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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Φεβρουαρίου 2002

σχετικά µε τη σύσταση της Eurojust προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών µορφών
εγκλήµατος
(2002/187/∆ΕΥ)
πρέπει να λαµβάνει πλήρως υπόψη τις ευαίσθητες δραστηριότητες της Eurojust στον τοµέα των ερευνών και των
διώξεων. Στο πλαίσιο αυτό, ενδείκνυται να αποκλεισθεί η
πρόσβαση της OLAF σε έγγραφα, πράξεις, εκθέσεις, σηµειώµατα ή πληροφορίες, ασχέτως του υποθέµατός τους, που
τηρούνται ή παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
αυτών, είτε αυτές διεξάγονται ακόµη είτε έχουν περατωθεί,
καθώς και να απαγορευθεί η διαβίβαση στην OLAF αυτών
των εγγράφων, πράξεων, εκθέσεων, σηµειωµάτων ή πληροφοριών.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 και
το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ),
την πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας
καθώς και την πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, της
Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Βασιλείου του Βελγίου (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(6)

Προκειµένου να µπορέσει η Eurojust να επιτύχει τους στόχους της µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, η Eurojust θα
πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά της είτε µέσω ενός ή
πλειόνων εκ των οικείων εθνικών µελών είτε ως συλλογικό
όργανο.

(7)

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να είναι σε
θέση να ανταλλάσσουν πληροφορίες µε την Eurojust
σύµφωνα µε διαδικασίες που εξυπηρετούν και σέβονται το
συµφέρον της λειτουργίας της ποινικής δίωξης.

(8)

Οι αρµοδιότητες της Eurojust δεν θίγουν τις αρµοδιότητες
της Κοινότητας στον τοµέα της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων αυτής και ούτε θίγουν τις υφιστάµενες
Συµβάσεις και συµφωνίες, ιδίως την ευρωπαϊκή σύµβαση
αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις
(Συµβούλιο της Ευρώπης) η οποία υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 20 Απριλίου 1959 καθώς και τη σύµβαση για
την αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών θεµάτων
µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4), η
οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 29 Μαΐου 2000
και το πρωτόκολλο αυτής (5), το οποίο εγκρίθηκε στις 16
Οκτωβρίου 2001.

(9)

Για την πραγµατοποίηση των στόχων της, η Eurojust επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο ή σε µη αυτοµατοποιηµένα διαρθρωµένα
αρχεία. Εποµένως, θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα
για να διασφαλισθεί επίπεδο προστασίας των δεδοµένων
αντίστοιχο τουλάχιστον µε εκείνο που απορρέει από την
εφαρµογή των αρχών της Σύµβασης για την προστασία των
προσώπων έναντι της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Συµβούλιο της
Ευρώπης) η οποία υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 28
Ιανουαρίου 1981 και των µεταγενέστερων τροποποιήσεων
αυτής, ιδίως του πρωτοκόλλου που έχει ανοίξει προς υπογραφή στις 8 Νοεµβρίου 2001, µόλις οι τροποποιήσεις
αυτές αρχίσουν να ισχύουν µεταξύ των κρατών µελών.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Είναι ανάγκη να βελτιωθεί περισσότερο η δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, ιδίως όσον αφορά την
καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος που διαπράττονται συχνά από διεθνείς οργανώσεις.
Η αποτελεσµατική βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας
µεταξύ των κρατών µελών απαιτεί να ληφθούν κατεπειγόντως στο επίπεδο της Ένωσης διαρθρωτικά µέτρα τα
οποία θα διευκολύνουν τον βέλτιστο συντονισµό των
ερευνών και των διώξεων των κρατών µελών που καλύπτουν
το έδαφος πλειόνων εξ αυτών, µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών.

(3)

Προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών
µορφών οργανωµένου εγκλήµατος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999,
αποφάσισε, ιδίως στο σηµείο 46 των συµπερασµάτων του,
την ίδρυση µιας Μονάδας (Eurojust) η οποία αποτελείται
από εισαγγελείς, δικαστικούς ή αξιωµατικούς της αστυνοµίας µε ισοδύναµες προνοµίες.

(4)

Η εν λόγω µονάδα Eurojust συγκροτείται µε την παρούσα
απόφαση ως οργανισµός της Ένωσης, ο οποίος διαθέτει
νοµική προσωπικότητα και χρηµατοδοτείται από τον γενικό
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε εξαίρεση τους
µισθούς και τις αποδοχές των εθνικών µελών και των
βοηθών τους που βαρύνουν τα κράτη µέλη προέλευσης.

(5)

Οι στόχοι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1994 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης
Μαΐου 1999, σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) (3),
έχουν σηµασία και όσον αφορά την Eurojust. Το συλλογικό
όργανο της Eurojust θα πρέπει να θεσπίσει τα αναγκαία
µέτρα εφαρµογής για την επίτευξη των στόχων αυτών. Θα

(1) ΕΕ C 206 της 19.7.2000, σ. 1 καιΕΕ C 243 της 24.8.2000, σ. 15.
(2) ΕΕ C 34 Ε της 7.2.2002, σ. 347 και γνώµη που διατυπώθηκε στις 29
Νοεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(4) ΕΕ C 197 της 12.7.2000, σ. 3.
(5) ΕΕ C 326 της 26.11.2001, σ. 2.
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Για να διασφαλίζεται και να ελέγχεται ότι η επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από την Eurojust
µε ορθό τρόπο, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα κοινό εποπτικό όργανο το οποίο, λόγω της σύνθεσης της Eurojust,
θα πρέπει να απαρτίζεται από δικαστές ή, εάν το συνταγµατικό ή εθνικό σύστηµα το απαιτεί, από πρόσωπα που ασκούν
ισοδύναµα καθήκοντα που τους παρέχουν κατάλληλη ανεξαρτησία. Οι αρµοδιότητες αυτού του κοινού εποπτικού
οργάνου δεν θα πρέπει να θίγουν τις αρµοδιότητες των
εθνικών δικαστηρίων και τις προσφυγές που µπορούν να
ασκηθούν ενώπιον αυτών.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί αρµονικός συντονισµός
µεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων της Ένωσης και της
Κοινότητας και τηρουµένων των άρθρων 29 και 36, παράγραφος 2 της συνθήκης, είναι σκόπιµο να συµµετέχει
πλήρως η Επιτροπή στις εργασίες της Eurojust που αφορούν γενικά θέµατα και θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. Ο εσωτερικός κανονισµός της Eurojust θα
πρέπει να διευκρινίζει τις διαδικασίες που επιτρέπουν στην
Επιτροπή να συµµετέχει στις εργασίες της Eurojust στους
τοµείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της.
Είναι σκόπιµο να προβλεφθούν διατάξεις που θα εξασφαλίζουν ότι η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία
(Ευρωπόλ) (1) συνάπτουν και διατηρούν στενή συνεργασία.

(13)

Ενδείκνυται η Eurojust και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο
που έχει δηµιουργηθεί µε την κοινή δράση 98/428/∆ΕΥ (2)
να διατηρούν προνοµιούχες σχέσεις. Προς τούτο, θα πρέπει
ιδίως η γραµµατεία του ∆ικτύου να τοποθετηθεί στη γραµµατεία της Eurojust.

(14)

Προκειµένου να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες της
Eurojust, θα πρέπει να κράτη µέλη να µπορούν να διορίζουν
ή να τοποθετούν έναν ή περισσότερους εθνικούς ανταποκριτές.

(15)

(16)

Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των
καθηκόντων της, είναι επίσης σκόπιµο να µπορέσει να συνάψει η Eurojust συνεργασία µε τρίτα κράτη και να µπορέσουν να συνοµολογηθούν προς τούτο συµφωνίες, κατά προτεραιότητα µε τις χώρες που είναι υποψήφιες να προσχωρήσουν στην Ένωση και άλλες χώρες µε τις οποίες έχουν
συµφωνηθεί διακανονισµοί.
∆εδοµένου ότι η έκδοση της παρούσας απόφασης προϋποθέτει ότι νέα σηµαντικά νοµοθετικά µέτρα θα εγκριθούν
από τα κράτη µέλη, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισµένες
µεταβατικές διατάξεις.

(17)

Στο σηµείο 57 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν στις 14 και 15 ∆εκεµβρίου 2001,
προβλέπεται ότι, έως ότου υπάρξει συνολική συµφωνία για
την έδρα ορισµένων οργανισµών, η Eurojust µπορεί να
αρχίσει τις εργασίες της στη Χάγη.

(18)

Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 παράγραφος 2 της συνθήκης και διατυπώνονται στον Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(1) ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 1.
(2) ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 4.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Σύσταση και νοµική προσωπικότητα
Η παρούσα απόφαση ιδρύει Μονάδα, αποκαλούµενη «Eurojust», ως
οργανισµό της Ένωσης.
Η Eurojust έχει νοµική προσωπικότητα.

Άρθρο 2
Σύνθεση
1.
Η Eurojust απαρτίζεται από ένα εθνικό µέλος το οποίο
αποσπάται από κάθε κράτος µέλος, σύµφωνα µε την έννοµη τάξη
του, και έχει την ιδιότητα του εισαγγελέα, του δικαστή ή του
αξιωµατικού της αστυνοµίας µε ισοδύναµες προνοµίες.
2.
Κάθε εθνικό µέλος δύναται να επικουρείται από ένα
πρόσωπο. Σε περίπτωση ανάγκης και µε τη συµφωνία του συλλογικού οργάνου, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10, πλείονα
πρόσωπα δύνανται να επικουρούν το εθνικό µέλος. Ένας από τους
βοηθούς αυτούς δύναται να αντικαταστήσει το εθνικό µέλος.

