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ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
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II
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων δεν απαιτεÝται δηµοσÝευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τησ 26ησ ΙανουαρÝου 1998
για τη συναψη τησ συµφωνÝασ εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ µεταξυ των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων και των κρατων µελων τουσ, αφενÞσ, και τησ ΟυκρανÝασ, αφετÛρου (1)
(98/149/ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕυρατÞµ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ
Íνθρακα και ΧÀλυβα, και ιδÝωσ το Àρθρο 95,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ
Ατοµικησ ΕνÛργειασ, και ιδÝωσ το Àρθρο 101 δευτερο εδÀφιο,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 54 παρÀγραφοσ 2, το Àρθρο 57 παρÀγραφοσ 2 τελευταÝα φρÀση, το Àρθρο 66, το Àρθρο 73 Γ
παρÀγραφοσ 2, το Àρθρο 75, το Àρθρο 84 παρÀγραφοσ 2
και τα Àρθρα 99, 100, 113 και 235, σε συνδυασµÞ µε το
Àρθρο 228 παρÀγραφοσ 2 δευτερη φρÀση και παρÀγραφοσ 3 δευτερο εδÀφιο,

τη συµφωνη γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου (2),
ΜετÀ απÞ διαβουλευση µε τη συµβουλευτικη επιτροπη τησ
ΕΚΑΧ και µε τη συµφωνη γνωµη του συµβουλÝου,
Îχοντασ υπÞψη την Ûγκριση του ΣυµβουλÝου η οποÝα
δÞθηκε συµφωνα µε το Àρθρο 101 τησ συνθηκησ για την
Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Ατοµικησ ΕνÛργειασ,
Εκτιµωντασ:

(1) Η παρουσα συµφωνÝα εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ υπογρÀφηκε µε την ΟυκρανÝα στισ 14 ΙουνÝου 1994 απÞ τισ ΕυρωπαϊκÛσ ΚοινÞτητεσ και τα δωδεκα, τÞτε, κρÀτη µÛλη. ΜετÀ τη
διευρυνση, υπογρÀφηκε, στισ 10 ΑπριλÝου 1997, πρÞσθετο
πρωτÞκολλο, προκειµÛνου να επιτραπεÝ στην ΑυστρÝα, τη
ΦινλανδÝα και τη ΣουηδÝα να καταστουν µÛλη τησ συµφωνÝασ
µαζÝ µε τα Àλλα δωδεκα κρÀτη µÛλη και να επισηµοποιηθουν
οι γλωσσικÛσ διατυπωσεισ στα σουηδικÀ και στα φινλανδικÀ.
ΜετÀ την ολοκληρωση των αναγκαÝων διαδικασιων, οι ΚοινÞτητεσ και τα κρÀτη µÛλη τουσ, επ’ ευκαιρÝα τησ συναψησ αυτησ
τησ συµφωνÝασ εταιρικησ σχÛσησ, αποφÀσισαν επÝσησ να εφαρµÞζουν προσωρινÀ το προαναφερÞµενο πρÞσθετο πρωτÞκολλο, εν αναµονη τησ Ûναρξησ ισχυοσ του συµφωνα µε το
Àρθρο 4 του ιδÝου πρωτοκÞλλου. Ωσ εκ τουτου, το κεÝµενο τησ
συµφωνÝασ εταιρικησ σχÛσησ το οποÝο περιÛχεται στη φινλανδικη και σουηδικη Ûκδοση τησ ΕπÝσηµησ ΕφηµερÝδασ, εÝναι το
επισηµοποιηθÛν απÞ το πρÞσθετο πρωτÞκολλο. Η συµφωνÝα
εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ η οποÝα συνηφθη µε την
ΟυκρανÝα θα αρχÝσει να ισχυει την 1η ΜαρτÝου 1998. Οι
κοινοποιησεισ σχετικÀ µε την περÀτωση των διαδικασιων που
προβλÛπονται απÞ το Àρθρο 108 δευτερο εδÀφιο τησ συµφωνÝασ ολοκληρωθηκαν απÞ τα µÛρη στισ 29 ΙανουαρÝου 1998.

Þτι η συναψη τησ συµφωνÝασ εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ µεταξυ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και των κρατων µελων τουσ, αφενÞσ, και τησ ΟυκρανÝασ, αφετÛρου, η
οποÝα υπογρÀφηκε στισ 14 ΙουνÝου 1994 στο Λουξεµβουργο, θα συµβÀλει στην επÝτευξη των στÞχων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων¯
Þτι σκοπÞσ αυτησ τησ συµφωνÝασ εÝναι να ενισχυθουν οι
δεσµοÝ που καθιερωθηκαν ιδÝωσ µε τη συµφωνÝα µεταξυ
τησ Ευρωπαϊκησ Οικονοµικησ ΚοινÞτητασ και τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Ατοµικησ ΕνÛργειασ και τησ Îνωσησ
Σοβιετικων Σοσιαλιστικων ∆ηµοκρατιων, για το εµπÞριο
και την εµπορικη και οικονοµικη συνεργασÝα, η οποÝα
υπεγρÀφη στισ 18 ∆εκεµβρÝου 1989 και εγκρÝθηκε µε την
απÞφαση 90/116/ΕΟΚ (3)¯
(2) ΕΕ C 339 τησ 18.12.1995, σ. 42.
(3) ΕΕ L 68 τησ 15.3.1990, σ. 1.
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Þτι ορισµÛνεσ υποχρεωσεισ, οι οποÝεσ προβλÛπονται απÞ τη
συµφωνÝα εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ εκτÞσ του
πεδÝου εφαρµογησ τησ εµπορικησ πολιτικησ τησ ΚοινÞτητασ, επηρεÀζουν η ενδÛχεται να επηρεÀσουν το καθεστωσ
που Ûχει θεσπιστεÝ µε κοινοτικÛσ πρÀξεισ, οι οποÝεσ εκδÞθηκαν στουσ τοµεÝσ του δικαιωµατοσ εγκατÀστασησ, των
µεταφορων και τησ µεταχεÝρισησ των επιχειρησεων¯
Þτι η εν λÞγω συµφωνÝα επιβÀλλει στην Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα ορισµÛνεσ υποχρεωσεισ Þσον αφορÀ την κÝνηση των
κεφαλαÝων και των πληρωµων µεταξυ τησ ΚοινÞτητασ και
τησ ΟυκρανÝασ¯
Þτι, εξÀλλου, εφÞσον η εν λÞγω συµφωνÝα επηρεÀζει την
οδηγÝα 90/434/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 23ησ ΙουλÝου
1990, σχετικÀ µε το κοινÞ φορολογικÞ καθεστωσ για τισ
συγχωνευσεισ, διασπÀσεισ, εισφορÛσ ενεργητικου και
ανταλλαγÛσ µετοχων που αφορουν εταιρεÝεσ διαφορετικων
κρατων µελων (1) και την οδηγÝα 90/435/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 23ησ ΙουλÝου 1990, σχετικÀ µε το κοινÞ φορολογικÞ καθεστωσ το οποÝο ισχυει για τισ µητρικÛσ και τισ
θυγατρικÛσ εταιρεÝεσ διαφορετικων κρατων µελων (2), οι
οποÝεσ βασÝζονται στο Àρθρο 100 τησ συνθηκησ για την
Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ, καλωσ επιλÛγεται το
Àρθρο αυτÞ ωσ νοµικη βÀση¯
Þτι ορισµÛνεσ διατÀξεισ τησ εν λÞγω συµφωνÝασ επιβÀλλουν
στην ΚοινÞτητα δεσµευσεισ στον τοµÛα τησ παροχησ υπηρεσιων, οι οποÝεσ υπερβαÝνουν το διασυνοριακÞ πλαÝσιο¯
Þτι, για ορισµÛνεσ διατÀξεισ τησ εν λÞγω συµφωνÝασ που
πρÞκειται να εφαρµοσθουν απÞ την ΚοινÞτητα, η συνθηκη
για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ δεν προβλÛπει
ειδικÛσ εξουσÝεσ δρÀσησ¯ Þτι θα πρÛπει, εποµÛνωσ, να γÝνει
χρηση του Àρθρου 235 τησ συνθηκησ,
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παϊκησ ΚοινÞτητασ Íνθρακα και ΧÀλυβα και τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Ατοµικησ ΕνÛργειασ.
Τα κεÝµενα αυτÀ επισυνÀπτονται στην παρουσα απÞφαση.

Α
 ρθρο 2
1. Η θÛση την οποÝα οφεÝλει να λαµβÀνει η ΚοινÞτητα
στο Συµβουλιο και την επιτροπη συνεργασÝασ καθορÝζεται
απÞ το Συµβουλιο, µετÀ απÞ πρÞταση τησ Επιτροπησ, η,
Þταν ενδεÝκνυται, απÞ την Επιτροπη, πÀντα συµφωνα µε
τισ σχετικÛσ διατÀξεισ των συνθηκων για την Ýδρυση τησ
Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ, τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ
Íνθρακα και ΧÀλυβα και τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ
Ατοµικησ ΕνÛργειασ.
2. Συµφωνα µε το Àρθρο 86 τησ συµφωνÝασ εταιρικησ
σχÛσησ και συνεργασÝασ, ο πρÞεδροσ του ΣυµβουλÝου προεδρευει του συµβουλÝου συνεργασÝασ και παρουσιÀζει τη
θÛση τησ ΚοινÞτητασ. Îνασ αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ
προεδρευει τησ επιτροπησ συνεργασÝασ, συµφωνα µε τουσ
διαδικαστικουσ κανÞνεσ τησ, και παρουσιÀζει τη θÛση τησ
ΚοινÞτητασ.
3. Η απÞφαση για τη δηµοσÝευση των συστÀσεων του
συµβουλÝου συνεργασÝασ και τησ επιτροπησ συνεργασÝασ
στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
λαµβÀνεται, κατÀ περÝπτωση, απÞ το Συµβουλιο και την
Επιτροπη, αντÝστοιχα.

Α
 ρθρο 3
Ο πρÞεδροσ του ΣυµβουλÝου προβαÝνει στην κοινοποÝηση
που προβλÛπεται στο Àρθρο 108 τησ συµφωνÝασ, εξ ονÞµατοσ τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ (3). Ο πρÞεδροσ τησ Επιτροπησ προβαÝνει στην Ýδια κοινοποιηση εξ ονÞµατοσ τησ
Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Íνθρακα και ΧÀλυβα και τησ
Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Ατοµικησ ΕνÛργειασ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Α
 ρθρο 1
ΒρυξÛλλεσ, 26 ΙανουαρÝου 1998.
Η συµφωνÝα εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ µεταξυ των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και των κρατων µελων τουσ,
αφενÞσ, και τησ ΟυκρανÝασ, αφετÛρου, καθωσ και το πρωτÞκολλο, οι δηλωσεισ και η ανταλλαγη επιστολων εγκρÝνονται εξ ονÞµατοσ τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ, τησ Ευρω-

(1) ΕΕ L 225 τησ 20.8.1990, σ. 1.
(2) ΕΕ L 225 τησ 20.8.1990, σ. 6.

Για την Επιτροπη

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. SANTER

R. COOK

(3) Η ηµεροµηνÝα Ûναρξησ ισχυοσ τησ συµφωνÝασ θα δηµοσιευθεÝ
µε τη φροντÝδα τησ Γενικησ ΓραµµατεÝασ του ΣυµβουλÝου στην
ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
µεταξυ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και των κρατων µελων τουσ, αφενÞσ, και τησ ΟυκρανÝασ,
αφετÛρου

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
για τη συναψη εταιρικησ σχÛσησ µεταξυ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και των κρατων µελων τουσ, αφενÞσ,
και τησ ΟυκρανÝασ, αφετÛρου
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,
συµβαλλÞµενα µÛρη τησ συνθηκησ για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ, τησ συνθηκησ για την Ýδρυση
τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Íνθρακα και ΧÀλυβα και τησ συνθηκησ για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ
ΚοινÞτητασ Ατοµικησ ΕνÛργειασ,
εφεξησ καλουµενα «κρÀτη µÛλη», και
η ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, η ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και η ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
εφεξησ καλουµενεσ «η ΚοινÞτητα», αφενÞσ, και
Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ,
αφετÛρου,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυµÝα των µερων να εγκαθιδρυσουν στενÛσ σχÛσεισ µε βÀση τουσ
ιστορικουσ δεσµουσ που τα ενωνουν,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σπουδαιÞτητα ανÀπτυξησ δεσµων συνεργασÝασ µεταξυ τησ ΚοινÞτητασ, των κρατων µελων
τησ και τησ ΟυκρανÝασ, καθωσ και τισ κοινÛσ αξÝεσ τισ οποÝεσ µοιρÀζονται τα συµβαλλÞµενα µÛρη,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ Þτι η ΚοινÞτητα και η ΟυκρανÝα επιθυµουν να ενισχυσουν τουσ δεσµουσ αυτουσ και να
συνÀψουν εταιρικη σχÛση και συνεργασÝα που θα εµβαθυνουν και θα διευρυνουν τισ σχÛσεισ που εÝχαν
καθιερωθεÝ στο παρελθÞν, ιδÝωσ µε τη συµφωνÝα µεταξυ τησ Ευρωπαϊκησ Οικονοµικησ ΚοινÞτητασ και τησ
Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Ατοµικησ ΕνÛργειασ και τησ Îνωσησ Σοβιετικων Σοσιαλιστικων ∆ηµοκρατιων για το
εµπÞριο και την εµπορικη και οικονοµικη συνεργασÝα, που υπεγρÀφη στισ 18 ∆εκεµβρÝου 1989,

L 49/3

L 49/4

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δÛσµευση τησ ΚοινÞτητασ, των κρατων µελων τησ και τησ ΟυκρανÝασ για την ενÝσχυση των
πολιτικων και οικονοµικων ελευθεριων που αποτελουν τη βÀση τησ εταιρικησ σχÛσησ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δÛσµευση των µερων για την προωθηση τησ διεθνουσ ειρηνησ και ασφÀλειασ καθωσ και για
την ειρηνικη διευθÛτηση των διενÛξεων και τη συνεργασÝα για το σκοπÞ αυτÞ στο πλαÝσιο των ΗνωµÛνων
Εθνων και τησ ∆ιÀσκεψησ για την ΑσφÀλεια και τη ΣυνεργασÝα στην Ευρωπη,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερη δÛσµευση τησ ΚοινÞτητασ, των κρατων µελων τησ και τησ ΟυκρανÝασ για την
πληρη εφαρµογη Þλων των αρχων και των διατÀξεων που περιÛχουν η τελικη πρÀξη τησ ∆ιÀσκεψησ για την
ΑσφÀλεια και τη ΣυνεργασÝα στην Ευρωπη (∆ΑΣΕ), τα τελικÀ Ûγγραφα των διασκÛψεων τησ ΜαδρÝτησ και τησ
ΒιÛννησ που επακολουθησαν, το Ûγγραφο τησ ∆ιÀσκεψησ ∆ΑΣΕ τησ ΒÞννησ για την οικονοµικη συνεργασÝα, ο
ΧÀρτησ των ΠαρισÝων για µια νÛα Ευρωπη και το Ûγγραφο ∆ΑΣΕ του ΕλσÝνκι 1992 µε τÝτλο «Οι προκλησεισ
τησ αλλαγησ»,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ στο πλαÝσιο αυτÞ Þτι η υποστηριξη τησ ανεξαρτησÝασ, τησ εθνικησ κυριαρχÝασ και τησ
εδαφικησ ακεραιÞτητασ τησ ΟυκρανÝασ θα συµβÀλει στη διαφÀλιση τησ ειρηνησ και τησ σταθερÞτητασ στην
περιοχη τησ κεντρικησ και ανατολικησ Ευρωπησ και στο συνολο τησ ευρωπαϊκησ ηπεÝρου,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσηλωση τησ ΚοινÞτητασ, των κρατων µελων τησ και τησ ΟυκρανÝασ στον
ΕυρωπαϊκÞ ΧÀρτη για την ΕνÛργεια και στη διακηρυξη τησ διÀσκεψησ τησ ΛουκÛρνησ του ΑπριλÝου 1993,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ τησ σπουδαιÞτητασ του κρÀτουσ δικαÝου και του σεβασµου των δικαιωµÀτων
του ανθρωπου, ιδÝωσ των µειονοτητων, και τησ εγκαθÝδρυσησ πολυκοµµατικου συστηµατοσ µε ελευθερεσ και
δηµοκρατικÛσ εκλογÛσ και τησ οικονοµικησ ελευθÛρωσησ που αποβλÛπει στη δηµιουργÝα οικονοµÝασ αγορÀσ,
ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ Þτι η πληρησ εφαρµογη τησ εταιρικησ συνεργασÝασ εÝναι αλληλÛνδετη µε την επιδÝωξη τησ
επÝτευξησ των πολιτικων, οικονοµικων και νοµικων µεταρρυθµÝσεων τησ ΟυκρανÝασ, καθωσ και µε τη θÛσπιση
των παραγÞντων που εÝναι απαραÝτητοι για τη συνεργασÝα, ιδÝωσ µε βÀση τα συµπερÀσµατα τησ διÀσκεψησ
∆ΑΣΕ τησ ΒÞννησ,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρυνουν τη διαδικασÝα τησ περιφερειακησ συνεργασÝασ µε τισ Þµορεσ χωρεσ στουσ
τοµεÝσ που καλυπτει η παρουσα συµφωνÝα, ωστε να ευνοηθουν η ευηµερÝα και η σταθερÞτητα στην περιοχη,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερωσουν και να αναπτυξουν τακτικÞ πολιτικÞ διÀλογο για τα διµερη και διεθνη
θÛµατα αµοιβαÝου ενδιαφÛροντοσ,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµÝα τησ ΟυκρανÝασ να καθιερωσει στενη συνεργασÝα µε ευρωπαϊκÀ Þργανα,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προθυµÝα τησ ΚοινÞτητασ να αναπτυξει οικονοµικη συνεργασÝα και να
παρÀσχει την τεχνικη βοηθεια που εÝναι απαραÝτητη για την εφαρµογη τησ οικονοµικησ µεταρρυθµισησ στην
ΟυκρανÝα,
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ Þτι η συνθηκη θα ευνοησει τη σταδιακη προσÛγγιση µεταξυ τησ ΟυκρανÝασ και ευρυτερησ
ζωνησ συνεργασÝασ στην Ευρωπη και των γειτονικων περιοχων καθωσ και τη σταδιακη Ûνταξη τησ ΟυκρανÝασ
στο ανοικτÞ διεθνÛσ εµπορικÞ συστηµα,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δÛσµευση των µερων για την ελευθÛρωση του εµπορÝου, µε βÀση τισ αρχÛσ τησ Γενικησ
ΣυµφωνÝασ ∆ασµων και ΕµπορÝου (ΓΣ∆Ε), Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τισ διαπραγµατευσεισ του Γυρου τησ
ΟυρουγουÀησ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ τησ ανÀγκησ να βελτιωθουν οι συνθηκεσ για τισ εµπορικÛσ δραστηριÞτητεσ και τισ
επενδυσεισ, καθωσ και οι συνθηκεσ για τη συσταση εταιρειων, το εργατικÞ δυναµικÞ, την παροχη υπηρεσιων
και τισ κινησεισ κεφαλαÝων,
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σπουδαιÞτητα των προσπαθειων τησ ΟυκρανÝασ για τη
µετÀβαση απÞ οικονοµÝα µε κεντρικÞ σχεδιασµÞ χωρασ κρατικου εµπορÝου σε οικονοµÝα αγορÀσ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Þτι η συνεργασÝα µεταξυ των µερων υπÞ τισ µορφÛσ που καθορÝζονται στην
παρουσα συµφωνÝα θα ευνοησει τη συνεχη πρÞοδο προσ µια οικονοµÝα αγορÀσ,
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Þτι η παρουσα συµφωνÝα θα δηµιουργησει νÛο κλÝµα στισ οικονοµικÛσ σχÛσεισ
µεταξυ των µερων, και ιδÝωσ στην ανÀπτυξη του εµπορÝου και των επενδυσεων, µÛσα που εÝναι απαραÝτητα για
την οικονοµικη αναδιÀρθρωση και τον τεχνολογικÞ εκσυγχρονισµÞ,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερωσουν στενη συνεργασÝα στον τοµÛα τησ προστασÝασ του περιβÀλλοντοσ, λαµβανοµÛνησ υπÞψη τησ αλληλεξÀρτησησ που υπÀρχει µεταξυ των µερων στον τοµÛα αυτÞ,
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ Þτι τα µÛρη σκοπευουν να αναπτυξουν τη συνεργασÝα στον τοµÛα των επιστηµων και
τεχνολογιων για µη στρατιωτικουσ σκοπουσ, καθωσ και τησ διαστηµικησ Ûρευνασ, λαµβανοµÛνησ υπÞψη τησ
συµπληρωµατικÞτητασ των δραστηριοτητων τουσ στον τοµÛα αυτÞ,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερωσουν πολιτιστικη συνεργασÝα και να βελτιωσουν την ανταλλαγη των πληροφοριων,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Α
 ρθρο 1
ΣυνÀπτεται εταιρικη σχÛση µεταξυ τησ ΚοινÞτητασ και των κρατων µελων τησ, αφενÞσ, και τησ
ΟυκρανÝασ, αφετÛρου. Οι στÞχοι τησ εταιρικησ σχÛσησ εÝναι οι εξησ:
— να παρÀσχει κατÀλληλο πλαÝσιο για τον πολιτικÞ διÀλογο των µερων, ο οποÝοσ θα επιτρÛψει
την ανÀπτυξη στενÞτερων πολιτικων σχÛσεων µεταξυ τουσ,
— να προωθησει το εµπÞριο, τισ επενδυσεισ και τισ αρµονικÛσ οικονοµικÛσ σχÛσεισ µεταξυ των
µερων και να ευνοησει Ûτσι τη σταθερη και διαρκη ανÀπτυξη,
— να δηµιουργησει βÀση για την οικονοµικη, κοινωνικη και χρηµατοδοτικη συνεργασÝα, τη
συνεργασÝα στον τοµÛα τησ επιστηµησ και τεχνολογÝασ για µη στρατιωτικουσ σκοπουσ, και την
πολιτιστικη συνεργασÝα µε βÀση το αµοιβαÝο συµφÛρον,
— να υποστηρÝξει τισ προσπÀθειεσ τησ ΟυκρανÝασ για την εδραÝωση τησ δηµοκρατÝασ, την
ανÀπτυξη τησ οικονοµÝασ τησ και την ολοκληρωση τησ µετÀβασησ σε οικονοµÝα αγορÀσ.

ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α
 ρθρο 2
Ο σεβασµÞσ των δηµοκρατικων αρχων και των δικαιωµÀτων του ανθρωπου, Þπωσ ορÝζεται, ιδÝωσ, στην τελικη
πρÀξη του ΕλσÝνκι και στο ΧÀρτη των ΠαρισÝων για µια
νÛα Ευρωπη, καθωσ και οι αρχÛσ τησ οικονοµÝασ τησ
αγορÀσ, περιλαµβανοµÛνων εκεÝνων που περιÛχονται στα
Ûγγραφα τησ ∆ιÀσκεψησ ∆ΑΣΕ τησ ΒÞννησ, διαπνÛουν τισ
εσωτερικÛσ και εξωτερικÛσ πολιτικÛσ των µερων και αποτελουν θεµελιωδεσ στοιχεÝο τησ εταιρικησ σχÛσησ και τησ
παρουσασ συµφωνÝασ.

ΚρÀτη») να διατηρησουν και να αναπτυξουν τη συνεργασÝα µεταξυ τουσ συµφωνα µε τισ αρχÛσ τησ τελικησ πρÀξησ
του ΕλσÝνκι και το διεθνÛσ δÝκαιο, µε πνευµα καλησ γειτονÝασ, καθωσ και να καταβÀλουν κÀθε προσπÀθεια για να
ενθαρρυνουν τη διαδικασÝα αυτη.
ΒÀσει των ανωτÛρω, τα µÛρη θεωρουν Þτι πρÛπει να
λÀβουν δεÞντωσ υπÞψη, στην ανÀπτυξη των σχÛσεων τουσ,
την επιθυµÝα τησ ΟυκρανÝασ να διατηρησει δεσµουσ συνεργασÝασ µε τα Àλλα ΑνεξÀρτητα ΚρÀτη.

Α
 ρθρο 3

Α
 ρθρο 4

Τα µÛρη θεωρουν Þτι εÝναι ουσιαστικησ σηµασÝασ για την
µελλοντικη ευηµερÝα και σταθερÞτητα τησ περιοχησ τησ
πρωην Σοβιετικησ Îνωσησ, τα νÛα ανεξÀρτητα κρÀτη που
προηλθαν απÞ τη διÀλυση τησ Îνωσησ Σοβιετικων Σοσιαλιστικων ∆ηµοκρατιων (εφεξη καλουµενα «ΑνεξÀρτητα

Τα µÛρη αναλαµβÀνουν την υποχρÛωση, ιδÝωσ Þταν θα Ûχει
προωθηθεÝ περαιτÛρω η διαδικασÝα οικονοµικησ µεταρρυθµισησ στην ΟυκρανÝα, να εξετÀσουν τη δυνατÞτητα
διευρυνσησ των σχετικων τÝτλων τησ συµφωνÝασ, ιδÝωσ τον
τÝτλο III και το Àρθρο 49, µε σκοπÞ να εγκαθιδρυθεÝ
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µεταξυ τουσ ζωνη ελευθερων συναλλαγων. Το συµβουλιο
συνεργασÝασ µπορεÝ να διατυπωσει σχετικÀ συστÀσεισ στα
µÛρη. Η διευρυνση αυτη µπορεÝ να γÝνει µÞνο κατÞπιν
συµφωνÝασ µεταξυ των µερων συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν
διαδικασÝεσ. Τα µÛρη θα προβουν σε διαβουλευσεισ το 1998
για να αποφασÝσουν αν οι συνθηκεσ, και ιδÝωσ η πρÞοδοσ
τησ ΟυκρανÝασ Þσον αφορÀ τισ οικονοµικÛσ µεταρρυθµÝσεισ µε προσανατολισµÞ την αγορÀ καθωσ και οι οικονοµικÛσ συνθηκεσ που θα επικρατουν τη στιγµη εκεÝνη, επιτρÛπουν να αρχÝσουν διαπραγµατευσεισ για τη δηµιουργÝα
ζωνησ ελευθερων συναλλαγων.
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Α
 ρθρο 5

Τα µÛρη αναλαµβÀνουν την υποχρÛωση να εξετÀσουν απÞ
κοινου, µε αµοιβαÝα συναÝνεση, τισ τυχÞν τροποποιησεισ
που πρÛπει να επιφÛρουν σε οποιοδηποτε µÛροσ τησ
συµφωνÝασ, λαµβανοµÛνησ υπÞψη τησ αλλαγησ των συνθηκων, ιδÝωσ µετÀ την προσχωρηση τησ ΟυκρανÝασ στη
ΓΣ∆Ε. Η πρωτη εξÛταση θα πραγµατοποιηθεÝ τρÝα Ûτη
µετÀ την Ûναρξη ισχυοσ τησ συµφωνÝασ η Þταν γÝνει η
ΟυκρανÝα συµβαλλÞµενο µÛροσ τησ ΓΣ∆Ε, αν η ηµεροµηνÝα αυτη εÝναι προγενÛστερη.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ
Α
 ρθρο 6
Καθιερωνεται τακτικÞσ πολιτικÞσ διÀλογοσ µεταξυ των
µερων, τον οποÝο τα µÛρη προτÝθενται να αναπτυξουν και
να ενισχυσουν. Ο διÀλογοσ αυτÞσ συνοδευει και παγιωνει
την προσÛγγιση τησ ΚοινÞτητασ µε την ΟυκρανÝα, ενισχυει
τισ πολιτικÛσ και οικονοµικÛσ αλλαγÛσ που πραγµατοποιουνται στην εν λÞγω χωρα και συµβÀλλει στη δηµιουργÝα
νÛων µορφων συνεργασÝασ. Ο πολιτικÞσ διÀλογοσ:
— θα ενισχυσει τουσ δεσµουσ τησ ΟυκρανÝασ µε την ΚοινÞτητα, και µε τον τρÞπο αυτÞ, µε την κοινÞτητα των
δηµοκρατικων εθνων. Η οικονοµικη συγκλιση που θα
επιτευχθεÝ µε την παρουσα συµφωνÝα θα οδηγησει σε
εντατικÞτερεσ πολιτικÛσ σχÛσεισ,
— θα Ûχει ωσ αποτÛλεσµα αυξηµÛνη συγκλιση των θÛσεων
για διεθνη θÛµατα αµοιβαÝου ενδιαφÛροντοσ, και, µε
τον τρÞπο αυτÞ, θα αυξησει την ασφÀλεια και σταθερÞτητα,
— θα υποχρεωσει τα µÛρη να συνεργÀζονται για την
ενÝσχυση τησ σταθερÞτητασ και τησ ασφÀλειασ στην
Ευρωπη, την τηρηση των αρχων τησ δηµοκρατÝασ, το
σεβασµÞ και την προωθηση των δικαιωµÀτων του
ανθρωπου, και ιδÝωσ των δικαιωµÀτων των µειονοτητων¯ ενδεχοµÛνωσ, θα διενεργουνται διαβουλευσεισ για
τα σχετικÀ θÛµατα.

Α
 ρθρο 7
Πραγµατοποιουνται οι κατÀλληλεσ διαβουλευσεισ µεταξυ
των µερων σε ανωτατο πολιτικÞ επÝπεδο.

Σε υπουργικÞ επÝπεδο, ο πολιτικÞσ διÀλογοσ πραγµατοποιεÝται στο πλαÝσιο του ΣυµβουλÝου ΣυνεργασÝασ που συστηνεται µε το Àρθρο 85 και σε Àλλεσ περιστÀσεισ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ ΤρÞικασ τησ Îνωσησ, µε αµοιβαÝα
συµφωνÝα.
Α
 ρθρο 8
Τα µÛρη θεσπÝζουν περαιτÛρω διαδικασÝεσ και µηχανισµουσ για πολιτικÞ διÀλογο, µÛσω κατÀλληλων επαφων,
ανταλλαγων και διαβουλευσεων, ιδÝωσ υπÞ τισ ακÞλουθεσ
µορφÛσ:
— τακτικÛσ συνεδριÀσεισ σε επÝπεδο ανωτÛρων υπαλληλων
µεταξυ αντιπροσωπων τησ ΟυκρανÝασ και αντιπροσωπων τησ ΚοινÞτητασ,
— πληρησ αξιοποÝηση Þλων των διπλωµατικων οδων
µεταξυ των µερων, συµπεριλαµβανοµÛνων των κατÀλληλων διµερων και πολυµερων επαφων, Þπωσ των ΗνωµÛνων Εθνων, των συνÞδων τησ ∆ΑΣΕ, και Àλλων,
— τακτικη ανταλλαγη πληροφοριων για θÛµατα αµοιβαÝου
ενδιαφÛροντοσ σχετικÀ µε την πολιτικη συνεργασÝα
στην Ευρωπη,
— οποιοδηποτε Àλλο µÛσο το οποÝο µπορεÝ να συµβÀλει
στην παγÝωση και την ανÀπτυξη πολιτικου διαλÞγου.

