

εταιρείες και υποκαταστήµατα εταιρειών άλλης τρίτης χώρας, ανάλογα µε το ποιά είναι 

καλύτερη. 

 

2. Τα µέρη δεν θεσπίζουν νέους κανονισµούς ή µέτρα που εισάγουν διακριτική µεταχείριση 

όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών ή αλβανικών εταιρειών στο έδαφός τους ή σε σχέση µε 

τη λειτουργία τους, αφότου εγκατασταθούν, σε σύγκριση µε τη µεταχείριση των δικών τους 

εταιρειών. 

 

3. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, 

παρέχουν: 

 

(i) όσον αφορά την εγκατάσταση αλβανικών εταιρειών, µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από 

αυτή που παρέχουν τα κράτη µέλη στις δικές τους εταιρείες ή σε εταιρείες τρίτης χώρας, 

ανάλογα µε το ποια είναι καλύτερη· 

 

(ii) όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών και υποκαταστηµάτων αλβανικών εταιρειών, 

εγκατεστηµένων στο έδαφός τους, µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που 

χορηγούν τα κράτη µέλη στις δικές τους εταιρείες και υποκαταστήµατα ή σε θυγατρικές και 

υποκαταστήµατα εταιρειών άλλης τρίτης χώρας, εγκατεστηµένων στο έδαφός τους, ανάλογα 

µε το ποιά είναι καλύτερη. 

 

4. Πέντε έτη µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, το Συµβούλιο 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει τον τρόπο επέκτασης των προαναφερθεισών διατάξεων 

στην εγκατάσταση υπηκόων αµφοτέρων των συµβαλλόµενων µερών µε σκοπό την ανάληψη 

οικονοµικών δραστηριοτήτων ως αυτοαπασχολούµενοι. 
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5. Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου: 

 

α) Οι θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήµατα κοινοτικών εταιρειών έχουν, από την ηµέρα 

θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, το δικαίωµα να χρησιµοποιούν και να ενοικιάζουν 

ακίνητη περιουσία στην Αλβανία· 

 

β) Οι θυγατρικές και τα υποκαταστήµατα κοινοτικών εταιρειών έχουν επίσης το δικαίωµα να 

αποκτούν και να απολαµβάνουν δικαιώµατα ιδιοκτησίας επί  ακίνητης περιουσίας όπως και 

οι αλβανικές εταιρείες και, όσον αφορά δηµόσια αγαθά/αγαθά γενικού συµφέροντος, 

δικαιώµατα ίδια µε αυτά των αλβανικών εταιρειών, εφόσον τα δικαιώµατα αυτά είναι 

αναγκαία για την άσκηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν 

εγκατασταθεί, εξαιρουµένων των φυσικών πόρων, της γεωργικής γης, των δασών και της 

δασικής γης. Εφτά έτη µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, το 

Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει τον τρόπο επέκτασης των δικαιωµάτων 

που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο στους εξαιρούµενους τοµείς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 51 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50, και µε εξαίρεση τις χρηµατοπιστωτικές 

υπηρεσίες όπως ορίζονται στο παράρτηµα IV, κάθε µέρος δύναται να ρυθµίζει τα θέµατα 

εγκατάστασης και λειτουργίας εταιρειών και υπηκόων στο έδαφός του, στο βαθµό που οι ρυθµίσεις 

αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιρειών και υπηκόων του άλλου µέρους σε σύγκριση µε τις 

δικές του εταιρείες και υπηκόους. 
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2. Όσον αφορά τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, παρά τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας 

συµφωνίας, τα µέρη δεν εµποδίζονται να λαµβάνουν µέτρα για προληπτικούς λόγους, µεταξύ 

άλλων για την προστασία επενδυτών, καταθετών, κατόχων ασφαλιστικών συµβολαίων ή ατόµων 

έναντι των οποίων υφίσταται οφειλή από καταπίστευση εκ µέρους παρόχου χρηµατοπιστωτικής 

υπηρεσίας, ή για να κατοχυρωθεί η ακεραιότητα και η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως µέσον αποφυγής από το 

συµβαλλόµενο µέρος των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα συµφωνία. 

 

3. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει κατ΄ουδένα τρόπο ένα µέρος να 

αποκαλύψει πληροφορίες σχετικές µε επιχειρηµατικές υποθέσεις και λογαριασµούς µεµονωµένων 

πελατών ή πληροφορίες εµπιστευτικού ή περιουσιακού χαρακτήρα που έχουν στην κατοχή τους 

δηµόσιοι φορείς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 52 

 

1. Με την επιφύλαξη της πολυµερούς συµφωνίας για την εγκαθίδρυση κοινού ευρωπαϊκού 

αεροπορικού χώρου (ECAA), οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις 

υπηρεσίες αεροπορικών µεταφορών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών καθώς και στις υπηρεσίες 

θαλάσσιων ενδοµεταφορών (καµποτάζ). 

 

2. Το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης δύναται να προβαίνει σε συστάσεις για τη 

βελτίωση της εγκατάστασης και της λειτουργίας στους τοµείς που καλύπτει η παράγραφος 1. 
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ΑΡΘΡΟ 53 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 δεν αποκλείουν την εφαρµογή, από ένα συµβαλλόµενο 

µέρος, ειδικών κανόνων σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία, στο έδαφός του, 

υποκαταστηµάτων εταιρειών του άλλου µέρους, που δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου 

µέρους, εφόσον οι ειδικοί αυτοί κανόνες δικαιολογούνται από νοµικές ή τεχνικές διαφορές που 

υπάρχουν µεταξύ των εν λόγω υποκαταστηµάτων σε σύγκριση µε τα υποκαταστήµατα των 

εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του ή, όσον αφορά χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, για 

λόγους προληπτικής εποπτείας. 

 

2. Η διαφορετική µεταχείριση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το βαθµό που είναι απολύτως 

αναγκαίος ως αποτέλεσµα των εν λόγω νοµικών και τεχνικών διαφορών ή, όσον αφορά τις 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προληπτικής εποπτείας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 54 

 

Για να διευκολυνθούν οι υπήκοοι της Κοινότητας και της Αλβανίας να αναλάβουν και να 

ασκήσουν κανονικές επαγγελµατικές δραστηριότητες στην Αλβανία και στην Κοινότητα, 

αντίστοιχα, το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης εξετάζει τα µέσα που απαιτούνται για την 

αµοιβαία αναγνώριση των προσόντων. Για το σκοπό αυτό, µπορεί να λαµβάνει όλα τα αναγκαία 

µέτρα. 
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ΑΡΘΡΟ 55 

 

1. Μία κοινοτική εταιρεία ή µία αλβανική εταιρεία, εγκατεστηµένη στο έδαφος της Αλβανίας ή 

της Κοινότητας, αντίστοιχα, έχει το δικαίωµα να απασχολεί η ίδια ή µέσω των θυγατρικών 

εταιρειών ή των υποκαταστηµάτων της, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, στο έδαφος της Αλβανίας και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους υπηκόους 

των κρατών µελών της Κοινότητας και της Αλβανίας, αντίστοιχα, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι 

αυτοί αποτελούν βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, και απασχολούνται 

αποκλειστικά από εταιρείες, θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήµατα. Οι άδειες παραµονής και 

εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν µόνο την περίοδο της συγκεκριµένης απασχόλησης. 

 

2. Το βασικό προσωπικό των προαναφερθεισών εταιρειών που στο εξής αποκαλούνται 

«οργανισµοί», αποτελείται από «αποσπασµένους ενδοϋπηρεσιακά» υπαλλήλους σύµφωνα µε το 

στοιχείο (γ) στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισµός είναι νοµικό 

πρόσωπο και ότι τα άτοµα αυτά απασχολούνται από τον εν λόγω οργανισµό ή υπήρξαν εταίροι του 

(υπό µορφή άλλη από πλειοψηφούντες µέτοχοι), τουλάχιστον κατά το έτος που προηγείται της 

απόσπασης: 

 

α) υπάλληλοι που κατέχουν ανώτερη θέση σε οργανισµό, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διευθύνουν 

τον οργανισµό, εποπτεύονται ή κατευθύνονται κυρίως από το διοικητικό συµβούλιο ή τους 

µετόχους της επιχείρησης ή τους οµολόγους τους, και οι οποίοι, µεταξύ άλλων: 

 

– διευθύνουν την εγκατάσταση ή τµήµα ή υπηρεσία της εγκατάστασης· 

 

– επιβλέπουν και ελέγχουν την εργασία άλλων υπαλλήλων µε εποπτικές, τεχνικές ή 

διοικητικές αρµοδιότητες· 
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– έχουν την εξουσία να προσλαµβάνουν και να απολύουν προσωπικό ή να προτείνουν 

προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό· 

 

β) Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισµό και διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις 

ουσιαστικής σηµασίας για την παρεχόµενη υπηρεσία, τον ερευνητικό εξοπλισµό, τις τεχνικές 

ή τη διοίκηση της εγκατάστασης. Από την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών είναι δυνατό να 

προκύπτουν, πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την εγκατάσταση, προσόντα 

υψηλού επιπέδου σχετικά µε τύπο εργασίας ή εµπορίου που απαιτεί εξειδικευµένες τεχνικές 

γνώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ιδιότητας µέλους αναγνωρισµένου επαγγέλµατος· 

 

γ) Ως «υπάλληλος αποσπασµένος ενδοϋπηρεσιακά» νοείται φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε 

οργανισµό στο έδαφος ενός µέρους και έχει αποσπαστεί προσωρινά στο πλαίσιο της άσκησης 

οικονοµικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου µέρους· ο εν λόγω οργανισµός πρέπει 

να έχει την κύρια έδρα του στο έδαφος ενός µέρους, και η απόσπαση πρέπει να γίνεται σε 

εγκατάσταση (υποκατάστηµα, θυγατρική εταιρεία) του οργανισµού αυτού, η οποία όντως 

ασκεί παρόµοιες οικονοµικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου µέρους. 

 

3. Η είσοδος και η προσωρινή παραµονή στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλβανίας υπηκόων 

της Αλβανίας και της Κοινότητας, αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον οι εν λόγω αντιπρόσωποι 

εταιρειών είναι ανώτεροι υπάλληλοι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο (α), και είναι 

υπεύθυνοι για τη σύσταση κοινοτικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήµατος αλβανικής 

εταιρείας ή αλβανικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήµατος κοινοτικής εταιρείας, σε κράτος 

µέλος της Κοινότητας ή στην Αλβανία, αντίστοιχα, όταν: 

 

– οι εν λόγω αντιπρόσωποι δεν συµµετέχουν άµεσα στην πραγµατοποίηση πωλήσεων ή στην 

παροχή υπηρεσιών, και 

– η εταιρεία διατηρεί τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων της εκτός της Κοινότητας ή της 

Αλβανίας, αντίστοιχα, και δεν διαθέτει άλλον αντιπρόσωπο, γραφείο, υποκατάστηµα ή 

θυγατρική εταιρεία στο εν λόγω κράτος µέλος της Κοινότητας ή στην Αλβανία, αντίστοιχα. 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil) 53 von 107



 
CE/AL/el 54 

 

ΑΡΘΡΟ 56 

 

Κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Αλβανία 

δύναται να θεσπίσει, σε µεταβατική βάση, µέτρα που παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος 

κεφαλαίου όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων σχετικά µε 

ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους οι οποίοι: 

 

– διέρχονται αναδιάρθρωση ή αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, ιδίως όταν αυτές 

δηµιουργούν σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα στην Αλβανία, ή 

 

– αντιµετωπίζουν την απώλεια ή τη δραστική µείωση του συνολικού τµήµατος της αγοράς που 

κατέχουν αλβανικές εταιρείες ή υπήκοοι σε συγκεκριµένο τοµέα ή βιοµηχανικό κλάδο στην 

Αλβανία, ή 

 

– είναι νεοσύστατες βιοµηχανίες στην Αλβανία. 