Άρθρο 3
Στόχοι
1.
Στο πλαίσιο ερευνών και διώξεων εγκληµατικών πράξεων, που
αναφέρονται στο άρθρο 4 στον τοµέα του σοβαρού εγκλήµατος,
ιδίως του οργανωµένου, οι οποίες αφορούν δύο ή περισσότερα
κράτη µέλη, η Eurojust έχει ως στόχους:
α) να προωθεί και να βελτιώνει τον συντονισµό µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, όσον αφορά τις έρευνες και τις
διώξεις εντός των κρατών µελών, λαµβάνοντας υπόψη κάθε
αίτηση προερχόµενη από αρµόδια αρχή κράτους µέλους και
κάθε πληροφορία παρεχόµενη από αρµόδιο όργανο δυνάµει
διατάξεων που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο των συνθηκών,
β) να βελτιώνει τη συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών των
κρατών µελών, διευκολύνοντας ιδίως την υλοποίηση της διεθνούς δικαστικής συνδροµής και την εκτέλεση αιτήσεων
έκδοσης,
γ) να υποστηρίζει, κατ’ άλλους τρόπους, τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών ώστε να ενισχύεται η αποτελεσµατικότητα των
ερευνών και των διώξεών τους.
2.
Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση και κατόπιν αιτήσεως µιας αρµόδιας αρχής κράτους
µέλους, η Eurojust µπορεί επίσης να παρέχει την υποστήριξή της
σε έρευνες ή διώξεις που αφορούν µόνο το συγκεκριµένο κράτος
µέλος και ένα τρίτο κράτος, εφόσον έχει συναφθεί µε το εν λόγω
κράτος συµφωνία συνεργασίας δυνάµει του άρθρου 27 παράγραφος 3, ή εφόσον, σε ειδική περίπτωση, υπάρχει ουσιώδες συµφέρον
που επιβάλλει την παροχή της υποστήριξης αυτής.
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3.
Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση και κατόπιν αιτήσεως είτε µιας αρµόδιας αρχής κράτους
µέλους είτε της Επιτροπής, η Eurojust µπορεί επίσης να παρέχει
την υποστήριξή της σε έρευνες ή διώξεις που αφορούν µόνο το
συγκεκριµένο κράτος µέλος και την Κοινότητα.

Άρθρο 4

iii) τίθεται ένα γενικό ζήτηµα που αφορά την επίτευξη των
στόχων της, ή
iv) προβλέπεται από άλλες διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2.
Η Eurojust, όταν εκτελεί τα καθήκοντά της, δηλώνει εάν
ενεργεί µέσω ενός ή περισσοτέρων εθνικών µελών κατά την έννοια
του άρθρου 6 ή ως συλλογικό όργανο κατά την έννοια του
άρθρου 7.

Αρµοδιότητες
1.

Το πεδίο γενικής αρµοδιότητας της Eurojust καλύπτει:

α) τις µορφές εγκληµατικότητας και τις αξιόποινες πράξεις για τις
οποίες η Ευρωπόλ έχει, ανά πάσα στιγµή, αρµοδιότητα δράσης
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 της Σύµβασης Ευρωπόλ της 26ης
Ιουλίου 1995·
β) τις ακόλουθες µορφές εγκληµατικότητας:
— τα εγκλήµατα στον τοµέα της πληροφορικής,

— την απάτη και τη δωροδοκία, καθώς και οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
— το ξέπλυµα των προϊόντων του εγκλήµατος,
— τα εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος,

— τη συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση κατά την έννοια
της κοινής δράσης 98/733/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το αξιόποινο της συµµετοχής
σε εγκληµατική οργάνωση, στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (1)·
γ) άλλες αξιόποινες πράξεις οι οποίες τελέσθηκαν σε συνάρτηση µε
τις µορφές εγκληµατικότητας και τις αξιόποινες πράξεις που
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).
2.
Για άλλες µορφές αξιόποινων πράξεων, πέραν αυτών που
µνηµονεύονται στην παράγραφο 1, η Eurojust δύναται συµπληρωµατικά, σύµφωνα µε τους στόχους της, και κατόπιν αιτήσεως αρµόδιας αρχής κράτους µέλους, να συµπράττει σε έρευνες ή διώξεις.

Άρθρο 5
Καθήκοντα της Eurojust
1.
Για την επίτευξη των στόχων της, η Eurojust εκτελεί τα
καθήκοντά της:
α) µέσω ενός ή περισσοτέρων από τα οικεία εθνικά µέλη, σύµφωνα
µε το άρθρο 6, ή
β) ως συλλογικό όργανο, σύµφωνα µε το άρθρο 7, όταν:
i) το ζητούν ένα ή περισσότερα εκ των οικείων εθνικών µελών,
τα οποία αφορά µία υπόθεση που χειρίζεται η Eurojust, ή

ii) η υπόθεση συνεπάγεται τη διενέργεια ερευνών ή διώξεων
που έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο της Ένωσης ή που µπορεί
να αφορούν και άλλα κράτη µέλη εκτός των άµεσα ενεχοµένων, ή
(1) ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1.

Άρθρο 6
Εκτέλεση των καθηκόντων της Eurojust µέσω των εθνικών
µελών της
Η Eurojust, όταν ενεργεί µέσω των οικείων εθνικών µελών της:
α) δύναται να καλεί τις αρµόδιες αρχές των οικείων κρατών µελών
να εξετάζουν το ενδεχόµενο:
i) να προβούν σε έρευνα ή δίωξη για συγκεκριµένες πράξεις,
ii) να δεχθούν ότι είναι ίσως προτιµότερο να προβεί ένα εξ
αυτών σε έρευνα ή δίωξη για συγκεκριµένες πράξεις,
iii) να αναλάβουν τον συντονισµό µεταξύ των αρµόδιων αρχών
των οικείων κρατών µελών,
iv) να συστήσουν κοινή οµάδα έρευνας σύµφωνα µε τα σχετικά µέσα συνεργασίας,
v) να της παράσχουν κάθε πληροφορία απαραίτητη για την
εκτέλεση των καθηκόντων της·
β) εξασφαλίζει την αµοιβαία ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών των
οικείων κρατών µελών σχετικά µε τις έρευνες και τις διώξεις
των οποίων έχει γνώση·
γ) επικουρεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών, προκειµένου να εξασφαλίσει τον καλύτερο
δυνατό συντονισµό των ερευνών και των διώξεων·
δ) παρέχει υποστήριξη για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ
των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών·
ε) συνεργάζεται και διαβουλεύεται µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό
∆ίκτυο, µεταξύ άλλων χρησιµοποιώντας τη βάση τεκµηρίωσης
του ∆ικτύου και συµβάλλοντας στη βελτίωσή της·
στ) παρέχει την υποστήριξή της, στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, και εφόσον συµφωνεί το
συλλογικό όργανο, σε έρευνες και διώξεις που αφορούν τις
αρµόδιες αρχές ενός µόνο κράτους µέλους·
ζ) µπορεί, σύµφωνα µε τους στόχους του άρθρου 4 παράγραφος
1 και προκειµένου να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισµός µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, να διαβιβάζει αιτήσεις αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής, εφόσον:
i) προέρχονται από αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους,
ii) αφορούν έρευνα ή δίωξη διενεργούµενη από την αρχή
αυτή για συγκεκριµένη υπόθεση, και
iii) χρειάζονται την παρέµβασή της, προκειµένου να εκτελούνται συντονισµένα.
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ii) θα έθετε σε κίνδυνο την οµαλή διεκπεραίωση διεξαγόµενων
ερευνών ή την ασφάλεια ενός προσώπου.

Εκτέλεση των καθηκόντων της Eurojust ως συλλογικό
όργανο
Η Eurojust, όταν ενεργεί ως συλλογικό όργανο:
α) σε σχέση µε τις µορφές εγκληµατικότητας και τις αξιόποινες
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, δύναται
να ζητεί αιτιολογηµένα από τις αρµόδιες αρχές των οικείων
κρατών µελών:
i) να προβούν σε έρευνα ή δίωξη για συγκεκριµένες πράξεις,
ii) να δεχθούν ότι είναι ίσως προτιµότερο να προβεί ένα εξ
αυτών σε έρευνα ή δίωξη για συγκεκριµένες πράξεις,
iii) να αναλάβουν τον συντονισµό µεταξύ των αρµόδιων αρχών
των οικείων κρατών µελών,
iv) να συστήσουν κοινή οµάδα έρευνας σύµφωνα µε τα σχετικά µέσα συνεργασίας,
v) να της παράσχουν κάθε πληροφορία απαραίτητη για την
εκτέλεση των καθηκόντων της·
β) εξασφαλίζει την αµοιβαία ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών των
κρατών µελών σχετικά µε τις έρευνες και τις διώξεις των
οποίων έχει γνώση και οι οποίες έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο
της Ένωσης ή θα µπορούσαν να αφορούν και άλλα κράτη µέλη
πέραν των άµεσα ενεχοµένων·
γ) επικουρεί τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, κατόπιν αιτήσεώς τους, προκειµένου να εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό
συντονισµό των ερευνών και των διώξεων·
δ) παρέχει υποστήριξη για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ
των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, ιδίως βάσει της ανάλυσης που πραγµατοποιεί η Ευρωπόλ·
ε) συνεργάζεται και διαβουλεύεται µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό
∆ίκτυο, µεταξύ άλλων χρησιµοποιώντας τη βάση τεκµηρίωσης
του ∆ικτύου και συµβάλλοντας στη βελτίωσή της·
στ) µπορεί να συνδράµει την Ευρωπόλ, στην οποία παρέχει ιδίως
γνώµες βασιζόµενες στις αναλύσεις που πραγµατοποίησε·
ζ) δύναται να παρέχει υποστήριξη διοικητικής µέριµνας στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), γ) και δ). Η
υποστήριξη αυτή διοικητικής µέριµνας δύναται ιδίως να περιλαµβάνει βοήθεια για τη µετάφραση, τη διερµηνεία και τη
διοργάνωση συντονιστικών συνεδριάσεων.

