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Τα συµβαλλόµενα µέρη είναι δηµοκρατίες που επιθυµούν να συνεργαστούν για να προωθήσουν τις 

κοινές τους αξίες ανά τον κόσµο. Η συµφωνία τους είναι δηλωτική της ειληµµένης απόφασης 

αµφοτέρων να προωθήσουν τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη µη διάδοση και την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσµο. Για το λόγο αυτό, η εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας µεταξύ συµβαλλοµένων µερών που συµµερίζονται τις ίδιες αξίες θα 

βασίζεται στις αρχές του διαλόγου, του αµοιβαίου σεβασµού, της ισότιµης εταιρικής σχέσης, της 

πολυµερούς προσέγγισης, της συναίνεσης και του σεβασµού του διεθνούς δικαίου. 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι για την ορθή ερµηνεία και πρακτική εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας, ο όρος «κατάλληλα µέτρα» στο άρθρο 45 παράγραφος 3, σηµαίνει µέτρα 

ανάλογα της µη τήρησης υποχρεώσεων δυνάµει της παρούσας συµφωνίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη 

µπορούν να λάβουν µέτρα όσον αφορά την παρούσα συµφωνία ή άλλη ειδική συµφωνία που 

υπάγεται στο κοινό θεσµικό πλαίσιο. Κατά την επιλογή των µέτρων δίνεται προτεραιότητα σε αυτά 

που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία των συµφωνιών, και λαµβάνεται υπόψη η πιθανή χρήση 

εγχώριων λύσεων εφ’όσον υπάρχουν. 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι για την ορθή ερµηνεία και πρακτική εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας, ο όρος «περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης» του άρθρου 45 παράγραφος 4 

καλύπτει περιπτώσεις ουσιαστικής παραβίασης της παρούσας συµφωνίας από ένα εκ των 

συµβαλλοµένων µερών. Μια ουσιαστική παραβίαση συνίσταται είτε σε καταγγελία της παρούσας 

συµφωνίας, µη αποδεκτή από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, είτε σε ιδιαίτερα σοβαρή και 

σηµαντική παραβίαση κύριου στοιχείου της συµφωνίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν το 

ενδεχόµενο ουσιαστικής παραβίασης του άρθρου 4 παράγραφος 2, αφού λάβουν υπόψη τους την 

επίσηµη θέση, εφόσον υπάρχει, των αρµόδιων διεθνών οργανισµών.  
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Όσον αφορά το άρθρο 46, όταν έχουν ληφθεί µέτρα σχετικά µε ειδική συµφωνία που υπάγεται στο 

κοινό θεσµικό πλαίσιο, κάθε σχετική διαδικασία διευθέτησης διαφορών της εν λόγω ειδικής 

συµφωνίας εφαρµόζεται στη διαδικασία εφαρµογής της απόφασης της διαιτητικής επιτροπής, σε 

περιπτώσεις όπου οι διαιτητές αποφασίζουν ότι το µέτρο ήταν αδικαιολόγητο ή δυσανάλογο. 

 

 

_________________ 
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Οι πληρεξούσιοι των κρατών µελών και ο πληρεξούσιος της ∆ηµοκρατίας της Κορέας σηµειώνουν 

την ακόλουθη µονοµερή δήλωση: 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι τα κράτη µέλη δεσµεύονται δυνάµει του άρθρου 12 µόνο στο 

βαθµό που έχουν αποδεχθεί τις εν λόγω αρχές χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τοµέα σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

__________________ 
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