Α
 ρθρο 9
Ο πολιτικÞσ διÀλογοσ σε κοινοβουλευτικÞ επÝπεδο πραγµατοποιεÝται στο πλαÝσιο τησ κοινοβουλευτικησ επιτροπησ
συνεργασÝασ που συστηνεται δυνÀµει του Àρθρου 90.
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ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Α
 ρθρο 10
1. Τα µÛρη παρÛχουν αµοιβαÝα µεταχεÝριση του µÀλλον
ευνοουµενου κρÀτουσ συµφωνα µε το Àρθρο I παρÀγραφοσ 1 τησ ΓΣ∆Ε.
2. Οι διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1 δεν εφαρµÞζονται
Þσον αφορÀ:
α) τα πλεονεκτηµατα που χορηγουνται µε σκοπÞ να
δηµιουργηθεÝ τελωνειακη Ûνωση η ζωνη ελευθÛρων
συναλλαγων η δυνÀµει τησ δηµιουργÝασ τÛτοιασ Ûνωσησ
η ζωνησ¯
β) τα πλεονεκτηµατα που χορηγουνται σε συγκεκριµÛνεσ
χωρεσ συµφωνα µε τη ΓΣ∆Ε και Àλλεσ διεθνεÝσ συµφωνÝεσ υπÛρ των αναπτυσσÞµενων χωρων¯

προσωρινη εισαγωγη εµπορευµÀτων, οι οποÝεσ εÝναι δεσµευτικÛσ και για τα δυο µÛρη, τα συµβαλλÞµενα µÛρη
χορηγουν αµοιβαÝα απαλλαγη απÞ επιβαρυνσεισ και δασµουσ εισαγωγησ επÝ προϊÞντων που εισÛρχονται προσωρινÀ, στισ περιπτωσεισ και συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ που
προβλÛπει οποιαδηποτε Àλλη σχετικη διεθνησ συµβαση
στην οποÝα Ûχουν προσχωρησει συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν
νοµοθεσÝεσ. ΛαµβÀνονται υπÞψη οι συνθηκεσ υπÞ τισ οποÝεσ το εν λÞγω συµβαλλÞµενο µÛροσ ανÛλαβε τισ δεσµευσεισ
που απορρÛουν απÞ µια τÛτοια συµβαση.

Α
 ρθρο 14

Α
 ρθρο 11

Τα εµπορευµατα καταγωγησ ΟυκρανÝασ και ΚοινÞτητασ,
αντÝστοιχα, εισÀγονται, αντÝστοιχα στην ΚοινÞτητα και την
ΟυκρανÝα χωρÝσ ποσοτικουσ περιορισµουσ, µε την επιφυλαξη των διατÀξεων των Àρθρων 18, 21 και 22 και του
παραρτηµατοσ II τησ παρουσασ συµφωνÝασ καθωσ και των
διατÀξεων των Àρθρων 77, 81, 244, 249 και 280 τησ πρÀξησ
προσχωρησησ τησ ΙσπανÝασ και τησ ΠορτογαλÝασ στην
ΚοινÞτητα.

1. Τα µÛρη συµφωνουν Þτι η αρχη τησ ελευθερÝασ διαµετακÞµισησ των εµπορευµÀτων εÝναι θεµελιωδησ προκειµÛνου να επιτευχθουν οι στÞχοι τησ παρουσασ συµφωνÝασ.

Α
 ρθρο 15

γ) τα πλεονεκτηµατα που χορηγουνται στισ Þµορεσ χωρεσ
µε σκοπÞ τη διευκÞλυνση του διασυνοριακου εµπορÝου.

Ùσον αφορÀ το θÛµα αυτÞ, κÀθε µÛροσ επιτρÛπει τη διαµετακÞµιση µÛσω του εδÀφουσ του χωρÝσ περιορισµουσ για
τα εµπορευµατα που κατÀγονται απÞ το τελωνειακÞ Ûδαφοσ η προορÝζονται για το τελωνειακÞ Ûδαφοσ του Àλλου
µÛρουσ.
2. Οι κανÞνεσ που περιγρÀφονται στο Àρθρο V παρÀγραφοι 2, 3, 4 και 5 τησ ΓΣ∆Ε εφαρµÞζονται µεταξυ των
δυο µÛρων.
3. Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου δεν θÝγουν τισ
τυχÞν ειδικÛσ διατÀξεισ που αφορουν ειδικουσ τοµεÝσ, ιδÝωσ
τον τοµÛα των µεταφορων, η συγκεκριµÛνα προϊÞντα, που
συµφωνουνται µεταξυ των µερων.
Α
 ρθρο 12
Οι διατÀξεισ του Àρθρου 10 παρÀγραφοσ 1 και του Àρθρου 11 παρÀγραφοσ 2 δεν εφαρµÞζονται κατÀ τη διÀρκεια µεταβατικησ περιÞδου που θα ληξει στισ 31 ∆εκεµβρÝου 1998 η τη στιγµη τησ προσχωρησησ τησ ΟυκρανÝασ
στη ΓΣ∆Ε, ανÀλογα µε το ποια ηµεροµηνÝα εÝναι προγενÛστερη, Þσον αφορÀ τα πλεονεκτηµατα που καθορÝζονται
στο παρÀρτηµα I τα οποÝα χορηγουνται απÞ την ΟυκρανÝα
στα Àλλα ΑνεξÀρτητα ΚρÀτη, απÞ την ηµÛρα που προηγεÝται τησ ηµεροµηνÝασ Ûναρξησ ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ.
Α
 ρθρο 13
Με την επιφυλαξη των δικαιωµÀτων και υποχρεωσεων που
απορρÛουν απÞ τισ διεθνεÝσ συµβÀσεισ σχετικÀ µε την

1. Τα προϊÞντα του εδÀφουσ του ενÞσ µÛρουσ που εισÀγονται στο Ûδαφοσ του Àλλου µÛρουσ δεν υπÞκεινται,
Àµεσα η Ûµµεσα, σε εσωτερικουσ φÞρουσ η Àλλεσ εσωτερικÛσ επιβαρυνσεισ κÀθε εÝδουσ, που υπερβαÝνουν τουσ
φÞρουσ η τισ εσωτερικÛσ επιβαρυνσεισ που εφαρµÞζονται,
Àµεσα η Ûµµεσα, στα οµοειδη εγχωρια προϊÞντα.
2. ΕξÀλλου, στα προϊÞντα αυτÀ χορηγεÝται Þχι λιγÞτερο
ευνοϊκÞ καθεστωσ απÞ εκεÝνο που χορηγεÝται στα οµοειδη
προϊÞντα εθνικησ καταγωγησ, συµφωνα µε Þλουσ τουσ
νÞµουσ, τουσ κανονισµουσ και τισ απαιτησεισ για την πωληση τουσ στην εσωτερικη αγορÀ, την προσφορÀ προσ πωληση, την αγορÀ, τη µεταφορÀ, τη διανοµη η τη χρησιµοποÝηση. Οι διατÀξεισ τησ παρουσασ παραγρÀφου δεν θÝγουν
την επιβολη διαφÞρων επιβαρυνσεων εσωτερικων µεταφορων που βασÝζονται αποκλειστικÀ στην οικονοµικη δραστηριÞτητα των µÛσων µεταφορÀσ και Þχι στην εθνικÞτητα
του προϊÞντοσ.

Α
 ρθρο 16
Τα ακÞλουθα Àρθρα τησ ΓΣ∆Ε εφαρµÞζονται τηρουµÛνων
των αναλογιων µεταξυ των δυο µερων:
1. Àρθρο VII, παρÀγραφοι 1, 2, 3, 4α, 4β, 4δ, 5,
2. Àρθρο VIII,
3. Àρθρο IX,
4. Àρθρο X.
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Α
 ρθρο 17
Οι εµπορευµατικÛσ συναλλαγÛσ µεταξυ των µερων γÝνονται
σε τιµÛσ τησ αγορÀσ.

19.2.98

µÛρη για τα πραγµατικÀ περιστατικÀ και εκτιµησεισ βÀσει
των οποÝων πρÛπει να ληφθεÝ η οριστικη απÞφαση. Πριν
επιβληθουν οριστικοÝ δασµοÝ αντιντÀµπινγκ η αντισταθµιστικοÝ δασµοÝ, κÀθε µÛροσ καταβÀλλει κÀθε προσπÀθεια
για την επÝλυση του προβληµατοσ µε εποικοδοµητικÞ τρÞπο.

Α
 ρθρο 18
1. Σε περÝπτωση που Ûνα προϊÞν εισÀγεται στο Ûδαφοσ
ενÞσ των µερων σε αυξηµÛνεσ ποσÞτητεσ και µε Þρουσ που
προκαλουν η απειλουν να προκαλÛσουν σοβαρη ζηµÝα
στουσ εθνικουσ παραγωγουσ οµοειδων η Àµεσα ανταγωνιστικων προϊÞντων, η ΚοινÞτητα η η ΟυκρανÝα, ανÀλογα µε
το ποια εÝναι η ενδιαφερÞµενη, µπορεÝ να λαµβÀνει τα
κατÀλληλα µÛτρα συµφωνα µε τισ ακÞλουθεσ διαδικασÝεσ
και προυMποθÛσεισ.
2. Πριν ληφθεÝ οποιοδηποτε µÛτρο, η µÞλισ αυτÞ εÝναι
δυνατÞ, στην περÝπτωση εφαρµογησ τησ παραγρÀφου 4, η
ΚοινÞτητα η η ΟυκρανÝα, ανÀλογα µε το ποια εÝναι η
ενδιαφερÞµενη, παρÛχει στην επιτροπη συνεργασÝασ Þλεσ
τισ πληροφορÝεσ που µπορουν να συµβÀλουν στην εξευρεση λυσησ αποδεκτησ και απÞ τα δυο µÛρη.
3. Αν, στο τÛλοσ των διαβουλευσεων, τα µÛρη δεν καταληξουν σε συµφωνÝα εντÞσ τριÀντα ηµερων απÞ την ηµεροµηνÝα που υποβληθηκε το ζητηµα στην επιτροπη συνεργασÝασ, Þσον αφορÀ τα µÛτρα που εÝναι απαραÝτητα για την
αντιµετωπιση τησ κατÀστασησ, το µÛροσ που ζητησε να
γÝνουν διαβουλευσεισ εÝναι ελευθερο να περιορÝσει τισ εισαγωγÛσ των εν λÞγω προϊÞντων στο βαθµÞ και για το
χρονικÞ διÀστηµα που εÝναι απαραÝτητα για την πρÞληψη
η την εξÀλειψη τησ ζηµÝασ, η να λÀβει Àλλα κατÀλληλα
µÛτρα.
4. Σε κρÝσιµεσ περιπτωσεισ, κατÀ τισ οποÝεσ οποιαδηποτε
καθυστÛρηση θα προκαλουσε ζηµÝεσ που θα ηταν δυσκολο
να αποκατασταθουν, τα µÛρη µπορουν να λÀβουν µÛτρα
πριν απÞ την Ûναρξη των διαβουλευσεων, υπÞ την προυMπÞθεση να διεξαχθουν διαβουλευσεισ αµÛσωσ µετÀ τη ληψη
των µÛτρων αυτων.
5. ΚατÀ την επιλογη των µÛτρων που λαµβÀνονται δυνÀµει του παρÞντοσ Àρθρου, τα µÛρη δÝνουν προτεραιÞτητα
σε εκεÝνα τα µÛτρα που προκαλουν την ελÀχιστη δυνατη
διαταραχη στην επÝτευξη των στÞχων τησ παρουσασ
συµφωνÝασ.

Α
 ρθρο 19
ΚαµÝα διÀταξη του παρÞντοσ τÝτλου, και ειδικÞτερα του
Àρθρου 18, δεν θÝγει ουτε επηρεÀζει τη ληψη, απÞ Ûνα
µÛροσ, µÛτρων αντιντÀµπινγκ η αντισταθµιστικων µÛτρων
συµφωνα µε το Àρθρο VI τησ ΓΣ∆Ε, τη συµφωνÝα για την
ερµηνεÝα και εφαρµογη των Àρθρων VI, XVI και XXIII
τησ ΓΣ∆Ε η τη σχετικη εσωτερικη νοµοθεσÝα.
Ùσον αφορÀ τισ Ûρευνεσ αντιντÀµπινγκ η τισ Ûρευνεσ για
τισ επιδοτησεισ, κÀθε µÛροσ συµφωνεÝ να εξετÀσει τα αιτηµατα του Àλλου µÛρουσ η να ενηµερωσει τα ενδιαφερÞµενα

Α
 ρθρο 20
Η παρουσα συµφωνÝα δεν αντιτÝθεται στισ απαγορευσεισ η
τουσ περιορισµουσ εισαγωγων, εξαγωγων η διαµετακοµÝσεων που επιβÀλλουν λÞγοι δηµÞσιασ ηθικησ, δηµÞσιασ τÀξεωσ, δηµÞσιασ ασφÀλειασ, προστασÝασ τησ υγεÝασ και τησ
ζωησ των ανθρωπων και των ζωων η προφυλÀξεωσ των
φυτων, προστασÝασ των φυσικων πÞρων, των εθνικων
θησαυρων που Ûχουν καλλιτεχνικη, ιστορικη η αρχαιολογικη αξÝα η προστασÝασ τησ πνευµατικησ, βιοµηχανικησ και
εµπορικησ ιδιοκτησÝασ, ουτε στουσ κανÞνεσ που αφορουν
το χρυσÞ και τον Àργυρο. Οι απαγορευσεισ η οι περιορισµοÝ αυτοÝ δεν δυνανται πÀντωσ να αποτελουν ουτε µÛσο
αυθαÝρετων διακρÝσεων ουτε συγκαλυµµÛνο περιορισµÞ
στο εµπÞριο µεταξυ των µερων.

Α
 ρθρο 21
Ο παρων τÝτλοσ δεν εφαρµÞζεται στο εµπÞριο κλωστουMφαντουργικων προϊÞντων που υπÀγονται στα κεφÀλαια 50
Ûωσ 63 τησ συνδυασµÛνησ ονοµατολογÝασ. Το εµπÞριο
αυτων των προϊÞντων διÛπεται απÞ χωριστη συµφωνÝα που
µονογραφηθηκε στισ 5 Μαιου 1993 και εφαρµÞζεται προσωρινÀ απÞ την 1η ΙανουαρÝου 1993.

Α
 ρθρο 22
1. Το εµπÞριο των προϊÞντων που καλυπτει η συνθηκη
για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Íνθρακα και
ΧÀλυβα διÛπεται απÞ τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ τÝτλου,
εξαιρουµÛνου του Àρθρου 14 και, τη στιγµη Ûναρξησ ισχυοσ
τησ, απÞ τισ διατÀξεισ συµφωνÝασ για τισ ποσοτικÛσ ρυθµÝσεισ σχετικÀ µε το εµπÞριο προϊÞντων χÀλυβα ΕΚΑΧ.
2. ∆ηµιουργηθηκε οµÀδα επαφων για θÛµατα Àνθρακα
και χÀλυβα, που αποτελεÝται, αφενÞσ, απÞ αντιπροσωπουσ
τησ ΚοινÞτητασ και, αφετÛρου, απÞ αντιπροσωπουσ τησ
ΟυκρανÝασ.
Στο πλαÝσιο τησ οµÀδα επαφων διενεργουνται τακτικÛσ
ανταλλαγÛσ πληροφοριων για Þλα τα θÛµατα σιδηρου και
χÀλυβα που ενδιαφÛρουν τα µÛρη.

Α
 ρθρο 23
Για το εµπÞριο πυρηνικων υλικων εφαρµÞζονται οι διατÀξεισ ειδικησ συµφωνÝασ που θα συναφθεÝ µεταξυ τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Ατοµικησ ΕνÛργειασ και τησ ΟυκρανÝασ.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α
 ρθρο 24
1. Με την επιφυλαξη των νÞµων, των Þρων και διαδικασιων που ισχυουν σε κÀθε κρÀτοσ µÛλοσ, η ΚοινÞτητα και
τα κρÀτη µÛλη καταβÀλλουν κÀθε προσπÀθεια για να
εξασφαλÝσουν Þτι δεν επιβÀλλεται καµÝα διÀκριση λÞγω
ιθαγÛνειασ στη µεταχεÝριση των εργαζοµÛνων, που Ûχουν
ουκρανικη υπηκοÞτητα και απαχολουνται νοµÝµωσ στο
Ûδαφοσ ενÞσ κρÀτουσ µÛλουσ, Þσον αφορÀ τουσ Þρουσ
εργασÝασ, τισ αποδοχÛσ η τισ απολυσεισ, σε συγκριση µε
τουσ υπηκÞουσ αυτου του κρÀτοσ µÛλουσ.
2. Με την επιφυλαξη των νÞµων, των Þρων και διαδικασιων που ισχυουν στην ΟυκρανÝα, η ΟυκρανÝα καταβÀλλει
κÀθε προσπÀθεια για να εξασφαλÝσει Þτι δεν επιβÀλλεται
καµÝα διÀκριση λÞγω ιθαγÛνειασ στη µεταχεÝριση των
εργαζοµÛνων που εÝναι υπηκοοι ενÞσ κρÀτουσ µÛλουσ και
απασχολουνται νοµÝµωσ στο ÛδαφÞσ τησ, Þσον αφορÀ τουσ
Þρουσ εργασÝασ, τισ αποδοχÛσ η τισ απολυσεισ, σε συγκριση
µε τουσ υπηκÞουσ τησ.

Α
 ρθρο 25
ΣυντονισµÞσ τησ κοινωνικησ ασφÀλισησ

που απαιτουνται για να παρασχεθεÝ στουσ εργαζοµÛνουσ
που εÝναι υπηκοοι κρÀτουσ µÛλουσ και απασχολουνται
νοµÝµωσ στην ΟυκρανÝα, παρÞµοια µεταχεÝριση µε αυτην
που ορÝζεται στην παρÀγραφο 1 δευτερη περÝπτωση.
Α
 ρθρο 26
Τα µÛτρα που λαµβÀνονται συµφωνα µε το Àρθρο 25 δεν
επηρεÀζουν τα δικαιωµατα η τισ υποχρεωσεισ που απορρÛουν απÞ τισ διµερεÝσ συµφωνÝεσ µεταξυ τησ ΟυκρανÝασ και
των κρατων µελων, εÀν οι συµφωνÝεσ αυτÛσ προβλÛπουν
ευνοϊκÞτερη µεταχεÝριση των υπηκÞων τησ ΟυκρανÝασ η
των κρατων µελων.
Α
 ρθρο 27
Το συµβουλιο συνεργασÝασ θα εξετÀσει τον τρÞπο απÞ
κοινου διενÛργειασ ελÛγχου τησ παρÀνοµησ µετανÀστευσησ,
λαµβανοµÛνησ υπÞψη τησ αρχησ και τησ πρακτικησ τησ
επανεισδοχησ.
Α
 ρθρο 28
Το συµβουλιο συνεργασÝασ εξετÀζει τισ βελτιωσεισ που
µπορουν να επÛλθουν στουσ Þρουσ εργασÝασ για τουσ
επιχειρηµατÝεσ συµφωνα µε τισ διεθνεÝσ υποχρεωσεισ των
µερων, συµπεριλαµβανοµÛνων εκεÝνων που περιÛχει το
Ûγγραφο τησ ∆ιÀσκεψησ ∆ΑΣΕ τησ ΒÞννησ.

Τα µÛρη συνÀπτουν συµφωνÝεσ µε σκοπÞ:
1. να υιοθετησουν, µε την επιφυλαξη των Þρων και προυMποθÛσεων που ισχυουν σε κÀθε κρÀτοσ µÛλοσ, τισ διατÀξεισ που απαιτουνται για το συντονισµÞ των συστηµÀτων κοινωνικησ ασφÀλισησ για τουσ εργαζοµÛνουσ που
Ûχουν ουκρανικη υπηκοÞτητα και απασχολουνται νοµÝµωσ στο Ûδαφοσ κρÀτουσ µÛλουσ. Οι διατÀξεισ αυτÛσ
διασφαλÝζουν ιδÝωσ Þτι:
— Þλεσ οι περÝοδοι ασφÀλισησ, απασχÞλησησ η διαµονησ που συµπληρωνουν οι εν λÞγω εργαζÞµενοι στα
διÀφορα κρÀτη µÛλη προστÝθενται για λÞγουσ
συνταξιοδÞτησησ γηρατοσ, αναπηρÝασ και θανÀτου
και για την ιατρικη περÝθαλψη που προβλÛπεται για
τουσ εργαζοµÛνουσ,

Α
 ρθρο 29
Το συµβουλιο συνεργασÝασ διατυπωνει συστÀσεισ για την
εφαρµογη των Àρθρων 24, 27 και 28.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α
 ρθρο 30

— οι συντÀξεισ γηρατοσ, θανÀτου, αναπηρÝασ, εργατικου ατυχηµατοσ η επαγγελµατικησ ασθÛνειασ, µε
εξαÝρεση των µη ανταποδοτικων εισφορων, µεταφÛρονται ελευθερα µε τουσ συντελεστÛσ που ισχυουν
δυνÀµει τησ νοµοθεσÝασ του κρÀτουσ µÛλουσ η των
κρατων µελων που τα οφεÝλουν,

1. α) Συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν νοµοθεσÝεσ και κανονισµουσ, η ΚοινÞτητα και τα κρÀτη µÛλη χορηγουν για
την εγκατÀσταση ουκρανικων εταιρειων στο ÛδαφÞσ
τουσ µεταχεÝριση Þχι λιγÞτερο ευνοϊκη απÞ αυτην
που παρÛχουν στισ εταιρεÝεσ των τρÝτων χωρων.

2. να υιοθετησουν, µε την επιφυλαξη των Þρων και
προυMποθÛσεων που ισχυουν στην ΟυκρανÝα, τισ διατÀξεισ

β) ΧωρÝσ να θÝγονται οι επιφυλÀξεισ του παραρτηµατοσ IV, συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν νοµοθεσÝεσ και
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κανονισµουσ, η ΚοινÞτητα και τα κρÀτη µÛλη τησ
παρÛχουν για τισ δραστηριÞτητεσ των θυγατρικων
των ουκρανικων εταιρειων που εÝναι εγκατεστηµÛνεσ
στα εδÀφη τουσ µεταχεÝριση Þχι λιγÞτερο ευνοϊκη,
για τισ δραστηριÞτητÛσ τουσ, απÞ αυτην που χορηγουν στισ κοινοτικÛσ εταιρεÝεσ.
γ) Συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν νοµοθεσÝεσ και κανονισµουσ, η ΚοινÞτητα και τα κρÀτη µÛλη τησ χορηγουν
για τισ δραστηριÞτητεσ των υποκαταστηµÀτων των
ουκρανικων εταιρειων που εÝναι εγκατεστηµÛνα στα
εδÀφη τουσ µεταχεÝριση Þχι λιγÞτερο ευνοϊκη απÞ
αυτην που παρÛχουν στα υποκαταστηµατα των εταιρειων των τρÝτων χωρων.
2. α) ΧωρÝσ να θÝγονται οι επιφυλÀξεισ του παραρτηµατοσ IV, συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν νοµοθεσÝεσ και
τουσ κανονισµουσ τησ, η ΟυκρανÝα χορηγεÝ, για την
εγκατÀσταση των κοινοτικων εταιρειων στο ÛδαφÞσ
τησ, µεταχεÝριση Þχι λιγÞτερο ευνοϊκη απÞ αυτην
που χορηγεÝται στισ εταιρεÝεσ τησ η τισ εταιρεÝεσ των
τρÝτων χωρων, ανÀλογα µε το ποια εÝναι η ευνοϊκÞτερη.
β) Συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν νοµοθεσÝεσ και τουσ
κανονισµουσ τησ, η ΟυκρανÝα χορηγεÝ στισ θυγατρικÛσ και τα υποκαταστηµατα των κοινοτικων εταιρειων, που εÝναι εγκατεστηµÛνα στο ÛδαφÞσ τησ, µεταχεÝριση Þχι λιγÞτερο ευνοϊκη, για τισ δραστηριÞτητÛσ
τουσ, απÞ αυτην που χορηγεÝται στισ εταιρεÝεσ η τα
υποκαταστηµατÀ τησ αντÝστοιχα, η στισ εταιρεÝεσ η
τα υποκαταστηµατα των τρÝτων χωρων, ανÀλογα µε
το ποια εÝναι η ευνοϊκÞτερη.
3. Οι διατÀξεισ των παραγρÀφων 1 και 2 δεν µπορουν
να χρησιµοποιηθουν για την καταστρατηγηση τησ νοµοθεσÝασ και των κανονισµων ενÞσ µÛρουσ που ισχυουν για την
πρÞσβαση σε ειδικουσ τοµεÝσ η δραστηριÞτητεσ απÞ τισ
θυγατρικÛσ εταιρεÝεσ των εταιρειων του Àλλου µÛρουσ που
Ûχουν εγκατασταθεÝ στο Ûδαφοσ του πρωτου.
Επωφελουνται τησ µεταχεÝρισησ που αναφÛρεται στισ
παραγρÀφουσ 1 και 2 οι εταιρεÝεσ που εÝναι εγκατεστηµÛνεσ στην ΚοινÞτητα και την ΟυκρανÝα, αντÝστοιχα, την
ηµεροµηνÝα Ûναρξησ ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, και
οι εταιρεÝεσ που εγκαθÝστανται µετÀ την ηµεροµηνÝα αυτη
αµÛσωσ µετÀ την εγκατÀσταση τουσ.

Α
 ρθρο 31
1. Με την επιφυλαξη των διατÀξεων του Àρθρου 104, οι
διατÀξεισ του Àρθρου 30 δεν ισχυουν για τισ αεροπορικÛσ
µεταφορÛσ, τισ εσωτερικÛσ πλωτÛσ µεταφορÛσ και τισ
θαλÀσσιεσ µεταφορÛσ.
2. ΩστÞσο, για τισ δραστηριÞτητεσ που αναλαµβÀνονται
απÞ τισ ναυτιλιακÛσ εταιρεÝεσ για την παροχη υπηρεσιων
διεθνων θαλÀσσιων µεταφορων, συµπεριλαµβανοµÛνων
των δραστηριοτητων συνδυασµÛνων µεταφορων που περιλαµβÀνουν θαλÀσσια διαδροµη, κÀθε µÛροσ επιτρÛπει στισ
εταιρεÝεσ του Àλλου µÛρουσ να αναπτυσσει εµπορικÛσ
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δραστηριÞτητεσ στο ÛδαφÞσ του υπÞ µορφη θυγατρικων
εταιρειων η υποκαταστηµÀτων εφαρµÞζοντασ, για την
εγκατÀσταση και τη λειτουργÝα, προυMποθÛσεισ Þχι λιγÞτερο
ευνοϊκÛσ απÞ εκεÝνεσ που χορηγουνται στισ εταιρεÝεσ του η
στισ θυγατρικÛσ η τα υποκαταστηµατα των εταιρειων των
τρÝτων χωρων, εÀν αυτÛσ εÝναι ευνοϊκÞτερεσ.
Οι δραστηριÞτητεσ αυτÛσ περιλαµβÀνουν, µεταξυ Àλλων:
α) την εµπορÝα και τισ πωλησεισ υπηρεσιων θαλÀσσιων
µεταφορων και συναφων υπηρεσιων µε Àµεση επαφη
µε τουσ πελÀτεσ, απÞ την προσφορÀ τησ τιµησ µÛχρι
την κατÀρτιση του τιµολογÝου, Þταν τισ υπηρεσÝεσ
αυτÛσ εκτελουν η προσφÛρουν ο Ýδιοσ ο φορÛασ παροχησ υπηρεσιων η οι φορεÝσ παροχησ υπηρεσιων µε τουσ
οποÝουσ ο πωλητησ υπηρεσιων Ûχει συνÀψει µÞνιµεσ
εµπορικÛσ συµφωνÝεσ¯
β) την αγορÀ και χρησιµοποÝηση για λογαριασµÞ τουσ η
για λογαριασµÞ των πελατων τουσ (και τη µεταπωληση
στουσ τελευταÝουσ) κÀθε υπηρεσÝασ µεταφορων η
συναφουσ υπηρεσÝασ, συµπεριλαµβανοµÛνων των υπηρεσιων εσωτερικων µεταφορων µε οποιοδηποτε µÛσο,
ιδÝωσ των εσωτερικων πλωτων µεταφορων, των οδικων
και σιδηροδροµικων µεταφορων, που απαιτουνται για
την παροχη ολοκληρωµÛνησ υπηρεσÝασ¯
γ) την προετοιµασÝα των εγγρÀφων µεταφορων, των
τελωνειακων εγγρÀφων η Àλλων εγγρÀφων σχετικων µε
την καταγωγη και το χαρακτηρα των µεταφερÞµενων
εµπορευµÀτων¯
δ) την παροχη εµπορικων πληροφοριων µε κÀθε µÛσο,
περιλαµβανοµÛνων των µηχανογραφικων συστηµÀτων
πληροφοριων και τησ ηλεκτρονικησ µεταβÝβασησ δεδοµÛνων (µε την επιφυλαξη των περιορισµων, που δεν
εισÀγουν διακριτικη µεταχεÝριση, στον τοµÛα των τηλεπικοινωνιων)¯
ε) τισ εµπορικÛσ ρυθµÝσεισ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ
συµµετοχησ στο µετοχικÞ κεφÀλαιο τησ εταιρεÝασ και
του διορισµου του τοπικου προσωπικου (η, στην
περÝπτωση αλλοδαπου προσωπικου, µε την επιφυλαξη
των κατÀλληλων διατÀξεων τησ παρουσασ συµφωνÝασ),
µε οποιαδηποτε τοπικη ναυτιλιακη εταιρεÝα¯
στ) τισ πρÀξεισ που πραγµατοποιουνται για λογαριασµÞ
των εταιρειων, την οργÀνωση τησ στÀθµευσησ του πλοÝου η, ενδεχοµÛνωσ, την ανÀληψη του φορτÝου.

Α
 ρθρο 32
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ:
α) ωσ «κοινοτικη εταιρεÝα» η «ουκρανικη εταιρεÝα», αντÝστοιχα, νοεÝται µια εταιρεÝα που συστηνεται συµφωνα
µε τη νοµοθεσÝα κρÀτουσ µÛλουσ η τησ ΟυκρανÝασ,
αντÝστοιχα, και Ûχει την Ûδρα τησ η την κεντρικη τησ
διοÝκηση η την κυρια εγκατÀσταση τησ στο Ûδαφοσ τησ
ΚοινÞτητασ η τησ ΟυκρανÝασ, αντÝστοιχα. ΩστÞσο, αν
η εταιρεÝα που Ûχει συσταθεÝ συµφωνα µε τη νοµοθεσÝα
κρÀτουσ µÛλουσ η τησ ΟυκρανÝασ, Ûχει µÞνο την καταστατικη τησ Ûδρα στο Ûδαφοσ τησ ΚοινÞτητασ η τησ
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ΟυκρανÝασ, αντÝστοιχα, θεωρεÝται κοινοτικη η ουκρανικη εταιρεÝα, αντÝστοιχα, αν οι δραστηριÞτητÛσ τησ διατηρουν συνεχεÝσ και πραγµατικουσ δεσµουσ µε την
οικονοµÝα ενÞσ απÞ τα κρÀτη µÛλη η τησ ΟυκρανÝασ,
αντÝστοιχα¯
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2. ΚαµÝα διÀταξη τησ συµφωνÝασ δεν χρησιµοποιεÝται
για να ζητηθεÝ απÞ Ûνα µÛροσ να κοινολογησει πληροφορÝεσ που αφορουν τισ υποθÛσεισ και τη λογιστικη των επιµÛρουσ πελατων η πληροφορÝεσ εµπιστευτικου χαρακτηρα η
αποκλειστικησ εκµετÀλλευσησ που βρÝσκονται στην κατοχη
των δηµÞσιων οργανισµων.