Άρθρο 9
Εθνικά µέλη
1.
Τα εθνικά µέλη υπόκεινται στο εθνικό δίκαιο του κράτους
µέλους τους όσον αφορά το καθεστώς τους. Η διάρκεια της
θητείας των εθνικών µελών καθορίζεται από το κράτος µέλος
προέλευσης. Ως εκ της φύσεώς της, επιτρέπει την οµαλή λειτουργία
της Eurojust.
2.
Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ της Eurojust και των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των αιτήσεων
που υποβάλλονται στο πλαίσιο του άρθρου 6 στοιχείο α), διοχετεύονται µέσω του εθνικού µέλους.
3.
Κάθε κράτος µέλος καθορίζει τη φύση και την έκταση των
δικαστικών αρµοδιοτήτων που αναθέτει στο εθνικό του µέλος στο
έδαφός του. Καθορίζει επίσης το δικαίωµα του εθνικού µέλους να
ενεργεί έναντι των αλλοδαπών δικαστικών αρχών, σύµφωνα µε τις
διεθνείς δεσµεύσεις που έχει αναλάβει. Κατά τον διορισµό του
εθνικού µέλους, και ενδεχοµένως ανά πάσα στιγµή, το κράτος
µέλος κοινοποιεί την απόφασή του στην Eurojust καθώς και στη
Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προκειµένου αυτή να ενηµερώσει τα άλλα κράτη µέλη. Αυτά δεσµεύονται να δέχονται και να
αναγνωρίζουν τις ούτως παρεχόµενες προνοµίες, κατά το µέτρο
που είναι σύµφωνες προς τις διεθνείς δεσµεύσεις.
4.
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Eurojust, το
εθνικό µέλος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο
εθνικό ποινικό µητρώο ή σε οιoδήποτε άλλο µητρώο του κράτους
µέλους του, όπως ακριβώς προβλέπει το εθνικό δίκαιό του για τους
εισαγγελείς, δικαστές ή αξιωµατικούς της αστυνοµίας µε ισοδύναµες προνοµίες.
5.
Tο εθνικό µέλος δύναται να έρχεται σε άµεση επαφή µε τις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους του.
6.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το εθνικό µέλος
δηλώνει, ενδεχοµένως, εάν ενεργεί δυνάµει των δικαστικών αρµοδιοτήτων που του ανατίθενται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

Άρθρο 10
Άρθρο 8

Συλλογικό όργανο

Αιτιολόγηση

1.
Το συλλογικό όργανο απαρτίζεται από όλα τα εθνικά µέλη.
Κάθε εθνικό µέλος έχει µία ψήφο.

Εάν οι αρµόδιες αρχές του αφορώµενου κράτους µέλους αποφασίσουν να µη συµµορφωθούν προς την αίτηση που αναφέρεται στο
άρθρο 7 στοιχείο α), ενηµερώνουν την Eurojust για την απόφασή
τους και για τους λόγους που την αιτιολογούν, εκτός εάν, στις
αναφερόµενες στο άρθρο 7 στοιχείο α), σηµεία i), ii) και v), δεν
µπορούν να προσκοµίσουν αιτιολόγηση, επειδή αυτό:
i) θα έθιγε ουσιώδη εθνικά συµφέροντα στον τοµέα της ασφάλειας, ή

2.
Το Συµβούλιο, µετά από διαβούλευση µε το κοινό εποπτικό
όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 23, όσον αφορά τις διατάξεις
σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό της Eurojust κατόπιν προτάσεως
του συλλογικού οργάνου, την οποία αυτό θα έχει προηγουµένως
υιοθετήσει οµοφώνως. Οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού
που αφορούν την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα µπορούν να εγκρίνονται χωριστά από το Συµβούλιο.
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3.
Όταν ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 7 στοιχείο α), το συλλογικό όργανο αποφασίζει µε πλειοψηφία δύο τρίτων. Οι άλλες
αποφάσεις του συλλογικού οργάνου λαµβάνονται σύµφωνα µε τον
εσωτερικό κανονισµό.
Άρθρο 11
Ρόλος της Επιτροπής
1.
Η Επιτροπή συµπράττει πλήρως στις εργασίες της Eurojust
σύµφωνα µε το άρθρο 36 παράγραφος 2 της συνθήκης. Συµµετέχει, στους τοµείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, στις εργασίες αυτές.
2.
Στο πλαίσιο των εργασιών της Eurojust για τον συντονισµό
των ερευνών και διώξεων, η Επιτροπή µπορεί να καλείται να εισφέρει την εµπειρογνωµοσύνη της.
3.
Η Eurojust µπορεί να συµφωνεί µε την Επιτροπή τις πρακτικές λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για την ενίσχυση της συνεργασίας τους.

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε αυτοµατοποιηµένα µέσα ή σε
διαρθρωµένα µη αυτοµατοποιηµένα αρχεία.
2.
Η Eurojust λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει
ένα επίπεδο προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
τουλάχιστον ισοδύναµο µε το επίπεδο που προκύπτει από την
εφαρµογή των αρχών της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης
της 28ης Ιανουαρίου 1981 και των µεταγενέστερων τροποποιήσεών της, που θα έχουν τεθεί σε ισχύ µεταξύ των κρατών µελών.
3.
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται
η Eurojust είναι πρόσφορα, συναφή και όχι υπέρµετρα σε σχέση µε
τους σκοπούς της επεξεργασίας, και, εάν ληφθούν υπόψη οι
πληροφορίες που παρέχουν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή
άλλοι εταίροι βάσει των άρθρων 13 και 26, είναι επίσης ακριβή και
ενηµερωµένα. Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα γίνεται από την Eurojust κατά τρόπο θεµιτό και σύννοµο.
4.
Σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, η Εurojust καταρτίζει
πίνακα των δεδοµένων που αφορούν τις έρευνες και µπορεί να
δηµιουργεί προσωρινά αρχεία εργασίας που περιέχουν και δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 12

Άρθρο 15

Εθνικοί ανταποκριτές
1.
Κάθε κράτος µέλος δύναται να διορίζει ή να τοποθετεί έναν ή
περισσότερους εθνικούς ανταποκριτές. Η τοποθέτηση ή ο διορισµός αυτός έχει άκρα προτεραιότητα σε θέµατα τροµοκρατίας. Οι
σχέσεις µεταξύ του εθνικού ανταποκριτή και των αρµόδιων αρχών
των κρατών µελών, διέπονται από το εθνικό δίκαιο. Οι εθνικοί
ανταποκριτές έχουν ως τόπο εργασίας τους το κράτος µέλος το
οποίο τους διόρισε.
2.
Όταν το κράτος µέλος διορίζει έναν εθνικό ανταποκριτή,
αυτός δύναται να είναι ένα σηµείο επαφής του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου.
3.
Οι σχέσεις µεταξύ του εθνικού µέλους και του εθνικού ανταποκριτή δεν αποκλείουν απευθείας σχέσεις µεταξύ του εθνικού
µέλους και των αρµόδιων αρχών του.
Άρθρο 13
Ανταλλαγή πληροφοριών µε τα κράτη µέλη και µεταξύ των
εθνικών µελών
1.
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δύνανται να ανταλλάσσουν µε την Eurojust κάθε πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση
των καθηκόντων της, σύµφωνα µε το άρθρο 5.
2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, τα εθνικά µέλη της Εurojust
δικαιούνται, χωρίς προηγούµενη άδεια, να ανταλλάσσουν κάθε
πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της
µεταξύ τους ή µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους τους.
Άρθρο 14
Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1.
Εφόσον είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των στόχων της,
η Eurojust δύναται, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, και προκειµένου να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά της, να επεξεργάζεται τα

