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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για 
την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αεροµεταφορείς, δεδοµένων από τις 

καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) προς την Υπηρεσία Τελωνείων 
και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας (Australian Customs and Border 

Protection Service) 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η αυστραλιανή νοµοθεσία παρέχει στην Τελωνειακή Υπηρεσία της Αυστραλίας (Australian 
Customs Service) την εξουσία να απαιτεί από κάθε αεροµεταφορέα που πραγµατοποιεί 
επιβατικές πτήσεις προς και από την Αυστραλία να της παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
κατάσταση µε τα ονόµατα των επιβατών (Passenger Name Record - PNR) πριν από την άφιξη 
ή την αναχώρησή τους από την Αυστραλία. Οι απαιτήσεις των αυστραλιανών αρχών 
βασίζονται στο τµήµα 64AF του νόµου Customs Act 1901 of the Commonwealth (Cth), στον 
νόµο Customs Administration Act (1985 (Cth), στον νόµο Migration Act 1958 (Cth), στον 
νόµο Crimes Act 1914 (Cth), στον νόµο Privacy Act 1988 (Cth) και στον νόµο Freedom of 
Information Act 1982 (Cth). 

Η νοµοθεσία αυτή αποβλέπει στην απόκτηση δεδοµένων PRN πριν την άφιξη µιας πτήσης 
και ως εκ τούτου αυξάνει σηµαντικά την ικανότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας της 
Αυστραλίας να διεξάγει αποδοτική και αποτελεσµατική εκ των προτέρων αξιολόγηση 
κινδύνου όσον αφορά τους επιβάτες και να διευκολύνει την καλόπιστη πραγµατοποίηση 
ταξιδίων καλόπιστα, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτόν την ασφάλεια της Αυστραλίας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε την Αυστραλία για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας και σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων, θεωρεί ότι η 
διαβίβαση δεδοµένων στην Αυστραλία ενισχύει την διεθνή αστυνοµική και δικαστική 
συνεργασία, η οποία θα επιτευχθεί µε την διαβίβαση αναλυτικών πληροφοριών που 
προκύπτουν από τα δεδοµένα PNR που παρέχει η Αυστραλία στις αρµόδιες αρχές των 
κρατών µελών, καθώς και στις Europol και Eurojust στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων εκάστης. 

Η κατάσταση επιβατών (PNR) αποτελεί αρχείο των ταξιδιωτικών απαιτήσεων κάθε επιβάτη, 
το οποίο περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για επεξεργασία και έλεγχο των 
κρατήσεων από τους αεροµεταφορείς.  

Οι αεροµεταφορείς υποχρεούνται να παρέχουν στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας 
(Australian Customs Service) πρόσβαση σε ορισµένα δεδοµένα PNR στο µέτρο που τα 
δεδοµένα αυτά συλλέγονται και καταχωρίζονται στα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ελέγχου 
κρατήσεων και αναχωρήσεων του αεροµεταφορέα. 

Η νοµοθεσία της ΕΕ στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων δεν επιτρέπει σε 
ευρωπαϊκούς και άλλους αεροµεταφορείς που εκτελούν πτήσεις από την ΕΕ να διαβιβάζουν 
τα δεδοµένα PNR των επιβατών τους σε τρίτες χώρες που δεν εξασφαλίζουν κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς την παροχή κατάλληλων 
διασφαλίσεων. Απαιτείται λύση που θα παράσχει την νοµική βάση για τη διαβίβαση 
δεδοµένων PNR από την ΕΕ προς την Αυστραλία ως αναγνώριση της ανάγκης και της 
σηµασίας της χρήσης των δεδοµένων αυτών για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και 
σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την έλλειψη ασφάλειας δικαίου 
για τους αεροµεταφορείς. Εκτός αυτού, η λύση θα πρέπει να εφαρµοστεί οµοιόµορφα σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους 
αεροµεταφορείς και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώµατα των ιδιωτών όσον αφορά την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και όσον αφορά την σωµατική τους 
ασφάλεια.  

