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ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
∆ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας 

και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

 

Έγγραφα αναφοράς : MD 140/4/04 REV 4 (AC 140/1/05 REV 1) 
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AA2005/P/Παράρτηµα Ι/el 1 

 

MD 140/4/04 REV 4 
(AC 140/1/05 REV 1) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Κατάλογος συµβάσεων και πρωτοκόλλων 

στα οποία προσχωρούν η Βουλγαρία και η Ρουµανία κατά την προσχώρηση 

(µνηµονεύεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3, του Πρωτοκόλλου) 

 

 

1. Σύµβαση της 19ης Ιουνίου 1980 σχετικά µε το δίκαιο που εφαρµόζεται στις συµβατικές 

υποχρεώσεις, η οποία έχει ανοιχθεί για υπογραφή στη Ρώµη (ΕΕ L 266, 9.10.1980, σ. 1) 

 

– Σύµβαση της 10ης Απριλίου 1984 για την προσχώρηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

στη σύµβαση για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς 

υπογραφή στη Ρώµη στις 19 Ιουνίου 1980 (ΕΕ L 146, 31.5.1984, σ. 1) 

 

– Πρώτο πρωτόκολλο της 19ης ∆εκεµβρίου 1988 για την ερµηνεία από το ∆ικαστήριο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της συµβάσεως για το εφαρµοστέο δίκαιο στις 

συµβατικές ενοχές, η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή στη Ρώµη από τις 19 Ιουνίου 

1980 (ΕΕ L 48, 20.2.1989, σ. 1) 



 

 
AA2005/P/Παράρτηµα Ι/el 2 

 

MD 140/4/04 REV 4 
(AC 140/1/05 REV 1) 

 

– ∆εύτερο πρωτόκολλο της 19ης ∆εκεµβρίου 1988 για την ανάθεση ορισµένων 

αρµοδιοτήτων στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την ερµηνεία 

της συµβάσεως για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, η οποία είναι 

ανοικτή προς υπογραφή από τις 19 Ιουνίου 1980, στη Ρώµη (ΕΕ L 48, 20.2.1989, σ. 17) 

 

– Σύµβαση της 18ης Μαΐου 1992 για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και 

της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας στη σύµβαση για το εφαρµοστέο δίκαιο στις 

συµβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώµη στις 19 Ιουνίου 1980 

(ΕΕ L 333, 18.11.1992, σ. 1) 

 

– Σύµβαση της 29ης Νοεµβρίου 1996 για την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της 

Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη 

σύµβαση για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς 

υπογραφή στη Ρώµη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο πρώτο και δεύτερο 

πρωτόκολλο όσον αφορά την ερµηνεία της από το ∆ικαστήριο (ΕΕ C 15, 15.1.1997, 

σ. 10) 



 

 
AA2005/P/Παράρτηµα Ι/el 3 

 

MD 140/4/04 REV 4 
(AC 140/1/05 REV 1) 

 

2. Σύµβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση 

διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων (ΕΕ L 225, 20.8.1990, σ. 10) 

 

– Σύµβαση της 21ης ∆εκεµβρίου 1995 σχετικά µε την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της 

Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη 

σύµβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των 

κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων (ΕΕ C 26, 31.1.1996, σ. 1) 

 

– Πρωτόκολλο της 25ης Μαΐου 1999 για την τροποποίηση της σύµβασης της 

23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως 

των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων (ΕΕ C 202, 16.7.1999, σ. 1) 

 



 

 
AA2005/P/Παράρτηµα Ι/el 4 

 

MD 140/4/04 REV 4 
(AC 140/1/05 REV 1) 

 

3. Σύµβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316, 27.11.1995, σ. 49) 

 

– Πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεµβρίου 1996, η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου Κ.3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 313, 23.10.1996, σ. 2) 

 

– Πρωτόκολλο της 29ης Νοεµβρίου 1996, καταρτιζόµενο βάσει του άρθρου Κ.3 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την ερµηνεία από το ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µέσω προδικαστικών αποφάσεων, της σύµβασης για την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΕΕ C 151, 

20.5.1997, σ. 2) 

 

– ∆εύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου 

Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 221, 19.7.1997, σ. 12) 



 

 
AA2005/P/Παράρτηµα Ι/el 5 

 

MD 140/4/04 REV 4 
(AC 140/1/05 REV 1) 

 

4. Σύµβαση της 26ης Ιουλίου 1995 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας 