Περιορισµοί

στην

επεξεργασία δεδοµένων
χαρακτήρα

προσωπικού

1.
Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο
14 παράγραφος 1, η Eurojust δύναται να επεξεργάζεται µόνον τα
ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
πρόσωπα για τα οποία, κατά το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών
µελών, διενεργείται έρευνα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για µία ή
περισσότερες από τις µορφές εγκληµατικότητας ή αξιόποινες πράξεις, που ορίζονται στο άρθρο 4:
α) επώνυµο, γένος, όνοµα και, ενδεχοµένως, ψευδώνυµο ή υποκοριστικό,
β) ηµεροµηνία και τόπο γεννήσεως,
γ) ιθαγένεια,
δ) φύλο,
ε) τόπο κατοικίας, επάγγελµα και τόπο άσκησης του επαγγέλµατος του προσώπου,
στ) αριθµούς κοινωνικής ασφάλισης, άδειες οδήγησης, έγγραφα
ταυτότητας και στοιχεία του διαβατηρίου,
ζ) πληροφορίες σχετικά µε νοµικά πρόσωπα, εφόσον περιλαµβάνουν πληροφορίες για άτοµα των οποίων η ταυτότητα είναι ή
µπορεί να γίνει γνωστή, για τα οποία διεξάγεται έρευνα ή κατά
των οποίων έχει κινηθεί δικαστική δίωξη,
η) λογαριασµούς σε τράπεζες και σε άλλα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα,
θ) την περιγραφή και τη φύση των πράξεων που τους καταλογίζονται, την ηµεροµηνία τέλεσης αυτών, τον ποινικό χαρακτηρισµό τους και την πορεία των ερευνών,
ι) τις πράξεις βάσει των οποίων προβλέπεται η διεθνής διάσταση
της υπόθεσης,
ια) πληροφορίες που σχετίζονται µε την εικαζόµενη συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση.
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2.
Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο
14 παράγραφος 1, η Eurojust µπορεί να επεξεργάζεται µόνον τα
ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
πρόσωπα, τα οποία κατά το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών
µελών, θεωρούνται ως µάρτυρες ή θύµατα σε έρευνα ή ποινική
δίωξη που αφορά µία ή περισσότερες από τις µορφές εγκληµατικότητας ή αξιόποινες πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 4:
α) επώνυµο, γένος, όνοµα και, ενδεχοµένως, ψευδώνυµο ή υποκοριστικό,
β) ηµεροµηνία και τόπο γεννήσεως,
γ) ιθαγένεια,
δ) φύλο,
ε) τόπο κατοικίας, επάγγελµα και τόπο άσκησης του επαγγέλµατος του προσώπου,
στ) την περιγραφή και τη φύση των πράξεων που τα αφορούν, την
ηµεροµηνία τέλεσης αυτών, τον ποινικό χαρακτηρισµό τους και
την πορεία των ερευνών.
3.
Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Eurojust µπορεί
επίσης να επεξεργάζεται, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, και
άλλα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν τις
περιστάσεις µιας αξιόποινης πράξης, εφόσον παρουσιάζουν άµεσο
ενδιαφέρον για τις διενεργούµενες έρευνες στο συντονισµό των
οποίων συµβάλλει η Eurojust και λαµβάνονται υπόψη εν προκειµένω, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αυτών των ειδικών
δεδοµένων είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21.
Ο υπεύθυνος προστασίας των δεδοµένων ο οποίος αναφέρεται στο
άρθρο 17 ενηµερώνεται αµέσως σχετικά µε την προσφυγή στην
παρούσα παράγραφο.
Όταν τα δεδοµένα αυτά αφορούν µάρτυρες ή θύµατα κατά την
έννοια της παραγράφου 2, η απόφαση για την επεξεργασία τους
λαµβάνεται από κοινού από δύο τουλάχιστον εθνικά µέλη.
4.
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε υφίστανται επεξεργασία µε αυτοµατοποιηµένα µέσα είτε όχι, τα οποία αποκαλύπτουν
τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα δεδοµένα σχετικά µε την υγεία και
τη σεξουαλική ζωή µπορούν να υποστούν επεξεργασία από την
Eurojust µόνον εφόσον είναι αναγκαία για τις οικείες εθνικές
έρευνες και για το συντονισµό στο πλαίσιο της Eurojust.
Ο υπεύθυνος προστασίας των δεδοµένων ενηµερώνεται αµέσως
σχετικά µε την προσφυγή στην παρούσα παράγραφο.
Τα δεδοµένα αυτά δεν µπορούν να αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας στον πίνακα που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1
της παρούσας απόφασης.
Όταν τα άλλα αυτά δεδοµένα αφορούν µάρτυρες ή θύµατα κατά
την έννοια της παραγράφου 2, η απόφαση για την επεξεργασία
τους λαµβάνεται από τα συλλογικό όργανο.
Άρθρο 16
Πίνακας και προσωρινά αρχεία εργασίας
1.
Προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της, η Eurojust διατηρεί αυτοµατοποιηµένο αρχείο που συνιστά πίνακα των δεδοµένων
σχετικά µε τις έρευνες και στο οποίο µπορούν να αποθηκεύονται
δεδοµένα µη προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγρα-

6.3.2002

φος 1 στοιχεία α) έως θ) και κ) και παράγραφος 2. Ο πίνακας
αυτός αποβλέπει:
α) να βοηθάει τη διενέργεια και τον συντονισµό των ερευνών και
διώξεων, στο συντονισµό των οποίων συµβάλλει η Eurojust,
ιδίως µε την διασταύρωση πληροφοριών,
β) να διευκολύνει την πρόσβαση στα στοιχεία σχετικά µε διεξαγόµενες έρευνες και διώξεις,
γ) να διευκολύνει τον έλεγχο ως προς το ότι η επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται κατά τρόπο σύννοµο και σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.
2.
Ο πίνακας περιλαµβάνει αναφορές στα προσωρινά αρχεία
εργασίας που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας στα πλαίσια της
Eurojust.
3.
Για να φέρουν εις πέρας τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 και 7
καθήκοντα, τα εθνικά µέλη της Εurojust µπορούν να επεξεργάζονται σε προσωρινό αρχείο εργασίας δεδοµένα σχετικά µε τις συγκεκριµένες υποθέσεις επί των οποίων εργάζονται. Επιτρέπουν την
πρόσβαση στον υπεύθυνο προστασίας των δεδοµένων και, εφόσον
αποφασισθεί από το συλλογικό όργανο, και στα λοιπά εθνικά µέλη,
καθώς και στους υπαλλήλους που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα
αρχεία. Ο υπεύθυνος προστασίας των δεδοµένων ενηµερώνεται για
κάθε νέο αρχείο εργασίας που περιέχει δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα.
Άρθρο 17
Υπεύθυνος προστασίας των δεδοµένων
1.
Η Eurojust διαθέτει έναν υπεύθυνο προστασίας των δεδοµένων, µέλος του προσωπικού, ο οποίος έχει διορισθεί ειδικά για
το σκοπό αυτό. Στα πλαίσια αυτά, υπάγεται απ’ ευθείας στο συλλογικό όργανο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο, δεν λαµβάνει εντολές από κανέναν.
2.
Ο υπεύθυνος προστασίας των δεδοµένων µεριµνά ιδίως για
την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων:
α) διασφαλίζει κατά ανεξάρτητο τρόπο ότι η επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται κατά τρόπο σύννοµο και σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει σχετικά η
παρούσα απόφαση,
β) ελέγχει κατά πόσον διατηρούνται, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες
που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό, γραπτά ίχνη σχετικά µε τη διαβίβαση και παραλαβή, ιδίως για τους σκοπούς της
εφαρµογής του άρθρου 19 παράγραφος 3, των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τους όρους ασφάλειας
του άρθρου 22,
γ) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδοµένα
µπορούν να πληροφορηθούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα δικαιώµατά τους στα πλαίσια της παρούσας απόφασης.
3.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος έχει
πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα που επεξεργάζεται η Εurojust και σε
όλους τους χώρους της Eurojust.
4.
Όταν διαπιστώσει µια επεξεργασία για την οποία φρονεί ότι
δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα απόφαση, ο υπεύθυνος
α) ενηµερώνει το συλλογικό όργανο που βεβαιώνει ότι έλαβε την
πληροφορία,
β) προσφεύγει στο κοινό εποπτικό όργανο στην περίπτωση όπου
το συλλογικό όργανο δεν επανόρθωσε τη µη συµµόρφωση της
επεξεργασίας εντός εύλογης προθεσµίας.
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πρόσβαση στα δεδοµένα
χαρακτήρα

προσωπικού

Πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Eurojust έχουν µόνο τα εθνικά µέλη και οι βοηθοί τους
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και το προσωπικό
της Eurojust το οποίο έχει άδεια, προκειµένου να επιτευχθούν οι
στόχοι της Eurojust.
Άρθρο 19
∆ικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
1.
Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία αποτελούν
αντικείµενο επεξεργασίας από την Eurojust υπό τους όρους που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2.
Κάθε πρόσωπο που επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα πρόσβασης στα αποθηκευµένα στην Eurojust δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν ή να τα επαληθεύσει σύµφωνα µε το
άρθρο 20, µπορεί να απευθύνει, προς το σκοπό αυτό, δωρεάν
αίτηση στο κράτος µέλος της επιλογής του, στην αρχή που έχει
ορισθεί από το κράτος αυτό, η οποία παραπέµπει το θέµα αµελλητί
στην Eurojust.
3.
Το δικαίωµα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή να τα επαληθεύει,
ασκείται µε σεβασµό και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του δικαίου
του κράτους µέλους, στο οποίο ο αιτών υπέβαλε την αίτησή του.
Ωστόσο, εάν η Eurojust µπορεί να διαπιστώσει ποιά αρχή ενός
κράτους µέλους διαβίβασε τα εν λόγω δεδοµένα, η αρχή αυτή
µπορεί να απαιτήσει το δικαίωµα πρόσβασης να ασκείται µε σεβασµό και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του δικαίου του κράτους
µέλους αυτού.
4.
Η πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα απορρίπτεται εάν:
α) η πρόσβαση αυτή µπορεί να διακυβεύσει µία από τις δραστηριότητες της Eurojust,
β) η πρόσβαση αυτή µπορεί να διακυβεύσει µία εθνική έρευνα στην
οποία παρέχει τη συνδροµή της η Eurojust,
γ) η πρόσβαση αυτή µπορεί να απειλήσει τα δικαιώµατα και τις
ελευθερίες τρίτων,
5.
Η απόφαση για τη χορήγηση του δικαιώµατος πρόσβασης
λαµβάνει δεόντως υπόψη την ιδιότητα, σε σχέση µε τα αποθηκευµένα από την Eurojust δεδοµένα, των προσώπων που υποβάλλουν
την αίτηση.
6.
Τα εθνικά µέλη, τα οποία αφορά η αίτηση, την επεξεργάζονται και αποφασίζουν εξ ονόµατος της Eurojust. Η αίτηση υποβάλλεται σε πλήρη επεξεργασία εντός τριών µηνών από την παραλαβή
της. Σε περίπτωση διαφωνίας, φέρουν το θέµα στο συλλογικό
όργανο το οποίο αποφασίζει επί της αιτήσεως µε πλειοψηφία δύο
τρίτων.
7.
Εάν η πρόσβαση απορριφθεί ή εάν κανένα δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα που αφορά τον αιτούντα δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας από την Eurojust, η Eurojust κοινοποιεί στον
αιτούντα ότι προέβη στις επαληθεύσεις, χωρίς να δίδει στοιχεία που
µπορούν να αποκαλύψουν εάν ο αιτών είναι γνωστός ή όχι.
8.
Εάν ο αιτών δεν ικανοποιηθεί µε την απάντηση που δίδεται
στην αίτησή του, δύναται να ασκεί προσφυγή κατά της απόφασης
αυτής ενώπιον του κοινού εποπτικού οργάνου. Το κοινό εποπτικό

