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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ∆ΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,

τα κράτη των οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

αφενός, και

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ,

αφετέρου,

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ να εδραιώσουν και να επεκτείνουν τις ήδη στενές σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
και της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι σκόπιµο να ενισχυθούν οι δεσµοί που υπάρχουν ήδη µεταξύ των δύο µερών, ιδίως στον εµπορικό,
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα, µε την καθιέρωση σχέσεων συνεργασίας µεταξύ της ∆ηµοκρατίας του Αγίου
Μαρίνου και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας για όλα τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι απαραίτητο, λόγω της κατάστασης του Αγίου Μαρίνου και της σηµερινής ένταξής του στο τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας, να δηµιουργηθεί τελωνειακή ένωση µεταξύ της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου και της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 1

Η παρούσα συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοι-
νότητας και της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου δηµιουργεί τελω-
νειακή ένωση µεταξύ των δύο µερών και έχει ως στόχο την
προώθηση σφαιρικής συνεργασίας µεταξύ τους µε σκοπό να συµβά-
λει στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της ∆ηµοκρατίας του
Αγίου Μαρίνου και να ενισχύσει τις σχέσεις τους.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Άρθρο 2

Ιδρύεται, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, τελωνειακή ένωση όσον αφορά
τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 97 του κοινού
δασµολογίου, µε εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα.

Άρθρο 3

1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται:

α) στα εµπορεύµατα που παράγονται στην Κοινότητα ή στη ∆ηµο-
κρατία του Αγίου Μαρίνου, συµπεριλαµβανοµένων των εµπο-
ρευµάτων που λαµβάνονται, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, από
προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών που βρίσκονται σε
ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στη ∆ηµοκρατία του
Αγίου Μαρίνου·

β) στα εµπορεύµατα προελεύσεως τρίτων χωρών, τα οποία βρίσκο-
νται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στη ∆ηµοκρα-
τία του Αγίου Μαρίνου.

2. Θεωρούνται ως εµπορεύµατα που βρίσκονται σε ελεύθερη
κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στη ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρί-
νου, τα προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών για τα οποία έχουν
συµπληρωθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής και έχουν εισπραχθεί οι
απαιτούµενοι τελωνειακοί δασµοί και φορολογικές επιβαρύνσεις
ισοδύναµου αποτελέσµατος αλλά δεν έχει χορηγηθεί ολική ή
µερική επιστροφή αυτών των δασµών ή επιβαρύνσεων.
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Άρθρο 4

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται επίσης στα εµπο-
ρεύµατα που λαµβάνονται στην Κοινότητα ή στη ∆ηµοκρατία του
Αγίου Μαρίνου, στην παρασκευή των οποίων υπεισήλθαν προϊόντα
προελεύσεως τρίτων χωρών που δεν βρίσκονταν σε ελεύθερη
κυκλοφορία ούτε στην Κοινότητα ούτε στη ∆ηµοκρατία του Αγίου
Μαρίνου. Ωστόσο, η υπαγωγή των εν λόγω εµπορευµάτων στις
διατάξεις αυτές εξαρτάται από την είσπραξη, στον εξάγον συµβαλ-
λόµενο µέρος, των τελωνειακών δασµών που προβλέπονται, στην
Κοινότητα, για τα προϊόντα τρίτων χωρών που υπεισέρχονται στην
κατασκευή τους.

Άρθρο 5

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν επιβάλλουν µεταξύ τους νέους
εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασµούς, περιλαµβανοµένων και των
φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάµου αποτελέσµατος.

2. Η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου αναλαµβάνει εξάλλου την
υποχρέωση να µην τροποποιήσει τους δασµούς που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 οι οποίοι εφαρµόζονται στις εισαγωγές προε-
λεύσεως της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1991, υπό την επιφύ-
λαξη των υποχρεώσεων που υπάρχουν µεταξύ της ∆ηµοκρατίας του
Αγίου Μαρίνου και της Ιταλίας δυνάµει της ανταλλαγής επιστολών
της 21ης ∆εκεµβρίου 1972.

Άρθρο 6

1. Οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται ατελώς από εισαγωγι-
κούς και εξαγωγικούς δασµούς, περιλαµβανοµένων και των φορο-
λογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάµου αποτελέσµατος, υπό την επιφύ-
λαξη των διατάξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3.

