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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

18. 3. 1999

Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 12ηr Μαρτου 1999
περ καθορισµο των τρτων χωρν οι υπκοοι των οποων πρπει να διαθτουν θερηση
κατ την διβαση των εξωτερικν συνρων των κρατν µελν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδιατερα το ρθρο 100 Γ,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
Εκτιµνταr:
(1) τι, δυνµει του ρθρου 100 Γ τηr συνθκηr, το Συµβολιο καθορζει τιr τρτεr χρεr οι υπκοοι των
οποων πρπει να διαθτουν θερηση για να διρχονται τα εξωτερικ σνορα των κρατν µελν·
(2) τι η κατρτιση του κοινο καταλγου που περιχεται
στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο αποτελε
σηµαντικ βµα προr την εναρµνιση τηr πολιτικr
των θεωρσεων· τι το ρθρο 7 Α δετερο εδφιο τηr
συνθκηr ορζει ιδωr τι η εσωτερικ αγορ περιλαµβνει να χρο χωρr εσωτερικ σνορα µσα στον
οποο εξασφαλζεται η ελεθερη κυκλοφορα των
προσπων σµφωνα µε τιr διατξειr τηr συνθκηr· τι
οι λλεr πλευρr τηr εναρµνισηr τηr πολιτικr στον
τοµα των θεωρσεων, µεταξ δε λλων οι προϋποθσειr χοργησηr θεωρσεων, καθορζονται απ τα
κρτη µλη εντr του κατλληλου πλαισου·
(3) τι κατ την κατρτιση του εν λγω κοινο καταλγου θα πρπει να ληφθον προ παντr υπψη οι κνδυνοι ωr προr την ασφλεια και τη λαθροµετανστευση·
τι, πραν αυτο, ρλο παζουν επσηr και οι διεθνεr
σχσειr µεταξ των κρατν µελν και των τρτων
χωρν·
(4) τι θα πρπει να καθορισθον εντr του κατλληλου
πλαισου, οι αρχr βσει των οποων να κρτοr µλοr
δεν επιτρπεται να απαιτε θερηση απ πρσωπο που
επιθυµε να διαβε τα εξωτερικ του σνορα, εφσον
διαθτει θερηση εκδοθεσα απ λλο κρτοr µλοr,
που πληρο τιr εναρµονισµνεr προϋποθσειr για
κδοση θερησηr και ισχει για λη την Κοιντητα, 
(1) ΕΕ C 11 τηr 15. 1. 1994, σ. 15.
(2) EE C 128 τηr 9. 5. 1994, σ. 350 και γνµη που υιοθετθηκε
στιr 10 Vεβρουαρου 1999 (δεν χει ακµα δηµοσιευθε στην
Επσηµη Εφηµερδα).

ταν το εν λγω πρσωπο διαθτει κατλληλο ττλο
εκδοθντα απ κρτοr µλοr·
(5) τι ο παρν κανονισµr δεν εµποδζει τα κρτη µλη
να αποφασζουν σµφωνα µε ποιr διαδικασεr οι υπκοοι τρτων χωρν που διαµνουν νοµµωr στο εδαφr
τουr µπορον να επιστρψουν σ’ αυτ µετ απ απουσα τουr απ το δαφοr τηr νωσηr κατ τη διρκεια
ισχοr του ττλου διαµονr τουr·
(6) τι σε ιδιζουσεr περιπτσειr οι οποεr δικαιολογον
εξαρεση απ την κατ’ αρχν υφιστµενη υποχρωση
θερησηr, τα κρτη µλη δνανται, βσε του δηµοσου διεθνοr δικαου  βσει εθµου να εξαιρον
ορισµνεr κατηγορεr προσπων απ την υποχρωση
θερησηr·
(7) τι λγω των διαφορετικν νοµοθετικν διατξεων
περ απτριδων, προσπων που χουν το καθεστr
του πρσφυγα και προσπων που επιδεικνουν διαβατριο  ταξιδιωτικ γγραφο εκδοθν απ εδαφικ
ονττητα  αρχ που δεν χει αναγνωρισθε ωr κρτοr
απ λα τα κρτη µλη, τα κρτη µλη µπορον να
αποφασζουν αν αυτr οι κατηγορεr προσπων υποχρεονται σε θερηση, ταν η εδαφικ ονττητα 
αρχ δεν περιλαµβνονται στον εν λγω κοιν κατλογο·
(8) τι η προσθκη νων οντοττων στον κατλογο αυτν
πρπει να λαµβνει υπψη τιr διπλωµατικr προεκτσειr τηr και τουr σχετικοr προσανατολισµοr τηr
Ευρωπαϊκr νωσηr· τι, πντωr, η εγγραφ µιαr
τρτηr χραr στον κοιν κατλογο ουδλωr προδικζει το διεθνr νοµικ καθεστr τηr·
(9) τι ο καθορισµr των τρτων χωρν οι υπκοοι των
οποων πρπει να διαθτουν θερηση κατ τη διβαση
των εξωτερικν συνρων των κρατν µελν πρπει να
γνει σταδιακ· τι τα κρτη µλη επιδικουν συνεχr
την εναρµνιση των πολιτικν τουr στον τοµα των
θεωρσεων ναντι των τρτων χωρν που δεν περιλαµβνονται στον εν λγω κοιν κατλογο· τι η υλοποηση τηr ελεθερηr κυκλοφοραr των προσπων
πωr προβλπεται στο ρθρο 7 Α τηr συνθκηr δεν
πρπει να θγεται απ τιr παροσεr διατξειr· τι το
πρτο εξµηνο του 2001, η Επιτροπ θα πρπει να
συντξει κθεση για την προδο τηr εναρµνισηr·
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(10) τι για να εξασφαλιστε η διαφνεια τηr εν λγω
διαδικασαr καθr και η ενηµρωση των ενδιαφεροµνων, κθε κρτοr µλοr θα πρπει να ανακοιννει
στα λοιπ κρτη µλη και στην Επιτροπ τα µτρα
που λαµβνει στα πλασια του παρντοr κανονισµο·
τι, για τουr διουr λγουr, αυτr οι πληροφορεr πρπει επσηr να δηµοσιεονται στην Επσηµη Εφηµερδα
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων,