 

Αυτά τα µέτρα: 

 

(i) παύουν να ισχύουν το αργότερο εφτά έτη από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

(ii) είναι εύλογα και αναγκαία για την εξυγίανση της κατάστασης, και 

 

(iii) δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες των κοινοτικών εταιρειών ή 

υπηκόων που είναι ήδη εγκατεστηµένοι στην Αλβανία τη στιγµή θέσπισης ενός 

συγκεκριµένου µέτρου, σε σύγκριση µε τις αλβανικές εταιρείες ή τους υπηκόους της 

Αλβανίας. 
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Κατά την εκπόνηση και την εφαρµογή αυτών των µέτρων, η Αλβανία παρέχει, στο µέτρο του 

δυνατού, προτιµησιακή µεταχείριση στις εταιρείες και τους υπηκόους της Κοινότητας, και σε καµία 

περίπτωση µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται σε εταιρείες ή υπηκόους 

οιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από την έγκριση αυτών των µέτρων, η Αλβανία προβαίνει σε 

διαβουλεύσεις µε το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης και δεν τα θέτει σε ισχύ προτού 

παρέλθει ένας µήνας από την ανακοίνωση στο συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης των 

συγκεκριµένων µέτρων που πρόκειται να εισαγάγει η Αλβανία, εκτός εάν η απειλή ανεπανόρθωτης 

ζηµίας επιβάλλει τη λήψη επειγόντων µέτρων, οπότε η Αλβανία διενεργεί διαβουλεύσεις µε το 

συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης µετά την έγκρισή τους. 

 

Κατά τη λήξη του πέµπτου έτους από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η 

Αλβανία δύναται να θεσπίσει ή να διατηρήσει τέτοια µέτρα µόνον εφόσον λάβει σχετική έγκριση 

από το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό καθορίζει. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 57 

 

1. Τα µέρη δεσµεύονται, σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις, να λάβουν τα αναγκαία µέτρα 

για να επιτρέψουν προοδευτικά την παροχή υπηρεσιών εκ µέρους εταιρειών ή υπηκόων της 

Κοινότητας ή της Αλβανίας, εγκατεστηµένων στο έδαφος µέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη 

των υπηρεσιών. 
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2. Παράλληλα µε τη διαδικασία ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα µέρη 

επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή που 

απασχολούνται από τον πάροχο της υπηρεσίας, ως βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 

55, παράγραφος 2, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών προσώπων τα οποία είναι αντιπρόσωποι 

εταιρείας ή υπηκόου της Κοινότητας ή της Αλβανίας και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο µε 

σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων για την πώληση υπηρεσιών ή τη σύναψη συµφωνιών για 

την πώληση υπηρεσιών υπέρ του παρόχου της υπηρεσίας, εφόσον αυτοί οι αντιπρόσωποι δεν θα 

εµπλακούν οι ίδιοι σε απευθείας πωλήσεις στο κοινό ή στην παροχή υπηρεσιών. 

 

3. Πέντε έτη µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, το Συµβούλιο 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προοδευτική εφαρµογή των 

διατάξεων της παραγράφου 1. Λαµβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τα µέρη όσον 

αφορά την προσέγγιση των νοµοθεσιών τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 58 

 

1. Τα µέρη δεν λαµβάνουν µέτρα ούτε αναλαµβάνουν δράσεις που καθιστούν σηµαντικά πιο 

περιοριστικές τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών εκ µέρους υπηκόων ή εταιρειών της Κοινότητας 

και της Αλβανίας, που έχουν εγκατασταθεί σε συµβαλλόµενο µέρος άλλο από εκείνο του 

προσώπου για το οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες, σε σύγκριση µε την κατάσταση που ίσχυε την 

παραµονή της ηµέρας θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Σε περίπτωση που ένα µέρος θεωρεί ότι τα µέτρα που λαµβάνει το άλλο µέρος µετά την 

ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας οδηγούν σε κατάσταση αισθητά πιο περιοριστική 

όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, σε σύγκριση µε την κατάσταση που ίσχυε την ηµεροµηνία 

θέσης σε ισχύ της συµφωνίας, το εν λόγω µέρος δύναται να ζητήσει από το άλλο µέρος τη 

διεξαγωγή διαβουλεύσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 59 

 

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών µεταφορών µεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας, ισχύουν 

οι παρακάτω διατάξεις: 

 

1. Όσον αφορά τις χερσαίες µεταφορές, το πρωτόκολλο 5 καθορίζει τους κανόνες που 

εφαρµόζονται στις σχέσεις µεταξύ των µερών ώστε να διασφαλίζεται, ιδίως, η άνευ περιορισµών 

οδική διαµετακόµιση µέσω της Αλβανίας και της Κοινότητας στο σύνολό της, η πραγµατική 

εφαρµογή της αρχής της µη διακριτικής µεταχείρισης και η σταδιακή εναρµόνιση της αλβανικής 

νοµοθεσίας περί µεταφορών µε τη νοµοθεσία της Κοινότητας. 

 

2. Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές, τα µέρη δεσµεύονται να εφαρµόζουν 

αποτελεσµατικά την αρχή της άνευ περιορισµών πρόσβασης στην αγορά και την κυκλοφορία, επί 

εµπορικής βάσης, και να τηρούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στον τοµέα της 

προστασίας, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών προτύπων. 

Τα µέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε ένα ελεύθερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ως 

ουσιαστικό στοιχείο των διεθνών θαλάσσιων µεταφορών. 

 

3. Κατά την εφαρµογή των αρχών της παραγράφου 2: 

 

α) τα µέρη δεν εισάγουν ρήτρες κατανοµής φορτίου σε µελλοντικές διµερείς συµφωνίες µε 

τρίτες χώρες· 

 

β) τα µέρη καταργούν, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, όλα τα µονοµερή µέτρα, 

καθώς και τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εµπόδια που θα µπορούσαν να εισάγουν 

περιορισµούς ή διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των διεθνών 

θαλάσσιων µεταφορών. 
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γ) κάθε µέρος παρέχει, µεταξύ άλλων, στα πλοία που εκµεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του 

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

όσον αφορά την πρόσβαση σε λιµένες ανοικτούς στις  διεθνείς εµπορικές συναλλαγές, τη 

χρησιµοποίηση των υποδοµών και των βοηθητικών ναυτιλιακών υπηρεσιών των εν λόγω 

λιµένων καθώς και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και τον 

καθορισµό αγκυροβολίων και εγκαταστάσεων φορτοεκφόρτωσης. 

 

4. Για να εξασφαλιστούν η συντονισµένη ανάπτυξη και η προοδευτική ελευθέρωση των 

µεταφορών µεταξύ των µερών ανάλογα µε τις αµοιβαίες εµπορικές τους ανάγκες, οι όροι αµοιβαίας 

πρόσβασης στην αγορά των αεροπορικών µεταφορών καθορίζονται µε ειδικές συµφωνίες τις οποίες 

διαπραγµατεύονται τα µέρη µεταξύ τους. 

 

5. Πριν από τη σύναψη της συµφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4, τα µέρη δεν 

λαµβάνουν µέτρα ούτε προβαίνουν σε ενέργειες που εισάγουν περαιτέρω περιορισµούς ή 

µεγαλύτερες διακρίσεις σε σύγκριση µε την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την ηµέρα θέσης 

σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. 

 

6. Η Αλβανία προσαρµόζει τη νοµοθεσία της, καθώς και τους διοικητικούς, τεχνικούς και 

άλλους κανόνες, προς την κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά στον τοµέα των 

αεροπορικών, θαλάσσιων και χερσαίων µεταφορών, στο βαθµό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της 

ελευθέρωσης και της αµοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των µερών και διευκολύνεται η 

κυκλοφορία επιβατών και εµπορευµάτων. 

 

7. Παράλληλα µε την κοινή πρόοδο που σηµειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων του 

παρόντος κεφαλαίου, το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει τρόπους για τη 

δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών µε σκοπό να βελτιωθεί η ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον 

τοµέα των αεροπορικών και των χερσαίων µεταφορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 60 

 

Τα µέρη δεσµεύονται να επιτρέπουν, σε ελεύθερα µετατρέψιµο νόµισµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου VIII του καταστατικού του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όλες τις πληρωµές και 

µεταβιβάσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 61 

 

1. Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού και του λογαριασµού 

κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωµών, από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, τα 

µέρη εξασφαλίζουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων που σχετίζονται µε άµεσες επενδύσεις σε 

εταιρείες οι οποίες συστήνονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας υποδοχής και επενδύσεις που 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου V, και την εκκαθάριση ή 

τον επαναπατρισµό των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. 

 

2. Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού και του λογαριασµού 

κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωµών, από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, τα 

µέρη εξασφαλίζουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων που αφορούν πιστώσεις για εµπορικές 

συναλλαγές ή για την παροχή υπηρεσιών στις οποίες συµµετέχει κάτοικος ενός από τα µέρη, και 

χρηµατοοικονοµικά δάνεια και πιστώσεις, µε περίοδο λήξης µεγαλύτερη του έτους.  
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Από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Αλβανία επιτρέπει, εφαρµόζοντας 

πλήρως και αποτελεσµατικά το νοµικό της πλαίσιο και τις διαδικασίες, την απόκτηση ακίνητης 

περιουσίας στην Αλβανία από υπηκόους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε εξαίρεση 

τους περιορισµούς που προβλέπει ο Πίνακας Συγκεκριµένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο της 

Γενικής Συµφωνίας για το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες (GATS). Εντός επτά ετών από την ηµέρα 

θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Αλβανία προσαρµόζει προοδευτικά τη νοµοθεσία της 

σχετικά µε την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Αλβανία από υπηκόους των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εξασφαλίσει µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που 

παρέχεται στους υπηκόους της Αλβανίας. Πέντε έτη µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας, το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει τους τρόπους προοδευτικής 

κατάργησης αυτών των περιορισµών. 