2. Για να επιτραπεί η κατάργηση, την 1η Ιανουαρίου 1996, των
φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάµου αποτελέσµατος που επι-
βάλλονται σήµερα στις εισαγωγές προελεύσεως Κοινότητας, η
∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου αναλαµβάνει την υποχρέωση,
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συµφωνίας, να επιβάλει συµπληρωµατικό φόρο εκείνου που προ-
βλέπεται σήµερα για τα εισαγόµενα εµπορεύµατα, ο οποίος θα
πλήττει τα εθνικά προϊόντα που προορίζονται για εσωτερική κατα-
νάλωση. Αυτός ο φόρος εφαρµόζεται πλήρως από την προαναφε-
ρόµενη ηµεροµηνία. Ο συµπληρωµατικός αυτός φόρος, που επι-
βάλλεται ως αντιστάθµιση, υπολογίζεται επί της προστιθέµενης
αξίας των εθνικών προϊόντων µε συντελεστές ίσους προς εκείνους
που πλήττουν τα εισαγόµενα εµπορεύµατα του ιδίου είδους.

3. α) Από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, η Κοινότητα, µε
εξαίρεση το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική
∆ηµοκρατία, δέχεται τις εισαγωγές προελεύσεως της ∆ηµο-
κρατίας του Αγίου Μαρίνου ατελώς από εισαγωγικούς
δασµούς.

β) Από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, το Βασίλειο της
Ισπανίας και η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία εφαρµόζουν έναντι
της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου τους ίδιους εισαγωγι-
κούς δασµούς µε αυτούς που επιβάλλουν οι δύο αυτές χώρες
έναντι της Κοινότητας µε τη σύνθεσή της στις 31 ∆εκεµβρίου
1985.

4. Στον τοµέα των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων µεταξύ
της Κοινότητας και του Αγίου Μαρίνου, η ∆ηµοκρατία του Αγίου
Μαρίνου αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµπεριλάβει τις κοινοτι-
κές ρυθµίσεις στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα και

στον τοµέα ποιότητας, στο βαθµό που είναι αναγκαίος για την
καλή λειτουργία της συµφωνίας.

Άρθρο 7

1. Η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου εφαρµόζει, από την
έναρξη ισχύος της συµφωνίας, έναντι των χωρών µη µελών της
Κοινότητας:

— το δασµολόγιο της Κοινότητας,

— τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που
εφαρµόζονται στον τελωνειακό τοµέα στην Κοινότητα και είναι
απαραίτητες για την καλή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης,

— τις διατάξεις της κοινής εµπορικής πολιτικής της Κοινότητας,

— τις κοινοτικές ρυθµίσεις όσον αφορά τις συναλλαγές γεωργικών
προϊόντων που υπόκεινται στο παράρτηµα ΙΙ της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, µε εξαί-
ρεση τις επιστροφές και τα εξισωτικά ποσά που χορηγούνται
κατά την εξαγωγή,

— τις κοινοτικές ρυθµίσεις στον κτηνιατρικό και στο φυτοϋγειονο-
µικό τοµέα και στον τοµέα ποιότητας, στο βαθµό που είναι
απαραίτητος για την καλή λειτουργία της συµφωνίας.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο είναι
αυτές που εφαρµόζονται σύµφωνα µε τη διατύπωση που ισχύει ανά
πάσα στιγµή στην Κοινότητα.

2. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερη
έως πέµτπη περίπτωση διευκρινίζονται από την επιτροπή συνεργα-
σίας.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 πρώτη περίπτωση,
απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασµούς οι δηµοσιεύσεις, τα
αντικείµενα τέχνης, το επιστηµονικό ή διδακτικό υλικό, τα φάρµακα
και τα ιατρικά µηχανήµατα που προσφέρονται στην κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, καθώς και τα παράσηµα και
µετάλλια, γραµµατόσηµα, έντυπα και άλλα παρόµοια αντικείµενα ή
αξίες που προορίζονται για χρήση από την κυβέρνηση.

