
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
σύµφωνα µε το άρθρο 34 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 
οποίο τροποποιεί τη σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής 
στον τελωνειακό τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία αρχείου φακέλων 
τελωνειακών ερευνών 
 
ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ του παρόντος πρωτοκόλλου, κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Μαΐου 2003, 
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι: 
η τελωνειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σηµαντική συνιστώσα του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών των διαφόρων κρατών µελών 
έχει καίρια σηµασία για την εν λόγω συνεργασία, 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και 
16ης Οκτωβρίου 1999, σύµφωνα µε τα οποία 
- θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών κατά τη 
διερεύνηση του διασυνοριακού εγκλήµατος σε ένα κράτος µέλος (σηµείο 43 των 
συµπερασµάτων), 
- θα πρέπει να επιτευχθεί σε όλη την Ένωση µια ισόρροπη ανάπτυξη µέτρων κατά της 
εγκληµατικότητας µε ταυτόχρονη προστασία της ελευθερίας και των νοµίµων δικαιωµάτων των 
πολιτών και των οικονοµικών παραγόντων (σηµείο 40 των συµπερασµάτων), και 
- τα σοβαρά οικονοµικά εγκλήµατα έχουν ως αντικείµενο όλο και περισσότερο φόρους και 
δασµούς (σηµείο 49 των συµπερασµάτων), 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το γεγονός ότι το Συµβούλιο µε το ψήφισµά του της 30ής Μαΐου 2001 για µια 
στρατηγική για την τελωνειακή ένωση(1): 
- συµφώνησε ότι ένας βασικός στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της συνεργασίας µε σκοπό την 
αποτελεσµατική καταπολέµηση της απάτης και άλλων πράξεων που απειλούν την ασφάλεια των 
προσώπων και των αγαθών, 
- τόνισε ότι τα τελωνεία διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση του διασυνοριακού 
εγκλήµατος µέσω της πρόληψης, του εντοπισµού και, στα πλαίσια των εθνικών αρµοδιοτήτων 
των τελωνειακών υπηρεσιών, µέσω της διερεύνησης και της ποινικής δίωξης των εγκληµατικών 
δραστηριοτήτων στους τοµείς της φοροδιαφυγής, του ξεπλύµατος χρηµάτων και του 
λαθρεµπορίου ναρκωτικών και άλλων παράνοµων προϊόντων, και 
- τόνισε ότι οι τελωνειακές αρχές, ιδίως λόγω των πολλαπλών καθηκόντων που τους ανατίθενται, 
οφείλουν να εργάζονται τόσο σε κοινοτικό πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της τελωνειακής 
συνεργασίας που προβλέπεται στον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το τελωνειακό σύστηµα πληροφοριών, το οποίο δηµιουργήθηκε δυνάµει της 
σύµβασης σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα(2), επιτρέπει την 
εισαγωγή προσωπικών δεδοµένων αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρατήρησης, αναφοράς, 
διακριτικής παρακολούθησης ή ειδικού ελέγχου (άρθρο 5 της σύµβασης), και ότι για κάθε 
επιπρόσθετο σκοπό πρέπει να δηµιουργηθεί πρόσθετη νοµική βάση, 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής και 
συστηµατικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε την ύπαρξη φακέλων ερευνών ως προς 
διεξαγόµενες ή ολοκληρωθείσες έρευνες µεταξύ όλων των αρµοδίων αρχών, οπότε ούτε και 
συντονισµού των ερευνών τους ως αρµόζει, και ότι το τελωνειακό σύστηµα πληροφοριών θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό, 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι τα πορίσµατα µιας αξιολόγησης των κοινοτικών βάσεων δεδοµένων 
του τρίτου πυλώνα της ΕΕ µπορεί να καταδείξουν ότι υπάρχει ανάγκη συµπληρωµατικότητας 
µεταξύ των συστηµάτων αυτών, 
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σε συνάρτηση µε την εναποθήκευση, την επεξεργασία και τη χρήση 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τελωνειακό τοµέα, πρέπει να λαµβάνονται δεόντως 
υπόψη οι αρχές της σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την 
προστασία των προσώπων όσον αφορά την αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