β) ωσ «θυγατρικη» µιασ εταιρεÝασ νοεÝται µια εταιρεÝα επÝ
τησ οποÝασ η πρωτη ασκεÝ ουσιαστικÞ Ûλεγχο¯
γ) ωσ «υποκατÀστηµα» εταιρεÝασ νοεÝται επιχειρηµατικη
Ûδρα χωρÝσ Ýδια νοµικη προσωπικÞτητα, µε εξωτερικÀ
στοιχεÝα µονιµÞτητασ, Þπωσ η επÛκταση µητρικησ εταιρεÝασ, που διαθÛτει διευθυνον προσωπικÞ και τον υλικÞ εξοπλισµÞ που εÝναι απαραÝτητοσ για τη διαπραγµÀτευση µε τρÝτουσ Ûτσι ωστε, αν και αυτοÝ γνωρÝζουν
Þτι θα υπÀρχει, αν χρειαστεÝ, νοµικη συνδεση µε τη
µητρικη εταιρεÝα που εδρευει σε Àλλη χωρα, δεν οφεÝλουν να συναλλÀσσονται απευθεÝασ µε την εν λÞγω
µητρικη εταιρεÝα, αλλÀ µπορουν να συναλλÀσσονται µε
την επιχειρηµατικη Ûδρα που αποτελεÝ την επÛκταση
τησ µητρικησ εταιρεÝασ¯
δ) ωσ «εγκατÀσταση» νοεÝται το δικαÝωµα των κοινοτικων
η ουκρανικων εταιρειων, κατÀ την Ûννοια του στοιχεÝου α) να αναλαµβÀνουν οικονοµικÛσ δραστηριÞτητεσ
µε τη συσταση θυγατρικων εταιρειων και υποκαταστηµÀτων στην ΟυκρανÝα η την ΚοινÞτητα¯
ε) ωσ «λειτουργÝα» νοεÝται η Àσκηση οικονοµικων δραστηριοτητων¯
στ) ωσ «οικονοµικÛσ δραστηριÞητεσ» νοουνται οι δραστηριÞτητεσ βιοµηχανικου, εµπορικου η επαγγελµατικου
χαρακτηρα¯
ζ) Þσον αφορÀ τισ διεθνεÝσ θαλÀσσιεσ µεταφορÛσ, συµπεριλαµβανοµÛνων των δραστηριοτητων συνδυασµÛνων
µεταφορων που περιλαµβÀνουν θαλÀσσια διαδροµη, οι
υπηκοοι των κρατων µελων η τησ ΟυκρανÝασ, που εÝναι
εγκατεστηµÛνοι εκτÞσ τησ ΚοινÞτητασ η τησ ΟυκρανÝασ, αντÝστοιχα, και οι ναυτιλιακÛσ εταιρεÝεσ που εÝναι
εγκατεστηµÛνεσ εκτÞσ τησ ΚοινÞτητασ η τησ ΟυκρανÝασ
και που ελÛγχονται απÞ υπηκÞουσ κρÀτουσ µÛλουσ η
τησ ΟυκρανÝασ, αντÝστοιχα, υπÀγονται επÝσησ στισ διατÀξεισ του παρÞντοσ κεφαλαÝου και του κεφαλαÝου III,
αν τα σκÀφη τουσ εÝναι νηολογηµÛνα σε αυτÞ το
κρÀτοσ µÛλοσ η στην ΟυκρανÝα, αντÝστοιχα, συµφωνα
µε τισ κατ’ ιδÝαν νοµοθεσÝεσ.

Α
 ρθρο 33
1. ΠαρÀ τισ Àλλεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµφωνÝασ,
κÀθε µÛροσ µπορεÝ να λαµβÀνει µÛτρα για να διασφαλÝσει
ιδÝωσ την προστασÝα των επενδυτων, των καταθετων, των
ασφαλισµÛνων η των προσωπων στα οποÝα ο φορÛασ
παροχησ υπηρεσιων οφεÝλει καταπιστευµατικÞ δικαÝωµα, η
για να εξασφαλÝσει την ακεραιÞτητα και σταθερÞτητα του
χρηµατοπιστωτικου συστηµατοσ. Ùταν τα µÛτρα αυτÀ δεν
εÝναι συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ συµφωνÝασ,
δεν µπορουν να χρησιµοποιηθουν απÞ τα µÛρη για να
αποφευχθουν οι υποχρεωσεισ που προβλÛπονται απÞ την
παρουσα συµφωνÝα.

Α
 ρθρο 34
Οι διατÀξεισ τησ παρουσασ συµφωνÝασ δεν θÝγουν την
εφαρµογη, εκ µÛρουσ ενÞσ απÞ τα µÛρη, οιουδηποτε µÛτρου
το οποÝο εÝναι αναγκαÝο προκειµÛνου να αποφευγεται η
καταστρατηγηση µÛτρων που εφαρµÞζει Þσον αφορÀ την
πρÞσβαση τρÝτησ χωρασ στην αγορÀ του, βÀσει των διατÀξεων τησ παρουσασ συµφωνÝασ.

Α
 ρθρο 35
1. ΠαρÀ τισ διατÀξεισ του κεφαλαÝου I, µια κοινοτικη η
ουκρανικη εταιρεÝα που εÝναι εγκατεστηµÛνη στο Ûδαφοσ
τησ ΟυκρανÝασ η τησ ΚοινÞτητασ, αντÝστοιχα, Ûχει δικαÝωµα να απασχολεÝ η να επιτρÛπει σε µια απÞ τισ θυγατρικÛσ
τησ εταιρεÝεσ η τα υποκαταστηµατÀ τησ να απασχολουν,
συµφωνα µε την ισχυουσα νοµοθεσÝα τησ χωρασ που φιλοξενεÝ την εγκατÀσταση, στο Ûδαφοσ τησ ΟυκρανÝασ και τησ
ΚοινÞτητασ, αντÝστοιχα, υπαλληλουσ που εÝναι υπηκοοι
των κρατων µελων τησ ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ,
αντÝστοιχα, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι οι υπÀλληλοι αυτοÝ
αποτελουν βασικÞ προσωπικÞ, κατÀ την Ûννοια τησ παραγρÀφου 2, και Þτι απασχολουνται αποκλειστικÀ απÞ εταιρεÝεσ, θυγατρικÛσ εταιρεÝεσ η υποκαταστηµατα. Οι Àδειεσ
παραµονησ και εργασÝασ των εν λÞγω υπαλληλων καλυπτουν µÞνο την περÝοδο τησ απασχÞλησησ.
2. Το βασικÞ προσωπικÞ των προαναφερÞµενων εταιρειων, εφεξησ καλουµÛνων «οργανισµων», αποτελεÝται απÞ
«Àτοµα που Ûχουν αποσπασθεÝ ενδοεπιχειρησιακωσ» κατÀ
την Ûννοια του στοιχεÝου γ) στισ ακÞλουθεσ κατηγορÝεσ,
υπÞ την προυMπÞθεση Þτι ο οργανισµÞσ εÝναι νοµικÞ πρÞσωπο και Þτι τα εν λÞγω Àτοµα Ûχουν απασχοληθεÝ απÞ
αυτÞν η υπηρξαν εταÝροι αυτου του οργανισµου (Þχι ωσ
µÛτοχοι µε πλειοψηφÝα) για Ûνα τουλÀχιστον Ûτοσ πριν απÞ
τη µεταφορÀ αυτη:
α) ανωτεροι υπÀλληλοι οργανισµου, οι οποÝοι, κατÀ κυριο
λÞγο, ασκουν διευθυντικÀ καθηκοντα στον οργανισµÞ
και εποπτευονται η λαµβÀνουν οδηγÝεσ κυρÝωσ απÞ το
διοικητικÞ συµβουλιο η απÞ τουσ µετÞχουσ τησ επιχεÝρισησ η τουσ οµολÞγουσ τουσ¯ στα καθηκοντα συµπεριλαµβÀνονται:
— η διευθυνση τησ εγκατÀστασησ η τµηµατοσ η υπηρεσÝασ τησ εγκατÀστασησ,
— η επÝβλεψη και ο Ûλεγχοσ τησ εργασÝασ Àλλων υπαλληλων οι οποÝοι Ûχουν εποπτικÛσ, διοικητικÛσ η
τεχνικÛσ αρµοδιÞτητεσ,
— η αρµοδιÞτητα να προσλαµβÀνουν και να απολυουν η να προτεÝνουν την πρÞσληψη η την
απÞλυση προσωπικου, η να προβαÝνουν σε Àλλεσ
ενÛργειεσ που αφορουν το προσωπικÞ¯
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β) πρÞσωπα που απασχολουνται σε οργανισµÞ και που
διαθÛτουν σπÀνιεσ γνωσεισ που εÝναι ουσιαστικησ
σηµασÝασ για τισ υπηρεσÝεσ τησ εγκατÀστασησ, τον
ερευνητικÞ εξοπλισµÞ, τισ τεχνικÛσ η τη διαχεÝριση τησ
εγκατÀστασησ. ΑπÞ την αξιολÞγηση των γνωσεων
αυτων µπορουν να προκυπτουν, πÛρα απÞ τισ γνωσεισ
που απαιτουνται ειδικÀ για την εγκατÀσταση, υψηλÀ
προσÞντα που αφορουν τυπο εργασÝασ η δραστηριÞτητασ που απαιτεÝ ειδικÛσ τεχνικÛσ γνωσεισ. Τα πρÞσωπα
αυτÀ µπορουν να εÝναι µÛλη αναγνωρισµÛνων επαγγελµÀτων¯
γ) ωσ «Àτοµο που Ûχει αποσπασθεÝ ενδοεπιχειρησιακωσ»
νοεÝται φυσικÞ πρÞσωπο που εργÀζεται σε οργανισµÞ
στο Ûδαφοσ ενÞσ απÞ τα µÛρη και Ûχει µεταφερθεÝ
προσωρινÀ, στο πλαÝσιο των οικονοµικων δραστηριοτητων, στο Ûδαφοσ του Àλλου µÛρουσ¯ ο εν λÞγω οργανισµÞσ πρÛπει να Ûχει την κυρια εγκατÀσταση του στο
Ûδαφοσ ενÞσ µÛρουσ και η µεταφορÀ πρÛπει να γÝνεται
σε εγκατÀσταση (υποκατÀστηµα, θυγατρικη εταιρεÝα)
του οργανισµου αυτου και να ασκεÝ πρÀγµατι παρÞµοιεσ οικονοµικÛσ δραστηριÞτητεσ στο Ûδαφοσ του
Àλλου µÛρουσ.

Α
 ρθρο 36
1. Τα µÛρη καταβÀλλουν κÀθε προσπÀθεια για να
αποφυγουν να λÀβουν µÛτρα η δρÀσεισ που καθιστουν τισ
συνθηκεσ εγκατÀστασησ και λειτουργÝασ των εταιρειων του
Àλλου µÛρουσ πιο περιοριστικÛσ απÞ την υπÀρχουσα
κατÀσταση την ηµÛρα που προηγεÝται τησ υπογραφησ τησ
συµφωνÝασ.
2. Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου δεν θÝγουν τισ
διατÀξεισ του Àρθρου 44: οι καταστÀσεισ που καλυπτονται
απÞ το εν λÞγω Àρθρο 44 διÛπονται αποκλειστικÀ απÞ τισ
διατÀξεισ του, αποκλειοµÛνησ κÀθε Àλλησ διÀταξησ.
3. Με πνευµα εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ και
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του Àρθρου 51, η κυβÛρνηση τησ
ΟυκρανÝασ πληροφορεÝ την ΚοινÞτητα για την πρÞθεση
τησ να καταθÛσει νÛουσ νÞµουσ η να θεσπÝσει νÛουσ κανονισµουσ που µπορουν να καταστησουν τισ συνθηκεσ για
την εγκατÀσταση η λειτουργÝα στην ΟυκρανÝα των θυγατρικων εταιρειων και υποκαταστηµÀτων των κοινοτικων
εταιρειων πιο περιοριστικÛσ σε σχÛση µε την υπÀρχουσα
κατÀσταση την ηµÛρα που προηγεÝται τησ υπογραφησ τησ
συµφωνÝασ. Η ΚοινÞτητα µπορεÝ να ζητησει απÞ την
ΟυκρανÝα να τησ διαβιβÀσει τα σχÛδια των εν λÞγω νÞµων
η κανονισµων και να αρχÝσει διαβουλευσεισ σχετικÀ µε τα
σχÛδια αυτÀ.
4. Ùταν η θÛσπιση στην ΟυκρανÝα νÛων νÞµων η κανονισµων καθιστÀ τισ συνθηκεσ για την εγκατÀσταση των
κοινοτικων εταιρειων στο ÛδαφÞσ τησ και για τισ δραστηριÞτητεσ των υποκαταστηµÀτων και των θυγατρικων εταιρειων των κοινοτικων εταιρειων που εÝναι εγκατεστηµÛνεσ
στην ΟυκρανÝα πιο περιοριστικÛσ σε σχÛση µε την υπÀρχουσα κατÀσταση την ηµÛρα υπογραφησ τησ συµφωνÝασ, οι
εν λÞγω νÞµοι και κανονισµοÝ δεν εφαρµÞζονται, κατÀ τα
τρÝα Ûτη µετÀ την Ûναρξη ισχυοσ τησ σχετικησ πρÀξησ, στισ
θυγατρικÛσ εταιρεÝεσ και τα υποκαταστηµατα που ηταν
ηδη εγκατεστηµÛνα στην ΟυκρανÝα τη στιγµη τησ Ûναρξησ
ισχυοσ τησ εν λÞγω πρÀξησ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Α
 ρθρο 37
1. Συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ κεφαλαÝου,
τα µÛρη αναλαµβÀνουν την υποχρÛωση να προβουν στισ
απαραÝτητεσ ενÛργειεσ για να επιτρÛψουν σταδιακÀ την
παροχη υπηρεσιων εκ µÛρουσ των κοινοτικων η ουκρανικων εταιρειων που εÝναι εγκατεστηµÛνεσ στο Ûδαφοσ µÛρουσ Àλλου απÞ αυτÞ του αποδÛκτη των υπηρεσιων, λαµβανοµÛνησ υπÞψη τησ ανÀπτυξησ του τοµÛα υπηρεσιων
στα δυο µÛρη.
2. Το συµβουλιο συνεργασÝασ διατυπωνει συστÀσεισ για
την εφαρµογη τησ παραγρÀφου 1.
Α
 ρθρο 38
Τα µÛρη συνεργÀζονται µε σκοπÞ να αναπτυξουν στην
ΟυκρανÝα τοµÛα υπηρεσιων προσανατολισµÛνο προσ την
αγορÀ.
Α
 ρθρο 39
1. Τα µÛρη αναλαµβÀνουν την υποχρÛωση να εφαρµÞζουν αποτελεσµατικÀ την αρχη τησ απρÞσκοπτησ πρÞσβασησ στην αγορÀ και τισ µεταφορÛσ των διεθνων θαλÀσσιων µεταφορων για εµπορικουσ λÞγουσ.
α) Η ανωτÛρω διÀταξη δεν θÝγει τα δικαιωµατα και τισ
υποχρεωσεισ που απορρÛουν απÞ τη συµβαση των
ΗνωµÛνων Εθνων για τον κωδικα συµπεριφορÀσ των
οµÝλων τακτικων γραµµων (Liner Conference), Þπωσ
εφαρµÞζεται απÞ καθÛνα απÞ τα συµβαλλÞµενα µÛρη
τησ παρουσασ συµφωνÝασ. Οι ναυτιλιακÛσ εταιρεÝεσ
τακτικων γραµµων εκτÞσ οµÝλων εÝναι ελευθερεσ να
λειτουργουν ανταγωνιστικÀ προσ Ûναν Þµιλο, υπÞ την
προυMπÞθεση Þτι τηρουν την αρχη του θεµιτου ανταγωνισµου στισ συναλλαγÛσ.
β) Τα µÛρη επιβεβαιωνουν την προσηλωση τουσ στην
αρχη του ελευθερου ανταγωνισµου ωσ ουσιαστικου
στοιχεÝου του εµπορÝου ξηρου και υγρου χυδην φορτÝου.
2. Κατ’ εφαρµογη των αρχων τησ παραγρÀφου 1, τα
µÛρη:
α) δεν εφαρµÞζουν, απÞ την Ûναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
συµφωνÝασ, τισ διατÀξεισ για την κατανοµη του φορτÝου που προβλÛπουν οι διµερεÝσ συµφωνÝεσ µεταξυ
των κρατων µελων τησ ΚοινÞτητασ και τησ πρωην
σοβιετικησ Ûνωσησ¯
β) δεν εισÀγουν ρητρεσ κατανοµησ φορτÝου σε µελλοντικÛσ διµερεÝσ συµφωνÝεσ µε τρÝτεσ χωρεσ, εκτÞσ εξαιρετικων περιπτωσεων Þπου οι ναυτιλιακÛσ εταιρεÝεσ τακτικων γραµµων ενÞσ απÞ τα συµβαλλÞµενα µÛρη τησ
παρουσασ συµφωνÝασ δεν θα εÝχαν µε Àλλο τρÞπο την
ευκαιρÝα να εµπορευονται µε την εν λÞγω τρÝτη χωρα¯
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γ) απαγορευουν τισ ρυθµÝσεισ κατανοµησ φορτÝου, σε µελλοντικÛσ διµερεÝσ συµφωνÝεσ, Þσον αφορÀ το εµπÞριο
υγρου και ξηρου χυδην φορτÝου¯
δ) καταργουν, κατÀ την Ûναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
συµφωνÝασ, Þλα τα µονοµερη µÛτρα, τα διοικητικÀ,
τεχνικÀ και Àλλα εµπÞδια που µπορουν να Ûχουν
περιοριστικÛσ επιπτωσεισ η να εισÀγουν διακρÝσεισ
στην ελευθερη παροχη υπηρεσιων στον τοµÛα των
διεθνων θαλÀσσιων µεταφορων.
ΚÀθε µÛροσ παρÛχει, µεταξυ Àλλων, στα σκÀφη µε
σηµαÝα του Àλλου µÛρουσ Þχι λιγÞτερο ευνοϊκη µεταχεÝριση απÞ αυτην που παρÛχει στα δικÀ του σκÀφη,
για τα σκÀφη µε σηµαÝα του Àλλου µÛρουσ Þσον αφορÀ
την πρÞσβαση σε λιµÛνεσ ανοικτουσ στο διεθνÛσ εµπÞριο, τη χρησιµοποÝηση τησ υποδοµησ και των βοηθητικων θαλÀσσιων υπηρεσιων των λιµÛνων, καθωσ και
Þσον αφορÀ τα σχετικÀ δικαιωµατα και επιβαρυνσεισ,
τισ τελωνειακÛσ διευκολυνσεισ και την παραχωρηση
σταθµων αγκυροβÞλησησ και διευκολυνσεων για τη
φÞρτωση και εκφÞρτωση.
Η Ýδια µεταχεÝριση παρÛχεται επÝσησ απÞ κÀθε µÛροσ
Þσον αφορÀ τα σκÀφη τα οποÝα εκµεταλλευονται οι
υπηκοοι και οι εταιρεÝεσ του Àλλου κρÀτουσ που Ûχουν
σηµαÝα τρÝτησ χωρασ, µετÀ απÞ µεταβατικη περÝοδο
αλλÀ Þχι αργÞτερα απÞ την 1η ΙουλÝου 1997.
3. Οι υπηκοοι και οι εταιρεÝεσ τησ ΚοινÞτητασ που παρÛχουν υπηρεσÝεσ διεθνων θαλÀσσιων µεταφορων εÝναι ελευθεροι να παρÛχουν διεθνεÝσ θαλÀσσιεσ-ποτÀµιεσ υπηρεσÝεσ
στισ εσωτερικÛσ πλωτÛσ οδουσ τησ ΟυκρανÝασ και αντÝστροφα.

Α
 ρθρο 40
Για να εξασφαλισθεÝ η συντονισµÛνη ανÀπτυξη των µεταφορων µεταξυ των µερων, ανÀλογα µε τισ εµπορικÛσ τουσ
ανÀγκεσ, οι Þροι αµοιβαÝασ πρÞσβασησ στην αγορÀ και
παροχησ υπηρεσιων στον τοµÛα των οδικων, σιδηροδροµικων και εσωτερικων πλωτων µεταφορων και, ενδεχοµÛνωσ,
αεροπορικων µεταφορων µπορουν να καθορÝζονται µε
ειδικÛσ συµφωνÝεσ τισ οποÝεσ διαπραγµατευονται τα µÛρη,
Þπωσ ορÝζονται στο Àρθρο 99, µετÀ την Ûναρξη ισχυοσ τησ
παρουσασ συµφωνÝασ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
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2. ∆εν εφαρµÞζονται σε δραστηριÞτητεσ που συνδÛονται, Ûστω και περιστασιακÀ µε την Àσκηση επÝσηµησ
εξουσÝασ στο Ûδαφοσ του ενÞσ η του Àλλου µÛρουσ.

Α
 ρθρο 42
Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ τÝτλου, καµÝα διÀταξη τησ
παρουσασ συµφωνÝασ δεν παρεµποδÝζει τα µÛρη να εφαρµÞζουν τη νοµοθεσÝα και τισ ρυθµÝσεισ τουσ Þσον αφορÀ
την εÝσοδο και την παραµονη, την εργασÝα, τουσ Þρουσ
εργασÝασ, την εγκατÀσταση φυσικων προσωπων και την
παροχη υπηρεσιων, υπÞ τον Þρο Þτι, κατÀ την εφαρµογη
τησ εν λÞγω νοµοθεσÝασ και ρυθµÝσεων, δεν εξουδετερωνονται ουτε περιορÝζονται τα οφÛλη που απορρÛουν για
κÀθε µÛροσ απÞ ειδικη διÀταξη τησ παρουσασ συµφωνÝασ.
Η παρουσα διÀταξη δεν θÝγει την εφαρµογη του Àρθρου 41.

Α
 ρθρο 43
Οι εταιρεÝεσ που ελÛγχονται απÞ και ανηκουν αποκλειστικÀ σε ουκρανικÛσ και κοινοτικÛσ εταιρεÝεσ απÞ κοινου
καλυπτονται επÝσησ απÞ τισ διατÀξεισ των κεφαλαÝων II,
III και IV του παρÞντοσ τÝτλου.

Α
 ρθρο 44
Αρχησ γενοµÛνησ απÞ την πρωτη ηµÛρα του µηνα πριν απÞ
την Ûναρξη ισχυοσ των σχετικων υποχρεωσων τησ Γενικησ
ΣυµφωνÝασ για το ΕµπÞριο Υπηρεσιων (GATS), η µεταχεÝριση που παρÛχεται απÞ το Ûνα µÛροσ στο Àλλο δυνÀµει
τησ παρουσασ συµφωνÝασ, για τουσ τοµεÝσ η τα µÛτρα που
καλυπτονται απÞ την GATS, δεν εÝναι σε καµÝα περÝπτωση
λιγÞτερο ευνοϊκη απÞ αυτην που παρÛχεται απÞ το εν
λÞγω µÛροσ δυνÀµει τησ GATS για κÀθε τοµÛα, υποτοµÛα
και τρÞπο παροχησ υπηρεσιων.

Α
 ρθρο 45
Για τουσ σκοπουσ των κεφαλαÝων II, III και IV, δεν
λαµβÀνεται υπÞψη η µεταχεÝριση που παρÛχει η ΚοινÞτητα, τα κρÀτη µÛλη τησ η η ΟυκρανÝα βÀσει των υποχρεωσεων που Ûχουν αναληφθεÝ στο πλαÝσιο των συµφωνιων
οικονοµικησ ολοκληρωσησ συµφωνα µε τισ αρχÛσ του Àρθρου V τησ GATS:

Α
 ρθρο 46

Α
 ρθρο 41

1. Η µεταχεÝριση του µÀλλον ευνοουµÛνου κρÀτουσ που
χορηγεÝται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ τÝτλου
δεν ισχυει για τα φορολογικÀ οφÛλη που παρÛχουν η θα
παρÀσχουν στο µÛλλον τα µÛρη βÀσει συµφωνιων για την
αποφυγη τησ διπλησ φορολÞγησησ η Àλλων φορολογικων
ρυθµÝσεων.

1. Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ τÝτλου εφαρµÞζονται µε
την επιφυλαξη περιορισµων που οφεÝλονται σε λÞγουσ
δηµÞσιασ τÀξησ, δηµÞσιασ ασφÀλειασ η δηµÞσιασ υγεÝασ.

2. ΚαµÝα διÀταξη του παρÞντοσ τÝτλου δεν απαγορευει
στα µÛρη να υιοθετησουν η να εφαρµÞσουν µÛτρα που
σκοπÞ Ûχουν να αποτρÛψουν φοροδιαφυγη συµφωνα µε τισ
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φορολογικÛσ διατÀξεισ συµφωνιων για την αποφυγη τησ
διπλησ φορολογÝασ, Àλλεσ φορολογικÛσ ρυθµÝσεισ η την
εθνικη φορολογικη νοµοθεσÝα.
3. ΚαµÝα διÀταξη του παρÞντοσ τÝτλου δεν απαγορευει
στα κρÀτη µÛλη η στην ΟυκρανÝα να κÀνουν διÀκριση,
κατÀ την εφαρµογη των σχετικων διατÀξεων τησ φορολογικησ νοµοθεσÝασ τουσ, µεταξυ των φορολογουµÛνων των
οποÝων η κατÀσταση δεν εÝναι πανοµοιÞτυπη, ιδÝωσ Þσον
αφορÀ το τÞπο κατοικÝασ τουσ.
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εταιρεÝασ, ωσ διευθυντÛσ η υπÀλληλοι τησ εταιρεÝασ
αυτησ η ωσ προµηθευτÛσ η αποδÛκτεσ υπηρεσιων,
— στισ κοινοτικÛσ θυγατρικÛσ η υποκαταστηµατα ουκρανικων εταιρειων να απασχολουν η να επιτρÛπουν να
απασχολουνται ουκρανοÝ υπηκοοι στο Ûδαφοσ τησ ΚοινÞτητασ,
— στισ ουκρανικÛσ θυγατρικÛσ η υποκαταστηµατα κοινοτικων εταιρειων να απασχολουν η να επιτρÛπουν να
απασχολουνται υπηκοοι των κρατων µελων στο Ûδαφοσ
τησ ΟυκρανÝασ,

Με την επιφυλαξη του Àρθρου 35, καµÝα διÀταξη των
κεφαλαÝων II, III και IV δεν επιτρÛπει:

— στισ ουκρανικÛσ εταιρεÝεσ η τισ κοινοτικÛσ θυγατρικÛσ η
υποκαταστηµατα ουκρανικων εταιρειων να αποσπουν
ουκρανουσ υπηκÞουσ που εργÀζονται για λογαριασµÞ
και υπÞ τον Ûλεγχο Àλλων προσωπων µε προσωρινÛσ
συµβÀσεισ εργασÝασ,

— στουσ υπηκÞουσ των κρατων µελων η τησ ΟυκρανÝασ
να εισÛρχονται η να παραµÛνουν στο Ûδαφοσ τησ
ΟυκρανÝασ η τησ ΚοινÞτητασ, αντÝστοιχα, µε οποιαδηποτε ιδιÞτητα, και ιδÝωσ ωσ µÛτοχοι η εταÝροι µιασ

— στισ κοινοτικÛσ εταιρεÝεσ η τισ ουκρανικÛσ θυγατρικÛσ η
υποκαταστηµατα κοινοτικων εταιρειων να αποσπουν
εργαζοµÛνουσ που εÝναι υπηκοοι των κρατων µελων µε
προσωρινÛσ συµβÀσεισ εργασÝασ.