 

Τα µέρη εξασφαλίζουν επίσης, από το πέµπτο έτος µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας, την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων που αφορούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου και 

χρηµατοοικονοµικά δάνεια και πιστώσεις µε περίοδο λήξης µικρότερη του έτους. 

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα µέρη δεν εισάγουν νέους περιορισµούς στην κίνηση 

κεφαλαίων και στις τρέχουσες πληρωµές µεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Αλβανίας και 

δεν καθιστούν περισσότερο περιοριστικές τις ισχύουσες ρυθµίσεις. 

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 60 και του παρόντος άρθρου, όταν, σε 

έκτακτες περιπτώσεις, οι κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας προκαλούν, 

ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία της συναλλαγµατικής ή της 

νοµισµατικής πολιτικής της Κοινότητας ή της Αλβανίας, η Κοινότητα και η Αλβανία, αντίστοιχα, 

µπορούν να λαµβάνουν µέτρα διασφάλισης όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ της 

Κοινότητας και της Αλβανίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εφόσον τα µέτρα αυτά 

είναι απολύτως αναγκαία. 
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5. Κανένα σηµείο των παραπάνω διατάξεων δεν θεωρείται ότι περιορίζει το δικαίωµα των 

οικονοµικών παραγόντων των µερών να επωφελούνται από ευνοϊκότερη µεταχείριση που 

ενδεχοµένως προβλέπουν διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες στις οποίες συµµετέχουν τα µέρη της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

6. Τα µέρη πραγµατοποιούν µεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κίνηση 

κεφαλαίων µεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας προκειµένου να προωθήσουν τους στόχους 

της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 62 

 

1. Κατά τα τρία πρώτα έτη µετά την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, τα 

µέρη λαµβάνουν µέτρα για τη δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την περαιτέρω 

προοδευτική εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. 

 

2. Ως το τέλος του τρίτου έτους µετά την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, 

το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης καθορίζει τις λεπτοµέρειες για την πλήρη εφαρµογή 

των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε την κίνηση κεφαλαίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 63 

 

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

δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. 

 

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

την, έστω και περιστασιακά, άσκηση δηµόσιας εξουσίας στο έδαφος κάθε µέρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 64 

 

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

µέρη να εφαρµόζουν τους νόµους και τους κανονισµούς τους όσον αφορά την είσοδο και τη 

διαµονή, την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την 

παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, µε την εφαρµογή τους, δεν εξουδετερώνουν ή δεν περιορίζουν 

τα οφέλη που απορρέουν για οποιοδήποτε µέρος από συγκεκριµένη διάταξη της παρούσας 

συµφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρµογή του άρθρου 63. 
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ΑΡΘΡΟ 65 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται και ανήκουν 

από κοινού αποκλειστικά σε εταιρείες ή υπηκόους της Αλβανίας και σε εταιρείες ή υπηκόους της 

Κοινότητας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 66 

 

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

του παρόντος τίτλου δεν εφαρµόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήµατα που παραχωρούν ή 

πρόκειται να παραχωρήσουν τα µέρη βάσει συµφωνιών που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής 

φορολόγησης, ή άλλων φορολογικών ρυθµίσεων. 

 

2. Καµία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερµηνεύεται µε τρόπο που να εµποδίζει τη λήψη ή 

την εφαρµογή από τα µέρη ενός µέτρου που αποσκοπεί στην αποτροπή της φοροαποφυγής ή της 

φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις συµφωνιών που αποβλέπουν στην αποφυγή 

της διπλής φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθµίσεων ή της εθνικής φορολογικής νοµοθεσίας. 

 

3. Καµία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερµηνεύεται µε τρόπο που να εµποδίζει τα κράτη 

µέλη ή την Αλβανία, κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής τους 

νοµοθεσίας, να διαχωρίζουν τους φορολογούµενους που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, 

ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. 
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ΑΡΘΡΟ 67 

 

1. Τα µέρη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε, στο µέτρο του δυνατού, να αποφεύγουν την 

επιβολή περιοριστικών µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων σχετικά µε εισαγωγές, για σκοπούς 

που συνδέονται µε το ισοζύγιο πληρωµών. Σε περίπτωση που ένα µέρος λάβει τέτοια µέτρα, 

υποβάλλει στο άλλο µέρος, το συντοµότερο δυνατόν, χρονοδιάγραµµα για την κατάργηση τους. 

 

2. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη µέλη ή η Αλβανία αντιµετωπίζουν σοβαρές 

δυσχέρειες όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωµών, ή υπάρχει άµεσος κίνδυνος να συναντήσουν 

τέτοιες δυσχέρειες, η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά περίπτωση, έχει τη δυνατότητα, σύµφωνα µε 

τους όρους που θεσπίζει η συµφωνία του ΠΟΕ, να εγκρίνει περιοριστικά µέτρα, 

συµπεριλαµβανοµένων µέτρων σχετικά µε εισαγωγές, τα οποία είναι περιορισµένης διάρκειας και 

δεν µπορούν να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διόρθωση της 

κατάστασης του ισοζυγίου πληρωµών. Η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά περίπτωση, ενηµερώνουν 

αµέσως το άλλο µέρος. 

 

3. Κανένα περιοριστικό µέτρο δεν ισχύει για τις µεταβιβάσεις που συνδέονται µε επενδύσεις, 

και ιδίως για τον επαναπατρισµό ποσών που έχουν επενδυθεί ή επανεπενδυθεί, ή για οποιουδήποτε 

είδους έσοδα που προκύπτουν από αυτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 68 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου προσαρµόζονται σταδιακά, κυρίως υπό το πρίσµα των 

απαιτήσεων που ορίζει το άρθρο V της Γενικής Συµφωνίας για τις Συναλλαγές στον τοµέα των 

Υπηρεσιών (GATS). 
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ΑΡΘΡΟ 69 

 

Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν εµποδίζουν τα µέρη να εφαρµόζουν οποιοδήποτε µέτρο 

κρίνουν αναγκαίο ώστε να αποτρέψουν την καταστρατήγηση, µέσω των διατάξεων της παρούσας 

συµφωνίας, των µέτρων που διέπουν την πρόσβαση τρίτων χωρών στις αγορές τους. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VI 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 70 

 

1. Τα µέρη αναγνωρίζουν τη σηµασία της προσέγγισης της ισχύουσας νοµοθεσίας της Αλβανίας 

µε την κοινοτική νοµοθεσία και της αποτελεσµατικής εφαρµογής της. Η Αλβανία καταβάλλει 

προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η ισχύουσα και η µελλοντική νοµοθεσία της καθίσταται 

βαθµιαία συµβατή µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Η Αλβανία εξασφαλίζει την ορθή εφαρµογή και 

επιβολή της ισχύουσας και της µελλοντικής νοµοθεσίας. 

 

2. H προσέγγιση αυτή αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της παρούσας συµφωνίας, και 

επεκτείνεται προοδευτικά σε όλα τα στοιχεία του κοινοτικού κεκτηµένου που αναφέρονται στην 

παρούσα συµφωνία, µέχρι το τέλος της µεταβατικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 6. 
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3. Κατά το πρώτο στάδιο που καθορίζεται στο άρθρο 6, η προσέγγιση θα εστιαστεί στα 

θεµελιώδη στοιχεία του κεκτηµένου περί εσωτερικής αγοράς, καθώς και σε άλλους σηµαντικούς 

τοµείς, όπως, ο ανταγωνισµός, τα δικαιώµατα πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής 

ιδιοκτησίας, οι δηµόσιες συµβάσεις, τα πρότυπα και η πιστοποίηση, οι χρηµατοπιστωτικές 

υπηρεσίες, οι χερσαίες και οι θαλάσσιες µεταφορές - µε ιδιαίτερη έµφαση στα πρότυπα ασφάλειας 

και στα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στα κοινωνικά θέµατα -, το εταιρικό δίκαιο, η 

λογιστική, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία των δεδοµένων, η υγεία και η ασφάλεια 

στην εργασία και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών. Κατά το δεύτερο στάδιο, η Αλβανία θα εστιάσει 

τις προσπάθειές της στα υπόλοιπα µέρη του κεκτηµένου.  

 

Η προσέγγιση θα διεξαχθεί βάσει προγράµµατος που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Αλβανίας. 

 

4. Η Αλβανία καθορίζει επίσης, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

τους τρόπους παρακολούθησης της εφαρµογής της προσέγγισης των νοµοθεσιών και τις ενέργειες 

που θα αναληφθούν για την επιβολή της νοµοθεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 71 

 

Ανταγωνισµός και άλλες οικονοµικές διατάξεις 

 

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

δύνανται να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας: 

 

(i) όλες οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι 

συντονισµένες πρακτικές µεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσµα την 

παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
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(ii) η καταχρηστική εκµετάλλευση, από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης 

τους στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλβανίας, ως συνόλου ή σε σηµαντικό τµήµα αυτού, 

 

(iii) οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισµό µέσω της 

ευνοϊκής µεταχείρισης ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων προϊόντων. 

 

2. Οι πρακτικές που αντίκεινται στο παρόν άρθρο αξιολογούνται µε βάση τα κριτήρια που 

προκύπτουν από την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που ισχύουν στην Κοινότητα, ιδίως 

των άρθρων 81, 82, 86 και 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από 

τις ερµηνευτικές πράξεις που έχουν εκδώσει τα κοινοτικά όργανα. 

 

3. Τα µέρη διασφαλίζουν ότι οι εξουσίες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή της 

παραγράφου 1 σηµεία (i) και (ii), όσον αφορά τις ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις και τις 

επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά δικαιώµατα, ανατίθενται σε ανεξάρτητο 

λειτουργικά δηµόσιο φορέα. 

 

4. Η Αλβανία δηµιουργεί ανεξάρτητη λειτουργικά αρχή στην οποία ανατίθενται οι εξουσίες που 

απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή της παραγράφου 1 σηµείο (iii), εντός τεσσάρων ετών από την 

ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. Η εν λόγω αρχή διαθέτει, µεταξύ άλλων, την 

εξουσία να εγκρίνει προγράµµατα κρατικών ενισχύσεων και µεµονωµένες ενισχύσεις σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2, καθώς και την εξουσία να διατάσσει την επιστροφή κρατικής ενίσχυσης που δεν 

χορηγήθηκε νόµιµα. 