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χαρακτήρα και το σηµείο 5.5 της σύστασης R (87) 15 της επιτροπής των υπουργών του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, της 17ης Σεπτεµβρίου 1987, για τη ρύθµιση της χρήσης δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνοµικό τοµέα, 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε το σηµείο 48 του σχεδίου δράσης του Συµβουλίου και της 
Επιτροπής, της 3ης ∆εκεµβρίου 1998, όσον αφορά την άριστη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων 
της συνθήκης του Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης(3), πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον και µε ποιον τρόπο θα µπορούσε η Ευρωπαϊκή 
Αστυνοµία (Ευρωπόλ) να έχει πρόσβαση στο τελωνειακό σύστηµα πληροφοριών, 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
Άρθρο 1 
Η σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα(4) τροποποιείται ως 
εξής: 
1. Μετά το κεφάλαιο V παρεµβάλλονται τα ακόλουθα τρία κεφάλαια: 
"ΚΕΦΑΛΑΙΟ V A 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Άρθρο 12α 
1. Το τελωνειακό σύστηµα πληροφοριών περιλαµβάνει, πέραν των δεδοµένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3, και τα δεδοµένα που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο σε ειδικό αρχείο, 
ονοµαζόµενο εφεξής 'αρχείο φακέλων τελωνειακών ερευνών'. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του παρόντος κεφαλαίου και των κεφαλαίων V B και V Γ, εφαρµόζονται επίσης στο αρχείο 
φακέλων ερευνών όλες οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 
2. Στόχος του αρχείου φακέλων ερευνών είναι να επιτρέπει στις αναφερόµενες στο άρθρο 7 
αρµόδιες αρχές τελωνειακών ερευνών ενός κράτους µέλους, οι οποίες κινούν έρευνα ή οι οποίες 
διεξάγουν έρευνα για ένα ή πλείονα πρόσωπα ή επιχειρήσεις, να γνωρίζουν τις αρµόδιες αρχές 
άλλων κρατών µελών οι οποίες διεξάγουν ή έχουν διεξάγει έρευνες για τα εν λόγω πρόσωπα ή 
επιχειρήσεις, προκειµένου, βάσει πληροφοριών για την ύπαρξη φακέλων ερευνών, να 
επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. 
3. Για τους σκοπούς του αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών, κάθε κράτος µέλος αποστέλλει 
στα λοιπά κράτη µέλη και στην αναφερόµενη στο άρθρο 16 επιτροπή, κατάλογο σοβαρών 
παραβάσεων της εθνικής του νοµοθεσίας. 
Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνει µόνον παραβάσεις που τιµωρούνται: 
- µε ποινή ή µέτρο ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα 
µηνών ή 
- µε πρόστιµο τουλάχιστον 15000 ευρώ. 
4. Εάν το κράτος µέλος που συµβουλεύεται το αρχείο φακέλων ερευνών χρειάζεται περισσότερες 
πληροφορίες για το φάκελο ερευνών προσώπου ή επιχείρησης που έχει καταχωρισθεί, ζητεί τη 
συνδροµή του καταχωρίζοντος κράτους µέλους, βάσει των πράξεων περί αµοιβαίας συνδροµής. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V B 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Άρθρο 12β 
1. Οι αρµόδιες αρχές εισάγουν τα δεδοµένα από τους φακέλους ερευνών στο αρχείο για τους 
στόχους του άρθρου 12α παράγραφος 2. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν µόνον τις κατηγορίες 
σχετικά µε: 
i) πρόσωπο ή επιχείρηση έναντι των οποίων διεξάγεται ή διεξήχθη έρευνα από την αρµόδια αρχή 
ενός κράτους µέλους, και: 
- για το οποίο/την οποία, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας του οικείου κράτους µέλους, υπάρχουν 
υπόνοιες ότι διαπράττει, έχει διαπράξει, συµµετέχει ή έχει συµµετάσχει στην τέλεση σοβαρής 
παράβασης των εθνικών νόµων, ή 
- για το οποίο/την οποία υπάρχει αναφορά σχετικά µε το ότι µία εκ των παραβάσεων αυτών έχει 
σηµειωθεί, ή 
- στο οποίο/στην οποία επεβλήθη διοικητική ή δικαστική κύρωση για µία εκ των παραβάσεων 
αυτών, 
ii) τον τοµέα του φακέλου ερευνών, 
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iii) το ονοµατεπώνυµο, την ιθαγένεια και τα στοιχεία της αρχής του κράτους µέλους που χειρίζεται 
τον φάκελο µαζί µε τον αριθµό του φακέλου. 