όργανο διαπιστώνει εάν η απόφαση που έλαβε η Eurojust είναι
σύµφωνη µε την παρούσα απόφαση.
9.
Ζητείται η γνώµη των αρµόδιων ποινικών αρχών των κρατών
µελών πριν να ληφθεί απόφαση από την Eurojust. Οι αρχές αυτές
ενηµερώνονται εν συνεχεία για το περιεχόµενό της από τα οικεία
εθνικά µέλη.
Άρθρο 20
∆ιόρθωση

και

διαγραφή των δεδοµένων
χαρακτήρα

προσωπικού

1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 3, κάθε πρόσωπο έχει
το δικαίωµα να ζητεί από την Eurojust να διορθώσει, να κλειδώσει
ή να διαγράψει λανθασµένα ή ελλιπή δεδοµένα που το αφορούν, η
εισαγωγή ή η διατήρηση των οποίων αντίκειται στην παρούσα
απόφαση.
2.
Η Eurojust γνωστοποιεί στον αιτούντα εάν προέβη στη διόρθωση, το κλείδωµα ή τη διαγραφή των δεδοµένων που τον αφορούν. Εάν ο αιτών δεν ικανοποιηθεί µε την απάντηση της Eurojust,
µπορεί να προσφεύγει στο κοινό εποπτικό όργανο, εντός προθεσµίας 30 ηµερών από την παραλαβή της απόφασης της Eurojust.
3.
Κατόπιν αιτήσεως των αρµοδίων αρχών ενός κράτους µέλους,
του εθνικού του µέλους ή του εθνικού του ανταποκριτή, εφόσον
υφίσταται, και υπό την ευθύνη τους, η Eurojust, σύµφωνα µε τον
εσωτερικό κανονισµό της, διορθώνει ή διαγράφει τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται και τα οποία διαβιβάζονται ή εισάγονται από το κράτος µέλος αυτό, το εθνικό του
µέλος ή τον εθνικό του ανταποκριτή. Οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών και η Eurojust, συµπεριλαµβανοµένου του εθνικού
µέλους ή του εθνικού ανταποκριτή, εφόσον υφίσταται, µεριµνούν
στο πλαίσιο αυτό για την τήρηση των αρχών που θεσπίζονται στο
άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 15 παράγραφος 4.
4.
Εάν αποδειχθεί ότι δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα
οποία έτυχαν επεξεργασίας από την Eurojust είναι εσφαλµένα ή
ελλιπή ή ότι η εισαγωγή και η διατήρησή τους αντίκειται στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης, η Eurojust οφείλει να τα
κλειδώνει, να τα διορθώνει ή να τα διαγράφει.
5.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και
4, όλοι οι παρέχοντες καιαποδέκτες των δεδοµένων αυτών ενηµερώνονται αµελλητί. Οι αποδέκτες αυτοί οφείλουν τότε να προβαίνουν, σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται στην
περίπτωσή τους, στη διόρθωση, το κλείδωµα ή τη διαγραφή των
δεδοµένων στο δικό τους σύστηµα.
Άρθρο 21
Προθεσµίες

διατήρησης των δεδοµένων
χαρακτήρα

προσωπικού

1.
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτέλεσαν
αντικείµενο επεξεργασίας από την Eurojust, διατηρούνται από την
Eurojust µόνον για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της.
2.
Τα αναφερόµενα στο άρθρο 14 παράγραφος 1 δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από την Eurojust, δεν µπορούν να διατηρηθούν πέραν από:
α) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραγραφής της ποινικής δίωξης σε όλα τα οικεία κράτη µέλη, τα οποία αφορά η
έρευνα και οι διώξεις,
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β) την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη αµετάκλητη η δικαστική απόφαση του τελευταίου των οικείων κρατών µελών το
οποίο αφορά η έρευνα ή οι διώξεις που προκάλεσαν τον συντονισµό της Eurojust,
γ) την ηµεροµηνία κατά την οποία η Eurojust και τα οικεία κράτη
µέλη διαπίστωσαν ή συµφώνησαν από κοινού ότι δεν ήταν
πλέον απαραίτητος ο συντονισµός της έρευνας και των διώξεων
από την Eurojust.
3. α) Η τήρηση των προθεσµιών διατήρησης που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 ελέγχεται µονίµως µε κατάλληλη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία. Εν πάση περιπτώσει, διενεργείται
έλεγχος της ανάγκης διατήρησης των δεδοµένων ανά τριετία, µετά την εισαγωγή τους.
β) Εάν λήξει µια εκ των προθεσµιών διατήρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Eurojust ελέγχει εάν είναι
ανάγκη να διατηρηθούν τα δεδοµένα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ώστε να µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν οι
στόχοι της και µπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει κατά
παρέκκλιση τα δεδοµένα αυτά µέχρι τον επόµενο έλεγχο.
γ) Εφόσον τα δεδοµένα διατηρούνται κατά παρέκκλιση
σύµφωνα µε το στοιχείο β), διενεργείται έλεγχος της
ανάγκης διατήρησης των δεδοµένων αυτών ανά τριετία.
4.
Εάν υπάρχει φάκελος ο οποίος περιέχει µη αυτοµατοποιηµένα
και µη διαρθρωµένα δεδοµένα και εάν έχει παρέλθει η προθεσµία
διατήρησης του τελευταίου αυτοµατοποιηµένου δεδοµένου που
προήλθε από αυτό το φάκελο, κάθε έγγραφο του εν λόγω φακέλου
επιστρέφεται στην αρχή που το είχε ανακοινώσει και καταστρέφονται τα τυχόν αντίγραφα.
5.
Στην περίπτωση κατά την οποία η Eurojust έχει συντονίσει
έρευνα ή διώξεις, τα οικεία εθνικά µέλη ενηµερώνουν την Eurojust
και τα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη για όλες τις δικαστικές
αποφάσεις σχετικά µε την υπόθεση αυτή, οι οποίες έχουν καταστεί
αµετάκλητες, προκειµένου ιδίως να εφαρµοσθεί η παράγραφος 2
στοιχείο β).

Άρθρο 22
Ασφάλεια των δεδοµένων
1.
Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, η Eurojust και
κάθε κράτος µέλος, στο βαθµό που το αφορούν τα δεδοµένα που
διαβιβάζονται από την Eurojust, εξασφαλίζουν την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, µη επιτρεπόµενη κοινολόγηση, αλλοίωση
και πρόσβαση ή από κάθε άλλη µη επιτρεπόµενη επεξεργασία.
2.
Ο εσωτερικός κανονισµός περιέχει τα τεχνικά µέτρα και τις
οργανωτικές διατάξεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας απόφασης όσον αφορά την ασφάλεια των δεδοµένων, και
ιδίως µέτρα τα οποία είναι κατάλληλα προκειµένου:
α) να απαγορεύεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα σε κάθε µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο,
β) να εµποδίζεται η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή αφαίρεση των υποθεµάτων δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο,
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γ) να εµποδίζεται η εισαγωγή στο αρχείο χωρίς τη σχετική άδεια,
καθώς και η χωρίς άδεια ανακοίνωση, τροποποίηση ή διαγραφή
των εισαγοµένων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
δ) να εµποδίζεται η χρησιµοποίηση των συστηµάτων αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα µε τη βοήθεια εξοπλισµού διαβίβασης δεδοµένων,
ε) να εξασφαλίζεται ότι, για τη χρησιµοποίηση ενός συστήµατος
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων, τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση µόνο στα δεδοµένα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους,
στ) να εξασφαλίζεται ότι µπορεί να εξακριβώνεται και να διαπιστώνεται σε ποιά όργανα διαβιβάζονται τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα σε περίπτωση διαβίβασης δεδοµένων,
ζ) να εξασφαλίζεται ότι µπορεί να εξακριβώνεται και να διαπιστώνεται εκ των υστέρων ποιά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
έχουν εισαχθεί στα συστήµατα αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων, πότε και από ποιό πρόσωπο,
η) να εµποδίζεται κατά τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και κατά τη µεταφορά υποθεµάτων δεδοµένων, η
µη επιτρεποµένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδοµένων.

Άρθρο 23
Κοινό εποπτικό όργανο
1.
∆ηµιουργείται ανεξάρτητο κοινό εποπτικό όργανο το οποίο
ελέγχει κατά συλλογικό τρόπο, τις δραστηριότητες της Eurojust
που αναφέρονται στα άρθρα 14 έως 22, προκειµένου να εξασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση. Για την εκτέλεση των
καθηκόντων του, το κοινό εποπτικό όργανο δικαιούται να έχει
ανεπιφύλακτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία στα οποία υπόκεινται σε
επεξεργασία αυτά τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Eurojust
παρέχει στο κοινό εποπτικό όργανο όλες τις πληροφορίες τις
οποίες ζητεί από τα εν λόγω αρχεία και µε όλα τα µέσα επικουρεί
το όργανο αυτό στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
Το κοινό εποπτικό όργανο συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά ανά
εξάµηνο. Επιπλέον, συνέρχεται εντός 3 µηνών από την άσκηση µιας
προσφυγής και µπορεί να συγκαλείται από τον πρόεδρό του εφόσον το ζητούν τουλάχιστον δύο κράτη µέλη.
Εν όψει της συγκρότησης αυτού του κοινού εποπτικού οργάνου,
κάθε κράτος µέλος διορίζει, σύµφωνα µε το νοµικό του σύστηµα,
έναν δικαστή, µη µέλος της Eurojust, ή εφόσον το απαιτεί το
συνταγµατικό ή εθνικό του σύστηµα, ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει αξίωµα που του παρέχει την κατάλληλη ανεξαρτησία, προκειµένου να συµπεριληφθεί στον κατάλογο των δικαστών που θα µπορούν να συµµετέχουν στο εποπτικό όργανο µε την ιδιότητα του
µέλους ή του δικαστή ad hoc. Η διάρκεια του διορισµού δεν
µπορεί να είναι κάτω των 18 µηνών. Η ανάκληση του διορισµού
διέπεται από τις αρχές ανάκλησης που ισχύουν δυνάµει του εσωτερικού δικαίου του κράτους µέλους προέλευσης. Ο διορισµός και η
ανάκλησή του κοινοποιούνται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου και στην Eurojust.
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2.
Το κοινό εποπτικό όργανο απαρτίζεται από τρία µόνιµα µέλη
και, σύµφωνα µε προβλεπόµενα στη παράγραφο 4, από δικαστές ad
hoc.
3.
Ο δικαστής, τον οποίο διορίζει ένα κράτος µέλος, γίνεται
µόνιµο µέλος ένα έτος προτού το κράτος του ασκήσει την Προεδρία του Συµβουλίου και για διάστηµα ενός έτους και έξι µηνών.
Ο δικαστής, τον οποίο διόρισε το κράτος µέλος που ασκεί την
Προεδρία του Συµβουλίου, αναλαµβάνει την προεδρία του κοινού
εποπτικού οργάνου.