 

5. Κάθε µέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, µεταξύ άλλων µε 

την υποβολή ετήσιας τακτικής έκθεσης ή ισοδύναµης αναφοράς στο άλλο µέρος, σύµφωνα µε τη 

µέθοδο και µε τη µορφή της κοινοτικής έρευνας για τις κρατικές ενισχύσεις. Μετά από αίτηση ενός 

από τα µέρη, το άλλο µέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά µε ειδικές µεµονωµένες περιπτώσεις 

χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.  
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6. Η Αλβανία προβαίνει σε διεξοδική απογραφή των προγραµµάτων ενισχύσεων που 

εγκρίθηκαν πριν από τη σύσταση της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και ευθυγραµµίζει 

τα εν λόγω προγράµµατα ενισχύσεων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εντός 

περιόδου όχι µεγαλύτερης των τεσσάρων ετών από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

7. Για τους σκοπούς της εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 1 σηµείο (iii), τα µέρη 

αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα δέκα έτη µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Αλβανία αξιολογούνται µε το σκεπτικό ότι η 

Αλβανία θεωρείται περιοχή όµοια µε τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 87 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

Εντός πέντε ετών από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Αλβανία υποβάλλει 

στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα στοιχεία της για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

εναρµονισµένα σε επίπεδο NUTS II. Η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και η Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αξιολογούν στη συνέχεια από κοινού την επιλεξιµότητα των 

περιοχών της Αλβανίας καθώς και τις µέγιστες ενισχύσεις που χορηγούνται σ’αυτές, ώστε να 

καταρτιστεί ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων βάσει των σχετικών κατευθυντήριων γραµµών 

της Κοινότητας. 

 

8. Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο κεφάλαιο II του τίτλου IV: 

 

− δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 1 σηµείο (iii), 

 

− κάθε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 σηµείο (i) αξιολογείται σύµφωνα µε τα 

κριτήρια που καθορίζει η Κοινότητα βάσει των άρθρων 36 και 37 της συνθήκης για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ειδικών κοινοτικών πράξεων που έχουν εκδοθεί 

σχετικά. 
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9. Εάν ένα από τα µέρη θεωρεί ότι µια συγκεκριµένη πρακτική δεν συµβιβάζεται µε τους όρους 

της παραγράφου 1, δύναται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα µετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του 

συµβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης ή µετά από τριάντα εργάσιµες ηµέρες από την 

παραποµπή του θέµατος σε διαβούλευση. 

 

Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν προδικάζει ή επηρεάζει καθ’οιονδήποτε τρόπο τη λήψη, 

από οποιοδήποτε µέρος, µέτρων αντιντάµπινγκ ή αντισταθµιστικών µέτρων σύµφωνα µε τα 

αντίστοιχα άρθρα της συµφωνίας GATT 1994 και της συµφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και 

τα αντισταθµιστικά µέτρα ή σύµφωνα µε τη σχετική εσωτερική νοµοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 72 

 

∆ηµόσιες επιχειρήσεις 

 

Ως το τέλος του τρίτου έτους από την ηµέρα θέσης ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η Αλβανία θέτει 

σε εφαρµογή έναντι των δηµόσιων επιχειρήσεων κα των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν 

παραχωρηθεί ειδικά και αποκλειστικά δικαιώµατα τις αρχές που θεσπίζει η συνθήκη για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 86 αυτής. 

 

Στα ειδικά δικαιώµατα των δηµοσίων επιχειρήσεων κατά τη µεταβατική περίοδο δεν 

περιλαµβάνεται η δυνατότητα επιβολής ποσοτικών περιορισµών ή µέτρων ισοδυνάµου 

αποτελέσµατος στις εισαγωγές από την Κοινότητα στην Αλβανία. 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil) 69 von 107



 
CE/AL/el 70 

 

ΑΡΘΡΟ 73 

 

Πνευµατική, βιοµηχανική και εµπορική ιδιοκτησία 

 

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

επιβεβαιώνουν τη σηµασία που αποδίδουν στην εξασφάλιση κατάλληλης και αποτελεσµατικής 

προστασίας και επιβολής των δικαιωµάτων πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας. 

 

2. Η Αλβανία λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εγγυηθεί, το αργότερο εντός τεσσάρων 

ετών από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, επίπεδο προστασίας των 

δικαιωµάτων πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας όµοιο µε αυτό που ισχύει στην 

Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων αποτελεσµατικών µέτρων επιβολής των δικαιωµάτων αυτών. 

 

3. Η Αλβανία δεσµεύεται να προσχωρήσει, εντός τεσσάρων ετών από την ηµέρα θέσης σε ισχύ 

της παρούσας συµφωνίας, στις πολυµερείς συµβάσεις για τα δικαιώµατα πνευµατικής, 

βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παράρτηµα V παράγραφος 1. Το 

Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να αποφασίζει να υποχρεώνει την Αλβανία να 

προσχωρήσει σε συγκεκριµένες πολυµερείς συµβάσεις στον τοµέα αυτό.  

 

4. Στην περίπτωση που προκύψουν προβλήµατα στον τοµέα της πνευµατικής, βιοµηχανικής και 

εµπορικής ιδιοκτησίας, τα οποία επηρεάζουν τις συνθήκες του εµπορίου, παραπέµπονται 

επειγόντως στο συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα µέρη, µε 

στόχο την επίτευξη αµοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 74 

 

∆ηµόσιες συµβάσεις 

 

1. Τα µέρη θέτουν ως ευκταίο στόχο το άνοιγµα των διαδικασιών ανάθεσης κρατικών 

συµβάσεων µε βάση τις αρχές της µη διακριτικής µεταχείρισης και της αµοιβαιότητας, ιδίως στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ. 

 

2. Στις εταιρείες της Αλβανίας, ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστηµένες στην Κοινότητα ή 

όχι, παρέχεται πρόσβαση σε διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων στην Κοινότητα σύµφωνα µε τους 

κοινοτικούς κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις και µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή 

που παρέχεται στις εταιρείες της Κοινότητας, από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν επίσης εφαρµογή στις συµβάσεις στον τοµέα των οργανισµών κοινής 

ωφέλειας, αφότου η κυβέρνηση της Αλβανίας θεσπίσει νοµοθεσία για την ενσωµάτωση των 

κοινοτικών κανόνων στον συγκεκριµένο τοµέα. Η Κοινότητα εξετάζει περιοδικά εάν η Αλβανία 

έχει πράγµατι υιοθετήσει την εν λόγω νοµοθεσία. 

 

3. Στις κοινοτικές εταιρείες που δεν είναι εγκατεστηµένες στην Αλβανία παρέχεται πρόσβαση 

σε διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων στην Αλβανία σύµφωνα µε την αλβανική νοµοθεσία για τις 

δηµόσιες συµβάσεις, και µε µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχεται στις 

αλβανικές εταιρείες, το αργότερο τέσσερα έτη από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

4. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει περιοδικά τη δυνατότητα της 

Αλβανίας να θεσπίσει την πρόσβαση σε διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων στην Αλβανία για όλες 

τις κοινοτικές εταιρείες. 
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Οι κοινοτικές εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες στην Αλβανία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

κεφαλαίου II του τίτλου V έχουν, από τη την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, 

πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων µε µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη 

που παρέχεται στις αλβανικές εταιρείες. 

 

5. Όσον αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την παροχή υπηρεσιών µεταξύ της Κοινότητας 

και της Αλβανίας, καθώς και την απασχόληση και την κυκλοφορία των εργαζοµένων που 

συνδέεται µε την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 46 

έως 69. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 75 

 

Τυποποίηση, µετρολογία, διαπίστευση και εκτίµηση της συµµόρφωσης 

 

1. Η Αλβανία λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να επιτύχει σταδιακά τη συµµόρφωση 

µε τους τεχνικούς κανόνες της Κοινότητας και τις ευρωπαϊκές διαδικασίες τυποποίησης, 

µετρολογίας, διαπίστευσης και εκτίµησης της συµµόρφωσης. 

 

2. Για το σκοπό αυτό, τα µέρη επιδιώκουν σε αρχικό στάδιο: 

 

– να προωθήσουν τη χρήση των κοινοτικών τεχνικών κανονισµών, των ευρωπαϊκών προτύπων 

και διαδικασιών εκτίµησης της συµµόρφωσης 

 

– να παρέχουν βοήθεια για την προώθηση της ανάπτυξης υποδοµής για την ποιότητα: 

τυποποίηση, µετρολογία, διαπίστευση και εκτίµηση της συµµόρφωσης, 
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– να προωθήσουν τη συµµετοχή της Αλβανίας στις εργασίες οργανισµών τυποποίησης, 

εκτίµησης της συµµόρφωσης, µετρολογίας και παρόµοιων λειτουργιών και ειδικότερα των 

CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET κ.λπ.). 

 

– εφόσον κρίνεται σκόπιµο, να συνάψουν ευρωπαϊκά πρωτόκολλα εκτίµησης της 

συµµόρφωσης, µόλις εναρµονιστούν επαρκώς το αλβανικό νοµοθετικό πλαίσιο και οι 

διαδικασίες µε τα αντίστοιχα της Κοινότητας και υπάρχει διαθέσιµη η απαιτούµενη 

εµπειρογνωµοσύνη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 76 

 

Προστασία των καταναλωτών 

 

Τα µέρη συνεργάζονται για να εναρµονίσουν τα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών στην 

Αλβανία µε τα αντίστοιχα κοινοτικά. Η αποτελεσµατική προστασία των καταναλωτών είναι 

αναγκαία προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς και η 

προστασία αυτή θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη διοικητικής υποδοµής κατάλληλης για την 

επιτήρηση της αγοράς και την επιβολή της νοµοθεσίας στο συγκεκριµένο τοµέα. 

 

Για το σκοπό αυτό και προς εξυπηρέτηση των κοινών συµφερόντων τους, τα µέρη ενθαρρύνουν και 

εξασφαλίζουν: 

– ενεργό πολιτική προστασίας καταναλωτών, σε συµφωνία µε την κοινοτική νοµοθεσία, 

– εναρµόνιση της αλβανικής νοµοθεσίας για τη προστασία των καταναλωτών µε την ισχύουσα 

κοινοτική νοµοθεσία, 

– αποτελεσµατική νοµική προστασία των καταναλωτών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των 

καταναλωτικών αγαθών και να διατηρούνται ικανοποιητικά πρότυπα ασφαλείας, 

– παρακολούθηση των κανόνων από αρµόδιες αρχές και εξασφάλιση της πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές. 
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ΑΡΘΡΟ 77 

 

Συνθήκες απασχόλησης και ισότητα ευκαιριών 

 

Η Αλβανία εναρµονίζει προοδευτικά τη νοµοθεσία της µε την αντίστοιχη κοινοτική στους τοµείς 

των συνθηκών απασχόλησης, και ιδίως στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, 

καθώς και στον τοµέα της ισότητας των ευκαιριών. 