Άρθρο 8

1. α) Κατά την πενταετή περίοδο από την έναρξη ισχύος της
συµφωνίας, και πέραν της περιόδου αυτής, εάν η συµφωνία
δεν µπορεί να υλοποιηθεί δυνάµει του σηµείου β), η ∆ηµο-
κρατία του Αγίου Μαρίνου εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα να εξασφαλίζει, εξ ονόµατος και για
λογαριασµό της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, τις δια-
τυπώσεις εκτελωνισµού, και ιδίως τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που
προορίζονται για τη ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου. Αυτές
οι διατυπώσεις διενεργούνται µέσω των κοινοτικών τελωνείων
που απαριθµούνται στο παράρτηµα.

β) Μετά από αυτή την περίοδο και στα πλαίσια του άρθρου 26,
η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου επιφυλάσσεται του δικαιώ-
µατος να ασκήσει το δικαίωµα να διενεργεί τις διατυπώσεις
εκτελωνισµού, κατόπιν συµφωνίας µε τα συµβαλλόµενα µέρη.

2. Οι δασµοί εισαγωγής για τα εµπορεύµατα κατ’ εφαρµογή της
παραγράφου 1, εισπράττονται για λογαριασµό της ∆ηµοκρατίας
του Αγίου Μαρίνου. Η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου αναλαµβά-
νει την υποχρέωση να µην επιστρέφει στους ενδιαφερόµενους,
αµέσως ή εµµέσως, τα εισπραττόµενα ποσά, υπό την επιφύλαξη της
παραγράφου 4.
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3. Καθορίζονται στα πλαίσια της επιτροπής συνεργασίας:

α) η ενδεχόµενη τροποποίηση του πίνακα των κοινοτικών τελω-
νείων που είναι αρµόδια για τον εκτελωνισµό των εµπορευµάτων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και η διαδικασία
επαναποστολής των εν λόγω εµπορευµάτων προς τη ∆ηµοκρα-
τία του Αγίου Μαρίνου·

β) οι λεπτοµέρειες για τη διάθεση στο δηµόσιο ταµείο του Αγίου
Μαρίνου, των ποσών που εισπράττονται δυνάµει της παραγρά-
φου 2, λαµβανοµένης υπόψη της εκατοστιαίας αναλογίας που
µπορεί να αφαιρεί η Κοινότητα ως διοικητικά έξοδα σύµφωνα
µε τις σχετικές ρυθµίσεις που ισχύουν στην Κοινότητα·

γ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αποδεικνύεται αναγκαία για την
καλή λειτουργία των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

4. Οι φόροι και οι εισφορές που εισπράττονται κατά την εισα-
γωγή γεωργικών προϊόντων µπορούν να χρησιµοποιούνται από τη
∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου για την ενίσχυση στην παραγωγή
ή την εξαγωγή. Εντούτοις, η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου
αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην χορηγεί επιστροφές στην
εξαγωγή ή υψηλότερα εξισωτικά ποσά από αυτά που χορηγεί η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα κατά την εξαγωγή προς τις τρί-
τες χώρες.

Άρθρο 9

Οι ποσοτικοί περιορισµοί στην εισαγωγή και στην εξαγωγή και
κάθε µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος µεταξύ της Κοινότητας και
της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου απαγορεύονται από την
έναρξη ισχύος της συµφωνίας.

Άρθρο 10

Η παρούσα συµφωνία δεν αποτελεί εµπόδιο ούτε για τις απαγορεύ-
σεις ή τους περιορισµούς εισαγωγής, εξαγωγής ή διαµετακόµισης
που επιβάλλουν λόγοι δηµόσιας ηθικής, τάξης και ασφάλειας,
προστασίας της υγείας και της ζωής των ατόµων και των ζώων ή
διατήρησης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών µε
καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιλογική αξία ή προστασίας της βιοµη-
χανικής ή εµπορικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας ούτε για τις
ρυθµίσεις στον τοµέα του χρυσού και του αργύρου. Εντούτοις,
αυτές οι απαγορεύσεις ή περιορισµοί δεν πρέπει να αποτελούν ούτε
µέσο αυθαίρετης διάκρισης ούτε συγκεκαλυµµένο περιορισµό στο
εµπόριο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.

Άρθρο 11

Τα συµβαλλόµενα µέρη απέχουν ακό κάθε εσωτερικό µέτρο ή
πρακτική φορολογικής φύσεως που επιβάλλει άµεσα ή έµµεσα
διάκριση µεταξύ των προϊόντων ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη
και των οµοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου συµβαλλοµέ-
νου µέρους.