(σύµβαση Europol), δυνάµει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ C 316, 27.11.1995, σ. 2) 

 

– Πρωτόκολλο της 24ης Ιουλίου 1996, καταρτιζόµενο βάσει του άρθρου Κ.3 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την ερµηνεία από το ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µέσω προδικαστικών αποφάσεων, της σύµβασης για την 

ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (ΕΕ C 299, 9.10.1996, σ. 2) 

 

– Πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 41 παράγραφος 3 της σύµβασης Ευρωπόλ, σχετικά 

µε τα προνόµια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των µελών των οργάνων της, των 

αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της (ΕΕ C 221, 19.7.1997, σ. 2) 

 

– Πρωτόκολλο της 30ής Νοεµβρίου 2000, που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 

παράγραφος 1 της σύµβασης για την ίδρυση ευρωπαϊκής αστυνοµικής υπηρεσίας 

(σύµβαση Εuropol), για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του παραρτήµατος της εν 

λόγω σύµβασης (ΕΕ C 358, 13.12.2000, σ. 2) 



 

 
AA2005/P/Παράρτηµα Ι/el 6 

 

MD 140/4/04 REV 4 
(AC 140/1/05 REV 1) 

 

– Πρωτόκολλο της 28ης Νοεµβρίου 2002 που τροποποιεί τη σύµβαση για την ίδρυση 

ευρωπαϊκής αστυνοµικής υπηρεσίας (σύµβαση Ευρωπόλ) και το πρωτόκολλο σχετικά 

µε τα προνόµια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των µελών των οργάνων της, των 

αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της (ΕΕ C 312, 16.12.2002, σ. 2) 

 

– Πρωτόκολλο της 27ης Νοεµβρίου 2003, καταρτισθέν, βάσει του άρθρου 43 

παράγραφος 1 της σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας 

(σύµβαση Ευρωπόλ), το οποίο τροποποιεί την εν λόγω σύµβαση (ΕΕ C 2, 6.1.2004, 

σ. 3) 

 

5. Σύµβαση της 26ης Ιουλίου 1995, βασιζόµενη στο άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα 

(ΕΕ C 316, 27.11.1995, σ. 34) 

 

– Πρωτόκολλο της 29ης Νοεµβρίου 1996, καταρτιζόµενο βάσει του άρθρου Κ.3 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την ερµηνεία από το ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µέσω προδικαστικών αποφάσεων, της σύµβασης για τη 

χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΕΕ C 151, 20.5.1997, σ. 16) 



 

 
AA2005/P/Παράρτηµα Ι/el 7 

 

MD 140/4/04 REV 4 
(AC 140/1/05 REV 1) 

 

– Πρωτόκολλο της 12ης Μαρτίου 1999, µε βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής της νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες στη σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής στον 

τελωνειακό τοµέα καθώς και σχετικά µε την προσθήκη του αριθµού καταχώρησης των 

µέσων µεταφοράς στη σύµβαση (ΕΕ C 91, 31.3.1999, σ. 2) 

 

– Πρωτόκολλο της 8ης Μαΐου 2003, σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τροποποιεί τη σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της 

πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία αρχείου φακέλων 

τελωνειακών ερευνών (ΕΕ C 139, 13.6.2003, σ. 2) 

 

6. Σύµβαση της 26ης Μαΐου 1997 περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καταρτιζόµενη δυνάµει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 195, 25.6.1997, σ. 2) 

 

7. Σύµβαση της 18ης ∆εκεµβρίου 1997, η οποία καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αµοιβαίας συνδροµής και συνεργασίας µεταξύ 

των τελωνειακών υπηρεσιών (ΕΕ C 24, 23.1.1998, σ. 2) 
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MD 140/4/04 REV 4 
(AC 140/1/05 REV 1) 

 

8. Σύµβαση της 17ης Ιουνίου 1998, καταρτιζόµενη βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τις αποφάσεις έκπτωσης από το δικαίωµα οδήγησης 

(ΕΕ C 216, 10.7.1998, σ. 2) 

 

9. Σύµβαση της 29ης Μαΐου 2000, που καταρτίζεται από το Συµβούλιο βάσει του άρθρου 34 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών 

υποθέσεων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 197, 12.7.2000, σ. 3) 

 

– Πρωτόκολλο της 16ης Οκτωβρίου 2001 που καταρτίζεται από το Συµβούλιο βάσει του 

άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύµβασης για την αµοιβαία 

δικαστική συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 326, 21.11.2001, σ. 2) 

 

________________________ 