 

 

TITΛΟΣ VII 

 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 78 

 

Ενίσχυση των θεσµών και του κράτους δικαίου 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, τα 

µέρη δίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην εδραίωση του κράτους δικαίου και στην ενίσχυση των θεσµών 

σε όλα τα επίπεδα, τόσο στον τοµέα της διοίκησης γενικά όσο και στον τοµέα της επιβολής του 

νόµου και ειδικότερα της απονοµής δικαιοσύνης. Η συνεργασία αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση 

της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς της, στη 

βελτίωση της λειτουργίας της αστυνοµίας και άλλων οργάνων επιβολής του νόµου, στην παροχή 

κατάλληλης κατάρτισης και στην καταπολέµηση της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 79 

 

Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Η Αλβανία εναρµονίζει τη νοµοθεσία της περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων µε την 

κοινοτική νοµοθεσία καθώς και µε τις λοιπές ευρωπαϊκές και διεθνείς νοµοθετικές διατάξεις 

σχετικά µε την ιδιωτική ζωή, από την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. Η Αλβανία 

θα δηµιουργήσει ανεξάρτητους εποπτικούς φορείς µε επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς και 

ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσµατική παρακολούθηση και τη διασφάλιση της επιβολής της 

εθνικής νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Τα µέρη συνεργάζονται για 

την επίτευξη αυτού του στόχου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 80 

 

Θεωρήσεις διαβατηρίων, διαχείριση των συνόρων, άσυλο και µετανάστευση 

 

Τα µέρη συνεργάζονται στους τοµείς των θεωρήσεων, των συνοριακών ελέγχων, του ασύλου και 

της µετανάστευσης και δηµιουργούν ένα πλαίσιο συνεργασίας, µεταξύ άλλων, σε περιφερειακό 

επίπεδο, ενώ παράλληλα λαµβάνουν υπόψη και εκµεταλλεύονται πλήρως άλλες αναληφθείσες 

πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό, ανάλογα µε την περίπτωση. 
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Η συνεργασία στους αναφερόµενους στο πρώτο εδάφιο τοµείς βασίζεται σε αµοιβαίες 

διαβουλεύσεις και σε στενή συνεργασία µεταξύ των µερών και πρέπει να περιλαµβάνει τεχνική και 

διοικητική βοήθεια για: 

 

– την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη νοµοθεσία και τις πρακτικές· 

– την εκπόνηση νοµοθεσίας· 

– την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των θεσµών· 

– την κατάρτιση προσωπικού· 

– την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων και τον εντοπισµό πλαστών εγγράφων· 

– τη διαχείριση των συνόρων. 

 

Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως: 

 

– όσον αφορά την παροχή ασύλου, στην εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας ώστε να 

καλύπτονται οι αρχές της σύµβασης της Γενεύης του 1951 και του πρωτοκόλλου της Νέας 

Υόρκης του 1967, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τηρείται η αρχή της µη επαναπροώθησης 

καθώς και άλλα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· 

 

– όσον αφορά τη νόµιµη µετανάστευση, στους κανόνες εισδοχής και στα δικαιώµατα και στο 

καθεστώς των ατόµων που γίνονται δεκτά. Στον τοµέα της µετανάστευσης, τα µέρη 

συµφωνούν για την δίκαιη µεταχείριση των υπηκόων άλλων χωρών οι οποίοι διαµένουν 

νόµιµα στην επικράτειά τους και για την προώθηση πολιτικής µε σκοπό την κοινωνική 

ένταξή τους, η οποία θα στοχεύει στην εξίσωση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των 

ατόµων αυτών µε τα αντίστοιχα των δικών τους πολιτών. 
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ΑΡΘΡΟ 81 

 

Πρόληψη και έλεγχος της παράνοµης µετανάστευσης και επανεισδοχή 

 

1. Τα µέρη συνεργάζονται προκειµένου να εµποδίσουν και να ελέγξουν την παράνοµη 

µετανάστευση. Για τον σκοπό αυτό, τα µέρη συµφωνούν, εφόσον ζητηθεί και χωρίς περαιτέρω 

διατυπώσεις, ότι η Αλβανία και τα κράτη µέλη: 

 

– δέχονται εκ νέου τους υπηκόους τους που βρίσκονται παράνοµα στην επικράτεια του άλλου 

µέρους· 

– δέχονται εκ νέου υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες που βρίσκονται παράνοµα στην 

επικράτεια του άλλου µέρους και που εισήλθαν στην επικράτεια της Αλβανίας µέσω κράτους 

µέλους ή από αυτό, ή που εισήλθαν στην επικράτεια κράτους µέλους µέσω Αλβανίας ή από 

αυτήν.  

 

2. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αλβανία παρέχουν στους υπηκόους τους τα 

κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας και επεκτείνουν σ’ αυτούς τις διοικητικές διευκολύνσεις που 

απαιτούνται για τέτοιους σκοπούς. 

 

3. Οι ειδικές διαδικασίες για την επανεισδοχή υπηκόων καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών και 

απατρίδων ορίζονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αλβανίας για την 

επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις 14 Απριλίου 2005. 

 

4. Η Αλβανία συµφωνεί να συνάψει συµφωνίες επανεισδοχής µε τις χώρες της ∆ιαδικασίας 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δεσµεύεται να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για την ευέλικτη και 

ταχεία εφαρµογή όλων των συµφωνιών επανεισδοχής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 

5. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει άλλες κοινές προσπάθειες που θα 

µπορούσαν να αναληφθούν για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων διακίνησης ανθρώπων και λαθροµετανάστευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, 

ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 82 

 

Ξέπλυµα χρηµάτων και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

 

1. Τα µέρη συνεργάζονται στενά ώστε να εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση των 

χρηµατοπιστωτικών τους συστηµάτων για τη νοµιµοποίηση προσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες εν γένει, και ιδίως αυτές που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά, καθώς και για τη 

χρηµατοδότηση τροµοκρατικών ενεργειών. 

 

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

σχεδιασµένη ώστε να προωθηθεί η εφαρµογή κανονισµών και η αποτελεσµατική λειτουργία των 

κατάλληλων προτύπων και µηχανισµών καταπολέµησης του ξεπλύµατος χρηµάτων και της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ισοδύναµων µε τους κανονισµούς που έχουν εγκρίνει η 

Κοινότητα και άλλα διεθνή φόρα στον τοµέα αυτό, ειδικότερα η Ειδική Οµάδα ∆ράσης για τις 

Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες (FATF). 
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ΑΡΘΡΟ 83 

 

Συνεργασία σε θέµατα παράνοµων ναρκωτικών 

 

1. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών και αρµοδιοτήτων τους, τα µέρη συνεργάζονται για 

τη διασφάλιση µιας ισόρροπης και ολοκληρωµένης προσέγγισης του θέµατος των ναρκωτικών. Οι 

πολιτικές και οι δράσεις κατά των ναρκωτικών αποσκοπούν στη µείωση της προµήθειας, της 

παράνοµης διακίνησης και της ζήτησης παράνοµων ναρκωτικών καθώς και στον 

αποτελεσµατικότερο έλεγχο των προδρόµων ουσιών. 

 

2. Τα µέρη καθορίζουν από κοινού τις µεθόδους συνεργασίας που απαιτούνται για την επίτευξη 

αυτών των στόχων. Οι δράσεις τους βασίζονται σε από κοινού συµφωνηθείσες αρχές 

ευθυγραµµισµένες µε τη στρατηγική αντιναρκωτικού αγώνα της ΕΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 84 

 

Αντιτροµοκρατική δράση 

 

Σε συµφωνία µε τις διεθνείς συµβάσεις στις οποίες έχουν προσχωρήσει, και µε τους αντίστοιχους 

νόµους και κανονισµούς τους, τα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν µε σκοπό την πρόληψη και 

την καταστολή τροµοκρατικών ενεργειών και της χρηµατοδότησης αυτών, ειδικότερα των 

ενεργειών που συνεπάγονται διασυνοριακές δραστηριότητες: 

 

– στο πλαίσιο της πλήρους εφαρµογής της απόφασης 1373 (2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωµένων Εθνών για τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται 

από τροµοκρατικές πράξεις και άλλων σχετικών αποφάσεων των Ηνωµένων Εθνών, διεθνών 

συµβάσεων και πράξεων· 

– µε την ανταλλαγή πληροφοριών για τις τροµοκρατικές οµάδες και τα δίκτυα υποστήριξής 

τους, σύµφωνα µε το διεθνές και το εθνικό δίκαιο· 
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– µε την ανταλλαγή εµπειριών όσον αφορά τα µέσα και τις µεθόδους καταπολέµησης της 

τροµοκρατίας, τους τεχνικούς τοµείς και την εκπαίδευση, και µε την ανταλλαγή εµπειριών 

όσον αφορά την πρόληψη της τροµοκρατίας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 85 

 

Πρόληψη και καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος 

και άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων 

 

Τα µέρη συνεργάζονται για την καταπολέµηση και την πρόληψη εγκληµατικών και παράνοµων 

δραστηριοτήτων, οργανωµένων ή άλλων, όπως: 

 

− το λαθρεµπόριο και η παράνοµη διακίνηση ανθρώπων· 

− οι παράνοµες οικονοµικές δραστηριότητες, ιδίως η παραχάραξη νοµισµάτων, οι παράνοµες 

συναλλαγές προϊόντων όπως τα βιοµηχανικά απόβλητα και τα ραδιενεργά υλικά, καθώς και 

οι συναλλαγές που αφορούν παράνοµα προϊόντα ή προϊόντα αποµίµησης ή παραποίησης· 

− η διαφθορά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα, που σχετίζεται ειδικότερα µε 

αδιαφανείς διοικητικές πρακτικές· 

− η φορολογική απάτη· 

− η παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών· 

− το λαθρεµπόριο· 

− το λαθρεµπόριο όπλων· 
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− η παραχάραξη εγγράφων· 

− το λαθρεµπόριο αυτοκινήτων· 

− το έγκληµα στον κυβερνοχώρο. 

 

Προωθείται η περιφερειακή συνεργασία και η συµµόρφωση µε τα αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα 

για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. 

 

 

TITΛΟΣ VIII 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 86 

 

Γενικές διατάξεις για τις πολιτικές συνεργασίες 

 

1. Η Κοινότητα και η Αλβανία εγκαθιδρύουν στενή συνεργασία που αποσκοπεί στην προώθηση 

της ανάπτυξης και του αναπτυξιακού δυναµικού της Αλβανίας. Με τη συνεργασία αυτή 

ενισχύονται όσο το δυνατό περισσότερο οι υπάρχοντες οικονοµικοί δεσµοί προς όφελος και των 

δύο µερών. 

 

2. Θα εκπονηθούν πολιτικές και άλλα µέτρα για την προώθηση της βιώσιµης οικονοµικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης της Αλβανίας. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 

περιβαλλοντική διάσταση εντάσσεται πλήρως εξ αρχής στις εν λόγω πολιτικές και ότι συνδέεται µε 

τις απαιτήσεις αρµονικής κοινωνικής ανάπτυξης. 
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3. Οι πολιτικές συνεργασίας εντάσσονται σε ένα περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας. Ιδιαίτερη 

προσοχή αποδίδεται στα µέτρα που µπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία µεταξύ της Αλβανίας 

και των γειτονικών χωρών της, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών µελών, συµβάλλοντας έτσι 

στην περιφερειακή σταθερότητα. Το συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης δύναται να 

καθορίζει προτεραιότητες µεταξύ και εντός των πολιτικών συνεργασίας που περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 87 

 

Οικονοµική και εµπορική πολιτική 

 

1. Η Κοινότητα και η Αλβανία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονοµικής µεταρρύθµισης 

συνεργαζόµενες για τη βελτίωση της κατανόησης των θεµελιωδών αρχών των αντίστοιχων 

οικονοµιών τους και της χάραξης και εφαρµογής οικονοµικής πολιτικής στο πλαίσιο οικονοµιών 

της αγοράς. 