Για τα προϊόντα που αποστέλλονται προς το έδαφος ενός από τα
συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορεί να χορηγείται επιστροφή των εσω-
τερικών επιβαρύνσεων που να υπερβαίνει τις επιβαρύνσεις που
έχουν επιβληθεί άµεσα ή έµµεσα.

Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών σε ένα τοµέα οικονοµικής
δραστηριότητας ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, το ενδιαφερό-
µενο συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να λαµβάνει τα απαραίτητα
µέτρα διασφάλισης υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που προβλέπονται στις κατωτέρω παραγράφους.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράραφο 1, πριν από
τη λήψη των προβλεποµένων µέτρων, ή το συντοµότερο δυνατό
στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την παράγραφο 3, το εν
λόγω συµβαλλόµενο µέρος υποβάλλει στην επιτροπή συνεργασίας
όλα τα χρήσιµα στοιχεία για την εµπεριστατωµένη εξέταση της
κατάστασης, µε σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα
συµβαλλόµενα µέρη. Πριν από τη λήψη των κατάλληλων µέτρων
από το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο µέρος, πραγµατοποιείται δια-
βούλευση στα πλαίσια της επιτροπής συνεργασίας, κατόπιν αιτήµα-
τος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

3. Σε εξαιρετικές περιστάσεις που απαιτούν άµεση επέµβαση
χωρίς προηγούµενη εξέταση, το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο
µέρος µπορεί να εφαρµόζει, αµελλητί, τα απολύτως απαραίτητα
συντηρητικά µέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης.

4. Τα µέτρα που επιφέρουν τη µικρότερη διαταραχή στην λει-
τουργία της συµφωνίας πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα.
Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερης εµβέλειας από ό,τι
είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιµετώπιση των δυσχερειών
που παρουσιάζονται.

Τα µέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αµέσως στην επιτροπή
συνεργασίας και αποτελούν αντικείµενο, στα πλαίσιά της, περιο-
δικών διαβουλεύσεων, ιδίως για την κατάργησή τους µόλις το
επιτρέψουν οι συνθήκες.

Άρθρο 13

1. Εκτός από τη συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 23
παράγραφος 8, οι διοικητικές αρχές των συµβαλλοµένων µερών,
που είναι αρµόδιες για την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας
συµφωνίας, παρέχουν αµοιβαία βοήθεια στις άλλες περιπτώσεις για
να εξασφαλίσουν την τήρηση αυτών των διατάξεων.

2. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 1 καθορίζονται
από την επιτροπή συνεργασίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 14

Η Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου καθιερώνουν
συνεργασία µε στόχο την ενίσχυση των µεταξύ τους δεσµών στην
ευρύτερη δυνατή βάση, προς το αµοιβαίο όφελος των µερών και
λαµβάνοντας υπόψη τις αρµοδιότητες που έχουν. Η συνεργασία
αυτή αφορά συγκεκριµένα τους τοµείς προτεραιότητας που αναφέ-
ρονται στα άρθρα 15 έως 18 του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 15

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν την ανάπτυξη
και τη διαφοροποίηση της Οικονοµίας του Αγίου Μαρίνου στους
τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών, κατευθύνοντας τις
δράσεις συνεργασίας ειδικότερα προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Άρθρο 16

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να συνεργά-
ζονται στους τοµείς της προστασίας και της βελτίωσης του περι-
βάλλοντος, µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων που προκα-
λούνται από τη µόλυνση του ύδατος, του εδάφους και του αέρα,
τη διάβρωση και την αποψίλωση· αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα
προβλήµατα ρύπανσης της Αδριατικής Θάλασσας.
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Άρθρο 17

Τα συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε την αντίστοιχη νοµοθεσία
τους, υποστηρίζουν τη συνεργασία στον τουριστικό τοµέα µε δρά-
σεις όπως η ανταλλαγή υπαλλήλων και εµπειρογνωµόνων στον
τοµέα του τουρισµού ή η ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών
για τον τουρισµό καθώς και µε δράσεις κατάρτισης σχετικά µε τη
διαχείριση και τη διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τα συµ-
βαλλόµενα µέρη αποδίδουν, στα πλαίσια αυτά, ιδιαίτερη προσοχή
στην προώθηση του τουρισµού εκτός εποχής, στον Άγιο Μαρίνο.