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε το 2008 συµφωνία µε την Αυστραλία σχετικά µε τη 
διαβίβαση και επεξεργασία δεδοµένων PNR µε βάση σειρά δεσµεύσεων που ανέλαβε η 
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Τελωνειακή Υπηρεσία της Αυστραλίας (Australian Customs Service )σχετικά µε την 
εφαρµογή του δικού της προγράµµατος για τα δεδοµένα PNR1. 

Mετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας και εν αναµονή της σύναψης της 
συµφωνίας, το Συµβούλιο διεβίβασε την Συµφωνία µε την Αυστραλία του 2008 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη σύναψή της. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα2 µε το οποίο αναβάλλει την ψηφοφορία για την 
ζητούµενη συγκατάθεση και ζητά την αναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας βάσει ορισµένων 
κριτηρίων. Εν αναµονή της εν λόγω αναδιαπραγµάτευσης, η συµφωνία του 2008 
διατηρήθηκε προσωρινά εν ισχύ.  

Στις 23 Σεπτεµβρίου 2010, το Συµβούλιο έλαβε τρεις συστάσεις από την Επιτροπή να 
εξουσιοδοτήσει την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε σκοπό την σύναψη συµφωνίας µεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για τη διαβίβαση και χρήση δεδοµένων PNR µε σκοπό 
την πρόληψη και καταπολέµηση της τροµοκρατίας και άλλων σοβαρών διεθνικών 
εγκληµάτων, 

Στις 11 Νοεµβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε τη 
σύσταση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο για τη χορήγηση εξουσιοδότησης µε σκοπό την 
έναρξη των διαπραγµατεύσεων. 

Στις 2 ∆εκεµβρίου 2010, το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση, µαζί µε οδηγία διαπραγµάτευσης, 
για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην Επιτροπή για την έναρξη διαπραγµατεύσεων εξ 
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την περάτωση των διαπραγµατεύσεων, η 
συµφωνία µονογραφήθηκε στις … Μαΐου 2011. 

Η εν λόγω συµφωνία λαµβάνει υπόψη και είναι συνεπής προς τα γενικά κριτήρια που 
θεσπίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη γενική προσέγγιση για τις 
διαβιβάσεις δεδοµένων από τις καταστάσεις µε τα ονόµατα των επιβατών (PNR) σε τρίτες 
χώρες3 και τις οδηγίες διαπραγµάτευσης που εξέδωσε το Συµβούλιο.  

Τα δεδοµένα PNR αποδείχθηκαν πολύ σηµαντικό εργαλείο στην καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας και του σοβαρού εγκλήµατος. Η συµφωνία παρέχει αρκετές σηµαντικές 
διασφαλίσεις για τα άτοµα των οποίων τα δεδοµένα αποτελούν αντικείµενο διαβίβασης και 
επεξεργασίας. Ειδικότερα, ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδοµένων PNR περιορίζεται 
αυστηρά στην πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση και τη δίωξη τροµοκρατικών και 
σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων. Οι ιδιώτες έχουν δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, 
προσφυγής και πληροφόρησης. Τα δεδοµένα θα µεταβιβάζονται χρησιµοποιώντας 
αποκλειστικά την µέθοδο προώθησης (push) και η χρήση ευαίσθητων δεδοµένων 
απαγορεύεται. Η περίοδος τήρησης των δεδοµένων PNR είναι περιορισµένη και τα δεδοµένα 
θα ανωνυµοποιούνται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Η συµµόρφωση µε τους κανόνες 
αυτούς θα υπόκειται σε ανεξάρτητη εποπτεία από τον Επίτροπο Πληροφοριών της 
Αυστραλίας (Australian Information Commissioner).  

Το άρθρο 218 παράγραφος 6α της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζει ότι το Συµβούλιο συνάπτει διεθνείς συµφωνίες. 