3.
Κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο, σύµφωνα µε το εθνικό
του δίκαιο, για κάθε ζηµία που υπέστη πρόσωπο λόγω µη επιτρεποµένης ή λανθασµένης επεξεργασίας δεδοµένων που προέρχονται
από αυτό και διαβιβάσθηκαν στην Eurojust.
Άρθρο 25
Εµπιστευτικότητα

4.
Στις συνεδριάσεις µετέχουν επίσης ένας ή περισσότεροι δικαστές ad hoc, µόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης προσφυγής
σχετικής µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχεται
από το κράτος µέλος που τους διόρισε.

1.
Τα εθνικά µέλη και οι βοηθοί τους που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2, το προσωπικό της Eurojust και οι εθνικοί
ανταποκριτές, εφόσον υφίστανται, καθώς και ο υπεύθυνος προστασίας των δεδοµένων έχουν υποχρέωση εµπιστευτικότητας, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφος 1.

5.
Η σύνθεση του κοινού εποπτικού οργάνου ισχύει καθ’ όλη τη
διάρκεια εξέτασης µιας προσφυγής, ακόµη κι’ αν έληξε η θητεία
των µονίµων µελών σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

2.
Η υποχρέωση εµπιστευτικότητας ισχύει για όλα τα πρόσωπα
και τους οργανισµούς που καλούνται να συνεργασθούν µε την
Eurojust.

6.
Κάθε µέλος και κάθε δικαστής ad hoc έχει δικαίωµα ψήφου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.
7.
Το κοινό εποπτικό όργανο εξετάζει τις προσφυγές που του
υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 8 και το
άρθρο 20 παράγραφος 2, διεξάγει τους ελέγχους σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εάν το
κοινό εποπτικό όργανο φρονεί ότι µία απόφαση την οποία έχει
λάβει η Εurojust ή η επεξεργασία δεδοµένων την οποία έχει πραγµατοποιήσει δεν συνάδει προς την παρούσα απόφαση, το ζήτηµα
παραπέµπεται στην Eurojust, η οποία συµµορφώνεται µε την απόφαση του κοινού εποπτικού οργάνου.
8.
Οι αποφάσεις του κοινού εποπτικού οργάνου είναι αµετάκλητες και δεσµευτικές έναντι της Eurojust.
9.
Τα πρόσωπα που διορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, τρίτο εδάφιο, υπό την προεδρία του Προέδρου
του κοινού εποπτικού οργάνου, εγκρίνουν εσωτερικό κανονισµό και
κανονισµό διαδικασίας, ο οποίος, για την εξέταση µιας προσφυγής,
προβλέπει αντικειµενικά κριτήρια για το διορισµό των µελών του
οργάνου.
10.
Τα έξοδα της γραµµατείας καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της Eurojust. Η γραµµατεία του κοινού εποπτικού οργάνου
είναι ανεξάρτητη κατά τη λειτουργία της στο πλαίσιο της γραµµατείας της Eurojust.
11.
Τα µέλη του κοινού εποπτικού οργάνου υπέχουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 25 υποχρέωση εµπιστευτικότητας.
12.
Το κοινό εποπτικό όργανο υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο µία φορά κατ’ έτος.
Άρθρο 24
Ευθύνη λόγω µη επιτρεπόµενης ή λανθασµένης επεξεργασίας
δεδοµένων
1.
Η Eurojust ευθύνεται, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο του
κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα της, για κάθε ζηµία
που υπέστη πρόσωπο λόγω µη επιτρεπόµενης ή λανθασµένης επεξεργασίας δεδοµένων που προέρχονται από αυτή.
2.
Οι καταγγελίες κατά της Εurojust στο πλαίσιο της ευθύνης
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εγείρονται ενώπιον των
δικαστηρίων του κράτους µέλους στο οποίο αυτή εδρεύει.

3.
Η υποχρέωση εµπιστευτικότητας παραµένει και µετά τη λήξη
των καθηκόντων τους, της σύµβασης εργασίας ή της δραστηριότητας των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
4.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1, η υποχρέωση εµπιστευτικότητας εφαρµόζεται σε όλες τις πληροφορίες
που λαµβάνει η Eurojust.
Άρθρο 26
Σχέσεις µε τους εταίρους
1.
Η Eurojust συνάπτει και διατηρεί στενή συνεργασία µε την
Ευρωπόλ, στο βαθµό που χρειάζεται για την άσκηση των καθηκόντων της Eurojust, και για την επίτευξη των στόχων της, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφεύγεται περιττή αλληλοεπικάλυψη. Τα κυριότερα στοιχεία της συνεργασίας αυτής καθορίζονται
βάσει συµφωνίας που εγκρίνεται από το Συµβούλιο, µετά από
διαβούλευση µε το κοινό εποπτικό όργανο όσον αφορά τις διατάξεις για την προστασία των δεδοµένων.
2.
Η Eurojust διατηρεί προνοµιακές σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό
∆ικαστικό ∆ίκτυο οι οποίες βασίζονται στη συνεννόηση και τη
συµπληρωµατικότητα, ιδίως µεταξύ του εθνικού µέλους, των
σηµείων επαφής του ιδίου κράτους µέλους και του εθνικού ανταποκριτή, εφόσον υφίσταται. Προκειµένου να διασφαλίζεται αποτελεσµατική συνεργασία, λαµβάνονται τα εξής µέτρα:
α) Η Εurojust έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται
σε κεντρικό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο
σύµφωνα µε το άρθρο 8 της κοινής δράσης 98/428/∆ΕΥ και
στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών το οποίο έχει δηµιουργηθεί δυνάµει
του άρθρου 10 της κοινής αυτής δράσης.
β) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9, παράγραφος 3 της κοινής
δράσης 98/428/∆ΕΥ, η γραµµατεία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου τοποθετείται εντός της γραµµατείας της Eurojust,
της οποίας αποτελεί ξεχωριστή και αυτόνοµη σελειτουργικό
επίπεδο µονάδα. Έχει στη διάθεσή της τα µέσα της Eurojust
που της είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του έργου του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου. Στο βαθµό που αυτό δεν είναι
ασυµβίβαστο µε τη λειτουργική αυτονοµία της γραµµατείας του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου, οι κανόνες που εφαρµόζονται
στα µέλη του προσωπικού της Eurojust εφαρµόζονται και στα
µέλη της γραµµατείας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου.
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γ) Τα εθνικά µέλη της Eurojust µπορούν να συµµετέχουν στις
συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου, κατόπιν
προσκλήσεως του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου. Τα σηµεία
επαφής του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου µπορούν να
καλούνται, κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της Eurojust.
3.
Η Eurojust συνάπτει και διατηρεί στενή συνεργασία µε την
OLAF. Προς τον σκοπό αυτό, η OLAF δύναται να συµβάλλει στις
εργασίες της Eurojust για το συντονισµό των ερευνών και διώξεων
όσον αφορά την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της
Κοινότητος, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της Eurojust, είτε κατόπιν
αιτήσεως της OLAF, εφόσον οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
δεν αντιτίθενται εν προκειµένω.
4.
Για τις ανάγκες της παραλαβής και της διαβίβασης των
πληροφοριών µεταξύ της Eurojust και της OLAF, και µε επιφύλαξη
του άρθρου 9, τα κράτη µέλη µεριµνούν προκειµένου τα εθνικά
µέλη της Eurojust να θεωρούνται ως αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών µόνον για τις ανάγκες των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1073/
1999 και (Ευρατόµ) αριθ. 1074/1999 του Συµβουλίου, της 25ης
Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) (1).
Η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της OLAF και των εθνικών
µελών είναι ανεξάρτητη από τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε άλλες αρµόδιες αρχές δυνάµει των κανονισµών αυτών.
5.
Η Eurojust δύναται, προκειµένου να εκπληρώσει τους στόχους της, να διατηρεί επαφές και να ανταλλάσσει εµπειρίες µη
επιχειρησιακού χαρακτήρα µε άλλους φορείς, ιδίως µε διεθνείς
οργανισµούς.
6.
Η Eurojust δύναται, κατά περίπτωση, να συνεργάζεται µε
δικαστικούς συνδέσµους των κρατών µελών, κατά την έννοια της
κοινής δράσης 96/277/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου
1996, σχετικά µε ένα πλαίσιο ανταλλαγής δικαστικών συνδέσµων,
µε σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).
Άρθρο 27
Ανταλλαγή πληροφοριών µε τους εταίρους
1.
Σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, η Eurojust δύναται να
ανταλλάσσει κάθε πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των
καθηκόντων της µε:
α) τους φορείς που είναι αρµόδιοι δυνάµει διατάξεων οι οποίες
έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια των συνθηκών,
β) τους διεθνείς οργανισµούς ή φορείς,
γ) τις αρχές τρίτων χωρών που είναι αρµόδιες για τις έρευνες και
διώξεις.
2.
Πριν από κάθε ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Eurojust
και των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σηµεία β)
και γ), δίνει τη συναίνεσή του για τη διαβίβαση των πληροφοριών
το εθνικό µέλος του κράτους µέλους το οποίο παρείχε τις πληροφορίες. Εφόσον χρειάζεται, το εθνικό µέλος διαβουλεύεται µε τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.
3.
Η Eurojust δύναται να συνάπτει συµφωνίες συνεργασίας,
εγκρινόµενες από το Συµβούλιο µε τρίτα κράτη και µε τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι συµφωνίες αυτές
(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8.
(2) ΕΕ L 105 της 27.4.1996, σ. 1.
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δύνανται, ιδίως, να περιέχουν διατάξεις σχετικά µε ρυθµίσεις για
την απόσπαση αξιωµατικών συνδέσµων ή δικαστικών συνδέσµων
στην Eurojust. ∆ύνανται επίσης να περιέχουν διατάξεις σχετικά µε
την ανταλλαγή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση
αυτή, ζητείται η γνώµη του κοινού εποπτικού οργάνου από την
Eurojust.
Για την επίλυση των επειγόντων ζητηµάτων, η Eurojust δύναται
επίσης να συνεργάζεται µε τις οντότητες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) χωρίς να συνάπτει συµφωνία µε
αυτές, εφόσον η συνεργασία αυτή δεν συνεπάγεται τη διαβίβαση
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust προς αυτές.
4.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust προς τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στις αρχές
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), των τρίτων
κρατών τα οποία δεν υπάγονται στην εφαρµογή της Σύµβασης του
Συµβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, δύναται να
λαµβάνει χώρα µόνον όταν εξασφαλίζεται ανάλογος επαρκής βαθµός προστασίας των δεδοµένων.
5.
Εάν το τρίτο κράτος ή οι οντότητες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), δεν εκπληρώσουν εν συνεχεία, ή
ευλόγως πιθανολογείται ότι δεν θα εκπληρώσουν, τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 4, ενηµερώνεται αµέσως το κοινό εποπτικό
όργανο και τα οικεία κράτη µέλη από την Eurojust. Το κοινό
εποπτικό όργανο δύναται να αναστείλει την ανταλλαγή δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µε τις οικείες οντότητες, έως ότου διαπιστώσει ότι έχουν ληφθεί µέτρα αντιµετώπισης της κατάστασης.
6.
Ωστόσο, ακόµα και εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, ένα εθνικό µέλος, ενεργώντας µε την ιδιότητά του, κατ’ εξαίρεση και µόνον προκειµένου να
ληφθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη άµεσου και σοβαρού
κινδύνου για ένα πρόσωπο ή για τη δηµόσια ασφάλεια, δύναται να
προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών που περιλαµβάνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Το εθνικό µέλος είναι υπεύθυνο να
διαπιστώνει εάν είναι νόµιµο να επιτρέψει τη διαβίβαση. Το εθνικό
µέλος τηρεί αρχείο των διαβιβάσεων δεδοµένων και των λόγων
αυτών των διαβιβάσεων. Η διαβίβαση δεδοµένων επιτρέπεται µόνον
εάν ο αποδέκτης δεσµεύεται ότι τα δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν
µόνον για τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάσθηκαν.