Άρθρο 18

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να αναλάβουν κοινές δράσεις
όσον αφορά τους τοµείς της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και
των πολιτιστικών θεµάτων για την ενίσχυση των δεσµών που υπάρ-
χουν ήδη µεταξύ τους.

Αυτές οι δράσεις µπορούν να λαµβάνουν τις ακόλουθες µορφές:

— ανταλλαγή πληροφοριών σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος στον
πολιτιστικό τοµέα και στον τοµέα πληροφόρησης,

— οργάνωση εκδηλώσεων πολιτισµικού χαρακτήρα,

— πολιτιστικές ανταλλαγές,

— πανεπιστηµιακές ανταλλαγές.

Άρθρο 19

Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να διευρύνουν την παρούσα
συµφωνία µε αµοιβαία συναίνεστη για τη συµπλήρωση των τοµέων
συνεργασίας µε συµφωνίες σχετικά µε ειδικούς τοµείς ή δραστη-
ριότητες.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 20

Κάθε κράτος µέλος παρέχει στους εργαζοµένους που έχουν την
ιθαγένεια του Αγίου Μαρίνου και ασχολούνται στο έδαφός του,
ένα καθεστώς που δεν περιέχει καµία διάκριση λόγω ιθαγενείας σε
σχέση µε τους δικούς του υπηκόους, όσον αφορά τις συνθήκες
εργασίας και αµοιβής.

Η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου παρέχει το ίδιο καθεστώς στους
εργαζοµένους που είναι υπήκοοι των κρατών µελών και απασχο-
λούνται στο έδαφός της.

Άρθρο 21

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των ακόλουθων παρα-
γράφων, στους εργαζοµένους που έχουν την ιθαγένεια του Αγίου
Μαρίνου και στα µέλη των οικογενειών τους που διαµένουν µε
αυτούς, παρέχεται, στον τοµέα των κοινωνικών ασφαλίσεων,
καθεστώς που δεν περιέχει καµία διάκριση λόγω ιθαγενείας σε
σχέση µε τους υπηκόους των κρατών µελών στα οποία απασχολού-
νται.

2. Για τους εργαζοµένους αυτούς συνυπολογίζονται οι περίοδοι
ασφάλισης, απασχόλησης ή διαµονής που συµπληρώθηκαν στα
διάφορα κράτη µέλη, όσον αφορά τις συντάξεις και τις προσόδους
γήρατος, θανάτου και αναπηρίας καθώς και την ιατρική περίθαλψη

για τους ίδιους ή την οικογένειά τους που διαµένει στο εσωτερικό
της Κοινότητας.

3. Αυτοί οι εργαζόµενοι δικαιούνται οικογενειακών παροχών για
τα µέλη της οικογένειάς τους που διαµένουν στο εσωτερικό της
Κοινότητας.

4. Για αυτούς τους εργαζοµένους ισχύει η ελεύθερη µεταφορά
προς τον Άγιο Μαρίνο, µε τις ισοτιµίες που εφαρµόζονται
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους ή των κρατών
µελών οφειλετών, των συντάξεων και προσόδων αναπηρίας, γήρα-
τος, θανάτου και ατυχήµατος στον τόπο της εργασίας ή επαγγελ-
µατικής νόσου.

5. Η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου παρέχει στους εργαζόµε-
νους που είναι υπήκοοι των κρατών µελών και απασχολούνται στο
έδαφός της, καθώς και στα µέλη των οιογενειών τους, ανάλογο
καθεστώς µε αυτό που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 3 και 4.

Άρθρο 22

1. Πριν από το τέλος του πρώτου έτους µετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας συµφωνίας, η επιτροπή συνεργασίας θεσπίζει τις
διατάξεις που επιτρέπουν την εφαρµογή των αρχών που αναφέρο-
νται στο άρθρο 21.

2. Η επιτροπή συνεργασίας θεσπίζει τις λεπτοµέρειες διοικη-
τικής συνεργασίας που εξασφαλίζει εγγυήσεις διαχείρισης και ελέγ-
χου για την εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1.