                                                 
1 ΕΕ L 213 της 8.8.2008, σ.47.  
2 P7_TA-(2010)0144 της 5.5.2010. 
3 COM(2010)492. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο να εκδώσει απόφαση για την έγκριση της 
σύναψης της συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για την επεξεργασία 
και τη διαβίβαση, από τους αεροµεταφορείς, δεδοµένων από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) 
προς την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας (Australian 
Customs and Border Protection Service) 
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2011/0126 (NLE) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για 
την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αεροµεταφορείς, δεδοµένων από τις 

καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) προς την Υπηρεσία Τελωνείων 
και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας (Australian Customs and Border 

Protection Service) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α), σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α), 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

΄Εχοντας υπόψη τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 2 ∆εκεµβρίου 2010, το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση, καθώς και οδηγίες 
διαπραγµάτευσης, µε τις οποίες εξουσιοδοτεί την Επιτροπή για την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την σύναψη 
συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για τη διαβίβαση και χρήση 
δεδοµένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) µε σκοπό 
την πρόληψη και καταπολέµηση της τροµοκρατίας και άλλων σοβαρών διεθνικών 
εγκληµάτων,  

(2) Σύµφωνα µε την απόφαση 2010/XXX of [] του Συµβουλίου5, η συµφωνία µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για τη διαβίβαση και χρήση δεδοµένων από 
τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) µε σκοπό την πρόληψη 
και καταπολέµηση της τροµοκρατίας και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων 
υπογράφηκε στις …., υπό την προϋπόθεση της σύναψής της σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία. 

(3) Πρέπει να συναφθεί η συµφωνία, 

(4) Η παρούσα συµφωνία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ άλλων το δικαίωµα στον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο 

                                                 
4 ΕΕ C της , σ. . 
5 ΕΕ L της σ. . 
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που αναγνωρίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη, το δικαίωµα στην προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναγνωρίζεται στο άρθρο 8 του Χάρτη, και 
το δικαίωµα σε ουσιαστική προσφυγή και δίκαιη δίκη, που αναγνωρίζεται στο άρθρο 
47 του Χάρτη. Η παρούσα συµφωνία πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε αυτές τις 
αρχές και τα δικαιώµατα. 

(5) [∆υνάµει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου 21 για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου 
και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το 
οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία 
συµµετέχουν στην έκδοση της παρούσας απόφασης.] 

(6) ∆υνάµει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου 22 για τη θέση της ∆ανίας, το οποίο 
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση της 
παρούσας απόφασης και δεν δεσµεύεται από τη συµφωνία ούτε υπόκειται στην 
εφαρµογή της, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Με την παρούσα απόφαση, συνάπτεται η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αεροµεταφορείς, δεδοµένων από 
τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) προς την Υπηρεσία Τελωνείων 
και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας (Australian Customs and Border Protection 
Service).  

Το κείµενο της προς σύναψης συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο να προβεί, εξ ονόµατος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανταλλαγή των εγγράφων έγκρισης που προβλέπεται στο 
άρθρο 29 της συµφωνίας, προκειµένου να εκφραστεί η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να δεσµευτεί από τη συµφωνία. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την […] ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 

Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη 
διαβίβαση, από τους αεροµεταφορείς, δεδοµένων από τις καταστάσεις επιβατών 
(Passenger Name Record - PNR) προς την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των 
Συνόρων της Αυστραλίας (Australian Customs and Border Protection Service). 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, 

αφενός, και  

η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, 

αφετέρου,  

αποκαλούµενες από κοινού «τα µέρη», 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την αποτελεσµατική πρόληψη και καταπολέµηση της τροµοκρατίας και 
σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων, ως µέσο προστασίας των δηµοκρατικών τους κοινωνιών και 
των κοινών αξιών τους,  

ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΝΤΑΣ την ενίσχυση και την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των µερών 
σύµφωνα µε το πνεύµα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αυστραλίας, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα της 
καταπολέµησης της τροµοκρατίας και σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων, και ότι στο πλαίσιο 
αυτό η χρήση των δεδοµένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record – 
PRN), αποτελεί ουσιώδες µέσο,  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία της πρόληψης και της καταπολέµησης της τροµοκρατίας 
και σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων, µε παράλληλο σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
και ελευθεριών, ιδίως δε του ιδιωτικού βίου και της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα,  