Άρθρο 28
Οργάνωση και λειτουργία
1.
Το συλλογικό όργανο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και
τη λειτουργία της Eurojust.
2.
Το συλλογικό όργανο εκλέγει ένα πρόεδρο µεταξύ των
εθνικών µελών και δύναται, εάν το κρίνει αναγκαίο, να εκλέξει το
πολύ δύο αντιπροέδρους. Το αποτέλεσµα της εκλογής αυτής υποβάλλεται στο Συµβούλιο προς έγκριση.
3.
Ο Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του εξ ονόµατος του συλλογικού οργάνου και υπό την εποπτεία του, διεξάγει τις εργασίες
του και ελέγχει την καθηµερινή διαχείριση που διενεργεί ο διοικητικός διευθυντής. Ο εσωτερικός κανονισµός προσδιορίζει τις
περιπτώσεις όπου, για τις αποφάσεις ή τις ενέργειές του, απαιτείται
προηγούµενη άδεια ή έκθεση προς το συλλογικό όργανο.
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4.
Η διάρκεια της θητείας του προέδρου είναι τριετής. ∆ύναται
να επανεκλεγεί µία φορά. Η διάρκεια της θητείας του(των) ενδεχόµενου(ων) αντιπροέδρου(ων) διέπεται από το εσωτερικό κανονισµό.

οδηγίες από κυβέρνηση, αρχή, οργάνωση ή πρόσωπο εκτός της
Eurojust.

5.
Η Eurojust επικουρείται από γραµµατεία, της οποίας προσταται ένας διοικητικός διευθυντής.

Άρθρο 31

6.
Η Eurujust ασκεί έναντι του προσωπικού της τα καθήκοντα
που έχουν ανατεθεί στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή. Το
συλλογικό όργανο θεσπίζει τους κατάλληλους κανόνες για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε τον εσωτερικό
κανονισµό.
Άρθρο 29

Παροχή βοήθειας όσον αφορά τη διερµηνεία και τη
µετάφραση
1.
Στις εργασίες της Eurojust, εφαρµόζεται το επίσηµο
γλωσσικό καθεστώς της Ένωσης.
2.
Η ετήσια έκθεση προς το Συµβούλιο, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 32 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, συντάσσεται στις
επίσηµες γλώσσες των οργάνων της Ένωσης.

∆ιοικητικός διευθυντής
1.
Ο διοικητικός διευθυντής της Eurojust διορίζεται οµόφωνα
από το συλλογικό όργανο. Το συλλογικό όργανο συνιστά µία
επιτροπή επιλογής, η οποία, κατόπιν προκηρύξεως υποβολής
υποψηφιοτήτων, καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων µεταξύ των
οποίων το συλλογικό όργανο επιλέγει τον διοικητικό διευθυντή.
2.
Η διάρκεια της θητείας του διοικητικού διευθυντή είναι
πενταετής. Η θητεία είναι ανανεώσιµη.
3.
Ο διοικητικός διευθυντής υπόκειται στους κανόνες και τις
ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους και το λοιπό
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4.
Ο διοικητικός διευθυντής εργάζεται υπό την εποπτεία της
συλλογικού οργάνου και του Προέδρου του ο οποίος ενεργεί
σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 3. Μπορεί να ανακληθεί
από το συλλογικό όργανο µε πλειοψηφία των δύο τρίτων.
5.
Ο διοικητικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή διοίκηση της Eurojust και για τη διαχείριση του προσωπικού,
υπό τον έλεγχο του Προέδρου.
Άρθρο 30
Προσωπικό
1.
Το προσωπικό της Eurojust υπόκειται, ιδίως όσον αφορά την
πρόσληψη και το καθεστώς του, στους κανονισµούς και τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.
Το προσωπικό της Eurojust προσλαµβάνεται σύµφωνα µε
τους κανονισµούς και τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 27 του
Κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1), συµπεριλαµβανοµένης της γεωγραφικής κατανοµής τους. Έχουν καθεστώς µονίµων, εκτάκτων ή
τοπικών υπαλλήλων. Κατόπιν αιτήσεως του διοικητικού διευθυντή,
και σε συµφωνία µε τον Πρόεδρο εξ ονόµατος του συλλογικού
οργάνου, τα κοινοτικά όργανα δύνανται να αποσπούν κοινοτικούς
υπαλλήλους και να τους τοποθετούν στην Eurojust ως εκτάκτους
υπαλλήλους. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποσπούν εθνικούς εµπειρογνώµονες στην Eurojust. Για την τελευταία αυτή περίπτωση, το
συλλογικό όργανο θεσπίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής.
3.
Υπό την εποπτεία του συλλογικού οργάνου, το προσωπικό
φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του έχοντας κατά νου τους στόχους
και την εντολή της Eurojust, χωρίς να ζητεί ούτε να δέχεται
(1) ΕΕ L 56 της 4.3.1968· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 2581/2001 (ΕΕ L 345 της
29.12.2001, σ. 1).