3. Οι διατάξεις που θεσπίζει η επιτροπή συνεργασίας δεν θίγουν
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διµερείς
συµφωνίες που συνδέουν τη ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου και
τα κράτη µέλη της Κοινότητας στο βαθµό που προβλέπουν ευνοϊ-
κότερο καθεστώς υπέρ των υπηκόων του Αγίου Μαρίνου ή των
υπηκόων των κρατών µελών της Κοινότητας.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

1. Συγκροτείται επιτροπή συνεργασίας που αναλαµβάνει τη δια-
χείριση της παρούσας συµφωνίας και µεριµνά για την καλή εκτε-
λεσή της. Για το σκοπό αυτό, διατυπώνει συστάσεις. Λαµβάνει
αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπει η παρούσα συµφωνία. Η
εκτέλεση των αποφάσεων αυτών διενεργείται από τα συµβαλλόµενα
µέρη σύµφωνα µε τους κατ’ ιδίαν κανόνες τους.

2. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλ-
λόµενα µέρη προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών και, κατόπιν
αιτήµατος ενός από αυτά, προβαίνουν σε διαβουλεύσεις στα πλαί-
σια της επιτροπής συνεργασίας.

3. Η επιτροπή συνεργασίας καταρτίζει τον εσωτερικό της κανο-
νισµό.

4. Η επιτροπή συνεργασίας αποτελείται, αφενός, από εκπροσώ-
πους της Κοινότητας και, αφετέρου, από εκπροσώπους της ∆ηµο-
κρατίας του Αγίου Μαρίνου.

5. Η επιτροπή συνεργασίας αποφασίζει µε κοινή συµφωνία.
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6. Η προεδρία της επιτροπής συνεργασίας ασκείται εκ περι-
τροπής από καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τις
λεπτοµέρειες που προβλέπονται στον εσωτερικό της κανονισµό.

7. Η επιτροπή συνεργασίας συνέρχεται κατόπιν αιτήµατος εκά-
στου των συµβαλλοµένων µερών, που υποβάλλεται τουλάχιστον
ένα µήνα πριν από την ηµεροµηνία της προγραµµατιζόµενης συνε-
δρίασης. Σε περίπτωση που ένα θέµα που αναφέρεται στο άρθρο
12 δικαιολογεί τη σύγκληση της επιτροπής, η εν λόγω επιτροπή
συνέρχεται εντός προθεσµίας οκτώ εργασίµων ηµερών από την
υποβολή του αιτήµατος.

8. Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1, η
επιτροπή συνεργασίας καθορίζει τις διοικητικές µεθόδους συνεργα-
σίας µε σκοπό την εφαρµογή των άρθρων 3 και 4, βάσει των
µεθόδων που έχει καθιερώσει η Κοινότητα όσον αφορά τις συναλ-
λαγές εµπορευµάτων µεταξύ των κρατών µελών.

Άρθρο 24

1. Οι διαφορές σχετικά µε την ερµηνεία της συµφωνίας που
προκύπτουν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών υποβάλλονται στην
επιτροπή συνεργασίας.

2. Εάν η επιτροπή συνεργασίας δεν κατορθώσει να ρυθµίσει τη
διαφορά στην αµέσως επόµενη σύνοδό της, έκαστο από τα δύο
µέρη µπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο τον ορισµό διαιτητή· τότε
το άλλο µέρος οφείλει να ορίσει ένα δεύτερο διαιτητή εντός
προθεσµίας δύο µηνών.

Η επιτροπή συνεργασίας ορίζει έναν τρίτο διαιτητή.

Οι αποφάσεις των διαιτητών λαµβάνονται µε πλειοψηφία.

Κάθε µέρος της διαφοράς οφείλει να λαµβάνει τα απαραίτητα
µέτρα για την εξασφάλιση της εφαρµογής της απόφασης των
διαιτητών.

Άρθρο 25

Στον τοµέα των εµπορικών συναλλαγών που καλύπτει η παρούσα
συµφωνία:

— το καθεστώς που εφαρµόζει η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου
έναντι της Κοινότητας δεν µπορεί να οδηγεί σε καµία διάκριση
µεταξύ των κρατών µελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών
τους.

— το καθεστώς που εφαρµόζει η Κοινότητα έναντι της ∆ηµοκρα-
τίας του Αγίου Μαρίνου δεν µπορεί να οδηγεί σε καµία διά-
κριση µεταξύ των κρατών µελών, των υπηκόων ή των εταιρειών
του Αγίου Μαρίνου.