 

2. Κατόπιν αιτήµατος των αλβανικών αρχών, η Κοινότητα δύναται να παράσχει βοήθεια στην 

Αλβανία για την εγκαθίδρυση λειτουργούσας οικονοµίας αγοράς και για τη σταδιακή εναρµόνιση 

των πολιτικών της µε τις πολιτικές της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης που είναι 

προσανατολισµένες στη σταθερότητα. 

 

3. Η συνεργασία αποβλέπει επίσης στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στον επιχειρηµατικό 

τοµέα µέσω ενός σταθερού και µη µεροληπτικού εµπορικού νοµικού πλαισίου. 

 

4. Στην εν λόγω συνεργασία συµπεριλαµβάνεται η ανεπίσηµη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 

µε τις αρχές και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 88 

 

Στατιστική συνεργασία 

 

Η συνεργασία µεταξύ των µερών εστιάζεται πρωτίστως σε τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το 

κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των στατιστικών. Η συνεργασία αυτή στοχεύει κυρίως στην 

ανάπτυξη αποτελεσµατικού και βιώσιµου στατιστικού συστήµατος, ικανού να παρέχει συγκρίσιµα, 

αξιόπιστα, αντικειµενικά και ακριβή δεδοµένα που απαιτούνται για τον σχεδιασµό και την 

παρακολούθηση της διαδικασίας µετάβασης και µεταρρύθµισης στην Αλβανία. Πρέπει επίσης να 

παρέχει τη δυνατότητα στο Ινστιτούτο Στατιστικής της Αλβανίας να αντιµετωπίζει καλύτερα τις 

ανάγκες των εγχωρίων και διεθνών πελατών του (τόσο της δηµόσιας διοίκησης όσο και του 

ιδιωτικού τοµέα). Το στατιστικό σύστηµα πρέπει να τηρεί τις θεµελιώδεις αρχές της στατιστικής 

που έχουν εκδώσει τα Ηνωµένα Έθνη, τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής πρακτικής για τις στατιστικές 

και τους ορισµούς της ευρωπαϊκής στατιστικής νοµοθεσίας και να ευθυγραµµίζεται µε το κοινοτικό 

κεκτηµένο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 89 

 

Τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

 

Η συνεργασία µεταξύ των µερών επικεντρώνεται σε τοµείς προτεραιότητας που συνδέονται µε το 

κοινοτικό κεκτηµένο στους τοµείς των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών. Τα µέρη συνεργάζονται µε σκοπό τη δηµιουργία και την ανάπτυξη κατάλληλου 

πλαισίου για την ενθάρρυνση των τοµέων των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών στην Αλβανία. 
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ΑΡΘΡΟ 90 

 

Συνεργασία στον τοµέα του εσωτερικού και εξωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου 

 

Η συνεργασία µεταξύ των µερών επικεντρώνεται σε τοµείς προτεραιότητας που συνδέονται µε το 

κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα του εσωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου (Ε∆Ε/PIFC) και του 

εξωτερικού ελέγχου. Τα µέρη συνεργάζονται, ειδικότερα, µε στόχο την ανάπτυξη αποτελεσµατικών 

συστηµάτων Ε∆Ε και εξωτερικού ελέγχου στην Αλβανία, σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά 

πρότυπα και µεθόδους, καθώς και µε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 91 

 

Προώθηση και προστασία των επενδύσεων 

 

Η συνεργασία µεταξύ των µερών, εντός του πεδίου των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, όσον 

αφορά την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, στοχεύει στη δηµιουργία ευνοϊκού 

κλίµατος για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες, που είναι απολύτως 

απαραίτητες για την οικονοµική και βιοµηχανική αναζωογόνηση στην Αλβανία.  
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ΑΡΘΡΟ 92 

 

Βιοµηχανική συνεργασία 

 

1. Η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση του εκσυγχρονισµού και της αναδιάρθρωσης της 

βιοµηχανίας και των επιµέρους τοµέων της Αλβανίας, καθώς και της βιοµηχανικής συνεργασίας 

µεταξύ οικονοµικών φορέων, µε στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τοµέα υπό όρους που 

διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

2. Οι πρωτοβουλίες της βιοµηχανικής συνεργασίας αντανακλούν τις προτεραιότητες που 

καθορίζουν και τα δύο µέρη. Λαµβάνουν υπόψη περιφερειακές πτυχές της βιοµηχανικής 

ανάπτυξης, προωθώντας τις διεθνικές εταιρικές σχέσεις, όπου κρίνεται σκόπιµο. Οι πρωτοβουλίες 

επιδιώκουν ιδίως τη δηµιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τις επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η 

διοίκηση και η τεχνογνωσία, να προωθηθούν οι αγορές και να βελτιωθούν η διαφάνεια των αγορών 

και το επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

 

3. Η συνεργασία θα λαµβάνει δεόντως υπόψη το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της 

βιοµηχανικής πολιτικής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 93 

 

Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

 

Η συνεργασία µεταξύ των µερών αποβλέπει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του ιδιωτικού τοµέα και λαµβάνει δεόντως υπόψη τους τοµείς 

προτεραιότητας που έχουν σχέση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των ΜΜΕ, καθώς και τις 

αρχές που περιέχει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις µικρές επιχειρήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 94 

 

Τουρισµός 

 

1. Η συνεργασία µεταξύ των µερών στον τοµέα του τουρισµού αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση 

της ροής πληροφοριών για τον τουρισµό (µέσω διεθνών δικτύων, τραπεζών δεδοµένων κ.λπ.) και 

στη µεταφορά τεχνογνωσίας (µέσω κατάρτισης, ανταλλαγών, σεµιναρίων). Η συνεργασία λαµβάνει 

δεόντως υπόψη το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα αυτό. 

 

2. Η συνεργασία δύναται να εντάσσεται σε ένα περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 95 

 

Γεωργία και βιοµηχανία µεταποίησης γεωργικών προϊόντων 

 

Η συνεργασία µεταξύ των µερών επικεντρώνεται σε τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το 

κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της γεωργίας. Η συνεργασία αποβλέπει κυρίως στον 

εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση της γεωργίας και του αγροτοβιοµηχανικού τοµέα της 

Αλβανίας, καθώς και στη στήριξη της σταδιακής εναρµόνισης της αλβανικής νοµοθεσίας και 

πρακτικών µε τους κοινοτικούς κανόνες και πρότυπα. 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil)86 von 107



 
CE/AL/el 87 

 

ΑΡΘΡΟ 96 

 

Αλιεία 

 

Τα µέρη θα διερευνήσουν τη δυνατότητα προσδιορισµού αµοιβαίως επωφελών θεµάτων κοινού 

ενδιαφέροντος στον τοµέα της αλιείας. Η συνεργασία θα λάβει δεόντως υπόψη τους τοµείς 

προτεραιότητας που σχετίζονται µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της αλιείας, 

συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης διεθνών υποχρεώσεων σχετικά µε τους κανόνες της διεθνούς 

και περιφερειακής οργάνωσης αλιείας για τη διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 97 

 

Τελωνεία 

 

1. Τα µέρη εγκαθιδρύουν συνεργασία στον τοµέα αυτό ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των 

διατάξεων που θεσπίζονται στον τοµέα του εµπορίου και να εναρµονιστεί το τελωνειακό σύστηµα 

της Αλβανίας µε το κοινοτικό, γεγονός που θα προετοιµάσει το έδαφος για τα µέτρα ελευθέρωσης 

που προβλέπονται στη συµφωνία και για τη σταδιακή εναρµόνιση της αλβανικής τελωνειακής 

νοµοθεσίας µε το κεκτηµένο. 

 

2. Η συνεργασία λαµβάνει δεόντως υπόψη τους τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το 

κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των τελωνείων. 

 

3. Το Πρωτόκολλο 6 ορίζει τους κανόνες για την αµοιβαία διοικητική βοήθεια µεταξύ των 

µερών στον τελωνειακό τοµέα. 
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ΑΡΘΡΟ 98 

 

Φορολογία 

 

1. Τα µέρη εγκαθιδρύουν συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας, η οποία περιλαµβάνει µέτρα 

µε στόχο την περαιτέρω µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος και την αναδιάρθρωση της 

φορολογικής διοίκησης ώστε να διασφαλιστούν η αποτελεσµατική είσπραξη των φόρων και η 

καταπολέµηση της φορολογικής απάτης. 

 

2. Η συνεργασία λαµβάνει δεόντως υπόψη τους τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το 

κοινοτικό κεκτηµένο στους τοµείς της φορολογίας και της καταπολέµησης του επιζήµιου 

φορολογικού ανταγωνισµού.  Σχετικά µε αυτό το θέµα, τα µέρη αναγνωρίζουν τη σηµασία που έχει 

η βελτίωση της διαφάνειας και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αλβανίας µε σκοπό να διευκολυνθεί η επιβολή µέτρων για την 

αποτροπή της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, τα µέρη προβαίνουν σε 

διαβουλεύσεις µεταξύ τους, από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, µε 

σκοπό την εξουδετέρωση του επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 

ισότιµοι όροι φορολόγησης των επιχειρήσεων των δύο µερών. 
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ΑΡΘΡΟ 99 

 

Κοινωνική συνεργασία 

 

1. Τα µέρη συνεργάζονται για να διευκολύνουν τη µεταρρύθµιση της αλβανικής πολιτικής στον 

τοµέα της απασχόλησης στο πλαίσιο µιας ενισχυµένης οικονοµικής µεταρρύθµισης και 

ολοκλήρωσης. Η συνεργασία αποβλέπει επίσης στην προσαρµογή του αλβανικού συστήµατος 

κοινωνικής πρόνοιας στις νέες οικονοµικές και κοινωνικές απαιτήσεις, και προϋποθέτει την 

προσαρµογή της αλβανικής νοµοθεσίας όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις ίσες ευκαιρίες 

µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας της υγείας και 

ασφάλειας των εργαζοµένων, µε σηµείο αναφοράς το ισχύον επίπεδο προστασίας στην Κοινότητα. 

 

2. Η συνεργασία λαµβάνει δεόντως υπόψη τους τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το 

κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 100 

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

1. Τα µέρη συνεργάζονται µε σκοπό την ανύψωση του επιπέδου της γενικής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Αλβανία, καθώς και της πολιτικής για τους νέους και της 

απασχόλησης των νέων. Ως προτεραιότητα για τα ανώτερα εκπαιδευτικά συστήµατα τίθεται η 

επίτευξη των στόχων της διακήρυξης της Μπολόνια. 
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2. Τα µέρη συνεργάζονται επίσης µε σκοπό να εξασφαλίσουν ότι η πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Αλβανία θα είναι ελεύθερη, χωρίς διακρίσεις που σχετίζονται µε 

το φύλο, τη φυλή, την εθνότητα ή τη θρησκεία. 