Α
 ρθρο 47

ΤΙΤΛΟΣ V
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α
 ρθρο 48
1. Τα µÛρη αναλαµβÀνουν την υποχρÛωση να εγκρÝνουν,
σε ελευθερα µετατρÛψιµο νÞµισµα, Þλεσ τισ πληρωµÛσ του
τρÛχοντοσ λογαριασµου του ισοζυγÝου πληρωµων, µεταξυ
των µονÝµων κατοÝκων τησ ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ,
που αφορουν την κυκλοφορÝα εµπορευµÀτων, υπηρεσιων η
προσωπων συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
συµφωνÝασ.
2. Ùσον αφορÀ τισ συναλλαγÛσ επÝ του λογαριασµου
κεφαλαÝων του ισοζυγÝου πληρωµων, απÞ την Ûναρξη
ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, εξασφαλÝζεται η ελευθερη κυκλοφορÝα κεφαλαÝων που αφορουν τισ Àµεσεσ
επενδυσεισ σε εταιρεÝεσ, οι οποÝεσ συνιστωνται συµφωνα µε
την ισχυουσα νοµοθεσÝα τησ χωρασ υποδοχησ και τισ
επενδυσεισ που πραγµατοποιουνται συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του κεφαλαÝου II του τÝτλου IV, και την εκκαθÀριση η
τον επαναπατρισµÞ του προϊÞντοσ των επενδυσεων αυτων
και οποιωνδηποτε κερδων απορρÛουν απÞ αυτÛσ.
3. Με την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 2 η τησ παραγρÀφου 5, απÞ την Ûναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ,
δεν εισÀγονται νÛοι συναλλαγµατικοÝ περιορισµοÝ στην
κÝνηση κεφαλαÝων και στισ σχετικÛσ τρÛχουσεσ πληρωµÛσ
µεταξυ κατοÝκων τησ ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ, και
δεν καθÝστανται πιο περιοριστικÛσ οι υφιστÀµενεσ ρυθµÝσεισ.
4. Τα µÛρη πραγµατοποιουν µεταξυ τουσ διαβουλευσεισ
για να διευκολυνουν την κÝνηση κεφαλαÝων Àλλων απÞ
εκεÝνων που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 2 µεταξυ τησ

ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ, προκειµÛνου να προωθησουν τουσ στÞχουσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ.
5. Ùσον αφορÀ τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου, Ûωσ
Þτου επιτευχθεÝ πληρησ µετατρεψιµÞτητα του ουκρανικου
νοµÝσµατοσ κατÀ την Ûννοια του Àρθρου VIII του καταστατικου του ∆ιεθνουσ Νοµισµατικου ΤαµεÝου (∆ΝΤ), η
ΟυκρανÝα Ûχει τη δυνατÞτητα, σε εξαιρετικÛσ περιστÀσεισ,
να εφαρµÞζει συναλλαγµατικουσ περιορισµουσ συνδεÞµενουσ µε τη χορηγηση η ανÀληψη βραχυπρÞθεσµων και
µεσοπρÞθεσµων πιστωσεων, στο βαθµÞ που οι περιορισµοÝ
αυτοÝ εφαρµÞζονται στην ΟυκρανÝα για τη χορηγηση τÛτοιων πιστωσεων και επιτρÛπονται απÞ το καθεστωσ τησ
ΟυκρανÝασ στα πλαÝσια του ∆ιεθνουσ Νοµισµατικου ΤαµεÝου. Η ΟυκρανÝα εφαρµÞζει τουσ περιορισµουσ αυτουσ
κατÀ τρÞπο που να µην εισÀγονται διακρÝσεισ και να
διαταρÀσσεται Þσο το δυνατÞ λιγÞτερο η παρουσα συµφωνÝα. Η ΟυκρανÝα ενηµερωνει ταχÛωσ το συµβουλιο συνεργασÝασ σχετικÀ µε τη θÛσπιση των µÛτρων αυτων και τισ
τυχÞν τροποποιησεισ που επιφÛρονται σ’ αυτÀ.
6. Με την επιφυλαξη των παραγρÀφων 1 και 2, Þταν, σε
εξαιρετικÛσ περιστÀσεισ, η κÝνηση κεφαλαÝων µεταξυ τησ
ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ προκαλεÝ, η απειλεÝ να
προκαλÛσει, σοβαρÛσ δυσχÛρειεσ για την εφαρµογη τησ
συναλλαγµατικη πολιτικησ η τησ νοµισµατικησ πολιτικησ
στην ΚοινÞτητα η την ΟυκρανÝα, η ΚοινÞτητα και η
ΟυκρανÝα, αντÝστοιχα, µπορουν να λÀβουν µÛτρα διασφÀλισησ Þσον αφορÀ την κÝνηση κεφαλαÝων µεταξυ τησ ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ για περÝοδο που δεν υπερβαÝνει τουσ Ûξι µηνεσ, εφÞσον τα µÛτρα αυτÀ εÝναι απολυτωσ
αναγκαÝα.
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ΤΙΤΛΟΣ VI
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α
 ρθρο 49
1. Τα µÛρη συµφωνουν να εξουδετερωσουν η να Àρουν,
µε την εφαρµογη των κατ’ ιδÝαν νοµοθεσιων στον τοµÛα
του ανταγωνισµου η µε Àλλουσ τρÞπουσ, τουσ περιορισµουσ στον ανταγωνισµÞ που προκαλουνται απÞ τισ επιχειρησεισ η απÞ κρατικη παρÛµβαση, εφÞσον θÝγουν το εµπÞριο µεταξυ τησ ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ.
2. ΠροκειµÛνου να επιτευχθουν οι στÞχοι που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 1:
2.1. Τα µÛρη µεριµνουν για τη θÛσπιση και την εφαρµογη
νοµοθεσÝασ σχετικÀ µε τουσ περιορισµουσ του ανταγωνισµου απÞ επιχειρησεισ που υπÀγονται στη δικαιοδοσÝα τουσ.
2.2. Τα µÛρη αποφευγουν να χορηγησουν κρατικÛσ ενισχυσεισ που ευνοουν ορισµÛνεσ επιχειρησεισ η την
παραγωγη προϊÞντων Àλλων απÞ τα βασικÀ προϊÞντα,
Þπωσ ορÝζονται στη ΓΣ∆Ε, η την παροχη υπηρεσιων
που νοθευουν η απειλουν να νοθευσουν τον ανταγωνισµÞ, στο βαθµÞ που θÝγουν το εµπÞριο µεταξυ τησ
ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ.
2.3. ΜετÀ απÞ αÝτηµα ενÞσ µÛρουσ, το Àλλο µÛροσ παρÛχει
πληροφορÝεσ για το δικÞ του καθεστωσ ενισχυσεων η
για ειδικÛσ περιπτωσεισ κρατικων ενισχυσεων. ∆εν
παρÛχονται πληροφορÝεσ που καλυπτονται απÞ τισ
νοµοθετικÛσ διατÀξεισ των µερων για την τηρηση του
επαγγελµατικου η εµπορικου απορρητου.
2.4. Στην περÝπτωση κρατικων µονοπωλÝων εµπορικου
χαρακτηρα, τα µÛρη δηλωνουν Þτι εÝναι πρÞθυµα να
διασφαλÝσουν, απÞ το τÛταρτο Ûτοσ µετÀ την ηµεροµηνÝα Ûναρξησ ισχυοσ τησ συµφωνÝασ τουσ, Þτι δεν θα
υφÝστανται διακρÝσεισ µεταξυ των υπηκÞων των
µερων Þσον αφορÀ τουσ Þρουσ προµηθειασ η εµπορÝασ των προϊÞντων.
2.5. Στην περÝπτωση δηµÞσιων επιχειρησεων η επιχειρησεων στισ οποÝεσ τα κρÀτη µÛλη η η ΟυκρανÝα χορηγουν
αποκλειστικÀ δικαιωµατα, τα µÛρη δηλωνουν Þτι εÝναι
πρÞθυµα να διασφαλÝσουν, απÞ το τÛταρτο Ûτοσ µετÀ
την ηµεροµηνÝα Ûναρξησ ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, Þτι δεν εισÀγονται ουτε διατηρουνται µÛτρα που
νοθευουν το εµπÞριο µεταξυ τησ ΚοινÞτητασ και τησ
ΟυκρανÝασ σε βαθµÞ που αντÝκειται προσ τα συµφÛροντα των µερων. Η παρουσα διÀταξη δεν παρεµποδÝζει την εκτÛλεση, νοµικÀ η πραγµατικÀ, των επιµÛρουσ καθηκÞντων που ανατÝθενται στισ επιχειρησεισ
αυτÛσ.
2.6. Η περÝοδοσ που ορÝζεται στισ παραγρÀφουσ 2.4 και
2.5 µπορεÝ να παραταθεÝ µε συµφωνÝα των µερων.

3. ΚατÞπιν αιτησεωσ τησ ΚοινÞτητασ η τησ ΟυκρανÝασ,
µπορεÝ να διεξαχθουν διαβουλευσεισ στο πλαÝσιο τησ επιτροπησ συνεργασÝασ για τουσ περιορισµουσ η τη νÞθευση
του ανταγωνισµου που αναφÛρονται στισ παραγρÀφουσ 1
και 2, και για την εφαρµογη των σχετικων κανÞνων τουσ,
µε την επιφυλαξη των περιορισµων που επιβÀλλουν οι
νοµοθεσÝεσ οι σχετικÛσ µε την κοινολÞγηση των πληροφοριων, την εµπιστευτικÞτητα και το επιχειρηµατικÞ απÞρρητο. Οι εν λÞγω διαβουλευσεισ µπορουν να αφορουν και
προβληµατα ερµηνεÝασ των παραγρÀφων 1 και 2.
4. Τα µÛρη που διαθÛτουν πεÝρα Þσον αφορÀ την εφαρµογη των κανÞνων ανταγωνισµου, εÝναι διατεθειµÛνα να
παρÀσχουν στα Àλλα µÛρη, µετÀ απÞ αÝτηµα και συµφωνα
µε τουσ διαθÛσιµουσ πÞρουσ, την τεχνικη βοηθεια που εÝναι
απαραÝτητη για την ανÀπτυξη και εφαρµογη των εν λÞγω
κανÞνων.
5. Οι παραπÀνω διατÀξεισ δεν θÝγουν σε καµÝα περÝπτωση τα δικαιωµατα των µερων να εφαρµÞζουν κατÀλληλα
µÛτρα, ιδÝωσ εκεÝνα που αναφÛρονται στο Àρθρο 19, για να
αντιµετωπÝσουν τη στρÛβλωση του εµπορÝου αγαθων και
υπηρεσιων.
Α
 ρθρο 50
1. Συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου και
του παραρτηµατοσ III, η ΟυκρανÝα εξακολουθεÝ να βελτιωνει την προστασÝα των δικαιωµÀτων πνευµατικησ, βιοµηχανικησ και εµπορικησ ιδιοκτησÝασ ωστε, µÛχρι το τÛλοσ του
πÛµπτου Ûτουσ απÞ την Ûναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
συµφωνÝασ, να παρÛχει επÝπεδο προστασÝασ παρÞµοιο µε
εκεÝνο που ισχυει στην ΚοινÞτητα, περιλαµβανοµÛνων των
µÛσων που εξασφαλÝζουν την προστασÝα των δικαιωµÀτων
αυτων.
2. ΜÛχρι το τÛλοσ του πÛµπτου Ûτουσ απÞ την Ûναρξη
ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, η ΟυκρανÝα θα προσχωρησει στισ πολυµερεÝσ συµβÀσεισ για τα δικαιωµατα πνευµατικησ, βιοµηχανικησ και εµπορικησ ιδιοκτησÝασ που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα III παρÀγραφοσ 1, στισ οποÝεσ
συµµετÛχουν τα κρÀτη µÛλη, η που εφαρµÞζονται de facto
απÞ τα κρÀτη µÛλη, συµφωνα µε τισ σχετικÛσ διατÀξεισ των
εν λÞγω συµβÀσεων.
Α
 ρθρο 51
1. Τα µÛρη αναγνωρÝζουν Þτι σηµαντικη προυMπÞθεση
για την ενÝσχυση των οικονοµικων δεσµων µεταξυ τησ
ΟυκρανÝασ και τησ ΚοινÞτητασ εÝναι η προσÛγγιση τησ
ισχυουσασ και µελλοντικησ νοµοθεσÝασ τησ χωρασ αυτησ µε
τη νοµοθεσÝα τησ ΚοινÞτητασ. Η ΟυκρανÝα καταβÀλλει
κÀθε δυνατη προσπÀθεια προκειµÛνου να εξασφαλÝσει Þτι
η νοµοθεσÝα τησ θα συµβιβαστεÝ σταδιακÀ µε τη νοµοθεσÝα
τησ ΚοινÞτητασ.
2. Η προσÛγγιση των νοµοθεσιων αφορÀ ειδικÞτερα
και τουσ ακÞλουθουσ τοµεÝσ: τελωνειακÞ δÝκαιο, εταιρικÞ
δÝκαιο, τραπεζικÞ δÝκαιο, λογιστικη και φορολογÝα εταιρει-
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ων, πνευµατικη ιδιοκτησÝα, προστασÝα των εργαζοµÛνων
στο χωρο εργασÝασ, χρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ, κανÞνεσ
ανταγωνισµου, δηµÞσιεσ συµβÀσεισ, προστασÝα τησ υγεÝασ
και τησ ζωησ των ανθρωπων, των ζωων και των φυτων,
προστασÝα του περιβÀλλοντοσ, προστασÝα των καταναλωτων, Ûµµεση φορολογÝα, τεχνικουσ κανÞνεσ και πρÞτυπα,
νοµοθεσÝα και κανονισµουσ για την πυρηνικη ενÛργεια,
µεταφορÛσ.
3. Η ΚοινÞτητα παρÛχει στην ΟυκρανÝα την τεχνικη
βοηθεια που απαιτεÝται για την εφαρµογη των µÛτρων
αυτων, τα οποÝα µπορουν να περιλαµβÀνουν, µεταξυ Àλλων:
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— την ανταλλαγη εµπειρογνωµÞνων,
— την ταχεÝα παροχη πληροφοριων, ιδιαÝτερα Þσον αφορÀ
την ισχυουσα για κÀθε τοµÛα νοµοθεσÝα,
— τη διοργÀνωση σεµιναρÝων,
— εκπαιδευτικÛσ δραστηριÞητεσ,
— ενÝσχυση για τη µετÀφραση τησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ
στουσ σχετικουσ τοµεÝσ.

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α
 ρθρο 52
1. Η ΚοινÞτητα και η ΟυκρανÝα θεσπÝζουν οικονοµικη
συνεργασÝα µε στÞχο να συµβÀλουν στη διαδικασÝα οικονοµικησ µεταρρυθµισησ και ανÀκαµψησ, καθωσ και στη
διαρκη και σταθερη ανÀπτυξη τησ ΟυκρανÝασ. Η συνεργασÝα αυτη ενισχυει και αναπτυσσει τουσ σηµερινουσ οικονοµικουσ δεσµουσ, προσ Þφελοσ και των δυο µερων.
2. Οι πολιτικÛσ και τα Àλλα µÛτρα αποσκοπουν στην
οικονοµικη και κοινωνικη µεταρρυθµιση και την αναδιÀρθρωση του οικονοµικου συστηµατοσ τησ ΟυκρανÝασ µε
γνωµονα τισ απαιτησεισ τησ διÀρκειασ και τησ αρµονικησ
και κοινωνικησ ανÀπτυξησ¯ θα εξασφαλÝζουν επÝσησ Þτι
λαµβÀνονται πληρωσ υπÞψη τα θÛµατα του περιβÀλλοντοσ.
3. Για το σκοπÞ αυτÞ, η συνεργασÝα θα εστιÀζεται στη
βιοµηχανικη συνεργασÝα, την προωθηση και προστασÝα
των επενδυσεων, τισ δηµÞσιεσ συµβÀσεισ, τα πρÞτυπα και
την εξακρÝβωση τησ συµµÞρφωσησ, τα µεταλλευτικÀ προϊÞντα και τισ πρωτεσ υλεσ, την επιστηµη και την τεχνολογÝα,
την εκπαÝδευση και την κατÀρτιση, τη γεωργÝα και τη
βιοµηχανÝα µεταποÝησησ γεωργικων προϊÞντων, την ενÛργεια, τον τοµÛα πυρηνικησ ενÛργειασ για µη στρατιωτικουσ
σκοπουσ, το περιβÀλλον, τισ µεταφορÛσ, τον τοµÛα του
διαστηµατοσ, τισ τηλεπικοινωνÝεσ, τισ χρηµατοπιστωτικÛσ
υπηρεσÝεσ, την καταπολÛµηση τησ νοµιµοποÝησησ εσÞδων
απÞ παρÀνοµεσ δραστηριÞτητεσ, τη νοµισµατικη πολιτικη,
την περιφερειακη ανÀπτυξη, την κοινωνικη συνεργασÝα,
τον τουρισµÞ, τισ µικρÛσ και µεσαÝεσ επιχειρησεισ, την
πληροφÞρηση και τισ επικοινωνÝεσ, την προστασÝα των
καταναλωτων, τα τελωνειακÀ θÛµατα, τη συνεργασÝα στον
τοµÛα τησ στατιστικησ, τα οικονοµικÀ θÛµατα και τα ναρκωτικÀ.
4. ΙδιαÝτερη προσοχη δÝδεται στα µÛτρα που ευνοουν τη
συνεργασÝα µεταξυ των ΑνεξÀρτητων Κρατων και Àλλων
Þµορων χωρων µε σκοπÞ την αρµονικη ανÀπτυξη τησ
περιοχησ αυτησ.
5. ΕνδεχοµÛνωσ, η οικονοµικη συνεργασÝα και Àλλεσ
µορφÛσ συνεργασÝασ που προβλÛπει η παρουσα συµφωνÝα,
µπορουν να υποστηριχθουν µε τεχνικη βοηθεια τησ ΚοινÞ-

τητασ λαµβÀνοντασ υπÞψη το σχετικÞ κοινοτικÞ κανονισµÞ
του ΣυµβουλÝου σχετικÀ µε την τεχνικη βοηθεια προσ τα
ΑνεξÀρτητα ΚρÀτη, τισ προτεραιÞτητεσ που παρÛχονται
στο ενδεικτικÞ πρÞγραµµα σχετικÀ µε την τεχνικη βοηθεια
τησ ΚοινÞτητασ στην ΟυκρανÝα και τισ καθοριζÞµενεσ διαδικασÝεσ συντονισµου και εφαρµογησ.
6. Το συµβουλιο συνεργασÝασ διατυπωνει συστÀσεισ σχετικÀ µε την ανÀπτυξη τησ συνεργασÝασ στουσ τοµεÝσ που
ορÝζονται στην παρÀγραφο 3.
Α
 ρθρο 53
Βιοµηχανικη συνεργασÝα
1. Η συνεργασÝα επιδιωκει να προωθησει, ιδÝωσ, τα
εξησ:
— την ανÀπτυξη επιχειρηµατικων δεσµων µεταξυ των
οικονοµικων φορÛων αµφοτÛρων των µερων, για παρÀδειγµα Þσον αφορÀ τη µεταφορÀ τεχνολογÝασ και τεχνογνωσÝασ,
— τη συµµετοχη τησ ΚοινÞτητασ στισ προσπÀθειεσ τησ
ΟυκρανÝασ να αναδιαρθρωσει και να βελτιωσει σε τεχνικÞ επÝπεδο τη βιοµηχανÝα τησ,
— τη βελτÝωση τησ διαχεÝρισησ,
— την ανÀπτυξη κατÀλληλων εµπορικων κανÞνων και
πρακτικων, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ εµπορÝασ των
προϊÞντων,
— την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ,
— την προσαρµογη τησ δοµησ τησ βιοµηχανικησ παραγωγησ στα πρÞτυπα προηγµÛνησ οικονοµÝασ αγορÀσ,
— τη µετατροπη του στρατιωτικου-βιοµηχανικου συµπλÛγµατοσ.
2. Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου δεν θÝγουν τουσ
κοινοτικουσ κανÞνεσ ανταγωνισµου που εφαρµÞζονται στισ
επιχειρησεισ.
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Α
 ρθρο 54
Προωθηση και προστασÝα των επενδυσεων
1. Συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν εξουσÝεσ και αρµοδιÞτητεσ
τησ ΚοινÞτητασ και των κρατων µελων, η συνεργασÝα
αποβλÛπει στη δηµιουργÝα ευνοϊκων συνθηκων για να προσελκυσθουν οι εθνικÛσ και ξÛνεσ επενδυσεισ, µÛσω ιδÝωσ
καλυτερων συνθηκων για την προστασÝα των επενδυσεων,
τη µεταφορÀ κεφαλαÝων και την ανταλλαγη πληροφοριων
για τισ επενδυτικÛσ δυνατÞτητεσ.
2.

— εφÞσον κρÝνεται σκÞπιµο, να συναφθουν συµφωνÝεσ
µεταξυ των κρατων µελων και τησ ΟυκρανÝασ για την
αποφυγη διπλησ φορολÞγησησ,
— να δηµιουργηθουν ευνοϊκÛσ συνθηκεσ για να προσελκυσθουν ξÛνεσ επενδυσεισ στην οικονοµÝα τησ
ΟυκρανÝασ,
— να θεσπιστουν σταθεροÝ και κατÀλληλοι νÞµοι και
συνθηκεσ για τισ επιχειρηµατικÛσ δραστηριÞτητεσ, και
να ανταλλÀσσονται πληροφορÝεσ για τη νοµοθεσÝα,
τουσ κανονισµουσ και τισ διοικητικÛσ πρακτικÛσ στον
τοµÛα των επενδυσεων,
— να ανταλλÀσσονται πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τισ
επενδυτικÛσ δυνατÞτητεσ υπÞ µορφη, µεταξυ Àλλων,
εµπορικων εκθÛσεων και πανηγυρεων, εβδοµÀδων
συναντησεων εµπορικου χαρακτηρα και Àλλων εκδηλωσεων.

Α
 ρθρο 55
∆ηµÞσιεσ συµβÀσεισ
Τα µÛρη συνεργÀζονται για να αναπτυξουν συνθηκεσ
ανοικτου ανταγωνισµου για την ανÀθεση συµβÀσεων για
εµπορευµατα και υπηρεσÝεσ, ιδÝωσ µÛσω πρÞσκλησησ για
υποβολη προσφορων.

Α
 ρθρο 56
ΣυνεργασÝα στον τοµÛα των προτυπων και τησ εκτÝµησησ
τησ πιστÞτητασ
1. Τα µÛρη συνεργÀζονται για να ευνοησουν την
ευθυγρÀµµιση µε τα διεθνωσ συµφωνηθÛντα κριτηρια,
αρχÛσ και κατευθυνσεισ στο επÝπεδο τησ ποιÞτητασ. Οι
απαιτουµενεσ δρÀσεισ θα διευκολυνουν την αµοιβαÝα
αναγνωριση στον τοµÛα τησ εκτÝµησησ τησ πιστÞτητασ,
καθωσ και τη βελτÝωση τησ ποιÞτητασ των ουκρανικων
προϊÞντων.
2.

— να προωθησουν την κατÀλληλη συνεργασÝα µε οργανισµουσ και ιδρυµατα που ειδικευονται στουσ τοµεÝσ
αυτουσ,
— να προωθησουν τη χρησιµοποÝηση των κοινοτικων τεχνικων κανονισµων και την εφαρµογη ευρωπαϊκων
προτυπων και διαδικασιων εκτÝµησησ τησ πιστÞτητασ,
— να καταστησουν κοινη την πεÝρα και τισ τεχνικÛσ πληροφορÝεσ στον τοµÛα τησ διαχεÝρισησ τησ ποιÞτητασ.

Α
 ρθρο 57

ΕιδικÞτερα, η συνεργασÝα αυτη επιδιωκει:

— εφÞσον κρÝνεται σκÞπιµο, να θεσπιστουν συµφωνÝεσ
µεταξυ των κρατων µελων και τησ ΟυκρανÝασ για την
προωθηση και την προστασÝα των επενδυσεων,

Για το σκοπÞ αυτÞ τα µÛρη επιδιωκουν:
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ΜεταλλευτικÀ προϊÞντα και πρωτεσ υλεσ
1. Τα µÛρη ευνοουν την αυξηση των επενδυσεων και του
εµπορÝου στουσ τοµεÝσ των µεταλλευτικων προϊÞντων και
των πρωτων υλων.
2. Η συνεργασÝα επικεντρωνεται, ιδÝωσ, στουσ ακÞλουθουσ τοµεÝσ:
— ανταλλαγη πληροφοριων για τισ εξελÝξεισ του µεταλλευτικου τοµÛα και του τοµÛα των µη σιδηρουχων µετÀλλων,
— καθιÛρωση νοµικου πλαισÝου για τη συνεργασÝα,
— εµπορικÀ θÛµατα,
— ανÀπτυξη νοµοθετικων και Àλλων µÛτρων στον τοµÛα
τησ προστασÝασ του περιβÀλλοντοσ,
— κατÀρτιση,
— ασφÀλεια στη µεταλλευτικη βιοµηχανÝα.

Α
 ρθρο 58
Επιστηµονικη και τεχνολογικη συνεργασÝα
1. Τα µÛρη προωθουν τη συνεργασÝα στον τοµÛα τησ
επιστηµονικησ Ûρευνασ και τεχνολογικησ ανÀπτυξησ
(ΕΤΑ), για µη στρατιωτικουσ σκοπουσ, µε βÀση το κριτηριο του αµοιβαÝου συµφÛροντοσ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τουσ
διαθÛσιµουσ πÞρουσ, την κατÀλληλη πρÞσβαση στα κατ’
ιδÝαν προγρÀµµατÀ τουσ, και µε την επιφυλαξη των κατÀλληλων επιπÛδων προστασÝασ των δικαιωµÀτων πνευµατικησ, βιοµηχανικησ και εµπορικησ ιδιοκτησÝασ.
2. Η συνεργασÝα στον τοµÛα τησ επιστηµησ και τεχνολογÝασ καλυπτει:
— την ανταλλαγη επιστηµονικων και τεχνικων πληροφοριων,
— τισ κοινÛσ δραστηριÞτητεσ ΕΤΑ,
— τισ δραστηριÞητεσ που συνδÛονται µε την κατÀρτιση και
τα προγρÀµµατα κινητικÞτητασ επιστηµÞνων, ερευνητων και τεχνικων των δυο πλευρων που ασχολουνται µε
την ΕΤΑ.
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Ùταν αυτη η συνεργασÝα πραγµατοποιεÝται στο πλαÝσιο
των δραστηριοτητων που συνδÛονται µε την εκπαÝδευση
η/και κατÀρτιση, πρÛπει να διεξÀγεται συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ του Àρθρου 59.

µÛνωσ, θα καθοριστουν στη συνÛχεια θεσµικÀ πλαÝσια και
προγρÀµµατα συνεργασÝασ µε βÀση τη συµµετοχη τησ
ΟυκρανÝασ στο πρÞγραµµα Tempus τησ ΚοινÞτητασ.

Τα µÛρη µπορουν να αναλÀβουν, µε κοινη συµφωνÝα,
Àλλεσ µορφÛσ συνεργασÝασ στον τοµÛα τησ επιστηµησ και
τεχνολογÝασ.

Α
 ρθρο 60

ΚατÀ τη διεξαγωγη των δραστηριοτητων συνεργασÝασ, ιδιαÝτερη προσοχη δÝδεται στον επαγγελµατικÞ αναπροσανατολισµÞ των επιστηµÞνων, των µηχανικων, των ερευνητων
και των τεχνικων που συµµετÛχουν η Ûχουν συµµετÀσχει
στην Ûρευνα η/και στην παραγωγη Þπλων µαζικησ καταστροφησ.
3. Η συνεργασÝα που προβλÛπεται στο παρÞν Àρθρο
εφαρµÞζεται συµφωνα µε τουσ ειδικουσ διακανονισµουσ
που αποτελουν αντικεÝµενο διαπραγµατευσεων και συνÀπτονται συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ που θεσπÝζει κÀθε
µÛροσ, οι οποÝοι καθορÝζουν, µεταξυ Àλλων, κατÀλληλεσ
διατÀξεισ Þσον αφορÀ τα δικαιωµατα πνευµατικησ, βιοµηχανικησ και εµπορικησ ιδιοκτησÝασ.

ΓεωργÝα και βιοµηχανÝα µεταποÝησησ γεωργικων
προϊÞντων
1. Ο σκοπÞσ τησ συνεργασÝασ στον τοµÛα αυτÞ εÝναι να
συνεχισθεÝ η αγροτικη µεταρρυθµιση, ο εκσυγχρονισµÞσ, η
ιδιωτικοποÝηση και η αναδιÀρθρωση του γεωργικου τοµÛα,
τησ βιοµηχανÝασ µεταποÝησησ γεωργικων προϊÞντων και
του τοµÛα υπηρεσιων στην ΟυκρανÝα, η ανÀπτυξη τησ
εγχωριασ και ξÛνησ αγορÀσ για τα ουκρανικÀ προϊÞντα,
υπÞ συνθηκεσ που εξασφαλÝζουν την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ, λαµβανοµÛνησ υπÞψη τησ αναγκαιÞτητασ βελτÝωσησ τησ επισιτιστικησ ασφÀλειασ. Τα µÛρη επιδιωκουν
επÝσησ τη σταδιακη προσÛγγιση των ουκρανικων προτυπων
µε τουσ κοινοτικουσ τεχνικουσ κανονισµουσ σχετικÀ µε τα
βιοµηχανικÀ και γεωργικÀ προϊÞντα διατροφησ, συµπεριλαµβανοµÛνων των υγειονοµικων και φυτουMγειονοµικων
προτυπων.

Α
 ρθρο 59
ΕκπαÝδευση και κατÀρτιση
1. Τα µÛρη συνεργÀζονται µε σκοπÞ τη βελτÝωση του
επιπÛδου τησ γενικησ εκπαÝδευσησ και τησ επαγγελµατικησ
εξειδÝκευσησ στην ΟυκρανÝα, τÞσο στο δηµÞσιο Þσο και
στον ιδιωτικÞ τοµÛα.
2. Η συνεργασÝα εστιÀζεται, ιδÝωσ, στουσ ακÞλουθουσ
τοµεÝσ:
— τον εκσυγχρονισµÞ των συστηµÀτων ανωτατησ εκπαÝδευσησ και κατÀρτισησ τησ ΟυκρανÝασ, συµπεριλαµβανοµÛνου του συστηµατοσ αναγνωρισησ των ανωτÀτων
εκπαιδευτικων ιδρυµÀτων και των διπλωµÀτων των
ανωτÀτων εκπαιδευτικων ιδρυµÀτων,
— την κατÀρτιση των στελεχων και υπαλληλων του δηµÞσιου και ιδιωτικου τοµÛα, ιδιαÝτερα σε τοµεÝσ προτεραιÞτητασ οι οποÝοι πρÛπει να καθοριστουν,
— τη συνεργασÝα µεταξυ των εκπαιδευτικων ιδρυµÀτων
και µεταξυ εκπαιδευτικων ιδρυµÀτων και επιχειρησεων,

Α
 ρθρο 61
ΕνÛργεια
1. Τα µÛρη συνεργÀζονται, συµφωνα µε τισ αρχÛσ που
διÛπουν την οικονοµÝα αγορÀσ και τον ΕυρωπαϊκÞ ΧÀρτη
ΕνÛργειασ, στα πλαÝσια τησ σταδιακησ ολοκληρωσησ των
αγορων τησ ενÛργειασ στην Ευρωπη.
2. Η συνεργασÝα καλυπτει, µεταξυ Àλλων, τουσ ακÞλουθουσ τοµεÝσ:
— τισ περιβαλλοντικÛσ επιπτωσεισ απÞ την παραγωγη,
παροχη και κατανÀλωση ενÛργειασ προκειµÛνου να
αποτραπουν η να ελαχιστοποιηθουν οι ζηµÝεσ που προκαλουν οι δραστηριÞτητεσ αυτÛσ στο περιβÀλλον,
— τη βελτÝωση τησ ποιÞτητασ και τησ ασφÀλειασ του
εφοδιασµου σε ενÛργεια, περιλαµβανοµÛνησ τησ διαφοροποÝησησ των προµηθευτων, µε ορθολογικÞ, απÞ οικονοµικησ και περιβαλλοντικησ πλευρÀσ, τρÞπο,
— τη χÀραξη ενεργειακησ πολιτικησ,

— την κινητικÞτητα εκπαιδευτικων, πτυχιουχων, διοικητικων στελεχων, νÛων επιστηµÞνων και ερευνητων, και
νÛων εν γÛνει,

— τη βελτÝωση τησ διαχεÝρισησ και των κανονισµων του
τοµÛα τησ ενÛργειασ συµφωνα µε µια οικονοµÝα αγορÀσ,

— την προωθηση των ευρωπαϊκων σπουδων στα κατÀλληλα ιδρυµατα,

— τη θÛσπιση σειρÀσ θεσµικων, νοµικων, φορολογικων και
Àλλων προυMποθÛσεων που απαιτουνται για να ενθαρρυνθεÝ η αυξηση του εµπορÝου και των επενδυσεων
στον τοµÛα τησ ενÛργειασ,

— τη διδασκαλÝα κοινοτικων γλωσσων,
— τη µεταπτυχιακη κατÀρτιση διερµηνÛων συνεδρÝων,
— την κατÀρτιση δηµοσιογρÀφων,

— την προωθηση τησ εξοικονÞµησησ ενÛργειασ και τησ
ενεργειακησ απÞδοσησ,

— την κατÀρτιση εκπαιδευτικου προσωπικου.

— τον εκσυγχρονισµÞ, ανÀπτυξη και διαφοροποÝηση τησ
ενεργειακησ υποδοµησ,

3. ΚÀθε µÛροσ µπορεÝ, ενδεχοµÛνωσ, να συµµετÀσχει στα
προγρÀµµατα εκπαÝδευσησ και κατÀρτισησ του Àλλου
µÛρουσ συµφωνα µε τισ δικÛσ του διαδικασÝεσ και, ενδεχο-

— τη βελτÝωση των ενεργειακων τεχνολογιων για την
παροχη και την τελικη χρησιµοποÝηση Þλων των µορφων ενÛργειασ,
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— τη διαχεÝριση και τεχνικη κατÀρτιση στον ενεργειακÞ
τοµÛα.