Τα δεδοµένα των σηµείων i) έως iii) καταγράφονται στο αρχείο χωριστά για κάθε πρόσωπο ή 
επιχείρηση. Ζεύξεις αρχείων δεν επιτρέπονται. 
2. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σηµείο i) 
περιορίζονται στα ακόλουθα: 
i) για τα πρόσωπα: το επώνυµο, γένος, όνοµα και ψευδώνυµο, την ηµεροµηνία και τον τόπο 
γεννήσεως, την ιθαγένεια και το φύλο, 
ii) για τις επιχειρήσεις: την επωνυµία, την επωνυµία που χρησιµοποιεί η επιχείρηση στις 
εµπορικές της δραστηριότητες, την έδρα της επιχείρησης και τον αριθµό ΦΠΑ. 
3. Τα δεδοµένα εισάγονται για περιορισµένο χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 12ε. 
Άρθρο 12γ 
Ένα κράτος µέλος δεν υποχρεούται, σε συγκεκριµένη περίπτωση, να κάνει την καταχώριση 
όπως ορίζει το άρθρο 12β, εάν και καθόσον χρόνο η εν λόγω καταχώριση βλάπτει τη δηµόσια 
τάξη ή άλλα ουσιώδη συµφέροντα, ιδίως σε σχέση µε την προστασία των δεδοµένων, του 
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. 
Άρθρο 12δ 
1. Η καταχώριση δεδοµένων στο αρχείο φακέλων ερευνών και η ανάκλησή τους γίνεται µόνο από 
τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12α παράγραφος 2. 
2. Κάθε ανάκληση στοιχείων από το αρχείο φακέλων ερευνών πρέπει να καλύπτει απαραιτήτως 
τα ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα: 
i) για τα πρόσωπα: το όνοµα ή/και το επώνυµο ή/και το γένος ή/και το ψευδώνυµο ή/και την 
ηµεροµηνία γεννήσεως, 
ii) για τις επιχειρήσεις: την εµπορική επωνυµία ή/και την επωνυµία που χρησιµοποιεί η 
επιχείρηση στις εµπορικές της δραστηριότητες ή/και τον αριθµό ΦΠΑ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Γ 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Άρθρο 12ε 
1. Ο χρόνος εναποθήκευσης καθορίζεται σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και διοικητικές διατάξεις και 
διαδικασίες του κράτους µέλους που εισάγει τα δεδοµένα. Ωστόσο, τα ακόλουθα χρονικά όρια, 
από την ηµεροµηνία εισαγωγής των δεδοµένων στο φάκελο, δεν υπερβαίνονται επ' ουδενί: 
i) ο χρόνος διατήρησης των δεδοµένων σχετικά µε φακέλους διεξαγόµενων ερευνών δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη, εάν δεν έχει διαπιστωθεί καµία παράβαση. Τα δεδοµένα διαγράφονται 
νωρίτερα εφόσον έχει περάσει ένα έτος από την τελευταία ερευνητική πράξη, 
ii) τα δεδοµένα σχετικά µε φακέλους ερευνών, οι οποίες οδήγησαν στη διαπίστωση παράβασης 
και δεν έχουν ακόµη καταλήξει σε καταδικαστική απόφαση ή στην απαγγελία διοικητικής 
κύρωσης, δεν φυλάσσονται για περίοδο άνω των έξι ετών, 
iii) τα δεδοµένα σχετικά µε φακέλους ερευνών, οι οποίες οδήγησαν σε καταδικαστική απόφαση ή 
σε πρόστιµο, δεν φυλάσσονται για περίοδο άνω των δέκα ετών. 