 

3. Τα σχετικά κοινοτικά προγράµµατα και µέσα θα συµβάλουν στην αναβάθµιση των δοµών και 

των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Αλβανία. 

 

4. Η συνεργασία λαµβάνει δεόντως υπόψη τους τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το 

κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 101 

 

Πολιτιστική συνεργασία 

 

Τα µέρη δεσµεύονται να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί, 

µεταξύ άλλων, την αύξηση της αµοιβαίας κατανόησης και εκτίµησης µεταξύ ατόµων, κοινοτήτων 

και λαών. Τα µέρη αναλαµβάνουν επίσης την υποχρέωση να συνεργάζονται για την προώθηση της 

πολιτιστικής πολυµορφίας, ιδίως στο πλαίσιο της σύµβασης της UNESCO για την προστασία και 

την προώθηση της ποικιλοµορφίας των πολιτιστικών εκφάνσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 102 

 

Συνεργασία στον οπτικοακουστικό τοµέα 

 

1. Τα µέρη συνεργάζονται µε σκοπό να προωθήσουν τη βιοµηχανία οπτικοακουστικών µέσων 

στην Ευρώπη και να ενθαρρύνουν τη συµπαραγωγή κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών έργων. 

 

2. Η συνεργασία θα µπορούσε να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων προγράµµατα και µέσα για την 

εκπαίδευση δηµοσιογράφων και άλλων επαγγελµατιών του τοµέα των µέσων ενηµέρωσης, καθώς 

και τεχνική βοήθεια τόσο προς τα δηµόσια όσο και προς τα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης, έτσι ώστε 

να ενισχυθούν η ανεξαρτησία τους, ο επαγγελµατισµός τους και οι συνδέσεις τους µε τα ευρωπαϊκά 

µέσα ενηµέρωσης. 

 

3. Η Αλβανία ευθυγραµµίζει τις πολιτικές της για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε το 

περιεχόµενο των διασυνοριακών ραδιοφωνικών εκποµπών προς τις αντίστοιχες πολιτικές της 

Κοινότητας και εναρµονίζει τη νοµοθεσία της µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Η Αλβανία αποδίδει 

ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα που αφορούν την απόκτηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

για προγράµµατα και εκποµπές µέσω δορυφόρων, επίγειων συχνοτήτων και καλωδιακών δικτύων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 103 

 

Κοινωνία της πληροφορίας 

 

1. Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό 

κεκτηµένο στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας. Θα στηρίζει κυρίως την Αλβανία στη 

σταδιακή ευθυγράµµιση των πολιτικών και της νοµοθεσίας της στον τοµέα αυτό µε τις κοινοτικές.  
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2. Τα µέρη συνεργάζονται επίσης µε σκοπό να αναπτύξουν περαιτέρω την κοινωνία της 

πληροφορίας στην Αλβανία. Κύριοι στόχοι είναι να προετοιµαστεί η κοινωνία στο σύνολό της για 

την ψηφιακή εποχή, να προσελκυσθούν επενδύσεις και να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 

δικτύων και υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 104 

 

∆ίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

 

1. Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό 

κεκτηµένο στον τοµέα αυτό.  

 

2. Πιο συγκεκριµένα, τα µέρη ενισχύουν τη συνεργασία στον τοµέα των δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και συνδεδεµένων υπηρεσιών, µε τελικό στόχο την υιοθέτηση από µέρους της 

Αλβανίας του κοινοτικού κεκτηµένου στους εν λόγω τοµείς ένα έτος µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ 

της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 105 

 

Πληροφόρηση και επικοινωνία 

 

Η Κοινότητα και η Αλβανία λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να ενισχυθεί η αµοιβαία ανταλλαγή 

πληροφοριών. Προτεραιότητα δίνεται σε προγράµµατα τα οποία έχουν ως στόχο τόσο τη βασική 

ενηµέρωση του ευρέως κοινού στην Αλβανία σχετικά µε την Κοινότητα όσο και την περισσότερο 

εξειδικευµένη ενηµέρωση των επαγγελµατικών κύκλων στην εν λόγω χώρα. 
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ΑΡΘΡΟ 106 

 

Μεταφορές 

 

1. Η συνεργασία µεταξύ των µερών επικεντρώνεται πρωτίστως σε τοµείς προτεραιότητας που 

αφορούν το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των µεταφορών. 

 

2. Η συνεργασία δύναται κυρίως να αποβλέπει στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό των 

αλβανικών µέσων µεταφορών, στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των επιβατών και των 

εµπορευµάτων, στην προώθηση της πρόσβασης στην αγορά και στις υποδοµές µεταφορών, 

συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων και αερολιµένων, στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης υποδοµών 

πολλαπλών µέσων µεταφοράς σε σύνδεση µε τα κύρια διευρωπαϊκά δίκτυα, µε στόχο ιδίως την 

ενίσχυση των περιφερειακών συνδέσεων, στην επίτευξη επιπέδων λειτουργίας συγκρίσιµων µε 

εκείνων της Κοινότητας, στην ανάπτυξη συστήµατος µεταφορών στην Αλβανία συµβατού και 

ευθυγραµµισµένου προς το κοινοτικό σύστηµα και στη βελτίωση της προστασίας του 

περιβάλλοντος στον τοµέα των µεταφορών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 107 

 

Ενέργεια 

 

Η συνεργασία επικεντρώνεται σε τοµείς προτεραιότητας που συνδέονται µε το κοινοτικό 

κεκτηµένο στον τοµέα της ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των θεµάτων 

πυρηνικής ασφάλειας. Η συνεργασία αντικατοπτρίζει τις αρχές της οικονοµίας της αγοράς και 

βασίζεται στην υπογραφείσα περιφερειακή συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας µε σκοπό τη 

σταδιακή ενσωµάτωση της Αλβανίας στις ενεργειακές αγορές της Ευρώπης. 
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ΑΡΘΡΟ 108 

 

Περιβάλλον 

 

1. Τα µέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους όσον αφορά το ζωτικής σηµασίας 

έργο της καταπολέµησης της περιβαλλοντικής υποβάθµισης µε σκοπό την προώθηση της 

βιωσιµότητας του περιβάλλοντος. 

 

2. Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό 

κεκτηµένο στον τοµέα του περιβάλλοντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 109 

 

Συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης 

 

1. Τα µέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης για ειρηνικούς σκοπούς µε βάση το αµοιβαίο συµφέρον και, 

λαµβανοµένων υπόψη των διαθέσιµων πόρων, την κατάλληλη πρόσβαση στα αντίστοιχα 

προγράµµατά τους, εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα επίπεδα αποτελεσµατικής προστασίας των 

δικαιωµάτων πνευµατικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας. 

 

2. Η συνεργασία λαµβάνει δεόντως υπόψη τους τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το 

κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

 

3. Η συνεργασία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε ειδικές ρυθµίσεις που θα αποτελέσουν 

αντικείµενο διαπραγµατεύσεων και θα συναφθούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ακολουθεί 

καθένα από τα µέρη. 
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ΑΡΘΡΟ 110 

 

Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη 

 

1. Τα µέρη ενισχύουν τη συνεργασία για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, µε στόχο να 

συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αποδίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή στη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία.  

 

2. Η συνεργασία λαµβάνει δεόντως υπόψη τους τοµείς προτεραιότητας που αφορούν το 

κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 111 

 

∆ηµόσια διοίκηση 

 

1. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη αποτελεσµατικής και υπεύθυνης δηµόσιας 

διοίκησης στην Αλβανία, ιδίως για τη στήριξη της εφαρµογής του κράτους δικαίου, την ορθή 

λειτουργία των κρατικών θεσµών προς όφελος του αλβανικού πληθυσµού στο σύνολό του και την 

οµαλή ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ ΕΕ και Αλβανίας. 

 

2. Η συνεργασία στον εν λόγω τοµέα επικεντρώνεται κυρίως στη δηµιουργία θεσµικών 

ικανοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων της ανάπτυξης και εφαρµογής διαφανών και αµερόληπτων 

διαδικασιών πρόσληψης, της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού, της ανάπτυξης 

σταδιοδροµίας στον δηµόσιο τοµέα, της συνεχούς κατάρτισης και της προώθησης δεοντολογίας 

στη δηµόσια διοίκηση, καθώς και της προώθησης της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης. Η 

συνεργασία αφορά τόσο την κεντρική διοίκηση όσο και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.  
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TITΛΟΣ IX 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 112 

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συµφωνίας, και σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 113 και 115, 

η Αλβανία δύναται να λάβει χρηµατοδοτική ενίσχυση από την Κοινότητα µε τη µορφή 

επιχορηγήσεων και δανείων, συµπεριλαµβανοµένων δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. Η κοινοτική βοήθεια εξακολουθεί να εξαρτάται από την εκπλήρωση των αρχών και 

όρων που περιέχονται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 29ης Απριλίου 

1997, λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων των ετησίων επανεξετάσεων για τις χώρες που 

εντάσσονται στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, 

καθώς και σε άλλα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά την τήρηση των 

προγραµµάτων προσαρµογής. Η βοήθεια που χορηγείται στην Αλβανία συνδέεται µε τις 

διαπιστωθείσες ανάγκες, τις επιλεγείσες προτεραιότητες, την ικανότητα απορρόφησης και 

εξόφλησης και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη µεταρρύθµιση και την αναδιάρθρωση της 

οικονοµίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 113 

 

Η χρηµατοδοτική βοήθεια µε τη µορφή επιχορηγήσεων καλύπτεται από τα λειτουργικά µέτρα που 

προβλέπονται στο σχετικό κανονισµό του Συµβουλίου εντός ενός πολυετούς ενδεικτικού πλαισίου 

που καθορίζει η Κοινότητα µετά από διαβουλεύσεις µε την Αλβανία. 

 

Η χρηµατοδοτική βοήθεια δύναται να καλύπτει όλους τους τοµείς συνεργασίας, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, την προσέγγιση των νοµοθεσιών και την 

οικονοµική ανάπτυξη. 
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ΑΡΘΡΟ 114 

 

Κατόπιν αιτήσεως της Αλβανίας και σε περίπτωση ειδικής ανάγκης, η Κοινότητα δύναται να 

εξετάζει, σε συντονισµό µε τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τη δυνατότητα χορήγησης 

έκτακτης µακροοικονοµικής συνδροµής υπό ορισµένες προϋποθέσεις και λαµβάνοντας υπόψη τη 

διαθεσιµότητα όλων των χρηµατοδοτικών πόρων. Η χορήγηση της συνδροµής αυτής εξαρτάται από 

την εκπλήρωση ορισµένων όρων που θα καθοριστούν στο πλαίσιο προγράµµατος το οποίο θα 

συµφωνηθεί µεταξύ της Αλβανίας και του ∆ΝΤ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 115 

 

Για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων, τα µέρη διασφαλίζουν 

ότι η κοινοτικές συνεισφορές χορηγούνται σε στενό συντονισµό µε τις συνεισφορές από άλλες 

πηγές, όπως τα κράτη µέλη, τρίτες χώρες και διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

 

Για το σκοπό αυτό, τα µέρη ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά µε όλες τις πηγές 

συνδροµής. 
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TITΛΟΣ X 

 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 116 

 

Συγκροτείται Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, µε αποστολή να εποπτεύει την εφαρµογή 

και την εκτέλεση της παρούσας συµφωνίας. Συνέρχεται στο κατάλληλο επίπεδο ανά τακτά 

διαστήµατα και όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, για να εξετάζει τα σηµαντικά προβλήµατα που 

ανακύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας καθώς και άλλα διµερή ή διεθνή θέµατα 

αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 117 

 

1. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης απαρτίζεται από µέλη του Συµβουλίου της 

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

της κυβέρνησης της Αλβανίας, αφετέρου. 