ρθρο 3
Το πρτο εξµηνο του 2001, η Επιτροπ συντσσει κθεση
σχετικ µε την επιτευχθεσα προδο ωr προr την εναρµνιση τηr πολιτικr των κρατν µελν στον τοµα των
θεωρσεων ναντι των τρτων χωρν που δεν περιλαµβνονται στον κοιν κατλογο και, εν χρειαστε, υποβλλει
στο Συµβολιο προτσειr για περαιτρω µτρα αναγκαα
για την επτευξη του στχου εναρµνισηr που προβλπεται
στη συνθκη.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
1.
Οι υπκοοι των τρτων χωρν οι οποεr περιλαµβνονται στον κοιν κατλογο του παραρτµατοr πρπει να
διαθτουν θερηση κατ τη διβαση των εξωτερικν
συνρων των κρατν µελν.
2.
Οι υπκοοι χωρν οι οποεr περιλαµβνονται στον
κοιν κατλογο υπκεινται στιr διατξειr τηr παραγρφου
1, ωr του το Συµβολιο αποφασσει λλωr δυνµει τηr
διαδικασαr τηr οικεαr διταξηr τηr συνθκηr.
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ρθρο 4
1.
να κρτοr µλοr µπορε να προβλπει εξαιρσειr για
τουr υπηκουr τρτων κρατν οι οποοι υπκεινται σε
υποχρωση θερησηr δυνµει του ρθρου 1 παργραφοι 1
και 2. Αυτ ισχει ιδωr για τα πολιτικ πληρµατα τηr
αεροποραr και του ναυτικο, το πλρωµα και τουr ιπτµενουr συνοδοr βοηθητικν  σωστικν πτσεων και για
λοιπ πρσωπα που επεµβανουν σε περιπτσειr θεοµηνιν
και δυστυχηµτων, καθr και για τουr κατχουr διπλωµατικν, υπηρεσιακν και λλων επισµων διαβατηρων.
2.

Το ρθρο 2 παργραφοr 4 εφαρµζεται κατ’ αναλογα.