Άρθρο 32
Ενηµέρωση

του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Συµβουλίου

και

του

1.
Ο Πρόεδρος, εξ ονόµατος του συλλογικού οργάνου, λογοδοτεί εγγράφως στο Συµβούλιο, µία φορά το χρόνο, σχετικά µε τις
δραστηριότητες και τη διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης του προϋπολογισµού, της Eurojust.
Για το σκοπό αυτό, το συλλογικό όργανο συντάσσει ετήσια έκθεση
σχετικά µε τις δραστηριότητες της Eurojust και µε τα προβλήµατα
της πολιτικής για το έγκληµα στο πλαίσιο της Ένωσης, τα οποία
επισηµάνθηκαν κατόπιν των ενεργειών της Eurojust. Στην έκθεση
αυτή, η Eurojust µπορεί επίσης να υποβάλλει προτάσεις για τη
βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
Ο Πρόεδρος υποβάλλει επίσης έκθεση ή κάθε άλλη πληροφορία
που ενδέχεται να του ζητήσει το Συµβούλιο σχετικά µε τη λειτουργία της Eurojust.
2.
Η Προεδρία του Συµβουλίου απευθύνει ετήσια έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις εργασίες της Eurojust
καθώς και τις δραστηριότητες του κοινού εποπτικού οργάνου.
Άρθρο 33
Οικονοµικά θέµατα
1.
Οι µισθοί και οι αποδοχές των εθνικών µελών και των
βοηθών τους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, βαρύνουν τα κράτη µέλη προέλευσης.
2.
Όταν τα εθνικά µέλη δρουν στο πλαίσιο της εντολής της
Eurojust, οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ως λειτουργικές δαπάνες
κατά την έννοια του άρθρου 41 παράγραφος 3 της συνθήκης.
Άρθρο 34
Προϋπολογισµός
1.
Για όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Eurojust υπάρχουν
προβλέψεις για κάθε οικονοµικό έτος. Το οικονοµικό έτος συµπίπτει µε το ηµερολογιακό. Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται στον
προϋπολογισµό της Eurojust, ο οποίος περιλαµβάνει τον πίνακα
των θέσεων εργασίας που υποβάλλεται στη δηµοσιονοµική αρχή
που είναι αρµόδια για τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο πίνακας θέσεων, αποτελούµενος από τις θέσεις απασχόλησης µόνιµου ή προσωρινού χαρακτήρα, καθώς και από στοιχεία σχετικά µε τους αποσπασµένους εθνικούς εµπειρογνώµονες,
προσδιορίζει τον αριθµό, τον βαθµό και την κατηγορία του προσωπικού που απασχολείται από την Εurojust κατά το σχετικό οικονοµικό έτος.
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2.
Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισµού της Eurojust
πρέπει να είναι ισοσκελισµένα.
3.
Τα έσοδα της Eurojust δύνανται να περιλαµβάνουν, υπό την
επιφύλαξη άλλων εσόδων, επιδότηση η οποία εγγράφεται στον
γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.
Τα έξοδα της Eurojust περιλαµβάνουν ιδίως τα έξοδα που
συνδέονται µε τη διερµηνεία και τη µετάφραση, τα έξοδα ασφαλείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδοµής, τα έξοδα
λειτουργίας και µίσθωσης, τα έξοδα ταξιδίου των µελών και του
προσωπικού της Eurojust και τις δαπάνες σχετικά µε τις συµβάσεις
που έχουν συναφθεί µε τρίτους.
Άρθρο 35
Κατάρτιση του προϋπολογισµού
1.
Ο διοικητικός διευθυντής καταρτίζει κάθε έτος προσχέδιο
προϋπολογισµού της Εurojust, το οποίο καλύπτει τις δαπάνες για
το επόµενο οικονοµικό έτος. Υποβάλλει το προσχέδιο αυτό στο
συλλογικό όργανο.
2.
Το συλλογικό όργανο εγκρίνει, το αργότερο έως την 1η
Μαρτίου κάθε έτους, το σχέδιο προϋπολογισµού για το επόµενο
έτος και το υποβάλλει στην Επιτροπή.
3.
Βάσει του εν λόγω σχεδίου προϋπολογισµού, η Επιτροπή
προτείνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισµού, τον
καθορισµό της ετήσιας επιδότησης για τον προϋπολογισµό της
Eurojust.
4.
Βάσει της ετήσιας επιδότησης η οποία καθορίζεται µε τον
τρόπο αυτό από τη δηµοσιονοµική αρχή που είναι αρµόδια για τον
γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συλλογικό
όργανο εγκρίνει τον προϋπολογισµό της Eurojust στην αρχή κάθε
οικονοµικού έτους, µε προσαρµογές ανάλογα µε τις διάφορες εισφορές που χορηγούνται στην Εurojust και τα ποσά που προέρχονται από άλλες πηγές.
Άρθρο 36
Εκτέλεση του προϋπολογισµού και απαλλαγή
1.
Ο διοικητικόςδιευθυντής εκτελεί, ως διατάκτης, τον προϋπολογισµό της Eurojust. Λογοδοτεί στο συλλογικό όργανο ως προς
την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο Πρόεδρος, µε την
βοήθεια του διοικητικού διευθυντή, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή τους λεπτοµερείς λογαριασµούς για το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του
προηγούµενου οικονοµικού έτους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο τους
εξετάζει σύµφωνα µε το άρθρο 248 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2.
Κατόπιν σύστασης του Συµβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλάσσει την Εurojust από την εκτέλεση του προϋπολογισµού πριν από τις 30 Απριλίου του έτους n + 2.
Άρθρο 37
∆ηµοσιονοµικός κανονισµός που εφαρµόζεται στον προϋπολογισµό
Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός που εφαρµόζεται στον προϋπολογισµό της Εurojust αποφασίζεται οµόφωνα από το συλλογικό
όργανο, µετά από γνώµη της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνε-
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δρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 142 του δηµοσιονοµικού κανονισµού
που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1).
Άρθρο 38
Έλεγχοι
1.
Ο έλεγχος της ανάληψης και της πληρωµής όλων των
δαπανών και ο έλεγχος της διαπίστωσης και της είσπραξης όλων
των εσόδων της Εurojust ασκείται από δηµοσιονοµικό ελεγκτή που
διορίζεται από το συλλογικό όργανο.
2.
Το συλλογικό όργανο διορίζει έναν εσωτερικό ελεγκτή, ο
οποίος είναι υπεύθυνος ιδίως να παρέχει ένα εχέγγυο, σύµφωνα µε
τους σχετικούς διεθνείς κανόνες, όσον αφορά την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν µπορεί να είναι διατάκτης ούτε
υπόλογος. Το συλλογικό όργανο µπορεί να ζητάει από τον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής να ασκήσει το καθήκον αυτό.
3.
Ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει έκθεση για τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις του στη Εurojust και διαβιβάζει αντίγραφο
αυτής της έκθεσης στην Επιτροπή. Η Eurojust, βάσει των εκθέσεων
του ελεγκτή, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να δώσει συνέχεια
στις συστάσεις αυτές.
4.
Οι κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1073/1999 εφαρµόζονται στην Εurojust. Το συλλογικό όργανο
της Εurojust θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα εφαρµογής.
Άρθρο 39
Πρόσβαση στα έγγραφα
Βάσει προτάσεως του διοικητικού διευθυντή, το συλλογικό όργανο
θεσπίζει τους κανόνες σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα της
Eurojust, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές και τα όρια που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/01 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά µε
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (2).
Άρθρο 40
Εδαφική εφαρµογή
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στο Γιβραλτάρ, το οποίο
εκπροσωπείται από το εθνικό µέλος που αντιπροσωπεύει το
Ηνωµένο Βασίλειο.
Άρθρο 41
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Τα εθνικά µέλη της προσωρινής Μονάδας δικαστικής συνεργασίας, τα οποία ορίζονται από τα κράτη µέλη δυνάµει της απόφασης 2000/799/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου
2000, σχετικά µε τη σύσταση προσωρινής µονάδας δικαστικής
συνεργασίας (3), ασκούν το καθήκον του εθνικού µέλους της
Eurojust δυνάµει του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, έως τον
οριστικό διορισµό του εθνικού µέλους του οικείου κράτους µέλους
και το αργότερο µέχρι τη λήξη του δεύτερου µήνα µετά την έναρξη
παραγωγής αποτελεσµάτων της παρούσας απόφασης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ηµεροµηνία κατά την
οποία παύουν τα καθήκοντά τους.
(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ
L 111 της 20.4.2001, σ. 1).
2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(
3
( ) ΕΕ L 324 της 21.12.2000, σ. 2.
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Λόγω της ιδιότητας αυτής, τα εθνικά µέλη της Προσωρινής Μονάδας διαθέτουν όλες τις αρµοδιότητες που απονέµονται στα εθνικά
µέλη δυνάµει της παρούσας απόφασης.
Ο οριστικός διορισµός του εθνικού µέλους αρχίζει να παράγει
αποτελέσµατα από την ηµέρα που ορίζεται προς τούτο από το
κράτος µέλος σε κοινοποίηση στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου µε επίσηµο ταχυδροµείο.
2.
Ένα κράτος µέλος µπορεί να δηλώσει, εντός των τριών µηνών
από την έναρξη παραγωγής αποτελεσµάτων της παρούσας απόφασης, ότι δεν εφαρµόζει, µέχρι την ηµεροµηνία που προβλέπεται
στο άρθρο 42, ορισµένα άρθρα, ιδίως τα άρθρα 9 και 13, διότι η
εφαρµογή αυτή δεν είναι συµβατή µε την εθνική νοµοθεσία. Η
Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου ενηµερώνει τα κράτη µέλη και
την Επιτροπή για τη δήλωση αυτή.
3.
Εφόσον το Συµβούλιο δεν έχει ακόµη εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισµό της Eurojust, το συλλογικό όργανο λαµβάνει όλες τις
αποφάσεις του µε πλειοψηφία των δύο τρίτων, εκτός εάν η
παρούσα απόφαση προβλέπει απόφαση µε οµοφωνία.
4.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, µέχρι την οριστική σύσταση
της Eurojust, να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλισθεί ότι η επεξεργασία όλων των φακέλων, τους οποίους επεξεργάζεται η Προσωρινή Μονάδα ∆ικαστικής Συνεργασίας, ιδίως στον
τοµέα του συντονισµού των ερευνών και των διώξεων, µπορεί να
συνεχισθεί αποτελεσµατικά από τα εθνικά µέλη. Τα εθνικά µέλη

επιδιώκουν τουλάχιστον τους ίδιους στόχους και αποστολές µε την
Προσωρινή Μονάδα ∆ικαστικής Συνεργασίας.
Άρθρο 42
Μεταφορά
Τα κράτη µέλη συµµορφώνουν, εν ανάγκη, το εθνικό τους δίκαιο
µε την παρούσα απόφαση το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε
µέχρι τις 6 Σεπτεµβρίου 2003 το αργότερο.
Άρθρο 43
Έναρξη παραγωγής αποτελεσµάτων
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα από την
ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα, µε την επιφύλαξη του άρθρου 41. Από την ηµεροµηνία αυτή, η Προσωρινή
Μονάδα ∆ικαστικής Συνεργασίας παύει να υφίσταται.
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. ACEBES PANIAGUA