 

2. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισµό λειτουργίας του. 

 

3. Τα µέλη του Συµβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύνανται να εκπροσωπούνται, 

σύµφωνα µε τους όρους που παρατίθενται στον κανονισµό λειτουργίας του. 

 

4. Η προεδρία του Συµβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από 

εκπρόσωπο της Κοινότητας και εκπρόσωπο της Αλβανίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

περιλαµβάνονται στον κανονισµό λειτουργίας του. 
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5. Στις εργασίες του Συµβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης συµµετέχει, για θέµατα 

αρµοδιότητάς της και µε την ιδιότητα του παρατηρητή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 118 

 

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας, το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης έχει την εξουσία να λαµβάνει αποφάσεις εντός του πεδίου εφαρµογής της συµφωνίας 

στις περιπτώσεις που προβλέπονται σχετικά. Οι λαµβανόµενες αποφάσεις είναι δεσµευτικές για τα 

µέρη, τα οποία θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα εκτέλεσής τους. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης δύναται επίσης να διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει αποφάσεις και 

διατυπώνει συστάσεις κατόπιν κοινής συµφωνίας µεταξύ των µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 119 

 

Κάθε µέρος δύναται να παραπέµψει στο Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης κάθε διαφορά 

σχετική µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης 

και Σύνδεσης δύναται να διευθετεί τη διαφορά µέσω δεσµευτικής απόφασης. 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil) 99 von 107



 
CE/AL/el 100 

 

ΑΡΘΡΟ 120 

 

1. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης επικουρείται κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του από την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης η οποία απαρτίζεται από 

εκπροσώπους του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της Αλβανίας, αφετέρου. 

 

2. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης στον κανονισµό λειτουργίας του καθορίζει τα 

καθήκοντα της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η 

προετοιµασία των συνεδριάσεων του Συµβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, καθώς και τον 

τρόπο λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής. 

 

3. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να αναθέτει στην Επιτροπή 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητές του. Για το σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης λαµβάνει τις αποφάσεις της σύµφωνα µε τους όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 118. 

 

4. Το Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να αποφασίζει τη σύσταση κάθε άλλης 

ειδικής επιτροπής ή οργάνου, τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  Το 

Συµβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει, στον κανονισµό λειτουργίας του, τη σύνθεση 

και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή των οργάνων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. 
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ΑΡΘΡΟ 121 

 

Η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να συστήνει υποεπιτροπές. 

 

Πριν το τέλος του πρώτου έτους µετά την ηµέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, η 

Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης συστήνει τις απαραίτητες υποεπιτροπές για την επαρκή 

εφαρµογή της συµφωνίας. Κατά τη λήψη απόφασης για τη σύσταση υποεπιτροπών και τον 

καθορισµό των αρµοδιοτήτων τους, η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης λαµβάνει δεόντως 

υπόψη τη σηµασία που έχει η ικανοποιητική διαχείριση των θεµάτων που σχετίζονται µε τη 

µετανάστευση, ιδίως, όσον αφορά την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 80 και 81 της 

παρούσας συµφωνίας και την εποπτεία του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την Αλβανία και τη 

γειτονική περιοχή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 122 

 

Συγκροτείται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Αποτελεί φόρουµ για τα 

µέλη του Κοινοβουλίου της Αλβανίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήµατα που καθορίζει η ίδια. 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης απαρτίζεται από µέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από µέλη του Κοινοβουλίου της Αλβανίας, αφετέρου. 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισµό λειτουργίας 

της. 

 

Η προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ασκείται εκ 

περιτροπής από εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου της 

Αλβανίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στον κανονισµό λειτουργίας της. 
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ΑΡΘΡΟ 123 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, κάθε µέρος δεσµεύεται να διασφαλίζει ότι τα φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα του άλλου µέρους έχουν µη διακριτική πρόσβαση, σε σύγκριση µε τους δικούς 

του υπηκόους, στα αρµόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των µερών προκειµένου να 

υπερασπίσουν τα ατοµικά τους δικαιώµατα και τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 124 

 

Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν εµποδίζει ένα µέρος να λάβει µέτρα τα οποία: 

 

α) θεωρεί αναγκαία για την αποτροπή της δηµοσιοποίησης πληροφοριών, η οποία αντιβαίνει 

σε ζωτικά συµφέροντα ασφάλειάς του· 

 

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

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

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

τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς· 

 

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

που διαταράσσει την τήρηση του νόµου και της δηµόσιας τάξης, σε καιρό πολέµου ή 

σοβαρής διεθνούς αναταραχής που αποτελεί απειλή πολέµου, ή για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει µε σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς 

ασφάλειας. 
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ΑΡΘΡΟ 125 

 

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

διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν: 

 

– οι ρυθµίσεις που εφαρµόζει η Αλβανία έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να εισάγουν 

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

τους· 

– οι ρυθµίσεις που εφαρµόζει η Κοινότητα έναντι της Αλβανίας δεν πρέπει να εισάγουν 

διακρίσεις µεταξύ υπηκόων, επιχειρήσεων ή εταιρειών της Αλβανίας. 

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν το δικαίωµα των µερών να εφαρµόζουν τις 

σχετικές διατάξεις της φορολογικής τους νοµοθεσίας σε φορολογουµένους που δεν βρίσκονται σε 

πανοµοιότυπες καταστάσεις όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 126 

 

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 της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Αν ένα από τα µέρη θεωρεί ότι το άλλο µέρος δεν εκπληρώνει κάποια από τις υποχρεώσεις 

του βάσει της παρούσας συµφωνίας, δύναται να λάβει κατάλληλα µέτρα. Προηγουµένως, µε 

εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτης ειδικής ανάγκης, παρέχει στο Συµβούλιο Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης όλες τις χρήσιµες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εµπεριστατωµένη εξέταση 

της κατάστασης, µε σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα µέρη. 

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Griechisch (Normativer Teil) 103 von 107



 
CE/AL/el 104 

 

3. Κατά την επιλογή µέτρων, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο τη 

λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. Τα µέτρα αυτά γνωστοποιούνται αµέσως στο Συµβούλιο 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αποτελούν αντικείµενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του εν λόγω 

συµβουλίου εφόσον το ζητήσει το άλλο µέρος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 127 

 

Τα µέρη συµφωνούν να διενεργούν αµέσως διαβουλεύσεις µέσω των κατάλληλων διαύλων, 

κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα µέρη, και να συζητούν κάθε θέµα σχετικά µε την ερµηνεία 

ή την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και άλλα θέµατα σχέσεων µεταξύ των µερών. 

 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο και δεν θίγουν τα άρθρα 31, 

37, 38, 39 και 43. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 128 

 

Μέχρις ότου επιτευχθούν, βάσει της παρούσας συµφωνίας, ίσα δικαιώµατα για τα άτοµα και τους 

οικονοµικούς παράγοντες, η παρούσα συµφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα που εξασφαλίζονται 

γι’ αυτούς βάσει υφιστάµενων συµφωνιών που δεσµεύουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, αφενός, 

και την Αλβανία, αφετέρου. 
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ΑΡΘΡΟ 129 

 

Τα παραρτήµατα I έως V και τα πρωτόκολλα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

Η συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας 

σχετικά µε τις γενικές αρχές για τη συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας σε κοινοτικά 

προγράµµατα, που υπεγράφη στις 22 Νοεµβρίου 2004, και το παράρτηµά της αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας. Η αναθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 της εν 

λόγω συµφωνίας-πλαισίου διεξάγεται στο πλαίσιο του συµβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης 

το οποίο έχει την εξουσία να τροποποιεί, εφόσον χρειαστεί, τη συµφωνία-πλαίσιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 130 

 

Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα. 

 

Οποιοδήποτε από τα µέρη δύναται να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία µε κοινοποίηση προς το 

άλλο µέρος. Η παρούσα συµφωνία παύει να ισχύει έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία της εν λόγω 

κοινοποίησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 131 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, ως «µέρη» νοούνται η Κοινότητα ή τα κράτη µέλη 

της, ή η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφενός, και 

η Αλβανία, αφετέρου. 
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ΑΡΘΡΟ 132 

 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στις εδάφη στα οποία ισχύει η συνθήκη για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, 

υπό τους όρους που προβλέπει η εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος της Αλβανίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 133 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεµατοφύλακας της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 134 

 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίγραφα σε καθεµία από τις επίσηµες γλώσσες των 

µερών, και όλα αυτά τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 135 

 

Τα µέρη εγκρίνουν την παρούσα συµφωνία σύµφωνα µε τις ισχύουσες σ’ αυτά διαδικασίες. 

 

Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα 

µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης της τελευταίας πράξης κύρωσης ή έγκρισης. 
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ΑΡΘΡΟ 136 

 

Ενδιάµεση συµφωνία 

 

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

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

αυτές που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων και τις µεταφορές, τεθούν σε ισχύ 

µέσω ενδιάµεσων συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας, τα µέρη συµφωνούν ότι, 

υπό τις συνθήκες αυτές, για τους σκοπούς των διατάξεων του τίτλου IV άρθρα 40, 71, 72, 73 και 74 

της παρούσας συµφωνίας, των πρωτοκόλλων 1, 2, 3, 4 και 6, και των σχετικών διατάξεων του 

πρωτοκόλλου 5 αυτής, ως «ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας» νοείται η 

ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της σχετικής ενδιάµεσης συµφωνίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις που 

περιέχονται στις προαναφερθείσες διατάξεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 137 

 

Από την ηµέρα της θέσης σε ισχύ, η παρούσα συµφωνία αντικαθιστά τη συµφωνία µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας για το εµπόριο και την 

εµπορική και οικονοµική συνεργασία, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 11 Μαΐου 1992. Αυτό 

δεν θίγει κανένα δικαίωµα, υποχρέωση ή νοµική κατάσταση των µερών που δηµιουργήθηκαν από 

την εκτέλεση της εν λόγω συµφωνίας. 

 

 

________________________ 
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