2. Η συνεργασÝα Ûχει στÞχο την καταπολÛµηση τησ υποβÀθµισησ του περιβÀλλοντοσ, και ιδÝωσ:

Α
 ρθρο 62

— την αποτελεσµατικη παρακολουθηση των επιπÛδων
ρυπανσησ και την αξιολÞγηση του περιβÀλλοντοσ¯
συστηµατα πληροφοριων για την κατÀσταση του περιβÀλλοντοσ,

ΣυνεργασÝα στον τοµÛα τησ πυρηνικησ ενÛργειασ για µη
στρατιωτικουσ σκοπουσ
1. Συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν εξουσÝεσ και αρµοδιÞτητεσ
τησ ΚοινÞτητασ και των κρατων µελων τησ, η συνεργασÝα
στον τοµÛα τησ πυρηνικησ ενÛργειασ για µη στρατιωτικουσ
σκοπουσ θα πραγµατοποιηθεÝ µε την εφαρµογη ειδικων
συµφωνιων, παραδεÝγµατοσ χÀριν για το εµπÞριο των
πυρηνικων υλικων, την πυρηνικη ασφÀλεια και τη θερµοπυρηνικη συντηξη, και συµφωνα µε τισ νοµικÛσ διαδικασÝεσ κÀθε µÛρουσ.
2. Τα µÛρη συνεργÀζονται, και σε διεθνη Þργανα, για
την αντιµετωπιση των προβληµÀτων που προκληθηκαν
απÞ την καταστροφη του ΤσερνοµπÝλ¯ σε αυτη τη συνεργασÝα περιλαµβÀνονται ιδÝωσ:
— η κοινη µελÛτη των επιστηµονικων προβληµÀτων που
συνδÛονται µε το ατυχηµα του ΤσερνοµπÝλ,
— η καταπολÛµηση τησ ραδιενεργου µÞλυνσησ τησ ατµÞσφαιρασ, του εδÀφουσ και των νερων,
— η παρακολουθηση και η επÝβλεψη των ραδιενεργων
συνθηκων του περιβÀλλοντοσ,
— η αντιµετωπιση των επειγουσων περιπτωσεων στον
τοµÛα τησ πυρηνικησ ενÛργειασ και τησ ραδιενÛργειασ,
— η απολυµανση των ραδιενεργων γαιων και η διαχεÝριση
των πυρηνικων αποβλητων,
— τα ιατρικÀ προβληµατα που συνδÛονται µε τισ επιπτωσεισ των πυρηνικων ατυχηµÀτων στη δηµÞσια υγεÝα,
— η λυση του προβληµατοσ ασφαλεÝασ του κατεστραµµÛνου τÛταρτου σταθµου παραγωγησ ενÛργειασ στο ΤσερνοµπÝλ,
— οι οικονοµικÛσ και διοικητικÛσ πλευρÛσ των προσπαθειων για την αντιµετωπιση τησ καταστροφησ,
— η κατÀρτιση για την πρÞληψη των πυρηνικων ατυχηµÀτων και τη µεÝωση των επιπτωσεων τουσ,
— οι επιστηµονικÛσ και τεχνικÛσ πτυχÛσ των δραστηριοτητων για την πληρη αποκατÀσταση των επιπτωσεων τησ
καταστροφησ του ΤσερνοµπÝλ,
— Àλλοι τοµεÝσ που αποφασÝζονται µε συµφωνÝα των
µερων.

— την καταπολÛµηση τησ τοπικησ, περιφερειακησ και
διασυνοριακησ ρυπανσησ του αÛρα και των υδÀτων,
— την αποκατÀσταση των οικοσυστηµÀτων,
— τη βιωσιµη, αποτελεσµατικη και περιβαλλοντικÀ αποδεκτη παραγωγη και χρησιµοποÝηση ενÛργειασ¯ την
ασφÀλεια των βιοµηχανικων εγκαταστÀσεων,
— την ταξινÞµηση και ασφαλη χρησιµοποÝηση των χηµικων προϊÞντων,
— την ποιÞτητα των νερων,
— τη µεÝωση, ανακυκλωση και ασφαλη διÀθεση των αποβλητων, την εφαρµογη τησ συµβασησ τησ ΒασιλεÝασ,
— τη µελÛτη των περιβαλλοντικων επιπτωσεων τησ γεωργÝασ, τησ διÀβρωσησ των εδαφων και τησ χηµικησ
ρυπανσησ,
— την προστασÝα των δασων,
— τη διατηρηση τησ βιοποικιλÞτητασ, των προστατευÞµενων περιοχων και τη βιωσιµη χρησιµοποÝηση και διαχεÝριση των βιολογικων πÞρων,
— το σχεδιασµÞ των χρησεων γησ, συµπεριλαµβανοµÛνων
των δοµικων κατασκευων και του πολεοδοµικου σχεδιασµου,
— τη χρηση οικονοµικων και φορολογικων µÛσων,
— την παρακολουθηση των πλανητικων κλιµατικων µεταβολων,
— την εκπαÝδευση και ευαισθητοποÝηση σε θÛµατα περιβÀλλοντοσ,
— την εφαρµογη τησ συµβασησ Espoo για την εκτÝµηση
των περιβαλλοντικων επιπτωσεων σε διασυνοριακÞ
πλαÝσιο.
3. Η συνεργασÝα πραγµατοποιεÝται, ιδÝωσ, µε τα ακÞλουθα µÛσα:
— προγραµµατισµÞσ για τη διαχεÝριση των καταστροφων
και διαφÞρων Àλλων καταστÀσεων Ûκτακτησ ανÀγκησ,
— ανταλλαγÛσ πληροφοριων και εµπειρογνωµÞνων, µεταξυ Àλλων Þσον αφορÀ τη µεταφορÀ καθαρων τεχνολογιων και την ασφαλη και περιβαλλοντικÀ ορθη χρηση
τησ βιοτεχνολογÝασ,
— κοινÛσ ερευνητικÛσ δραστηριÞτητεσ,
— συγκλιση των νοµοθεσιων µε τα κοινοτικÀ πρÞτυπα,

Α
 ρθρο 63
ΠεριβÀλλον
1. Με βÀση τον ΕυρωπαϊκÞ ΧÀρτη ΕνÛργειασ και τη
διακηρυξη τησ διÀσκεψησ τησ ΛουκÛρνησ του 1993, τα
µÛρη αναπτυσσουν και ενισχυουν τη συνεργασÝα τουσ στα
θÛµατα περιβÀλλοντοσ και υγεÝασ.

— συνεργασÝα σε περιφερειακÞ επÝπεδο, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ συνεργασÝασ στο πλαÝσιο του Ευρωπαϊκου
Οργανισµου ΠεριβÀλλοντοσ, και σε διεθνÛσ επÝπεδο,
— ανÀπτυξη στρατηγικων, ιδÝωσ Þσον αφορÀ σφαιρικÀ
και κλιµατολογικÀ θÛµατα, καθωσ και την επÝτευξη
αειφÞρου ανÀπτυξησ,
— µελÛτεσ περιβαλλοντικων επιπτωσεων.
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Α
 ρθρο 64
ΜεταφορÛσ
Τα µÛρη αναπτυσσουν και ενισχυουν τη συνεργασÝα τουσ
στον τοµÛα των µεταφορων.
Η συνεργασÝα αυτη αποβλÛπει, µεταξυ Àλλων, στην αναδιÀρθρωση και τον εκσυγχρονισµÞ των συστηµÀτων και
δικτυων µεταφορων στην ΟυκρανÝα, καθωσ και στην ανÀπτυξη και εξασφÀλιση, ενδεχοµÛνωσ, τησ συµβατÞτητασ
των συστηµÀτων µεταφορων για την επÝτευξη ολοκληρωµÛνου συστηµατοσ µεταφορων.
Η συνεργασÝα περιλαµβÀνει µεταξυ Àλλων:
— τον εκσυγχρονισµÞ τησ διαχεÝρισησ και τησ λειτουργÝασ
των οδικων, σιδηροδροµικων, λιµενικων και αερολιµενικων εγκαταστÀσεων,
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— την ενθÀρρυνση Ûργων στον τοµÛα των τηλεπικοινωνιων και των ταχυδροµικων υπηρεσιων και την προσÛλκυση επενδυσεων,
— τη βελτÝωση τησ αποτελεσµατικÞτητασ και τησ ποιÞτητασ των παρεχÞµενων τηλεπικοινωνιακων και ταχυδροµικων υπηρεσιων, µε την ελευθÛρωση, µεταξυ Àλλων,
των δραστηριοτητων των υποτοµÛων,
— την εφαρµογη προηγµÛνων τεχνολογιων στον τοµÛα των
τηλεπικοινωνιων, ιδÝωσ Þσον αφορÀ την ηλεκτρονικη
µεταφορÀ κεφαλαÝων,
— τη διαχεÝριση των τηλεπικοινωνιακων δικτυων και τη
«βελτιστοποÝηση» τουσ,
— τον καθορισµÞ κατÀλληλου κανονιστικου πλαισÝου για
την παροχη ταχυδροµικων και τηλεπικοινωνιακων υπηρεσιων, καθωσ και για τη χρησιµοποÝηση του φÀσµατοσ
ραδιοσυχνοτητων,

— τον εκσυγχρονισµÞ και την ανÀπτυξη των σιδηροδροµικων, εσωτερικων πλωτων, οδικων, λιµενικων, αερολιµενικων και αεροπλοϊκων υποδοµων, καθωσ και τον
εκσυγχρονισµÞ των κυριÞτερων αξÞνων κοινου ενδιαφÛροντοσ και των διευρωπαϊκων συνδÛσεων για τουσ
προαναφερÞµενουσ τρÞπουσ µεταφορÀσ,

— την κατÀρτιση για τη διαχεÝριση των τηλεπικοινωνιακων και ταχυδροµικων υπηρεσιων υπÞ συνθηκεσ οικονοµÝασ αγορÀσ.

— την προωθηση και ανÀπτυξη των πολλαπλων συνδυασµÛνων µεταφορων,

Α
 ρθρο 67

— την προωθηση των κοινων προγραµµÀτων Ûρευνασ και
ανÀπτυξησ,

ΧρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ

— την προετοιµασÝα του νοµοθετικου και θεσµικου πλαισÝου για την ανÀπτυξη και εφαρµογη τησ πολιτικησ,
καθωσ και την ιδιωτικοποÝηση του τοµÛα των µεταφορων.
Α
 ρθρο 65
∆ιÀστηµα
ΤηρουµÛνων των αρµοδιοτητων τησ ΚοινÞτητασ, των κρατων µελων τησ και τησ Ευρωπαϊκησ ΥπηρεσÝασ ∆ιαστηµατοσ, τα µÛρη προωθουν, ενδεχοµÛνωσ, τη µακροπρÞθεσµη
συνεργασÝα για την Ûρευνα, την ανÀπτυξη και τισ εµπορικÛσ εφαρµογÛσ στον τοµÛα τησ διαστηµικησ Ûρευνασ για µη
στρατιωτικουσ σκοπουσ. Τα µÛρη δÝδουν ιδιαÝτερη προσοχη στισ πρωτοβουλÝεσ που αξιοποιουν πληρωσ τη συµπληρωµατικÞτητα των αντÝστοιχων δραστηριοτητων τουσ στον
τοµÛα του διαστηµατοσ.
Α
 ρθρο 66

Η συνεργασÝα θα πρÛπει να διευκολυνει την Ûνταξη τησ
ΟυκρανÝασ στα διεθνωσ αποδεκτÀ συστηµατα αµοιβαÝων
διακανονισµων. ΠαρÛχεται τεχνικη βοηθεια για:
— την ανÀπτυξη των τραπεζικων και χρηµατοπιστωτικων
υπηρεσιων, την ανÀπτυξη κοινησ αγορÀσ πιστωτικων
πÞρων, την Ûνταξη τησ ΟυκρανÝασ σε διεθνωσ αποδεκτÞ
συστηµα αµοιβαÝων διακανονισµων,
— την ανÀπτυξη φορολογικου συστηµατοσ και των σχετικων θεσµων του στην ΟυκρανÝα, τισ ανταλλαγÛσ εµπειριων και την κατÀρτιση του προσωπικου,
— την ανÀπτυξη των ασφαλιστικων υπηρεσιων, που θα
δηµιουργησουν, µεταξυ Àλλων, ευνοϊκÞ πλαÝσιο για τη
συµµετοχη των κοινοτικων εταιρειων στη δηµιουργÝα
κοινων επιχειρησεων στον ασφαλιστικÞ τοµÛα τησ
ΟυκρανÝασ, καθωσ και την ανÀπτυξη των ασφαλÝσεων
για τισ εξαγωγικÛσ πιστωσεισ,
— η συνεργασÝα αυτη θα συµβÀλει, ιδÝωσ, στην ανÀπτυξη
σχÛσεων µεταξυ τησ ΟυκρανÝασ και των κρατων µελων
στον τοµÛα των χρηµατοπιστωτικων υπηρεσιων.

ΤαχυδροµικÛσ υπηρεσÝεσ και τηλεπικοινωνÝεσ
Συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν εξουσÝεσ και αρµοδιÞτητεσ, τα
µÛρη επεκτεÝνουν και ενισχυουν τη συνεργασÝα τουσ στουσ
ακÞλουθουσ τοµεÝσ:
— τον καθορισµÞ πολιτικων και κατευθυνσεων για την
ανÀπτυξη των τηλεπικοινωνιων και των ταχυδροµικων
υπηρεσιων,
— την ανÀπτυξη των αρχων πολιτικησ τιµολÞγησησ και
εµπορÝασ στουσ τοµεÝσ των τηλεπικοινωνιων και των
ταχυδροµικων υπηρεσιων,

Α
 ρθρο 68
ΝοµιµοποÝηση εσÞδων
1. Τα µÛρη συµφωνουν Þτι εÝναι αναγκαÝο να καταβÀλλουν κÀθε προσπÀθεια και να συνεργÀζονται, ωστε να
αποφευγεται η χρηση των χρηµατοπιστωτικων συστηµÀτων
τουσ για τη νοµιµοποÝηση εσÞδων που προκυπτουν απÞ
εγκληµατικÛσ δραστηριÞτητεσ εν γÛνει και, ειδικÞτερα, απÞ
τα ναρκωτικÀ.
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2. Η συνεργασÝα στον τοµÛα αυτÞ περιλαµβÀνει διοικητικη και τεχνικη βοηθεια µε στÞχο να καθοριστουν κατÀλληλα πρÞτυπα για την καταπολÛµηση τησ νοµιµοποÝησησ
εσÞδων, αντÝστοιχα µε εκεÝνα τα οποÝα Ûχει εγκρÝνει η
ΚοινÞτητα και τα διεθνη fora στον τοµÛα αυτÞν, και ιδÝωσ
η ειδικη οµÀδα χρηµατοοικονοµικησ δρÀσησ (FATF).

— την Ûρευνα για τη διευρυνση των γνωσεων Þσον αφορÀ
το περιβÀλλον εργασÝασ, καθωσ και την υγεÝα και την
ασφÀλεια των εργαζοµÛνων.

Α
 ρθρο 69

2. Ùσον αφορÀ την απασχÞληση, η συνεργασÝα µεταξυ
των µερων περιλαµβÀνει κυρÝωσ τεχνικη βοηθεια για:

Νοµισµατικη πολιτικη
ΚατÞπιν αιτησεωσ των ουκρανικων αρχων, η ΚοινÞτητα
παρÛχει τεχνικη βοηθεια µε σκοπÞ να στηρÝξει τισ προσπÀθειεσ τησ ΟυκρανÝασ για τη δηµιουργÝα και την ενÝσχυση
του νοµισµατικου συστηµατÞσ τησ και τη θÛσπιση νÛασ
µετατρÛψιµησ νοµισµατικησ µονÀδασ, καθωσ και τη σταδιακη προσαρµογη των πολιτικων τησ στισ πολιτικÛσ του
Ευρωπαϊκου Νοµισµατικου Συστηµατοσ. Στη βοηθεια αυτη
συµπεριλαµβÀνεται η ανεπÝσηµη ανταλλαγη πληροφοριων
σχετικÀ µε τισ αρχÛσ και τη λειτουργÝα του Ευρωπαϊκου
Νοµισµατικου Συστηµατοσ.
Α
 ρθρο 70
Περιφερειακη ανÀπτυξη
1. Τα µÛρη ενισχυουν τη συνεργασÝα τουσ στον τοµÛα
τησ περιφερειακησ ανÀπτυξησ και του σχεδιασµου χρησεων
γησ.
2. Για το σκοπÞ αυτÞ, ενθαρρυνουν την ανταλλαγη πληροφοριων µεταξυ των εθνικων, περιφερειακων και τοπικων
αρχων Þσον αφορÀ την περιφερειακη πολιτικη και την
πολιτικη σχεδιασµου χρησεων γησ, και, εφÞσον κρÝνεται
σκÞπιµο, τισ µεθÞδουσ διαµÞρφωσησ περιφερειακων πολιτικων µε ιδιαÝτερη Ûµφαση στην ανÀπτυξη των µειονεκτικων
περιοχων.
ΕπÝσησ, ενθαρρυνουν τισ Àµεσεσ επαφÛσ µεταξυ των αντÝστοιχων περιφερειων και των δηµÞσιων οργανισµων που
εÝναι υπευθυνοι για τον προγραµµατισµÞ τησ περιφερειακησ ανÀπτυξησ µε σκοπÞ, µεταξυ Àλλων, την ανταλλαγη
µεθÞδων και τρÞπων για την προωθηση τησ περιφερειακησ
ανÀπτυξησ.
Α
 ρθρο 71
Κοινωνικη συνεργασÝα
1. Ùσον αφορÀ την υγεÝα και την ασφÀλεια, τα µÛρη
αναπτυσσουν τη συνεργασÝα µεταξυ τουσ µε σκοπÞ τη
βελτÝωση τησ προστασÝασ τησ υγεÝασ και τησ ασφÀλειασ
των εργαζοµÛνων.
Η συνεργασÝα περιλαµβÀνει, ιδÝωσ, τα ακÞλουθα:
— την εκπαÝδευση και κατÀρτιση σε θÛµατα υγεÝασ και
ασφÀλειασ, µε ιδιαÝτερη προσοχη στουσ τοµεÝσ δραστηριοτητων υψηλου κινδυνου,
— την ανÀπτυξη και προωθηση προληπτικων µÛτρων για
την καταπολÛµηση των επαγγελµατικων ασθενειων και
Àλλεσ παρÞµοιεσ διαταραχÛσ,

— την πρÞληψη των κυριÞτερων κινδυνων ατυχηµÀτων
και τη διαχεÝριση των τοξικων χηµικων ουσιων,

— τη βελτιστοποÝηση τησ αγορÀσ εργασÝασ,
— τον εκσυγχρονισµÞ των υπηρεσιων για την εξευρεση
θÛσεων εργασÝασ και παροχησ συµβουλων,
— το σχεδιασµÞ και τη διαχεÝριση των προγραµµÀτων
αναδιÀρθρωσησ,
— την ενθÀρρυνση τησ ανÀπτυξησ τησ τοπικησ απασχÞλησησ,
— την ανταλλαγη πληροφοριων για τα προγρÀµµατα ευÛλικτησ απασχÞλησησ, περιλαµβανοµÛνων εκεÝνων που
ευνοουν την αυταπασχÞληση και τισ επιχειρηµατικÛσ
δραστηριÞτητεσ.
3. Τα µÛρη αποδÝδουν ιδιαÝτερη προσοχη στη συνεργασÝα για την κοινωνικη προστασÝα που περιλαµβÀνει,
µεταξυ Àλλων, τον προγραµµατισµÞ και την εφαρµογη των
µεταρρυθµÝσεων στον τοµÛα τησ κοινωνικησ ασφÀλισησ
στην ΟυκρανÝα.
Οι µεταρρυθµÝσεισ αυτÛσ σκοπÞ Ûχουν να αναπτυξουν στην
ΟυκρανÝα µεθÞδουσ προστασÝασ εγγενεÝσ στισ οικονοµÝεσ
αγορÀσ και καλυπτουν Þλεσ τισ µορφÛσ κοινωνικησ προστασÝασ.
Α
 ρθρο 72
ΤουρισµÞσ
Τα µÛρη εντεÝνουν και αναπτυσσουν τη συνεργασÝα τουσ, η
οποÝα περιλαµβÀνει τα εξησ:
— τη διευκÞλυνση του τουρισµου,
— τη συνεργασÝα µεταξυ των επÝσηµων οργανισµων τουρισµου,
— την αυξηση τησ ροησ πληροφοριων,
— τη µεταφορÀ τεχνογνωσÝασ,
— τη µελÛτη των δυνατοτητων ανÀληψησ κοινων ενεργειων,
— την κατÀρτιση για την ανÀπτυξη του τουρισµου.
Α
 ρθρο 73
ΜικρÛσ και µεσαÝεσ επιχειρησεισ
1. Τα µÛρη αποσκοπουν στην ανÀπτυξη και ενÝσχυση
των µικρων και µεσαÝων επιχειρησεων (ΜΜΕ) και των
ενωσεων τουσ και τη συνεργασÝα µεταξυ ΜΜΕ τησ ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ.
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— τη βελτÝωση των µεθÞδων εργασÝασ,

— την ανÀπτυξη νοµοθετικου πλαισÝου για τισ ΜΜΕ,

— την καθιÛρωση τησ συνδυασµÛνησ ονοµατολογÝασ και
του ενιαÝου διοικητικου εγγρÀφου,

— την ανÀπτυξη κατÀλληλησ υποδοµησ (υπηρεσÝασ για τη
στηριξη των ΜΜΕ, των επικοινωνιων, τησ βοηθειασ για
τη δηµιουργÝα ταµεÝου για τισ ΜΜΕ),

— τη διασυνδεση µεταξυ των συστηµÀτων διαµετακÞµισησ
τησ ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ,

— την ανÀπτυξη τεχνολογικων πÀρκων.

— την απλουστευση των ελÛγχων και των διατυπωσεων
Þσον αφορÀ τη µεταφορÀ εµπορευµÀτων,

Α
 ρθρο 74
ΠληροφÞρηση και επικοινωνÝα
Τα µÛρη υποστηρÝζουν την ανÀπτυξη συγχρονων µεθÞδων
για τη διαχεÝριση των πληροφοριων, συµπεριλαµβανοµÛνων των µÛσων µαζικησ ενηµÛρωσησ, και παροτρυνουν την
αποτελεσµατικη αµοιβαÝα ανταλλαγη πληροφοριων. ∆Ýνεται προτεραιÞτητα στα προγρÀµµατα που παρÛχουν βασικη ενηµÛρωση για την ΚοινÞτητα και την ΟυκρανÝα στο
ευρυ κοινÞ, συµπεριλαµβανοµÛνησ, Þποτε εÝναι δυνατÞν,
τησ πρÞσβασησ στισ βÀσεισ δεδοµÛνων τησ ΚοινÞτητασ µε
πληρη σεβασµÞ των δικαιωµÀτων πνευµατικησ ιδιοκτησÝασ.

— την υποστηριξη για την καθιÛρωση συγχρονων τελωνειακων πληροφορικων συστηµÀτων,
— τη διοργÀνωση σεµιναρÝων και περιÞδων κατÀρτισησ.
3. Με την επιφυλαξη τησ περαιτÛρω συνεργασÝασ που
προβλÛπεται στην παρουσα συµφωνÝα, και ιδÝωσ στο Àρθρο 79, η αµοιβαÝα συνδροµη µεταξυ διοικητικων αρχων
των µερων σε τελωνειακÀ θÛµατα πραγµατοποιεÝται
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του πρωτοκÞλλου που ενισυνÀπτεται στην παρουσα συµφωνÝα.

Α
 ρθρο 77
ΣυνεργασÝα στον τοµÛα τησ στατιστικησ

Α
 ρθρο 75
ΠροστασÝα των καταναλωτων
Τα µÛρη συνεργÀζονται στενÀ για να επιτυχουν τη συµβατÞτητα µεταξυ των συστηµÀτων τουσ για την προστασÝα
των καταναλωτων. Η συνεργασÝα αυτη καλυπτει, ιδÝωσ,
την παροχη συµβουλων για τη νοµοθετικη και θεσµικη
µεταρρυθµιση, τη δηµιουργÝα µÞνιµων συστηµÀτων αµοιβαÝασ πληροφÞρησησ για τα επικÝνδυνα προϊÞντα, τη βελτÝωση των πληροφοριων που παρÛχονται στουσ καταναλωτÛσ, ιδÝωσ Þσον αφορÀ τισ τιµÛσ, τα χαρακτηριστικÀ των
προϊÞντων και τισ παρεχÞµενεσ υπηρεσÝεσ, τισ δραστηριÞτητεσ κατÀρτισησ για τουσ διοικητικουσ υπαλληλουσ και
τουσ εκπροσωπουσ των συµφερÞντων των καταναλωτων,
την ανÀπτυξη των ανταλλαγων µεταξυ των εκπροσωπων
των συµφερÞντων των καταναλωτων και τη βελτÝωση τησ
συµβατÞτητασ των πολιτικων προστασÝασ των καταναλωτων.

Α
 ρθρο 76

Η συνεργασÝα στον τοµÛα αυτÞ Ûχει στÞχο την ανÀπτυξη
αποτελεσµατικου συστηµατοσ στατιστικησ που να παρÛχει
αξιÞπιστα στατιστικÀ στοιχεÝα, τα οποÝα εÝναι αναγκαÝα
για τη στηριξη και την παρακολουθηση τησ διαδικασÝασ
οικονοµικησ µεταρρυθµισησ, και να συµβÀλλει στην ανÀπτυξη των ιδιωτικων επιχειρησεων στην ΟυκρανÝα.
ΕιδικÞτερα, τα µÛρη συνεργÀζονται για τα εξησ:
— την προσαρµογη του συστηµατοσ στατιστικησ τησ
ΟυκρανÝασ στισ διεθνεÝσ µεθÞδουσ, πρÞτυπα και ταξινοµησεισ,
— την ανταλλαγη στατιστικων πληροφοριων,
— την παροχη των απαραÝτητων στατιστικων µακροοικονοµικων και µικροοικονοµικων πληροφοριων για την
εφαρµογη και διαχεÝριση των οικονοµικων µεταρρυθµÝσεων.
Για το σκοπÞ αυτÞ, η ΚοινÞτητα παρÛχει στην ΟυκρανÝα
την απαραÝτητη τεχνικη βοηθεια.

ΤελωνειακÀ θÛµατα
1. ΣτÞχοσ τησ συνεργασÝασ εÝναι να εξασφαλιστεÝ η τηρηση Þλων των διατÀξεων που πρÞκειται να θεσπισθουν
Þσον αφορÀ το θεµιτÞ εµπÞριο και να επιτευχθεÝ η προσÛγγιση του τελωνειακου συστηµατοσ τησ ΟυκρανÝασ µε το
συστηµα τησ ΚοινÞτητασ.
2.

ΕιδικÞτερα η συνεργασÝα περιλαµβÀνει τα εξησ:

— την ανταλλαγη πληροφοριων,

Α
 ρθρο 78
ΟικονοµικÀ θÛµατα
Τα µÛρη διευκολυνουν τη διαδικασÝα οικονοµικησ
µεταρρυθµισησ και το συντονισµÞ των οικονοµικων πολιτικων, συνεργαζÞµενα για να βελτιωσουν την κατανÞηση
των βασικων µηχανισµων των οικονοµιων τουσ και τη
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διαµÞρφωση και εφαρµογη οικονοµικησ πολιτικησ στισ
οικονοµÝεσ αγορÀσ. Προσ το σκοπÞ αυτÀ τα µÛρη ανταλλÀσσουν πληροφορÝεσ Þσον αφορÀ τισ µακροοικονοµικÛσ
επιδÞσεισ και προοπτικÛσ.
Η ΚοινÞτητα παρÛχει τεχνικη βοηθεια µε σκοπÞ:
— να βοηθησει την ΟυκρανÝα κατÀ τη διαδικασÝα οικονοµικησ µεταρρυθµισησ, παρÛχοντασ συµβουλÛσ εµπειρογνωµÞνων και τεχνικη βοηθεια,
— να ενθαρρυνει τη συνεργασÝα µεταξυ οικονοµολÞγων
για την επÝσπευση τησ µεταφορÀσ τεχνογνωσÝασ για τη
διαµÞρφωση οικονοµικων πολιτικων, και να προβλÛψει
την ευρεÝα διÀδοση των αποτελεσµÀτων τησ σχετικησ
Ûρευνασ.
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Α
 ρθρο 79
ΝαρκωτικÀ

Στο πλαÝσιο των αντιστοÝχων εξουσιων και αρµοδιοτητων
τουσ, τα µÛρη συνεργÀζονται για να βελτιωσουν την αποτελεσµατικÞτητα των πολιτικων και µÛτρων αντιµετωπισησ
τησ παρÀνοµησ παραγωγησ, προσφορÀσ και διακÝνησησ
ναρκωτικων και ψυχοτρÞπων ουσιων, µεταξυ Àλλων για
την πρÞληψη τησ παρεκτροπησ των πρÞδροµων χηµικων
ουσιων, καθωσ και για να συµβÀλουν στην πρÞληψη και
στη µεÝωση τησ κατÀχρησησ αυτων. Η συνεργασÝα στο
χωρο αυτÞ βασÝζεται στισ διαβουλευσεισ και τη στενη
συνεργασÝα µεταξυ των µερων σχετικÀ µε τουσ στÞχουσ και
τα µÛτρα στουσ διÀφορουσ τοµεÝσ που Ûχουν σχÛση µε τα
ναρκωτικÀ.

ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α
 ρθρο 80
Τα µÛρη αναλαµβÀνουν την υποχρÛωση να προωθησουν, να ενθαρρυνουν και να διευκολυνουν
την πολιτιστικη συνεργασÝα. ΕφÞσον κρÝνεται σκÞπιµο, τα προγρÀµµατα πολιτιστικησ συνεργασÝασ
τησ ΚοινÞτητασ η τα προγρÀµµατα ενÞσ η περισσοτÛρων κρατων µελων µπορεÝ να αποτελÛσουν
αντικεÝµενο συνεργασÝασ και εÝναι δυνατÞν να αναπτυχθουν περαιτÛρω δραστηριÞτητεσ αµοιβαÝου
ενδιαφÛροντοσ.