2. Σε όλα τα στάδια ενός φακέλου έρευνας, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 σηµεία i), ii) 
και iii), αφ' ης στιγµής κατά τις νοµοθετικές και διοικητικές διατάξεις του καταχωρίζοντος κράτους 
µέλους ένα πρόσωπο ή µια επιχείρηση εντός του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 12β 
απαλλάσσεται από τις κατηγορίες, τα δεδοµένα του προσώπου ή της επιχείρησης διαγράφονται 
αµέσως. 
3. Τα αρχείο φακέλων ερευνών διαγράφει αυτόµατα τα δεδοµένα από την ηµεροµηνία 
υπέρβασης των µέγιστων διαστηµάτων φύλαξης των δεδοµένων που ορίζει η παράγραφος 1.". 
2. Στο άρθρο 20, οι όροι "στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2" αντικαθίστανται από τους όρους 
"στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 12ε". 
Άρθρο 2 
1. Το παρόν πρωτόκολλο γίνεται αποδεκτό από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους 
συνταγµατικούς τους κανόνες. 
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2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στον θεµατοφύλακα την ολοκλήρωση των απαιτήσεων που 
προβλέπουν οι αντίστοιχοι συνταγµατικοί τους κανόνες για την αποδοχή του παρόντος 
πρωτοκόλλου. 
3. Το παρόν πρωτόκολλο, 90 ηµέρες µετά τη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 κοινοποίηση από 
κράτος που είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης του 
Συµβουλίου για την κατάρτιση του παρόντος πρωτοκόλλου και το οποίο εκπληρώνει ως όγδοο τη 
διατύπωση αυτή, αρχίζει να ισχύει για τα οκτώ αυτά κράτη µέλη. Αν όµως η σύµβαση δεν έχει 
τεθεί σε ισχύ την ηµέρα αυτή, το παρόν πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ έναντι των οκτώ οικείων 
κρατών µελών την ηµέρα που η σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ. 
4. Οποιαδήποτε κοινοποίηση η οποία διενεργείται από κράτος µέλος µετά την παραλαβή της 
όγδοης κοινοποίησης που διενεργείται κατά την παράγραφο 2, θα έχει το αποτέλεσµα ότι, 90 
ηµέρες µετά τη µεταγενέστερη αυτή κοινοποίηση, το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει µεταξύ 
αυτού του κράτους µέλους και των κρατών µελών για τα οποία ισχύει ήδη το πρωτόκολλο. 
5. Τα κράτη µέλη εισάγουν στο αρχείο φακέλων τελωνειακών ερευνών µόνο στοιχεία τα οποία 
καταγράφηκαν στο πλαίσιο έρευνας µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου. 
Άρθρο 3 
1. Στο παρόν πρωτόκολλο δύναται να προσχωρήσει οιοδήποτε κράτος καθίσταται µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσχωρεί στη σύµβαση. 
2. Το κείµενο του παρόντος πρωτοκόλλου στη γλώσσα του προσχωρούντος κράτους, 
συντασσόµενο από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικό. 
3. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στον θεµατοφύλακα. 
4. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει έναντι κάθε προσχωρούντος κράτους µέλους 
ενενήντα ηµέρες µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης της πράξης προσχώρησης ή κατά την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, εάν το τελευταίο δεν έχει ακόµη αρχίσει 
να ισχύει κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου των ενενήντα ηµερών και υπό τον όρο ότι η 
σύµβαση έχει αρχίσει να ισχύει έναντι αυτού. 
Άρθρο 4 
Κάθε κράτος που καθίσταται µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσχωρεί στη σύµβαση 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 αυτής, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, θεωρείται 
ότι προσχωρεί σε αυτή, όπως τροποποιήθηκε από το παρόν πρωτόκολλο. 
Άρθρο 5 
Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεµατοφύλακας του 
παρόντος πρωτοκόλλου. 
Ο θεµατοφύλακας δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφορίες 
για την πρόοδο των εγκρίσεων προσχωρήσεων και δηλώσεων καθώς και για κάθε άλλη 
ανακοίνωση σχετικά µε το παρόν πρωτόκολλο. 
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες τρία, σε ένα µόνο αντίτυπο, στην αγγλική, 
γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, 
σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα 
αρχεία της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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