Άρθρο 26

Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για απεριόριστη διάρκεια. Εντός
µεγίστης προθεσµίας πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της, τα δύο
µέρη συµφωνούν να εξετάσουν τα αποτελέσµατα της εφαρµογής
της συµφωνίας και, εάν απαιτείται, αρχίζουν διαπραγµατεύσεις µε
σκοπό την τροποποίηση της υπό το πρίσµα της εξέτασης αυτής.

Άρθρο 27

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει την ευχέρεια να καταγγείλει την
παρούσα συµφωνία µε γραπτή κοινοποίηση στο άλλο συµβαλλό-
µενο µέρος. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα συµφωνία παύει να
ισχύει έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτής της κοινοποίησης.

Άρθρο 28

Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας αντικαθιστούν τις διατάξεις
των συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ των κρατών µελών της
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που δεν
συµβιβάζονται µε αυτές ή που ταυτίζονται µε αυτές.

Άρθρο 29

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονο-
µικής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή
και, αφετέρου, στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

Άρθρο 30

Η παρούσα συµφωνία εγκρίνεται από τα συµβαλλόµενα µέρη
σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους.

Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του
δευτέρου µήνα µετά την κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των διαδι-
κασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 31

Το παράρτηµα της παρούσας συµφωνίας αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα αυτής.

Άρθρο 32

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική,
γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική
και πορτογαλική γλώσσα, και όλα αυτά τα κείµενα είναι εξίσου
αυθεντικά.
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Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι ∆εκεµβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα.

Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno.

Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderd eenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zĳne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
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Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

For the President of Ireland

Thar ceann Uachtarán na hEireann

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
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Pelo Presidente da República Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Per la Repubblica di San Marino
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των τελωνείων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σηµείο α

Livorno

Ravenna

Rimini

Trieste
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η Κοινότητα προτίθεται να διαπραγµατευτεί, εξ ονόµατος και για λογαριασµό της ∆ηµοκρατίας του Αγίου
Μαρίνου, εφόσον δικαιολογείται από το µέγεθος των εµπορικών ρευµάτων, την αναγνώριση, υπό την κατάλληλη
µορφή, εκ µέρους των χωρών µε τις οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει προτιµησιακές συµφωνίες, της εξοµοίωσης
των προϊόντων καταγωγής Αγίου Μαρίνου µε τα προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

σχετικά µε τις µεταφορές

Η Κοινότητα θα εξετάσει, εν ευθέτω χρόνω, υπό το πρίσµα ιδίως της προόδου που σηµειώθηκε στη χάραξη
κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα αυτό, τα θέµατα σχετικά µε την πρόσβαση του Αγίου Μαρίνου στην αγορά
διεθνών οδικών µεταφορών ταξιδιωτών και εµπορευµάτων.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

σχετικά µε το πρόγραµµα Erasmus

Η Κοινότητα θα εξετάσει, µε θετικό πνεύµα, την επιθυµία της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, να επωφεληθεί, εν
ευθέτω χρόνω, από τις διατάξεις του προγράµµατος Erasmus στον τοµέα των ανταλλαγών φοιτητών και
καθηγητών.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

σχετικά µε ορισµένα θέµατα που µπορούν να προκύψουν στα πλαίσια της επιτροπής συνεργασίας

Στα πλαίσια της επιτροπής συνεργασίας, η Κοινότητα είναι έτοιµη να εξετάσει στα όρια των αρµοδιοτήτων της, τα
προβλήµατα που ενδεχοµένως να προκύψουν στις σχέσεις µεταξύ Αγίου Μαρίνου και Κοινότητας, όσον αφορά
ιδίως:

— τις ανταλλαγές υπηρεσιών,

— την πνευµατική, βιοµηχανική και εµπορική ιδιοκτησία,

— την αναγνώριση των τίτλων κατάρτισης,

— την εκτίµηση της συµφωνίας των προϊόντων µε τις τεχνικές ρυθµίσεις.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

στα πρακτικά των διαπραγµατεύσεων

Τα κράτη µέλη θα εξετάσουν ευνοϊκά τις αιτήσεις που θα τους υποβάλει η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου όσον
αφορά τις άδειες οδικής µεταφοράς ταξιδιωτών και εµπορευµάτων.