ΤΙΤΛΟΣ IX
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α
 ρθρο 81
Για την επÝτευξη των στÞχων τησ παρουσασ συµφωνÝασ και συµφωνα µε τα Àρθρα 82, 83 και 84, η
ΟυκρανÝα λαµβÀνει προσωρινη χρηµατοδοτικη βοηθεια τησ ΚοινÞτητασ, µÛσω τεχνικησ βοηθειασ
υπÞ µορφη επιχορηγησεων για την επιτÀχυνση του οικονοµικου µετασχηµατισµου τησ ΟυκρανÝασ.
Α
 ρθρο 82
Αυτη η χρηµατοδοτικη βοηθεια καλυπτεται στα πλαÝσια του Tacis που προβλÛπεται στο σχετικÞ
κοινοτικÞ κανονισµÞ του ΣυµβουλÝου.
Α
 ρθρο 83
Οι στÞχοι και οι τοµεÝσ για τουσ οποÝουσ παρÛχει χρηµατοδοτικη βοηθεια η ΚοινÞτητα καθορÝζονται σε ενδεικτικÞ πρÞγραµµα, που αντικατοπτρÝζει τισ προτεραιÞτητεσ που συµφωνουνται µεταξυ
των δυο µερων, αφου ληφθουν υπÞψη οι ανÀγκεσ τησ ΟυκρανÝασ, οι τοµεακÛσ ικανÞτητεσ
απορρÞφησησ και η πρÞοδοσ τησ µεταρρυθµισησ. Τα µÛρη ενηµερωνουν το συµβουλιο συνεργασÝασ.
Α
 ρθρο 84
Για να επιτυγχÀνεται η καλυτερη δυνατη χρηση των διαθÛσιµων πÞρων, τα µÛρη εξασφαλÝζουν το
στενÞ συντονισµÞ των συνεισφορων τεχνικησ βοηθειασ τησ ΚοινÞτητασ µε τισ συνεισφορÛσ απÞ
Àλλεσ πηγÛσ, Þπωσ τα κρÀτη µÛλη, Àλλεσ χωρεσ και διεθνεÝσ οργανισµουσ, Þπωσ η ∆ιεθνησ ΤρÀπεζα
ΑνασυγκρÞτησησ και ΑνÀπτυξησ και η Ευρωπαϊκη ΤρÀπεζα ΑνασυγκρÞτησησ και ΑνÀπτυξησ
καθωσ και το ΠρÞγραµµα των ΗνωµÛνων Εθνων για την ΑνÀπτυξη και το ∆ιεθνÛσ ΝοµισµατικÞ
ΤαµεÝο, (UNDP) και το IMF.
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ΤΙΤΛΟΣ X
ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α
 ρθρο 85

Α
 ρθρο 89

ΣυνιστÀται συµβουλιο συνεργασÝασ το οποÝο εποπτευει την
εφαρµογη τησ παρουσασ συµφωνÝασ. Το συµβουλιο συνεργασÝασ συγκαλεÝται σε υπουργικÞ επÝπεδο µÝα φορÀ το
Ûτοσ και εφÞσον το απαιτουν οι περιστÀσεισ. ΕξετÀζει
θÛµατα µεÝζονοσ σηµασÝασ τα οποÝα προκυπτουν στα πλαÝσια τησ συµφωνÝασ και κÀθε διµερÛσ η διεθνÛσ θÛµα αµοιβαÝου ενδιαφÛροντοσ για το σκοπÞ τησ επÝτευξησ των
στÞχων τησ παρουσασ συµφωνÝασ. Το συµβουλιο συνεργασÝασ δυναται επÝσησ να υποβÀλλει τισ πρÛπουσεσ συστÀσεισ, κατÞπιν συµφωνÝασ µεταξυ των δυο µερων.

Το συµβουλιο συνεργασÝασ, κατÀ την εξÛταση θÛµατοσ που
προκυπτει στο πλαÝσιο τησ παρουσασ συµφωνÝασ σχετικÀ
µε διÀταξη που αφορÀ Àρθρο τησ ΓΣ∆Ε, λαµβÀνει υπÞψη
κατÀ το δυνατÞν περισσÞτερο την ερµηνεÝα την οποÝα εν
γÛνει δÝδουν τα συµβαλλÞµενα στη ΓΣ∆Ε µÛρη Þσον αφορÀ το εν λÞγω Àρθρο τησ.

Α
 ρθρο 86
1. Το συµβουλιο συνεργασÝασ αποτελεÝται απÞ µÛλη του
ΣυµβουλÝου τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ και µÛλη τησ Επιτροπησ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, αφενÞσ, και µÛλη τησ
κυβÛρνησησ τησ ΟυκρανÝασ αφετÛρου.
2. Το συµβουλιο συνεργασÝασ θεσπÝζει τον κανονισµÞ
λειτουργÝασ του.
3. Το αξÝωµα του προÛδρου του συµβουλÝου συνεργασÝασ ασκεÝ εναλλακτικÀ Ûνασ εκπρÞσωποσ τησ ΚοινÞτητασ
και Ûνα µÛλοσ τησ κυβÛρνησησ τησ ΟυκρανÝασ.
Α
 ρθρο 87
1. ΚατÀ την εκτÛλεση των καθηκÞντων του, το συµβουλιο συνεργασÝασ επικουρεÝται απÞ µια επιτροπη συνεργασÝασ συγκροτουµενη απÞ εκπροσωπουσ των µελων του
ΣυµβουλÝου τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ και των µελων τησ
Επιτροπησ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, αφενÞσ, και απÞ
εκπροσωπουσ τησ κυβÛρνησησ τησ ΟυκρανÝασ, αφετÛρου,
συνηθωσ σε επÝπεδο ανωτερων υπαλληλων. Το αξÝωµα του
προÛδρου τησ επιτροπησ συνεργασÝασ ασκεÝ εναλλακτικÀ η
ΚοινÞτητα και η ΟυκρανÝα.
Το συµβουλιο συνεργασÝασ καθορÝζει στον κανονισµÞ λειτουργÝασ του τα καθηκοντα τησ επιτροπησ συνεργασÝασ,
στα οποÝα περιλαµβÀνεται η προετοιµασÝα των συνεδριÀσεων του συµβουλÝου συνεργασÝασ και ο τρÞποσ λειτουργÝασ τησ επιτροπησ συνεργασÝασ.
2. Το συµβουλιο συνεργασÝασ µπορεÝ να µεταβιβÀζει
µÛροσ των αρµοδιοτητων του στην επιτροπη συνεργασÝασ,
η οποÝα εξασφαλÝζει τη συνÛχεια µεταξυ των συνεδριÀσεων
του συµβουλÝου συνεργασÝασ.

Α
 ρθρο 90
ΣυνιστÀται κοινοβουλευτικη επιτροπη συνεργασÝασ η
οποÝα αποτελεÝ Ûνα forum συνÀντησησ και ανταλλαγησ
απÞψεων µεταξυ των µελων του ΚοινοβουλÝου τησ ΟυκρανÝασ και των µελων του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου. ΣυνεδριÀζει κατÀ διαστηµατα τα οποÝα καθορÝζει η Ýδια.
Α
 ρθρο 91
1. Η κοινοβουλευτικη επιτροπη συνεργασÝασ αποτελεÝται
απÞ µÛλη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου, αφενÞσ, και απÞ
µÛλη του ΚοινοβουλÝου τησ ΟυκρανÝασ, αφετÛρου.
2. Η κοινοβουλευτικη επιτροπη συνεργασÝασ θεσπÝζει
τον κανονισµÞ λειτουργÝασ τησ.
3. Την προεδρÝα τησ κοινοβουλευτικησ επιτροπησ συνεργασÝασ ασκεÝ εναλλακτικÀ το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και
το Κοινοβουλιο τησ ΟυκρανÝασ, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
του κανονισµου λειτουργÝασ τησ.
Α
 ρθρο 92
Η κοινοβουλευτικη επιτροπη συνεργασÝασ µπορεÝ να ζητÀ
τισ αναγκαÝεσ πληροφορÝεσ για την εφαρµογη τησ παρουσασ συµφωνÝασ απÞ το συµβουλιο συνεργασÝασ, το οποÝο
τησ παρÛχει τισ αιτουµενεσ πληροφορÝεσ.
Η κοινοβουλευτικη επιτροπη συνεργασÝασ ενηµερωνεται
σχετικÀ µε τισ συστÀσεισ του συµβουλÝου συνεργασÝασ.
Η κοινοβουλευτικη επιτροπη συνεργασÝασ µπορεÝ να
απευθυνει συστÀσεισ στο συµβουλιο συνεργασÝασ.
Α
 ρθρο 93

Α
 ρθρο 88
Το συµβουλιο συνεργασÝασ µπορεÝ να αποφασÝσει τη
συσταση κÀθε Àλλησ ειδικησ επιτροπησ η οργÀνου τα
οποÝα το επικουρουν κατÀ την εκτÛλεση των καθηκÞντων
του και προσδιορÝζει τη συνθεση και τα καθηκοντα αυτων
των επιτροπων η οργÀνων καθωσ και τον τρÞπο λειτουργÝασ τουσ.

1. Στο πλαÝσιο τησ παρουσασ συµφωνÝασ, κÀθε συµβαλλÞµενο µÛροσ αναλαµβÀνει την υποχρÛωση να εξασφαλÝσει
Þτι τα νοµικÀ και φυσικÀ πρÞσωπα του Àλλου µÛρουσ
δυνανται, Àνευ διακρÝσεων Ûναντι των δικων τουσ υπηκÞων, να Ûχουν πρÞσβαση στα αρµÞδια δικαστηρια και διοικητικÀ Þργανα των µερων για την προÀσπιση των ατοµικων τουσ δικαιωµÀτων και των δικαιωµÀτων ιδιοκτησÝασ,
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συµπεριλαµβανοµÛνων των δικαιωµÀτων πνευµατικησ, βιοµηχανικησ και εµπορικησ ιδιοκτησÝασ.
2. Στα πλαÝσια των αντιστοÝχων αρµοδιοτητων τουσ, τα
µÛρη:
— ενθαρρυνουν την προσφυγη σε διαιτησÝα για την
επÝλυση των διαφορων που προκυπτουν κατÀ τισ εµπορικÛσ συναλλαγÛσ και τη συνεργασÝα µεταξυ των οικονοµικων παραγÞντων τησ ΚοινÞτητασ και αυτων τησ
ΟυκρανÝασ,
— συµφωνουν Þτι εφÞσον µια διαφορÀ υποβÀλλεται σε
διαιτησÝα, κÀθε µÛροσ στη διαφορÀ µπορεÝ εκτÞσ απÞ
την περÝπτωση που προβλÛπεται διαφορετικÀ βÀσει των
κανÞνων του οργÀνου διαιτησÝασ που Ûχουν επιλÛξει τα
µÛρη να επιλÛγει τον δικÞ του διαιτητη, ανεξαρτητωσ
υπηκοÞτητασ, και Þτι ο τρÝτοσ διαιτητησ η ο µοναδικÞσ
διαιτητησ, µπορεÝ να εÝναι υπηκοοσ τρÝτου κρÀτουσ,
— συνιστουν στουσ οικονοµικουσ τουσ παρÀγοντεσ να επιλÛγουν µε αµοιβαÝα συναÝνεση τη νοµοθεσÝα που εφαρµÞζεται στισ συµβÀσεισ τουσ,
— ενθαρρυνουν την προσφυγη στουσ κανÞνεσ τησ διαιτησÝασ τουσ οποÝουσ Ûχει συντÀξει η Επιτροπη ∆ιεθνουσ
Εµπορικου ∆ικαÝου των ΗνωµÛνων Εθνων (Unicitral)
και στη διαιτησÝα την οποÝα αναλαµβÀνει κÀθε κÛντρο
κρÀτουσ που Ûχει υπογρÀψει τη συµβαση για την αναγνωριση και εκτÛλεση των αλλοδαπων διαιτητικων αποφÀσεων που υπεγρÀφη στη ΝÛα ΥÞρκη στισ 10 ΙουνÝου
1958.

Α
 ρθρο 94
Η παρουσα συµφωνÝα ουδÞλωσ εµποδÝζει Ûνα µÛροσ να
λÀβει µÛτρα τα οποÝα:
α) θεωρεÝ αναγκαÝα για την πρÞληψη τησ κοινολÞγησησ
πληροφοριων που αντιβαÝνει σε ζωτικÀ συµφÛροντα
ασφÀλειασ¯
β) αφορουν την παραγωγη η εµπÞριο Þπλων, πολεµοφοδÝων η πολεµικου υλικου η την Ûρευνα, ανÀπτυξη η
παραγωγη που εÝναι αναγκαÝεσ για αµυντικουσ σκοπουσ, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι τα µÛτρα αυτÀ δεν νοθευουν τουσ Þρουσ ανταγωνισµου, Þσον αφορÀ τα
προϊÞντα τα οποÝα δεν προορÝζονται ειδικωσ για στρατιωτικουσ σκοπουσ¯
γ) θεωρεÝ ουσιωδη για την ασφÀλειÀ του στην περÝπτωση
σοβαρησ εσωτερικησ αναταραχησ, η οποÝα διαταρÀσσει
τη διατηρηση του νÞµου και τησ δηµÞσιασ τÀξησ σε
καιρÞ πολÛµου η σοβαρων διεθνων αναταραχων που
αποτελουν απειλη πολÛµου η για την εκπληρωση υποχρεωσεων τισ οποÝεσ Ûχει αναλÀβει για τη διατηρηση
τησ διεθνουσ ειρηνησ και ασφÀλειασ¯
δ) θεωρεÝ αναγκαÝα για την εκπληρωση των διεθνων
υποχρεωσεων και δεσµευσεων Þσον αφορÀ τον Ûλεγχο
τησ διπλησ χρησησ των βιοµηχανικων αγαθων και τεχνολογιων.

L 49/25
Α
 ρθρο 95

1. Στουσ τοµεÝσ που καλυπτονται απÞ την παρουσα
συµφωνÝα και µε την επιφυλαξη των ειδικων διατÀξεων
που περιÛχονται σε αυτην:
— οι ρυθµÝσεισ που εφαρµÞζει η ΟυκρανÝα Ûναντι τησ
ΚοινÞτητασ δεν πρÛπει να επιβÀλλουν διακρÝσεισ
µεταξυ των κρατων µελων, των υπηκÞων τουσ η των
επιχειρησεων η εταιρειων τουσ,
— οι ρυθµÝσεισ που εφαρµÞζει η ΚοινÞτητα Ûναντι τησ
ΟυκρανÝασ δεν πρÛπει να επιβÀλλουν διακρÝσεισ µεταξυ
των υπηκÞων η εταιρειων η επιχειρησεων τησ ΟυκρανÝασ.
2. Οι διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 1 δεν παρεµποδÝζουν
το δικαÝωµα των µερων να εφαρµÞσουν τισ αντÝστοιχεσ
διατÀξεισ τησ φορολογικησ τουσ νοµοθεσÝασ στουσ φορολογουµενουσ, η κατÀσταση των οποÝων δεν εÝναι η Ýδια Þσον
αφορÀ τον τÞπο κατοικÝασ τουσ.
Α
 ρθρο 96
1. ΚÀθε µÛροσ µπορεÝ να υποβÀλει στο συµβουλιο
συνεργασÝασ κÀθε διαφορÀ σχετικÀ µε την εφαρµογη η
ερµηνεÝα τησ παρουσασ συµφωνÝασ.
2. Το συµβουλιο συνεργασÝασ µπορεÝ να επιλυσει τη
διαφορÀ µε συσταση.
3. Στην περÝπτωση που εÝναι αδυνατη η επÝλυση τησ
διαφορÀσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 2, κÀθε µÛροσ
µπορεÝ να κοινοποιησει στο Àλλο µÛροσ το διορισµÞ ενÞσ
µεσολαβητη¯ το Àλλο µÛροσ οφεÝλει να διορÝσει Ûναν δευτερο µεσολαβητη εντÞσ δυο µηνων. Για την εφαρµογη τησ
παρουσασ διαδικασÝασ, η ΚοινÞτητα και τα κρÀτη µÛλη
θεωρουνται ωσ Ûνα µÛροσ τησ διαφορÀσ.
Το συµβουλιο συνεργασÝασ διορÝζει τρÝτο µεσολαβητη.
Οι συστÀσεισ του µεσολαβητη εγκρÝνονται µε πλειοψηφÝα.
Οι συστÀσεισ αυτÛσ δεν εÝναι δεσµευτικÛσ για τα µÛρη.
Α
 ρθρο 97
ΕφÞσον το ζητησει Ûνα µÛροσ, τα µÛρη συµφωνουν να
προβουν αµÛσωσ στισ κατÀλληλεσ διαβουλευσεισ για να
συζητησουν κÀθε θÛµα που αφορÀ την ερµηνεÝα η την
εφαρµογη τησ παρουσασ συµφωνÝασ και κÀθε θÛµα που
αφορÀ τισ σχÛσεισ µεταξυ των µερων.
Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου δεν θÝγουν και εφαρµÞζονται µε την επιφυλαξη των Àρθρων 18, 19, 96 και
102.
Α
 ρθρο 98
Η µεταχεÝριση που παρÛχεται στην ΟυκρανÝα σε καµÝα
περÝπτωση δεν εÝναι ευνοϊκÞτερη απÞ τη µεταχεÝριση που
παρÛχουν τα κρÀτη µÛλη µεταξυ τουσ.
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Α
 ρθρο 99
Για το σκοπÞ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, ωσ «µÛρη» νοουνται η ΟυκρανÝα, αφενÞσ, και η ΚοινÞτητα η τα κρÀτη
µÛλη η η ΚοινÞτητα και τα κρÀτη µÛλη, συµφωνα µε τισ
αντÝστοιχεσ εξουσÝεσ τουσ, αφετÛρου.
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αφενÞσ, και την ΟυκρανÝα, αφετÛρου, εκτÞσ απÞ τουσ
τοµεÝσ που υπÀγονται στην κοινοτικη αρµοδιÞτητα τησ
ΚοινÞτητασ και µε την επιφυλαξη των υποχρεωσεων των
κρατων µελων που απορρÛουν απÞ την παρουσα συµφωνÝα σε τοµεÝσ που υπÀγονται στην αρµοδιÞτητÀ τουσ.
Α
 ρθρο 105

Α
 ρθρο 100
ΕφÞσον τα θÛµατα που καλυπτονται απÞ την παρουσα
συµφωνÝα καλυπτονται και απÞ τη συνθηκη για τον ΕυρωπαϊκÞ ΧÀρτη ΕνÛργειασ και τα πρωτÞκολλÀ του¯ η συνθηκη αυτη και τα πρωτÞκολλα εφαρµÞζονται µÞλισ τεθουν σε
ισχυ, στα θÛµατα αυτÀ αλλÀ µÞνον εφÞσον προβλÛπεται η
εφαρµογη αυτη.

Η παρουσα συµφωνÝα εφαρµÞζεται, αφενÞσ, στα εδÀφη
Þπου εφαρµÞζονται οι συνθηκεσ για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ, τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Ατοµικησ
ΕνÛργειασ και τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ Íνθρακα και
ΧÀλυβα, υπÞ τουσ Þρουσ που προβλÛπονται στισ εν λÞγω
συνθηκεσ, και, αφετÛρου, στο Ûδαφοσ τησ ΟυκρανÝασ.
Α
 ρθρο 106

Α
 ρθρο 101
Η παρουσα συµφωνÝα συνÀπτεται για αρχικη περÝοδο
δÛκα ετων. Η συµφωνÝα ανανεωνεται αυτÞµατα ανÀ Ûτοσ,
υπÞ την προυMπÞθεση Þτι κανÛνα µÛροσ δεν την Ûχει καταγγεÝλει γραπτωσ Ûξι µηνεσ πριν απÞ τη ληξη τησ.

Α
 ρθρο 102
1. Τα µÛρη λαµβÀνουν τα γενικÀ η ειδικÀ µÛτρα που
απαιτουνται για την εκπληρωση των υποχρεωσεων τουσ
βÀσει τησ παρουσασ συµφωνÝασ. Μεριµνουν για την επÝτευξη των στÞχων που ορÝζονται στην παρουσα συµφωνÝα.
2. ΕÀν Ûνα µÛροσ κρÝνει Þτι το Àλλο µÛροσ δεν εκπληρωσε µια υποχρÛωση του βÀσει τησ συµφωνÝασ, µπορεÝ να
λÀβει τα αναγκαÝα µÛτρα. ΠροηγουµÛνωσ, εκτÞσ απÞ εξαιρετικÀ επεÝγουσεσ περιπτωσεισ, παρÛχει στο συµβουλιο
συνεργασÝασ Þλεσ τισ αιτουµενεσ αναγκαÝεσ πληροφορÝεσ
για µια λεπτοµερη εξÛταση τησ κατÀστασησ, µε σκοπÞ την
εξευρεση λυσησ αποδεκτησ απÞ τα µÛρη.
ΚατÀ την επιλογη των µÛτρων αυτων, δÝδεται προτεραιÞτητα στα µÛτρα τα οποÝα διαταρÀσσουν στο ελÀχιστο δυνατÞ
βαθµÞ τη λειτουργÝα τησ παρουσασ συµφωνÝασ. Τα µÛτρα
αυτÀ κοινοποιουνται αµÛσωσ στο συµβουλιο συνεργασÝασ,
εφÞσον το ζητησει το Àλλο µÛροσ.

Α
 ρθρο 103
Τα παραρτηµατα I, II, III, IV, V και το προσÀρτηµÀ του,
καθωσ και το πρωτÞκολλο αποτελουν αναπÞσπαστο µÛροσ
τησ παρουσασ συµφωνÝασ.

Α
 ρθρο 104
ΜÛχρισ Þτου επιτευχθουν ισοδυναµα δικαιωµατα για τα
πρÞσωπα και τουσ οικονοµικουσ φορεÝσ βÀσει τησ παρουσασ συµφωνÝασ, η παρουσα συµφωνÝα δεν θÝγει τα δικαιωµατα τα οποÝα τουσ εξασφαλÝζονται βÀσει ισχυουσων
συµφωνιων που δεσµευουν Ûνα η περισσÞτερα κρÀτη µÛλη,

Ο ΓενικÞσ ΓραµµατÛασ του ΣυµβουλÝου τησ Ευρωπαϊκησ
Îνωσησ εÝναι ο θεµατοφυλακασ τησ παρουσασ συµφωνÝασ.
Α
 ρθρο 107
Το πρωτÞτυπο τησ συµφωνÝασ, τα αντÝτυπα τησ οποÝασ
στην αγγλικη, γαλλικη, γερµανικη, δανικη, ελληνικη, ισπανικη, ιταλικη, ολλανδικη, πορτογαλικη και ουκρανικη
γλωσσα, εÝναι εξÝσου αυθεντικÀ, κατατÝθεται στον ΓενικÞ
ΓραµµατÛα του ΣυµβουλÝου τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ.
Α
 ρθρο 108
Η παρουσα συµφωνÝα εγκρÝνεται απÞ τα µÛρη συµφωνα µε
τισ κατ’ ιδÝαν διαδικασÝεσ τουσ.
Η παρουσα συµφωνÝα αρχÝζει να ισχυει την πρωτη ηµÛρα
του δευτερου µηνα µετÀ την ηµεροµηνÝα κατÀ την οποÝα
τα µÛρη κοινοποιουν στον ΓενικÞ ΓραµµατÛα του ΣυµβουλÝου τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ την ολοκληρωση των διαδικασιων που αναφÛρονται στο πρωτο εδÀφιο.
Η παρουσα συµφωνÝα, µÞλισ αρχÝσει να ισχυει και στο
µÛτρο που αφορÀ τισ σχÛσεισ µεταξυ τησ ΟυκρανÝασ και
τησ ΚοινÞτητασ, αντικαθιστÀ την συµφωνÝα µεταξυ τησ
Ευρωπαϊκησ Οικονοµικησ ΚοινÞτητασ και τησ Ευρωπαϊκησ
ΚοινÞτητασ Ατοµικησ ΕνÛργειασ και τησ Îνωσησ των
Σοβιετικων Σοσιαλιστικων ∆ηµοκρατιων περÝ εµπορÝου και
οικονοµικησ και εµπορικησ συνεργασÝασ που υπεγρÀφη
στισ ΒρυξÛλλεσ στισ 18 ∆εκεµβρÝου 1989.
Α
 ρθρο 109
ΕÀν, µÛχρισ Þτου ολοκληρωθουν οι διαδικασÝεσ που εÝναι
αναγκαÝεσ για την Ûναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, οι διατÀξεισ ορισµÛνων µερων τησ παρουσασ συµφωνÝασ αρχÝσουν να εφαρµÞζονται το 1994 δυνÀµει ενδιÀµεσησ συµφωνÝασ µεταξυ τησ ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ,
τα συµβαλλÞµενα µÛρη συµφωνουν Þτι, υπÞ τισ περιστÀσεισ
αυτÛσ, οι Þροι «ηµεροµηνÝα ενÀρξεωσ ισχυοσ τησ συµφωνÝασ» σηµαÝνουν την ηµεροµηνÝα ενÀρξεωσ ισχυοσ τησ
ενδιÀµεσησ συµφωνÝασ.
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Hecho en Luxemburgo, el catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
Udfærdiget i Luxembourg den fjortende juni nitten hundrede og fire og halvfems.
Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

Εγινε στο Λουξεµβουργο, στισ δεκατÛσσερισ ΙουνÝου χÝλια εννιακÞσια ενενηντα τÛσσερα.
Done at Luxembourg on the fourteenth day of June in the year one thousand nine hundred
and ninety-four.
Fait à Luxembourg, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Fatto a Lussemburgo, addì quattordici giugno millenovecentonovantaquattro.
Gedaan te Luxemburg, de veertiende juni negentienhonderd vierennegentig.
Feito em Luxemburgo, em catorze de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνικη ∆ηµοκρατÝα

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
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Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Pela República Portuguesa

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Por las Comunidades Europeas
For de Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τισ ΕυρωπαϊκÛσ ΚοινÞτητεσ
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠαρÀρτηµα I

ΕνδεικτικÞσ κατÀλογοσ των πλεονεκτηµÀτων που παρÛχει η ΟυκρανÝα στα ΑνεξÀρτητα ΚρÀτη συµφωνα µε το Àρθρο 12

ΠαρÀρτηµα II

Îκτακτα µÛτρα κατÀ παρÛκκλιση του Àρθρου 4

ΠαρÀρτηµα III

ΣυµβÀσεισ για την πνευµατικη, βιοµηχανικη και εµπορικη ιδιοκτησÝα (Àρθρο 50
παρÀγραφοσ 2)

ΠαρÀρτηµα IV

ΕπιφυλÀξεισ τησ ΚοινÞτητασ συµφωνα µε το Àρθρο 30 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β)

ΠαρÀρτηµα V

ΕπιφυλÀξεισ τησ ΟυκρανÝασ συµφωνα µε το Àρθρο 30 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α)