ρθρο 5
ρθρο 2
1.
Τα κρτη µλη αποφασζουν εν οι υπκοοι τρτων
χωρν οι οποεr δεν περιλαµβνονται στον κοιν κατλογο
υποχρεονται να διαθτουν θερηση.
2.
Τα κρτη µλη αποφασζουν εν οι απτριδεr και τα
πρσωπα που χουν το καθεστr του πρσφυγα υποχρεονται να διαθτουν θερηση.
3.
Τα κρτη µλη αποφασζουν εν τα πρσωπα που
επιδεικνουν διαβατριο  ταξιδιωτικ γγραφο εκδοθν
απ εδαφικ ονττητα  αρχ που δεν χει αναγνωρισθε
ωr κρτοr απ λα τα κρτη µλη υποχρεονται να διαθτουν θερηση, ταν η εδαφικ ονττητα  αρχ δεν αναφρεται στον κοιν κατλογο.
4.
Εντr δκα εργασµων ηµερν απ την ναρξη ισχοr
του παρντοr κανονισµο, κθε κρτοr µλοr ανακοιννει
στα λοιπ κρτη µλη και στην Επιτροπ τα µτρα που
λαµβνει σµφωνα µε τιr παραγρφουr 1, 2 και 3. Τα µτρα
που λαµβνονται αργτερα δυνµει τηr παραγρφου 1 ανακοιννονται επσηr εντr πντε εργασµων ηµερν.
Η Επιτροπ δηµοσιεει, προr ενηµρωση, τα µτρα που
ανακοιννονται δυνµει τηr παροσαr παραγρφου, καθr
και την εκστοτε προσαρµογ τουr, στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο, νοεται ωr
«θερηση» κθε δεια χορηγοµενη  κθε απφαση λαµβανµενη απ κρτοr µλοr, η οποα απαιτεται πριν απ
την εσοδο στο δαφr τουr ενψει:
— διαµονr σ’ αυτ το κρτοr µλοr  σε διφορα κρτη
µλη για περοδο που δεν υπερβανει συνολικ τουr
τρειr µνεr,
— διλευσηr µσω του εδφουr αυτ του κρτουr µλουr 
διαφρων κρατν µελν µε εξαρεση τη διλευση απ
τη διεθν ζνη των αεροδροµων και τιr µετακινσειr
µεταξ αεροδροµων ενr κρτουr µλουr.

ρθρο 6
Ο παρν κανονισµr δεν εµποδζει τη µεγαλτερη, και
πραν του κοινο καταλγου, εναρµνιση µεταξ των
κρατν µελν κατ τον καθορισµ των τρτων χωρν οι
υπκοοι των οποων πρπει να διαθτουν θερηση κατ τη
διβαση των εξωτερικν συνρων.

ρθρο 7
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

L 72/4

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 12 Μαρτου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
O. SCHILY
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
Ι. ΚΡΑΤΗ
Αζερµπαϊτζν
Αγυπτοr
Αιθιοπα
Αϊτ
Ακτ Ελεφαντοστο
Αλβανα
Αλγερα
Ανγκλα
Αρµενα
Αφγανιστν
Βιετνµ
Βιρµανα/Μυανµρ
Βρεια Κορα
Βουλγαρα
Γεωργα
Γκµπια
Γκαµπν
Γκνα
Γουινα
Γουινα
Γουινα Μπισου
∆ηµοκρατα του Κογκ
∆οµινικαν ∆ηµοκρατα
Ερυθραα
Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα
Ινδα
Ινδονησα
Ιορδανα
Ιρκ
Ιρν
Ισηµεριν Γουινα
Καζακστν
Καµερον
Καµπτζη
Κατρ

Κεντροαφρικανικ ∆ηµοκρατα
Κνα (*)
Κιργιστν
Κογκ
Κοµρεr
Κοβα
Κουβιτ
Λοr
Λευκορωσα
Λβανοr
Λιβερα
Λιβη
Μαδαγασκρη
Μαλδβεr
Μαλ
Μαρκο
Μαυρκιοr
Μαυριτανα
Μογγολα
Μοζαµβκη
Μολδαβα
Μπανγκλαντr
Μπαχριν
Μπενν
Μπουρκνα Vσο
Μπουροντι
Μπουτν
Νεπλ
Νγηραr
Νιγηρα
Οµν
Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr
Γιουγκοσλαβαr (Σερβα και
Μαυροβονιο)
Ουγκντα

Ουζµπεκιστν
Ουκρανα
Πακιστν
Παπουασα Να Γουινα
Περο
Πρσινο Ακρωτριο
Πρην Γιουγκοσλαβικ ∆ηµοκρατα τηr Μακεδοναr
Ρουντα
Ρουµανα
Ρωσα
Σο Τοµ και Πρνσιπε
Σαουδικ Αραβα
Σενεγλη
Σιρα Λενε
Σοµαλα
Σουδν
Σουρινµ
Σρι Λνκα
Συρα
Ταϊλνδη
Τανζανα
Τατζικιστν
Τζιµπουτ
Τγκο
Τουρκα
Τουρκµενιστν
Τσαντ
Τυνησα
Υεµνη
Vιλιππνεr
Vτζι
Ζµπια

ΙΙ. Ε∆ΑVΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ
ΜΕΛΗ
Ταϊβν

(*)

σον αφορ την Κνα, εξαιρονται οι κτοχοι διαβατηρων που χουν χορηγηθε απ την «Hong Kong Special Administrative Region». Εφαρµζεται το ρθρο 2: τα κρτη µλη µπορον να αποφασσουν να διατηρσουν  να αναθεωρσουν
τιr απαιτσειr τουr ναντι των ατµων αυτν σον αφορ ζητµατα θεωρσεων.
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