ΠροσÀρτηµα του
παραρτηµατοσ V

ΧρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ — ΟρισµοÝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
ΠρωτÞκολλο περÝ αµοιβαÝασ συνδροµησ σε τελωνειακÀ ζητηµατα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΣΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12
1. ΑρµενÝα, ΛευκορωσÝα, ΕσθονÝα, ΓεωργÝα, ΚαζακστÀν, ΛιθουανÝα, ΜολδαβÝα, ΤουρκµενιστÀν, ΡωσÝα: δεν
επιβÀλλονται εισαγωγικοÝ δασµοÝ.
∆εν επιβÀλλονται εξαγωγικοÝ δασµοÝ στα εµπορευµατα που παραδÝδονται βÀσει συµφωνιων clearing και
διακρατικων συµφωνιων, στο πλαÝσιο των ποσοτητων που αναφÛρονται στισ συµφωνÝεσ αυτÛσ. ∆εν
επιβÀλλεται ΦΠΑ στισ εξαγωγÛσ και εισαγωγÛσ. ∆εν επιβÀλλεται ειδικÞσ φÞροσ κατανÀλωσησ στισ εξαγωγÛσ.
Ùλα τα ΑνεξÀρτητα ΚρÀτη: εξαγωγικÛσ ποσοστωσεισ για παραδÞσεισ προϊÞντων στο πλαÝσιο ετησιων
διακρατικων συµφωνιων εµπορÝου και συνεργασÝασ ανοÝγονται Þπωσ και για τισ παραδÞσεισ για κρατικÛσ
ανÀγκεσ.
2. ΑρµενÝα, ΛευκορωσÝα, ΕσθονÝα, ΓεωργÝα, ΚαζακστÀν, ΛιθουανÝα, ΜολδαβÝα, ΤουρκµενιστÀν: οι πληρωµÛσ
µπορουν να γÝγονται σε ρουβλια.
ΡωσÝα: οι πληρωµÛσ πορουν να γÝνονται σε ρουβλια η καρµποβÀνετσ.
Ùλα τα ΑνεξÀρτητα ΚρÀτη: ειδικÞ συστηµα για τισ µη εµπορικÛσ πρÀξεισ περιλαµβανοµÛνων των πληρωµων που γÝνονται απÞ τισ πρÀξεισ αυτÛσ.
3. Ùλα τα ΑνεξÀρτητα ΚρÀτη: ειδικÞ συστηµα τρεχουσων πληρωµων.
4. Ùλα τα ΑνεξÀρτητα ΚρÀτη: συστηµα ειδικων τιµων κατÀ τισ συναλλαγÛσ ορισµÛνων πρωτων υλων και
ηµικατεργασµÛνων προϊÞντων.
5. Ùλα τα ΑνεξÀρτητηα ΚρÀτη: ειδικοÝ Þροι διαµετακÞµισησ.
6. Ùλα τα ΑνεξÀρτητα ΚρÀτη: ειδικοÝ Þροι για τισ τελωνειακÛσ διαδικασÝεσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14
1. Η ΟυκρανÝα δυναται να λÀβει Ûκτακτα µÛτρα τα οποÝα παρεκκλÝνουν του Àρθρου 14, µε τη µορφη
ποσοτικων περιορισµων χωρÝσ να εισÀγουν διακρÝσεισ.
2. Τα µÛτρα αυτÀ αφορουν µÞνο νεοσυστατεσ βιοµηχανÝεσ, η ορισµÛνουσ τοµεÝσ υπÞ αναδιÀρθρωση η που
αντιµετωπÝζουν σηµαντικÛσ δυσχÛρειεσ, ειδικÞτερα εφÞσον οι δυσχÛρειεσ αυτÛσ προκαλουν σηµαντικÀ
κοινωνικÀ προβληµατα.
3. Η συνολικη αξÝα των εισαγοµÛνων προϊÞντων τα οποÝα αφορουν τα εν λÞγω µÛτρα δεν υπερβαÝνει το 15 %
του συνÞλου των εισαγωγων απÞ την ΚοινÞτητα κατÀ το Ûτοσ που προηγεÝται τησ επιβολησ ποσοτικων
περιορισµων για το οποÝο υπÀρχουν διαθÛσιµα στατιστικÀ στοιχεÝα.
4. Τα µÛτρα αυτÀ εφαρµÞζονται µÞνον για µια µεταβατικη περÝοδο, η οποÝα ληγει στισ 31 ∆εκεµβρÝου 1998,
εκτÞσ εÀν τα µÛρη συµφωνησουν διαφορετικÀ, η Þταν η ΟυκρανÝα καταστεÝ συµβαλλÞµενο µÛροσ τησ
ΓΣ∆Ε, ανÀλογα µε το ποια ηµεροµηνÝα εÝναι προγενÛστερη.
5. Η ΟυκρανÝα ενηµερωνει το συµβουλιο συνεργασÝασ σχετικÀ µε τα µÛτρα που προτÝθεται να λÀβει συµφωνα
µε το παρÞν παρÀρτηµα και, εφÞσον το ζητησει η ΚοινÞτητα, διεξÀγονται διαβουλευσεισ στο συµβουλιο
συνεργασÝασ σχετικÀ µε τα µÛτρα αυτÀ και τουσ τοµεÝσ στουσ οποÝουσ θα εφαρµÞζονται πριν τεθουν σε
ισχυ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)
1. Η παρÀγραφοσ 2 του Àρθρου 50 αφορÀ τισ ακÞλουθεσ πολυµερεÝσ συµβÀσεισ:
— συµβαση τησ ΒÛρνησ περÝ τησ προστασÝασ των λογοτεχνικων και καλλιτεχνικων Ûργων (πρÀξη του
Παρισιου, 1971),
— διεθνησ συµβαση για την προστασÝα των ερµηνευτων, των παραγωγων φωνογραφηµÀτων και των
ραδιοτηλεοπτικων οργανισµων (Ρωµη, 1961),
— πρωτÞκολλο σχετικÀ µε τη συµφωνÝα τησ ΜαδρÝτησ Þσον αφορÀ τη διεθνη καταχωρηση σηµÀτων
(ΜαδρÝτη, 1989),
— συµφωνÝα τησ ΝÝκαιασ Þσον αφορÀ τη διεθνη ταξινÞµηση αγαθων και υπηρεσιων για την καταχωρηση
των σηµÀτων (Γενευη 1977, Þπωσ τροποποιηθηκε το 1979),
— συνθηκη τησ ΒουδαπÛστησ Þσον αφορÀ τη διεθνη αναγνωριση τησ κατÀθεσησ µικροοργανισµων για τισ
διαδικασÝεσ των δικαιωµÀτων ευρεσιτεχνÝασ (1977, Þπωσ τροποποιηθηκε το 1980),
— διεθνησ συµβαση για την προστασÝα των νÛων ποικιλιων φυτων (UPOV) (πρÀξη Γενευησ, 1978).
2. Η ΟυκρανÝα καταβÀλλει κÀθε δυνατη προσπÀθεια ωστε να προσχωρησει χωρÝσ αδικαιολÞγητη καθυστÛρηση στην πρÀξη του 1991 για τη διενθη συµβαση Þσον αφορÀ την προστασÝα των νÛων ποικιλιων φυτων
(UPOV).
3. Το συµβουλιο συνεργασÝασ µπορεÝ να συστησει την εφαρµογη τησ παραγρÀφου 2 του Àρθρου 50 σε Àλλεσ
πολυµερεÝσ συµβÀσεισ. Στην περÝπτωση που εµφανιστουν προβληµατα στον τοµÛα τησ πνευµατικησ,
βιοµηχανικησ και εµπορικησ ιδιοκτησÝασ που θÝγουν τουσ Þρουσ εµπορÝου, αναλαµβÀνονται επειγÞντωσ
διαβουλευσεισ, εφÞσον το ζητησει Ûνα µÛροσ, για την αναζητηση αµοιβαÝα ικανοποιητικων λυσεων.
4. Τα µÛρη επιβεβαιωνουν τη σηµασÝα που αποδÝδουν στισ υποχρεωσεισ οι οποÝεσ απορρÛουν απÞ τισ εξησ
πολυµερεÝσ συµβÀσεισ:
— συµβαση του Παρισιου για την προστασÝα τησ πνευµατικησ ιδιοκτησÝασ (πρÀξη ΣτοκχÞλµησ, 1967, και
Þπωσ τροποποιηθηκε το 1979),
— συµφωνÝα τησ ΜαδρÝτησ Þσον αφορÀ τη διεθνη καταχωρηση σηµÀτων (πρÀξη ΣτοκχÞλµησ, 1967, και
Þπωσ τροποποιηθηκε το 1979),
— συνθηκη συνεργασÝασ Þσον αφορÀ τα διπλωµατα ευρεσιτεχνÝασ (ΟυÀσιγκτον 1970, Þπωσ τροποποιηθηκε
το 1979 και 1984).
5. ΑπÞ τη θÛση σε ισχυ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, η ΟυκρανÝα παρÛχει στισ κοινοτικÛσ εταιρεÝεσ και
υπηκÞουσ, Þσον αφορÀ την αναγνωριση και προστασÝα τησ πνευµατικησ, βιοµηχανικησ και εµπορικησ
ιδιοκτησÝασ, µεταχεÝριση εξÝσου ευνοϊκη µε αυτην που παρÛχει σε τρÝτη χωρα στο πλαÝσιο διµερων
συµφωνιων.
6. Οι διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 5 δεν εφαρµÞζονται Þσον αφορÀ τα πλεονεκτηµατα που παραχωρεÝ η
ΟυκρανÝα σε τρÝτη χωρα σε πραγµατικÀ αµοιβαÝα βÀση η τα πλεονεκτηµατα που παραχωρεÝ η ΟυκρανÝα
σε Àλλη χωρα τησ πρωην ΕΣΣ∆.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)
ΜεταλλευτικÞσ τοµÛασ
Σε ορισµÛνα κρÀτη µÛλη µπορεÝ να απαιτεÝται παραχωρηση Þσον αφορÀ τα δικαιωµατα µεταλλεÝων και
ορυκτων για τισ εταιρεÝεσ οι οποÝεσ δεν ελÛγχονται απÞ την ΕΚ.
ΑλιεÝα
Η πρÞσβαση και η χρησιµοποÝηση των βιολογικων πÞρων και των πεδÝων αλιεÝασ σε θαλÀσσια υδατα υπÞ την
κυριαρχÝα η τη δικαιοδοσÝα των κρατων µελων, περιορÝζονται στα αλιευτικÀ σκÀφη που φÛρουν σηµαÝα
κρÀτουσ µÛλουσ και εÝναι νηολογηµÛνα στο κοινοτικÞ Ûδαφοσ, εκτÞσ αντιθÛτων διατÀξεων.
ΑγορÀ ακÝνητησ ιδιοκτησÝασ
Σε ορισµÛνα κρÀτη µÛλη, η αγορÀ ακÝνητησ ιδιοκτησÝασ απÞ µη κοινοτικÛσ εταιρεÝεσ υπÞκειται σε περιορισµουσ.
ΟπτικοακουστικÛσ υπηρεσÝεσ περιλαµβανοµÛνησ τησ ραδιοφωνÝασ
ΜπορεÝ να επιβÀλλεται εθνικη µεταχεÝριση Þσον αφορÀ την παραγωγη και διανοµη, περιλαµβανοµÛνησ τησ
ραδιοτηλεοπτικησ και Àλλησ µορφησ µετÀδοσησ, στα οπτικοακουστικÀ Ûργα τα οποÝα πληρουν ορισµÛνα
κριτηρια καταγωγησ.
ΤηλεπικοινωνιακÛσ υπηρεσÝεσ περιλαµβανοµÛνων των υπηρεσιων κινητησ και δορυφορικησ τηλεφωνÝασ
ΥπηρεσÝεσ που αποτελουν αντικεÝµενο περιορισµων
Σε ορισµÛνα κρÀτη µÛλη η πρÞσβαση στην αγορÀ Þσον αφορÀ τισ συµπληρωµατικÛσ υπηρεσÝεσ και υποδοµÛσ
υπÞκειται σε περιορισµουσ.
ΥπηρεσÝεσ ελευθÛρων επαγγελµατιων
ΥπηρεσÝεσ περιοριζÞµενεσ στα φυσικÀ πρÞσωπα που εÝναι υπηκοοι των κρατων µελων. ΥπÞ ορισµÛνεσ
προυMποθÛσεισ τα πρÞσωπα αυτÀ µπορουν να ιδρυουν εταιρεÝεσ.
ΓεωργÝα
Σε ορισµÛνα κρÀτη µÛλη η εθνικη µεταχεÝριση δεν εφαρµÞζεται σε εταιρεÝεσ µη ελεγχÞµενεσ απÞ την ΕΚ, οι
οποÝεσ επιθυµουν να αναλÀβουν γεωργικη δραστηριÞτητα. Η αγορÀ αµπελωνων απÞ εταιρεÝεσ µη ελεγχÞµενεσ
απÞ την ΕΚ υπÞκειται σε κοινοποÝηση η, εφÞσον χρειÀζεται, Ûγκριση.
ΥπηρεσÝεσ ειδησεογραφικων πρακτορεÝων
Σε ορισµÛνα κρÀτη µÛλη περιορÝζεται η συµµετοχη αλλοδαπων σε εταιρεÝεσ εκδÞσεων και ραδιοτηλεοπτικησ
µετÀδοσησ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α)
Η εφαρµογη των επιφυλÀξεων του παρÞντοσ παραρτηµατοσ σε καµÝα περÝπτωση δεν οδηγεÝ σε µεταχεÝριση
λιγÞτερο ευνοϊκη απÞ αυτην που παρÛχεται σε εταιρεÝεσ τρÝτησ χωρασ.
1.

ΧρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ (Þπωσ ορÝζονται στο προσÀρτηµα)

1.1. ΤραπεζικÛσ και συναφεÝσ χρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ
Στο διÀστηµα µεταβατικησ περιÞδου, η οποÝα δεν υπερβαÝνει την πενταετÝα απÞ την ηµεροµηνÝα
υπογραφησ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, η ΟυκρανÝα δυναται να συνεχÝσει να εφαρµÞζει, Þσον αφορÀ την
εγκατÀσταση θυγατρικων και υποκαταστηµÀτων κοινοτικων εταιρειων στην ΟυκρανÝα, τισ διατÀξεισ τησ
ουκρανικησ νοµοθεσÝασ:
— «περÝ του συστηµατοσ ρυθµισησ και ελÛγχου του συναλλÀγµατοσ»,
— «περÝ τραπεζων και τραπεζικων δραστηριοτητων»,
— «περÝ επιβοηθητικων εγγυησεων»,
— «περÝ αξιων και χρηµατιστηρÝου»,
— «περÝ εγγρÀφων ιδιωτικοποÝησησ» (σχετικÀ µε τη διανοµη και εµπορÝα τÝτλων ιδιωτικοποÝησησ).
ΚατÀ τη µεταβατικη περÝοδο που αναφÛρεται ανωτÛρω, δεν θεσπÝζονται νÛεσ ρυθµÝσεισ η µÛτρα τα οποÝα
εισÀγουν εντονÞτερεσ διακρÝσεισ για τισ θυγατρικÛσ η τα υποκαταστηµατα κοινοτικων εταιρειων σε σχÛση
µε τισ εταιρεÝεσ τησ ΟυκρανÝασ.
1.2. ΑσφαλιστικÛσ υπηρεσÝεσ (Þπωσ ορÝζονται στο προσÀρτηµα)
Το αργÞτερο πÛντε χρÞνια µετÀ την ηµεροµηνÝα υπογραφησ τησ παρουσασ συµφωνÝασ, η ΟυκρανÝα
δηµιουργεÝ τισ αναγκαÝεσ προυMποθÛσεισ για την εγκατÀσταση των κοινοτικων ασφαλιστικων εταιρειων,
καθωσ και των κοινων ασφαλιστικων εταιρειων συµφωνα µε το Àρθρο 30 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α).
ΚατÀ την προαναφερÞµενη µεταβατικη περÝοδο, δεν θεσπÝζονται νÛεσ ρυθµÝσεισ η µÛτρα που εισÀγουν
εντονÞτερεσ διακρÝσεισ για τισ θυγατρικÛσ η τα υποκαταστηµατα κοινοτικων εταιρειων σε συγκριση µε τισ
εταιρεÝεσ τησ ΟυκρανÝασ.
ΚατÀ τη µεταβατικη περÝοδο απαγορευεται, περιορÝζεται η υπÞκειται σε ειδικÛσ απαιτησεισ η ανÀληψη,
απÞ αλλοδαπουσ, ασφαλιστικων δραστηριοτητων σε ορισµÛνουσ τοµεÝσ.
2.

ΛοιποÝ τοµεÝσ
ΜεσιτεÝα για ακÝνητη ιδιοκτησÝα συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ γησ
ΙδιοκτησÝα και χρηση φυσικων πÞρων
Χρηση του υπεδÀφουσ και των φυσικων πÞρων συµπεριλαµβανοµÛνων των µεταλλεÝων
ΑγορÀ και πωληση φυσικων πÞρων
ΑλιεÝα
Η πρÞσβαση και η χρηση των βιολογικων πÞρων και του πεδÝου αλιεÝασ στα χωρικÀ υδατα και στην
οικονοµικη αποκλειστικη ζωνη τησ ΟυκρανÝασ υπÞκεινται σε περιορισµουσ.
Κυνηγι
Το κυνηγι περιορÝζεται συµφωνα µε τη νοµοθεσÝα τησ ΟυκρανÝασ.
ΓεωργÝα
Η αγορÀ και η πωληση γεωργικησ γησ και δασων.
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ΜÝσθωση κρατικησ ιδιοκτησÝασ
ΕÝναι δυνατÞν να ζητεÝται η πληρωµη τησ µÝσθωσησ κρατικησ ιδιοκτησÝασ σε ελευθερα µετατρÛψιµο
νÞµισµα.
ΤηλεπικοινωνÝεσ
ΕÝναι δυνατÞν να ζητεÝται Àδεια για τισ εταιρεÝεσ οι οποÝεσ ελÛγχονται απÞ αλλοδαπουσ, Þσον αφορÀ την
εγκατÀσταση τουσ.
ΕταιρεÝεσ µÛσων µαζικησ ενηµÛρωσησ
ΕπιβÀλλονται ορισµÛνοι περιορισµοÝ για τη συµµετοχη αλλοδαπων σε δραστηριÞτητεσ που αφορουν τα
µÛσα µαζικησ ενηµÛρωσησ.
ΟρισµÛνεσ επαγγελµατικÛσ δραστηριÞτητεσ
Οι επαγγελµατικÛσ δραστηριÞτητεσ σε ορισµÛνουσ τοµεÝσ περιορÝζονται µÞνο στουσ υπηκÞουσ τησ ΟυκρανÝασ η υπÞκεινται σε ειδικÛσ προυMποθÛσεισ (ιατρικη, εκπαÝδευση, νοµικÛσ υπηρεσÝεσ, νοµικÛσ υπηρεσÝεσ µη
συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ παροχησ συµβουλων στον επιχειρηµατικÞ τοµÛα Þσον αφορÀ συναφη νοµικÀ
θÛµατα).
ΙστορικÀ κτÝρια και µνηµεÝα
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ΠροσÀρτηµα του παραρτηµατοσ V
ΧρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ — ΟρισµοÝ
Ωσ χρηµατοπιστωτικη υπηρεσÝα νοεÝται κÀθε υπηρεσÝα χρηµατοπιστωτικησ φυσεωσ που προσφÛρεται απÞ
φορÛα παροχησ χρηµατοπιστωτικων υπηρεσιων ενÞσ µÛρουσ. Στισ χρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ περιλαµβÀνονται οι ακÞλουθεσ δραστηριÞτητεσ:
Α. Ùλεσ οι ασφαλιστικÛσ υπηρεσÝεσ και οι υπηρεσÝεσ οι σχετικÛσ µε ασφÀλειεσ
1. ΠρωτασφÀλιση (συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ συνασφÀλισησ):
i) ζωησ,
ii) ζηµιων.
2. ΑντασφÀλιση και επανεκχωρηση.
3. ∆ιαµεσολÀβηση στον ασφαλιστικÞ τοµÛα, Þπωσ µεσιτεÝα και πρακτορεÝα.
4. ΕπικουρικÛσ ασφαλιστικÛσ υπηρεσÝεσ, Þπωσ παροχη συµβουλευτικων υπηρεσιων, αναλογιστικÛσ µελÛτεσ, εκτÝµηση του κινδυνου και υπηρεσÝεσ διακανονισµου αποζηµιωσεων.
Β. ΤραπεζικÛσ και λοιπÛσ χρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ (εκτÞσ των ασφαλιστικων)
1. Αποδοχη καταθÛσεων και Àλλων επιστρεπτÛων κεφαλαÝων απÞ το κοινÞ.
2. ΚÀθε µορφησ δανειοδÞτηση, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ καταναλωτικησ πÝστησ, των ενυπÞθηκων
πιστωσεων, τησ διαχεÝρισησ επιχειρηµατικων απαιτησεων και τησ χρηµατοδÞτησησ εµπορικων συναλλαγων.
3. Χρηµατοδοτικη µÝσθωση.
4. Ùλεσ οι υπηρεσÝεσ πληρωµησ και µεταφορÀσ χρηµατικων ποσων, συµπεριλαµβανοµÛνων των πιστωτικων και χρεωστικων καρτων, των ταξιδιωτικων επιταγων και των τραπεζικων επιταγων.
5. Εγγυησεισ και αναληψεισ υποχρεωσεων.
6. ΣυναλλαγÛσ για Ýδιο λογαριασµÞ η για λογαριασµÞ πελατων, εÝτε στο χρηµατιστηριο εÝτε σε εξωχρηµατιστηριακÛσ αγορÛσ εÝτε µε Àλλο τρÞπο, επÝ:
α) µÛσων χρηµαταγορÀσ (συµπεριλαµβανοµÛνων επιταγων, συναλλαγµατικων, πιστοποιητικων καταθÛσεων, κ.λπ.)¯
β) συναλλÀγµατοσ¯
γ) παρÀγωγων προϊÞντων συµπεριλαµβανοµÛνων, αλλÀ Þχι αποκλειστικÀ, προθεσµιακων συµβολαÝων
και συµβολαÝων µε δικαÝωµα προαÝρεσησ¯
δ) µÛσων συναλλαγµατικων ισοτιµιων και επιτοκÝου, συµπεριλαµβανοµÛνων προϊÞντων Þπωσ οι
συµφωνÝεσ ανταλλαγησ και οι προθεσµιακÛσ συµφωνÝεσ επιτοκÝου, κ.λπ.¯
ε) µεταβιβÀσιµων κινητων αξιων¯
στ) Àλλων διαπραγµατευσιµων µÛσων και χρηµατοπιστωτικων περιουσιακων στοιχεÝων, συµπεριλαµβανοµÛνων των ρÀβδων χρυσου η αργυρου.
7. Συµµετοχη σε εκδÞσεισ κÀθε µορφησ χρεωγρÀφων, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ αναδοχησ και τησ
διÀθεσησ (στο κοινÞ η σε ιδιωτεσ) και παροχη υπηρεσιων που συνδÛονται µε τισ σχετικÛσ εκδÞσεισ.
8. ΥπηρεσÝεσ χρηµατιστου.
9. ∆ιαχεÝριση περιουσιακων στοιχεÝων, Þπωσ διαχεÝριση ρευστων διαθεσÝµων η χαρτοφυλακÝου, κÀθε
µορφησ διαχεÝριση συλλογικων επενδυσεων, διαχεÝριση κεφαλαÝων συνταξιοδοτικων ταµεÝων, υπηρεσÝεσ φυλαξησ, θετατοφυλακα και καταπιστευµατοδÞχου.
10. ΥπηρεσÝεσ εκκαθÀρισησ και συµψηφισµου για χρηµατοπιστωτικÀ περιουσιακÀ στοιχεÝα, συµπεριλαµβανοµÛνων των κινητων αξιων, των παρÀγωγων προϊÞντων και Àλλων διαπραγµατευσιµων µÛσων.
11. Παροχη και µεταβÝβαση πληροφοριων χρηµατοπιστωτικου χαρακτηρα, και επεξεργασÝα χρηµατοπιστωτικων δεδοµÛνων και σχετικου λογισµικου απÞ παρÛχοντεσ Àλλεσ χρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ.
12. ΥπηρεσÝεσ παροχησ συµβουλων διαµεσολÀβησησ και Àλλεσ επικουρικÛσ χρηµατοπιστωτικÛσ υπηρεσÝεσ
σχετικÛσ µε το συνολο των δραστηριοτητων που απαριθµουνται ανωτÛρω στα σηµεÝα 1 Ûωσ 11,
συµπεριλαµβανοµÛνων τησ αξιολÞγησησ και ανÀλυσησ τησ πιστοληπτικησ ικανÞτητασ, Ûρευνασ και
συµβουλων για επενδυσεισ και συγκρÞτηση χαρτοφυλακÝων, παροχησ συµβουλων για εξαγορÛσ καθωσ
και για αναδιÀρθρωση και στρατηγικη επιχειρησεων.
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Εξαιρουνται απÞ τον ορισµÞ των χρηµατοπιστωτικων υπηρεσιων οι ακÞλουθεσ δραστηριÞτητεσ:
α) δραστηριÞτητεσ που ασκουνται απÞ κεντρικÛσ τρÀπεζεσ η οποιοδηποτε Àλλο δηµÞσιο οργανισµÞ µε
σκοπÞ την Àσκηση νοµισµατικησ και συναλλαγµατικησ πολιτικησ¯
β) δραστηριÞτητεσ που ασκουνται απÞ κεντρικÛσ τρÀπεζεσ, κρατικουσ φορεÝσ η υπηρεσÝεσ, η δηµÞσιουσ
οργανισµουσ, για λογαριασµÞ η µε την εγγυηση του δηµοσÝου, εκτÞσ εÀν οι δραστηριÞτητεσ αυτÛσ
µπορουν να αναληφθουν απÞ φορεÝσ παροχησ χρηµατοπιστωτικων υπηρεσιων σε ανταγωνισµÞ µε τουσ
δηµÞσιουσ φορεÝσ¯
γ) δραστηριÞτητεσ οι οποÝεσ αποτελουν µÛροσ θεσµικου συστηµατοσ κοινωνικησ ασφÀλισησ η προγραµµÀτων συνταξιοδÞτησησ του δηµοσÝου, εκτÞσ εÀν οι δραστηριÞτητεσ αυτÛσ µπορουν να αναληφθουν απÞ
φορεÝσ παροχησ χρηµατοπιστωτικων υπηρεσιων σε ανταγωνισµÞ µε δηµÞσιουσ φορεÝσ η ιδιωτικουσ
οργανισµουσ.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την αµοιβαÝα συνδροµη µεταξυ διοικητικων αρχων σε τελωνειακÀ θÛµατα
Α
 ρθρο 1
ΟρισµοÝ
Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου:
α) ωσ «τελωνειακη νοµοθεσÝα» νοουνται οι διατÀξεισ που
εφαρµÞζονται στα εδÀφη των συµβαλλÞµενων µερων,
οι οποÝεσ διÛπουν την εισαγωγη, την εξαγωγη, τη διαµετακÞµιση εµπορευµÀτων και την υπαγωγη αυτων σε
οποιοδηποτε τελωνειακÞ καθεστωσ, συµπεριλαµβανοµÛνων των µÛτρων απαγÞρευσησ, περιορισµου και ελÛγχου, που θεσπÝζουν τα εν λÞγω µÛρη¯
β) ωσ «δασµοÝ» νοουνται Þλοι οι δασµοÝ, φÞροι, τÛλη η
Àλλεσ επιβαρυνσεισ που επιβÀλλονται και εισπρÀττονται στα εδÀφη των µερων, κατ’ εφαρµογη τελωνειακησ
νοµοθεσÝασ, στουσ οποÝουσ δεν συµπεριλαµβÀνονται,
Þµωσ, τÛλη και επιβαρυνσεισ που περιορÝζονται σε
ποσÞ το οποÝο προσεγγÝζει τα Ûξοδα των προσφερθεισων υπηρεσιων¯
γ) ωσ «αιτουσα αρχη» νοεÝται η αρµÞδια διοικητικη αρχη,
η οποÝα ορÝζεται απÞ Ûνα µÛροσ για τον συγκεκριµÛνο
σκοπÞ και η οποÝα υποβÀλλει αÝτηση συνδροµησ σε
τελωνειακÀ θÛµατα¯

σχετικη πληροφορÝα, ωστε να καταστησει την πρωτη ικανη
να εξασφαλÝσει την ορθη εφαρµογη τησ τελωνειακησ νοµοθεσÝασ, συµπεριλαµβανοµÛνων πληροφοριων σχετικÀ µε
πρÀξεισ που σηµειωθηκαν η που σχεδιÀζονται και οι οποÝεσ παραβαÝνουν η εÝναι δυνατÞν να αποτελÛσουν παρÀβαση αυτησ τησ νοµοθεσÝασ.
2. ΚατÞπιν αιτησεωσ τησ αιτουσασ αρχησ, η αρχη στην
οποÝα υποβÀλλεται η αÝτηση οφεÝλει να την ενηµερωσει
σχετικÀ µε το εÀν εµπορευµατα που εξηχθησαν απÞ το
Ûδαφοσ ενÞσ απÞ τα µÛρη, εισηχθησαν στο Ûδαφοσ του
Àλλου µÛρουσ κατÀ τον δÛοντα τρÞπο, προσδιορÝζοντασ,
Þταν κρÝνεται σκÞπιµο, το τελωνειακÞ καθεστωσ που εφαρµÞσθηκε στα εν λÞγω εµπορευµατα.
3. ΚατÞπιν αιτησεωσ τησ αιτουσασ αρχησ, η αρχη στην
οποÝα υποβÀλλεται η αÝτηση οφεÝλει να λÀβει τα αναγκαÝα
µÛτρα ωστε να εξασφαλÝσει την επιτηρηση:
α) των φυσικων η νοµικων προσωπων για τα οποÝα υπÀρχουν βÀσιµοι λÞγοι, ωστε να πιστευεται Þτι παραβαÝνουν η παρÛβησαν την τελωνειακη νοµοθεσÝα¯
β) των διακινησεων εµπορευµÀτων για τα οποÝα πιστευεται Þτι εÝναι πιθανÞν να προκαλÛσουν σηµαντικÛσ
παραβÀσεισ τησ τελωνειακησ νοµοθεσÝασ¯

δ) ωσ «αρχη στην οποÝα υποβÀλλεται η αÝτηση» νοεÝται η
αρµÞδια διοικητικη αρχη, η οποÝα ορÝζεται απÞ Ûνα
µÛροσ για το συγκεκριµÛνο σκοπÞ και στην οποÝα
υποβÀλλεται η αÝτηση συνδροµησ σε τελωνειακÀ θÛµατα¯

γ) των µÛσων µεταφορÀσ για τα οποÝα υπÀρχουν βÀσιµοι
λÞγοι, ωστε να πιστευεται Þτι χρησιµοποιηθηκαν, χρησιµοποιουνται η πρÞκειται να χρησιµοποιηθουν για
παρÀβαση τησ τελωνειακησ νοµοθεσÝασ.

ε) ωσ «παρÀβαση» νοεÝται οποιαδηποτε καταπÀτηση τησ
τελωνειακησ νοµοθεσÝασ, καθωσ και κÀθε προσπÀθεια
καταπÀτησησ αυτησ τησ νοµοθεσÝασ.

Α
 ρθρο 4

Α
 ρθρο 2
ΠεδÝο εφαρµογησ
1. Στα πλαÝσια των αρµοδιοτητων τουσ, τα µÛρη οφεÝλουν να παρÛχουν αµοιβαÝα συνδροµη κατÀ τον τρÞπο και
υπÞ τισ προυMποθÛσεισ που θεσπÝζει το παρÞν πρωτÞκολλο,
ωστε να εξασφαλÝζεται η ορθη εφαρµογη τησ τελωνειακησ
νοµοθεσÝασ, ιδÝωσ µÛσω τησ πρÞληψησ, τησ ανÝχνευσησ και
τησ διερευνησησ των παραβÀσεων τησ εν λÞγω νοµοθεσÝασ.
2. Η συνδροµη σε τελωνειακÀ θÛµατα, Þπωσ ορÝζεται
στο παρÞν πρωτÞκολλο, αφορÀ οποιαδηποτε διοικητικη
αρχη των µερων, που εÝναι αρµÞδια για την εφαρµογη του
παρÞντοσ πρωτοκÞλλου. ΠαρÛχεται µε την επιφυλαξη των
κανÞνων που διÛπουν την αµοιβαÝα συνδροµη σε θÛµατα
ποινικου δικαÝου. ∆εν καλυπτει πληροφορÝεσ οι οποÝεσ
λαµβÀνονται στο πλαÝσιο εξουσÝασ που ασκεÝται κατÞπιν
αιτησεωσ των δικαστικων αρχων, εκτÞσ αν οι αρχÛσ αυτÛσ
παρÛχουν τη συγκατÀθεση τουσ.
Α
 ρθρο 3
Συνδροµη κατÞπιν αιτησεωσ
1. ΚατÞπιν αιτησεωσ τησ αιτουσασ αρχησ, η αρχη στην
οποÝα υποβÀλλεται η αÝτηση οφεÝλει να παρÀσχει κÀθε

ΑυθÞρµητη συνδροµη
Τα µÛρη θα παρÛχουν, συµφωνα µε τουσ νÞµουσ, τουσ
κανÞνεσ και κÀθε νοµικÞ µÛσο, αµοιβαÝα συνδροµη, εφÞσον θεωρουν Þτι αυτη εÝναι αναγκαÝα για την ορθη εφαρµογη τησ τελωνειακησ νοµοθεσÝασ, ιδÝωσ, Þταν λαµβÀνουν
πληροφορÝεσ που αφορουν:
— πρÀξεισ µε τισ οποÝεσ σηµειωθηκε, σηµειωνεται η πρÞκειται να σηµειωθεÝ παρÀβαση τÛτοιασ νοµοθεσÝασ και
οι οποÝεσ δυνατÞν να ενδιαφÛρουν Àλλα µÛρη,
— νÛα µÛσα η µεθÞδουσ που χρησιµοποιουνται κατÀ την
πραγµατοποÝηση τÛτοιων πρÀξεων,
— εµπορευµατα, που εÝναι γνωστÞ Þτι αποτελουν αντικεÝµενο σηµαντικησ παρÀβασησ τησ τελωνειακησ νοµοθεσÝασ.
Α
 ρθρο 5
ΠαρÀδοση/γνωστοποÝηση
ΚατÞπιν αιτησεωσ τησ αιτουσασ αρχησ, η αρχη στην οποÝα
υποβÀλλεται η αÝτηση οφεÝλει, συµφωνα µε τη δικη τησ
νοµοθεσÝα, να λÀβει Þλα τα αναγκαÝα µÛτρα ουτωσ ωστε:
— να παραδÝδονται Þλα τα Ûγγραφα και
— να γνωστοποιουνται Þλεσ οι αποφÀσεισ
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που εµπÝπτουν στο πεδÝο εφαρµογησ του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου σε παραληπτη που Ûχει τη µÞνιµη κατοικÝα του η
εÝναι εγκατεστηµÛνοσ στο ÛδαφÞσ τησ. Στην περÝπτωση
αυτη εφαρµÞζεται το Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 3.
Α
 ρθρο 6
Μορφη και ουσÝα των αιτησεων συνδροµησ
1. Οι αιτησεισ που υποβÀλλονται βÀσει του παρÞντοσ
πρωτοκÞλλου πρÛπει να υποβÀλλονται γραπτωσ. Τα Ûγγραφα που εÝναι αναγκαÝα για την εκτÛλεση παρÞµοιων αιτησεων πρÛπει να συνοδευουν την αÝτηση. ΠροφορικÛσ αιτησεισ εÝναι δυνατÞν να γÝνουν αποδεκτÛσ, εφÞσον απαιτεÝται
λÞγω του επεÝγοντοσ χαρακτηρα τησ κατÀστασησ, αλλÀ
πρÛπει αµÛσωσ να επιβεβαιωνονται γραπτωσ.
2. Οι αιτησεισ για τισ οποÝεσ γÝνεται λÞγοσ στην παρÀγραφο 1 πρÛπει να περιλαµβÀνουν τα ακÞλουθα στοιχεÝα:
α) την αιτουσα αρχη που υποβÀλλει την αÝτηση¯
β) το αιτουµενο µÛτρο¯

το τελευταÝο, να λÀβουν, απÞ τα γραφεÝα τησ αρχησ στην
οποÝα υποβÀλλεται η αÝτηση η απÞ Àλλη αρχη, την ευθυνη
τησ οποÝασ Ûχει η αρχη στην οποÝα υποβÀλλεται η αÝτηση,
στοιχεÝα σχετικÀ µε την παρÀβαση τησ τελωνειακησ νοµοθεσÝασ, τα οποÝα η αιτουσα αρχη χρειÀζεται για τουσ
σκοπουσ του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου.
4. ΥπÀλληλοι ενÞσ µÛρουσ εÝναι δυνατÞν, µε τη συµφωνη
γνωµη του Àλλου µÛρουσ, να παρÝστανται κατÀ τισ Ûρευνεσ
που διεξÀγονται στο Ûδαφοσ του τελευταÝου.
Α
 ρθρο 8
Μορφη υπÞ την οποÝα πρÛπει να ανακοινωνονται τα
στοιχεÝα
1. Η αρχη στην οποÝα υποβÀλλεται η αÝτηση οφεÝλει να
ανακοινωνει τα αποτελÛσµατα των ερευνων στην αιτουσα
αρχη, υπÞ τη µορφη εγγρÀφων, κυρωµÛνων αντιγρÀφων
των εγγρÀφων, εκθÛσεων και τα παρÞµοια.
2. Τα Ûγγραφα που προβλÛπει η παρÀγραφοσ 1 δυνατÞν
να αντικατασταθουν απÞ µηχανογραφηµÛνα στοιχεÝα, που
παρÀγονται υπÞ οποιαδηποτε µορφη για τον Ýδιο σκοπÞ.

γ) το θÛµα και τον λÞγο τησ αÝτησησ¯
δ) νÞµουσ, κανÞνεσ και Àλλα σχετικÀ νοµικÀ µÛσα¯
ε) ενδεÝξεισ Þσο το δυνατÞν ακριβεÝσ και κατανοητÛσ,
σχετικÀ µε τα φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα που αποτελουν τον στÞχο των ερευνων¯
στ) περÝληψη των σχετικων πραγµατικων γεγονÞτων και
των ερευνων που Ûχουν πραγµατοποιηθεÝ, εκτÞσ απÞ
τισ περιπτωσεισ που αναφÛρει το Àρθρο 5.
3. Οι αιτησεισ πρÛπει να υποβÀλλονται σε µÝα απÞ τισ
επÝσηµεσ γλωσσεσ τησ αρχησ στην οποÝα υποβÀλλονται η σε
γλωσσα αποδεκτη απÞ αυτη την αρχη.
4. ΕÀν κÀποια αÝτηση δεν πληροÝ τισ τυπικÛσ απαιτησεισ,
δυνατÞν να ζητηθεÝ η διÞρθωση η η συµπληρωση τησ¯
ενδεχοµÛνωσ, επÝσησ, να διαταχθεÝ η ληψη προληπτικων
µÛτρων.
Α
 ρθρο 7
ΕκτÛλεση αιτησεων
1. Για να ικανοποιησει αÝτηση συνδροµησ, η αρχη στην
οποÝα υποβÀλλεται η αÝτηση η, σε περÝπτωση που η τελευταÝα αδυνατεÝ να ενεργησει αφ’ εαυτησ, το διοικητικÞ
τµηµα στο οποÝο διαβιβÀσθηκε η αÝτηση απÞ την εν λÞγω
αρχη, οφεÝλει να ενεργησει, στο πλαÝσιο των αρµοδιοτητων
τησ και των διαθÛσιµων πÞρων, ωσ εÀν ενεργουσε για Ýδιο
λογαριασµÞ η, κατÞπιν αιτησεωσ Àλλων αρχων του ιδÝου
µÛρουσ, µε τη διοχÛτευση των στοιχεÝων που ηδη διαθÛτει,
µε τη διεξαγωγη κατÀλληλων ερευνων η µε την ρυθµιση
τησ διεξαγωγησ τουσ.
2. Οι αιτησεισ συνδροµησ θα ικανοποιουνται συµφωνα
µε τουσ νÞµουσ, τουσ κανÞνεσ και τα Àλλα νοµικÀ µÛσα του
µÛρουσ στο οποÝο υποβÀλλεται η αÝτηση.
3. ΚατÀλληλα εξουσιοδοτηµÛνοι υπÀλληλοι ενÞσ µÛρουσ
εÝναι δυνατÞν, µε τη συµφωνη γνωµη του Àλλου ενδιαφερÞµενου µÛρουσ και υπÞ τισ προυMποθÛσεισ που καθορÝζει
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Α
 ρθρο 9
ΕξαιρÛσεισ απÞ την υποχρÛωση παροχησ συνδροµησ
1. Τα συµβαλλÞµενα µÛρη Ûχουν τη δυνατÞτητα να
αρνηθουν την παροχη συνδροµησ, Þπωσ αυτη προβλÛπεται
στο παρÞν πρωτÞκολλο, στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ
κÀτι τÛτοιο:
α) θα ηταν ενδεχÞµενο να παραβλÀψει την κυριαρχÝα, τη
δηµοσÝα τÀξη, την ασφÀλεια η Àλλα σηµαντικÀ συµφÛροντα,
η
β) θα αφορουσε συναλλαγµατικÛσ η φορολογικÛσ ρυθµÝσεισ Àλλεσ απÞ εκεÝνεσ που σχετÝζονται µε τουσ δασµουσ,
η
γ) θα παραβÝαζε βιοµηχανικÞ, εµπορικÞ η επαγγελµατικÞ
απÞρρητο.
2. Στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ η αιτουσα αρχη
ζητεÝ συνδροµη, την οποÝα η Ýδια δεν θα ηταν σε θÛση να
παρÀσχει, εÀν τησ ζητεÝτο κÀτι τÛτοιο, οφεÝλει στην αÝτηση
τησ να επιστησει την προσοχη επÝ του γεγονÞτοσ αυτου. Σε
αυτη την περÝπτωση εναπÞκειται στην αρχη στην οποÝα
υποβÀλλεται η αÝτηση να αποφασÝσει για τον τρÞπο µε τον
οποÝο θα ανταποκριθεÝ στη συγκεκριµÛνη αÝτηση.
3. ΕÀν υπÀρχει Àρνηση παροχησ συνδροµησ, η σχετικη
απÞφαση και τα αÝτια αυτησ πρÛπει να γνωστοποιουνται
χωρÝσ καθυστÛρηση στην αιτουσα αρχη.
Α
 ρθρο 10
ΥποχρÛωση τηρησησ του απορρητου
1. ΚÀθε πληροφορÝα που ανακοινωνεται υπÞ οποιαδηποτε µορφη, συµφωνα µε το παρÞν πρωτÞκολλο, εÝναι
εµπιστευτικη. Καλυπτεται απÞ την υποχρεωση τηρησησ του
υπηρεσιακου απορρητου και χαÝρει τησ πρÞσθετησ προστασÝασ που προσφÛρουν οι σχετικοÝ νÞµοι που εφαρµÞζονται
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στο µÛροσ που την Ûλαβε και οι αντÝστοιχεσ διατÀξεισ που
εφαρµÞζονται απÞ τισ κοινοτικÛσ αρχÛσ.
2. ∆εν διαβιβÀζονται τα ονοµαστικÀ στοιχεÝα εφÞσον
υπÀρχουν βÀσιµοι λÞγοι ωστε να πιστευεται Þτι η µεταβÝβαση η χρηση των µεταβιβαζÞµενων στοιχεÝων αντÝκειται
στισ βασικÛσ νοµικÛσ αρχÛσ ενÞσ απÞ τα µÛρη και ιδÝωσ, αν
το ενδιαφερÞµενο πρÞσωπο ενδÛχεται να υποστεÝ αδÝκωσ
τισ σχετικÛσ συνÛπειεσ. ΜετÀ απÞ σχετικη αÝτηση, το µÛροσ
που λαµβÀνει την πληροφορÝα ενηµερωνει το µÛροσ που
την παρÛχει για τον τρÞπο που χρησιµοποιεÝται η παρεχÞµενη πληροφορÝα και για τα αποτελÛσµατα που επιτυγχÀνονται.
3. ΟνοµαστικÀ στοιχεÝα παρÛχονται µÞνο στισ τελωνειακÛσ αρχÛσ και, στην περÝπτωση που απαιτεÝται η Àσκηση
δÝωξησ, στισ αρχÛσ δÝωξησ και στισ δικαστικÛσ αρχÛσ. Τισ
πληροφορÝεσ αυτÛσ δυνανται να λÀβουν Àλλα πρÞσωπα η
αρχÛσ µÞνο µετÀ απÞ προηγουµενη συγκατÀθεση τησ
αρχησ που τησ παρÛχει τα στοιχεÝα.
4. Το µÛροσ που παρÛχει την πληροφορÝα υποχρεουται
να ελÛγχει την ακρÝβεια αυτησ. Ùταν αποκαλυπτεται Þτι η
παρασχεθεÝσα πληροφορÝα ηταν ανακριβησ η Þτι πρÛπει να
αγνοηθεÝ, το µÛροσ που την λαµβÀνει πρÛπει να ενηµερωνεται το ταχυτερο δυνατÞν. Το µÛροσ αυτÞ υποχρεουται να
προβεÝ στη σχετικη διÞρθωση η διαγραφη.
5. Με την επιφυλαξη των περιπτωσεων προστασÝασ του
δηµÞσιου συµφÛροντοσ, το ενδιαφερÞµενο πρÞσωπο µπορεÝ να λαµβÀνει, κατÞπιν σχετικησ αιτησεωσ, πληροφορÝεσ
για τη συγκÛντρωση στοιχεÝων και για τον σκοπÞ τησ εν
λÞγω συγκÛντρωσησ.
Α
 ρθρο 11
Χρηση των στοιχεÝων
1. Τα στοιχεÝα που λαµβÀνονται πρÛπει να χρησιµοποιουνται αποκλειστικÀ για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου¯ εÝναι δυνατÞν να χρησιµοποιηθουν σε κÀθε
µÛροσ για Àλλουσ σκοπουσ, µÞνον εφÞσον ληφθεÝ προηγουµÛνωσ η γραπτη συγκατÀθεση τησ διοικητικησ αρχησ, η
οποÝα τα παρÛσχε, και αποτελουν αντικεÝµενο Þλων των
περιορισµων που θÛτει η εν λÞγω αρχη.
2. Η παρÀγραφοσ 1 δεν παρακωλυει τη χρησιµοποÝηση
στοιχεÝων σε οποιαδηποτε δικαστικη η διοικητικη διαδικασÝα που κινεÝται επακολουθωσ, λÞγω παρÀβασησ τησ τελωνειακησ νοµοθεσÝασ.
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ορÝων τησ παραχωρηθεÝσασ Àδειασ, υπÞ την ιδιÞτητα του
εµπειρογνωµονα η του µÀρτυρα, σε δικαστικÛσ η διοικητικÛσ διαδικασÝεσ που αφορουν ζητηµατα που καλυπτει το
παρÞν πρωτÞκολλο υπÞ τη δικαιοδοσÝα Àλλου µÛρουσ, και
να προσκοµÝσει αντικεÝµενα, Ûγγραφα η κυρωµÛνα αντÝγραφα αυτων τα οποÝα, ενδεχοµÛνωσ, εÝναι αναγκαÝα για
τισ διαδικασÝεσ. Η αÝτηση παραστÀσεωσ πρÛπει να αναφÛρει επακριβωσ για ποιο ζητηµα και υπÞ ποÝαν ιδιÞτητα η
αρµοδιÞτητα θα εξετασθεÝ ο υπÀλληλοσ.
Α
 ρθρο 13
∆απÀνεσ τησ συνδροµησ
Τα µÛρη παραιτουνται αµοιβαÝα απÞ κÀθε διεκδÝκηση
επιστροφησ δαπανων, τισ οποÝεσ επισυρει η εφαρµογη του
παρÞντοσ πρωτοκÞλλου, εκτÞσ, Þπου κρÝνεται σκÞπιµο,
απÞ δαπÀνεσ για εµπειρογνωµονεσ και µÀρτυρεσ καθωσ
και για διερµηνεÝσ και µεταφραστÛσ, οι οποÝοι δεν εξαρτωνται απÞ δηµÞσιεσ υπηρεσÝεσ.
Α
 ρθρο 14
Εφαρµογη
1. Η διαχεÝριση του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου ανατÝθεται
στισ κεντρικÛσ τελωνειακÛσ αρχÛσ τησ ΟυκρανÝασ, αφενÞσ,
και τισ αρµÞδιεσ υπηρεσÝεσ τησ Επιτροπησ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και, εφÞσον χρειÀζεται, των τελωνειακων
αρχων των κρατων µελων τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ, αφετÛρου. Οι προαναφερθεÝσεσ αρχÛσ αποφασÝζουν σχετικÀ µε
Þλα τα πρακτικÀ µÛτρα και τισ ρυθµÝσεισ που εÝναι αναγκαÝεσ για την εφαρµογη του, λαµβÀνοντασ υπÞψη τουσ
κανÞνεσ περÝ προστασÝασ των δεδοµÛνων. Îχουν τη δυνατÞτητα να προβαÝνουν σε συστÀσεισ προσ τα αρµÞδια
σωµατα σχετικÀ µε τροποποιησεισ, που θεωρουν Þτι πρÛπει
να επÛλθουν στο παρÞν πρωτÞκολλο.
2. Τα µÛρη Ûρχονται σε αµοιβαÝεσ διαβουλευσεισ και,
ακολουθωσ, τηρουνται ενηµερα σχετικÀ µε τουσ λεπτοµερεÝσ κανÞνεσ εφαρµογησ που υιοθετουν, συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου.
Α
 ρθρο 15
ΣυµπληρωµατικÞτητα

3. Τα µÛρη Ûχουν την ευχÛρεια, στα αρχεÝα αποδεικτικων
στοιχεÝων που τηρουν, στισ εκθÛσεισ και τισ µαρτυρÝεσ και
σε διαδικασÝεσ και καταγγελÝεσ ενωπιον των δικαστηρÝων,
να χρησιµοποιουν ωσ αποδεικτικÀ στοιχεÝα πληροφορÝεσ
που Ûχουν λÀβει και Ûγγραφα που συµβουλευθηκαν,
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παρÞντοσ πρωτοκÞλλου.

1. Το παρÞν πρωτÞκολλο οφεÝλει να συµπληρωνει και
Þχι να παρακωλυει την εφαρµογη κÀθε συµφωνÝασ αµοιβαÝασ συνδροµησ που Ûχει συναφθεÝ η δυνατÞν να συναφθεÝ µεταξυ ενÞσ η περισσοτÛρων κρατων µελων τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ και τησ ΟυκρανÝασ. ∆εν πρÛπει, επÝσησ, να
αποκλεÝει περισσÞτερο εκτεταµÛνη αµοιβαÝα συνδροµη
παρεχÞµενη µε βÀση αυτÛσ τισ συµφωνÝεσ.

Α
 ρθρο 12

2. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 11, οι συµφωνÝεσ αυτÛσ
δεν θÝγουν κοινοτικÛσ διατÀξεισ που διÛπουν τη γνωστοποÝηση µεταξυ των αρµοδÝων υπηρεσιων τησ Επιτροπησ και
των τελωνειακων αρχων των κρατων µελων οποιουδηποτε
στοιχεÝου σχετικÀ µε τελωνειακÀ θÛµατα που θα µπορουσαν να Ûχουν κοινοτικÞ ενδιαφÛρον.

Εµπειρογνωµονεσ και µÀρτυρεσ
ΥπÀλληλοσ τησ αρχησ στην οποÝα υποβÀλλεται η αÝτηση
εÝναι δυνατÞν να εξουσιοδοτηθεÝ να παραστεÝ, εντÞσ των
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Οι πληρεξουσιοι:
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,
τησ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
τησ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
τησ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,
τησ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
του ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
τησ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,
συµβαλλÞµενα µÛρη τησ συνθηκησ για την Ýδρυση τησ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, τησ συνθηκησ για
την Ýδρυση τησ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και τησ συνθηκησ για την
Ýδρυση τησ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

εφεξησ καλουµενα «κρÀτη µÛλη», και
τησ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, τησ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και
τησ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
εφεξησ καλουµενεσ «η ΚοινÞτητα», αφενÞσ,
και οι πληρεξουσιοι τησ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ,
αφετÛρου,
συνελθÞντεσ στο Λουξεµβουργο στισ 14 ΙουνÝου 1994 για την υπογραφη τησ συµφωνÝασ εταιρικησ
σχÛσησ και συνεργασÝασ µεταξυ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και των κρατων µελων τουσ,
αφενÞσ, και τησ ΟυκρανÝασ, αφετÛρου, εφεξησ καλουµενη «συµφωνÝα εταιρικησ σχÛσησ και
συνεργασÝασ»,
ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

τη συµφωνÝα εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ, και το πρωτÞκολλο για την αµοιβαÝα συνδροµη µεταξυ διοικητικων αρχων σε τελωνειακÀ θÛµατα.
Οι πληρεξουσιοι των κρατων µελων και τησ ΚοινÞτητασ και οι πληρεξουσιοι τησ ΟυκρανÝασ,
υιοθÛτησαν τισ ακÞλουθεσ κοινÛσ δηλωσεισ που επισυνÀπτονται στην παρουσα τελικη πρÀξη:
Κοινη δηλωση σχετικÀ µε το Àρθρο 18 τησ συµφωνÝασ
Κοινη δηλωση σχετικÀ µε το Àρθρο 19 τησ συµφωνÝασ
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Κοινη δηλωση σχετικÀ µε το Àρθρο 30 τησ συµφωνÝασ
Κοινη δηλωση σχετικÀ µε το Àρθρο 31 τησ συµφωνÝασ
Κοινη δηλωση σχετικÀ µε την Ûννοια του «ελÛγχου», στο Àρθρο 32 στοιχεÝο β) και στο
Àρθρο 43
Κοινη δηλωση σχετικÀ µε το Àρθρο 50 τησ συµφωνÝασ
Κοινη δηλωση σχετικÀ µε το Àρθρο 102 τησ συµφωνÝασ
Οι πληρεξουσιοι των κρατων µελων και τησ ΚοινÞτητασ σηµεÝωσαν την ακÞλουθη µονοµερη
δηλωση που επισυνÀπτεται στην παρουσα τελικη πρÀξη:
∆ηλωση τησ γαλλικησ κυβÛρνησησ για την εφαρµογη τησ συµφωνÝασ στισ υπερπÞντιεσ χωρεσ και
εδÀφη που Ûχουν συνδεθεÝ µε την Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα.
Οι πληρεξουσιοι των κρατων µελων και τησ ΚοινÞτητασ και οι πληρεξουσιοι τησ ΟυκρανÝασ
σηµεÝωσαν επÝσησ την ακÞλουθη ανταλλαγη επιστολων που επισυνÀπτεται στην παρουσα τελικη
πρÀξη:
Ανταλλαγη επιστολων µεταξυ τησ ΚοινÞτητασ και τησ ΟυκρανÝασ για την εγκατÀσταση των
εταιρειων.
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Κοινη δηλωση για το Àρθρο 18
Η ΚοινÞτητα και η ΟυκρανÝα δηλωνουν Þτι το κεÝµενο τησ ρητρασ διασφÀλισησ δεν παραχωρεÝ
µεταχεÝριση διασφÀλισησ τησ ΓΣ∆Ε.

Κοινη δηλωση για το Àρθρο 19
ΝοεÝται Þτι οι διατÀξεισ του Àρθρου 19 δεν Ûχουν ωσ στÞχο ουτε ωσ αποτÛλεσµα να επιβραδυνουν,
δυσχεραÝνουν η παρακωλυουν τισ διαδικασÝεσ που προβλÛπονται στισ σχετικÛσ νοµοθεσÝεσ των
µερων Þσον αφορÀ τισ Ûρευνεσ κατÀ του ντÀµπινγκ και των επιδοτησεων.

Κοινη δηλωση σχετικÀ µε το Àρθρο 30
ΧωρÝσ να θÝγονται οι επιφυλÀξεισ που απαριθµουνται στα παραρτηµατα IV και V και οι διατÀξεισ
των Àρθρων 44 και 47, τα µÛρη συµφωνουν Þτι οι λÛξεισ «συµφωνα µε τισ κατ’ ιδÝαν νοµοθεσÝεσ και
τουσ κανονισµουσ τουσ» που αναφÛρονται στισ παραγρÀφουσ 1 και 2 του Àρθρου 30 σηµαÝνουν Þτι
κÀθε συµβαλλÞµενο µÛροσ µπορεÝ να ρυθµÝζει την εγκατÀσταση και λειτουργÝα εταιρειων στο
ÛδαφÞσ του, µε την προυMπÞθεση Þτι οι ρυθµÝσεισ αυτÛσ δεν συνεπÀγονται, Þσον αφορÀ την
εγκατÀσταση και λειτουργÝα των εταιρειων του Àλλου µÛρουσ, νÛεσ επιφυλÀξεισ που καταληγουν
σε µεταχεÝριση Þχι λιγÞτερο ευνοϊκη απÞ αυτη που παραχωρεÝ στισ δικÛσ του εταιρεÝεσ η σε
εταιρεÝεσ η υποκαταστηµατα η θυγατρικÛσ εταιρειων τρÝτησ χωρασ.

Κοινη δηλωση σχετικÀ µε το Àρθρο 31
Η εµπορικη παρουσÝα των εταιρειων εσωτερικων πλωτων µεταφορων ενÞσ συµβαλλÞµενου µÛρουσ
στο Ûδαφοσ του Àλλου µÛρουσ ρυθµÝζεται συµφωνα µε τη νοµοθεσÝα που εφαρµÞζεται στα κρÀτη
µÛλη η στην ΟυκρανÝα, εκτÞσ εÀν εÝναι δυνατÞν να συµφωνηθουν ειδικÛσ ευνοϊκÞτερεσ διατÀξεισ
που διÛπουν την εµπορικη παρουσÝα, και εφÞσον η παρουσÝα αυτη δεν διÛπεται απÞ Àλλα
νοµοθετικÀ µÛσα δεσµευτικÀ για τα µÛρη.
ΝοεÝται Þτι η εµπορικη παρουσÝα Ûχει τη µορφη θυγατρικων η υποκαταστηµÀτων Þπωσ ορÝζονται
στο Àρθρο 32.
Ο Þροσ «νοµοθεσÝα που εφαρµÞζεται» µεταφρÀζεται στην ουκρανικη γλωσσα µε τη φρÀση
».
«

Κοινη δηλωση σχετικÀ µε την Ûννοια του «ελÛγχου», στο Àρθρο 32 στοιχεÝο β) και στο
Àρθρο 43
1. Τα συµβαλλÞµενα µÛρη επιβεβαιωνουν Þτι κατανοουν αµοιβαÝα Þτι το θÛµα του ελÛγχου
εξαρτÀται απÞ τα πραγµατικÀ γεγονÞτα τησ συγκεκριµÛνησ περÝπτωσησ.
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2. Για παρÀδειγµα, µια επιχεÝρηση θεωρεÝται Þτι «ελÛγχεται» απÞ Àλλη επιχεÝρηση και συνεπωσ
εÝναι θυγατρικη αυτησ εφÞσον:
— η Àλλη επιχεÝρηση κατÛχει Àµεσα η Ûµµεσα την πλειοψηφÝα των δικαιωµÀτων ψηφου η
— η Àλλη επιχεÝρηση Ûχει το δικαÝωµα να διορÝσει η να παυσει την πλειοψηφÝα του διοικητικου
οργÀνου, του οργÀνου διαχεÝρισησ η του εποπτικου οργÀνου και εÝναι συγχρÞνωσ µÛτοχοσ η
µÛλοσ τησ θυγατρικησ.
3. ΑµφÞτερα τα συµβαλλÞµενα µÛρη θεωρουν Þτι η απαρÝθµηση των κριτηρÝων τησ παραγρÀφου 2 δεν εÝναι περιοριστικη.

Κοινη δηλωση για το Àρθρο 50
Τα συµβαλλÞµενα µÛρη συµφωνουν Þτι, για τουσ σκοπουσ τησ συµφωνÝασ, η πνευµατικη, βιοµηχανικη και εµπορικη ιδιοκτησÝα περιλαµβÀνει ειδικÞτερα τα δικαιωµατα δηµιουργου, συµπεριλαµβανοµÛνου του δικαιωµατοσ δηµιουργου για τα προγρÀµµατα ηλεκτρονικων υπολογιστων, και τα
συγγενικÀ δικαιωµατα, τα δικαιωµατα που αφορουν την ευρεσιτεχνÝα, τα βιοµηχανικÀ σχÛδια, τισ
γεωγραφικÛσ ενδεÝξεισ, συµπεριλαµβανοµÛνων των ονοµασιων προÛλευσησ, των εµπορικων σηµÀτων και των σηµÀτων υπηρεσιων, τισ τοπογραφÝεσ ολοκληρωµÛνων κυκλωµÀτων, καθωσ και την
προστασÝα απÞ τον αθÛµιτο ανταγωνισµÞ, Þπωσ αναφÛρεται στο Àρθρο 10α τησ συµβασησ του
Παρισιου για την προστασÝα τησ βιοµηχανικησ ιδιοκτησÝασ και την προστασÝα πληροφοριων για
την τεχνογνωσÝα που δεν Ûχουν κοινολογηθεÝ.
Τα συµβαλλÞµενα µÛρη δηλωνουν Þτι ο Þροσ «πνευµατικη, βιοµηχανικη και εµπορικη ιδιοκτησÝα»
».
µεταφρÀζεται στην ουκρανικη γλωσσα ωσ «

Κοινη δηλωση για το Àρθρο 102
Τα συµβαλλÞµενα µÛρη συµφωνουν, για το σκοπÞ τησ ορθησ ερµηνεÝασ και πρακτικησ εφαρµογησ,
Þτι ο Þροσ «εξαιρετικÀ επεÝγουσεσ περιπτωσεισ» που περιÛχεται στο Àρθρο 102 τησ συµφωνÝασ
σηµαÝνει περιπτωσεισ σηµαντικησ παρÀβασησ τησ συµφωνÝασ απÞ Ûνα απÞ τα µÛρη. Σηµαντικη
παρÀβαση τησ συµφωνÝασ συνÝσταται σε:
α) αποκηρυξη τησ συµφωνÝασ για την οποÝα δεν προβλÛπεται κυρωση βÀσει των γενικων
κανÞνων του διεθνουσ δικαÝου
η
β) παραβÝαση των ουσιωδων στοιχεÝων τησ συµφωνÝασ που εκτÝθενται στο Àρθρο 2.

∆ηλωση τησ γαλλικησ κυβÛρνησησ
Η Γαλλικη ∆ηµοκρατÝα σηµειωνει Þτι η συµφωνÝα εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ µε την
ΟυκρανÝα δεν εφαρµÞζεται στισ υπερπÞντιεσ χωρεσ και εδÀφη που Ûχουν συνδεθεÝ µε την
Ευρωπαϊκη ΚοινÞτητα δυνÀµει τησ συνθηκησ για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ.
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
µεταξυ τησ ΟυκρανÝασ και τησ ΚοινÞτητασ για την εγκατÀσταση των εταιρειων
Α. Επιστολη τησ ΟυκρανÝασ
Κυριε . . .,
ΑναφÛροµαι στη συµφωνÝα εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ που µονογραφηθηκε στισ 23 ΜαρτÝου 1994.
Ùπωσ ετÞνισα κατÀ τισ διαπραγµατευσεισ, η ΟυκρανÝα παραχωρεÝ στισ κοινοτικÛσ εταιρεÝεσ που
εγκαθÝστανται και λειτουργουν στην ΟυκρανÝα προνοµιακη µεταχεÝριση Þσον αφορÀ ορισµÛνα
θÛµατα. Εξηγησα Þτι αυτÞ εÝναι συµφωνο µε την πολιτικη τησ ΟυκρανÝασ για την προωθηση, µε
κÀθε τρÞπο, τησ εγκατÀστασησ κοινοτικων εταιρειων στην ΟυκρανÝα.
Τουτου δοθÛντοσ, επιβεβαιωνω Þτι, κατÀ την περÝοδο µεταξυ τησ ηµεροµηνÝασ µονογρÀφησησ τησ
παρουσασ συµφωνÝασ και τησ Ûναρξησ ισχυοσ των Àρθρων που αφορουν την εγκατÀσταση των
εταιρειων, η ΟυκρανÝα δεν θα θεσπÝσει µÛτρα η ρυθµÝσεισ που θα µπορουσαν να εισÀγουν η να
οξυνουν διακρÝσεισ µεταξυ των κοινοτικων και των ουκρανικων εταιρειων η εταιρειων κÀθε Àλλησ
τρÝτησ χωρασ, σε σχÛση µε την κατÀσταση που ισχυει κατÀ την ηµεροµηνÝα µονογρÀφησησ τησ
παρουσασ συµφωνÝασ.
Θα σασ ηµουν υπÞχρεοσ αν θÛλατε να µου γνωρÝσετε τη ληψη τησ παρουσασ επιστολησ.
Με εκτÝµηση,
Για την κυβÛρνηση τησ ΟυκρανÝασ
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Β. Επιστολη τησ ΚοινÞτητασ
Κυριε . . .,
Σασ ευχαριστω για τη σηµερινη επιστολη σασ η οποÝα Ûχει ωσ εξησ:
«Κυριε . . .,
ΑναφÛροµαι στη συµφωνÝα εταιρικησ σχÛσησ και συνεργασÝασ που µονογραφηθηκε στισ
23 ΜαρτÝου 1994.
Ùπωσ ετÞνισα κατÀ τισ διαπραγµατευσεισ, η ΟυκρανÝα παραχωρεÝ στισ κοινοτικÛσ εταιρεÝεσ που
εγκαθÝστανται και λειτουργουν στην ΟυκρανÝα προνοµιακη µεταχεÝριση Þσον αφορÀ ορισµÛνα
θÛµατα. Εξηγησα Þτι αυτÞ εÝναι συµφωνο µε την πολιτικη τησ ΟυκρανÝασ για την προωθηση, µε
κÀθε τρÞπο, τησ εγκατÀστασησ κοινοτικων εταιρειων στην ΟυκρανÝα.
Τουτου δοθÛντοσ, επιβεβαιωνω Þτι, κατÀ την περÝοδο µεταξυ τησ ηµεροµηνÝασ µονογρÀφησησ
τησ παρουσασ συµφωνÝασ και τησ Ûναρξησ ισχυοσ των Àρθρων που αφορουν την εγκατÀσταση
των εταιρειων, η ΟυκρανÝα δεν θα θεσπÝσει µÛτρα η ρυθµÝσεισ που θα µπορουσαν να εισÀγουν
η να οξυνουν διακρÝσεισ µεταξυ των κοινοτικων και των ουκρανικων εταιρειων η εταιρειων
κÀθε Àλλησ τρÝτησ χωρασ, σε σχÛση µε την κατÀσταση που ισχυει κατÀ την ηµεροµηνÝα
µονογρÀφησησ τησ παρουσασ συµφωνÝασ.
Θα σÀσ ηµουν υπÞχρεοσ αν θÛλατε να µου γνωρÝσετε τη ληψη τησ παρουσασ επιστολησ.»
Εχω την τιµη να σασ γνωρÝσω τη ληψη τησ παρουσασ επιστολησ.
Με εκτÝµηση,
Εξ ονÞµατοσ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

19.2.98