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε 
τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων, του δικαιώµατος στον ιδιωτικό βίο σε σχέση µε 
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές της αναλογικότητας και της 
αναγκαιότητας όσον αφορά το δικαίωµα στον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, τον σεβασµό 
του ιδιωτικού βίου και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, την υπ’ αριθ. 108 σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης 
για την προστασία του ατόµου από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών 
προσωπικού χαρακτήρα και το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο αριθ. 181 αυτής, τα άρθρα 7 
και 8 Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 17 του 
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα σε σχέση µε το δικαίωµα στον 
ιδιωτικό βίο, 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, το 2008, η Αυστραλία και η ΕΕ υπέγραψαν τη Συµφωνία µεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους 
αεροµεταφορείς δεδοµένων από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) προέλευσης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας, η οποία εφαρµόζεται προσωρινά από 
τον χρόνο υπογραφής της χωρίς να έχει τεθεί σε ισχύ,  

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε στις 5 Μαΐου 2010 να 
αναβάλει την ψηφοφορία για συγκατάθεση στην εν λόγω Συµφωνία και ότι µε το ψήφισµα 
που εξέδωσε στις 11 Νοεµβρίου 2010 συµφώνησε µε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαπραγµάτευση νέας 
συµφωνίας,  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις συναφείς διατάξεις του αυστραλιανού νόµου Customs Act (περί 
τελωνείων) 1901 (Cth), και ιδίως την παράγραφο 64AF βάσει της οποίας όλοι οι διεθνείς 
αεροµεταφορείς επιβατών που πραγµατοποιούν πτήσεις προς, από ή µέσω της Αυστραλίας, 
εάν τους ζητηθεί, πρέπει να παρέχουν στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των 
Συνόρων της Αυστραλίας δεδοµένα PNR, στο βαθµό που αυτά συλλέγονται και περιέχονται 
στα συστήµατα κρατήσεων και ελέγχου αναχωρήσεων του αεροµεταφορέα, µε συγκεκριµένο 
τρόπο και µορφή,  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι νόµοι Customs Administration Act 1985 (Cth), Migration Act 
1958 (Cth), Crimes Act 1914 (Cth), Privacy Act 1988 (Cth), Freedom of Information Act 1982 
(Cth), Auditor-General Act 1997 (Cth), Ombudsman Act 1976 (Cth) και Public Service Act 
1999 (Cth) παρέχουν προστασία δεδοµένων, δικαιώµατα πρόσβασης και προσφυγής σε 
ένδικα µέσα, διόρθωσης και σχολιασµού και επιβολής κυρώσεων κατά της αθέµιτης χρήσης 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,  

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσµευση της Αυστραλίας ότι η Υπηρεσία Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας επεξεργάζεται τα δεδοµένα PNR αυστηρά προς 
τον σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων εφαρµόζοντας αυστηρά τις διασφαλίσεις όσον αφορά τον 
ιδιωτικό βίο και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην 
παρούσα συµφωνία,  

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία της κοινοποίησης αναλυτικών δεδοµένων PNR από µέρους της 
Αυστραλίας µε τις αστυνοµικές και δικαστικές αρχές των κρατών µελών, και τις Europol ή 
Eurojust, ως µέσο καλλιέργειας της διεθνούς αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας, 

∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα συµφωνία δεν συνιστά προηγούµενο για 
οποιεσδήποτε µελλοντικές συµφωνίες µεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ούτε µεταξύ ενός των µερών και οποιουδήποτε άλλου κράτους, όσον αφορά τόσο την 
επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδοµένων PRN ή δεδοµένων οποιασδήποτε άλλης µορφής και 
σηµειώνοντας ότι δύναται να εξετασθεί η αναγκαιότητα και το εφικτό παρεµφερών 
ρυθµίσεων και για τους επιβάτες θαλασσίων µεταφορών·  

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 ΓΕNΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1  

Σκοπός της συµφωνίας 

Για να εξασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια του κοινού η παρούσα συµφωνία 
προβλέπει τη διαβίβαση δεδοµένων PRN προέλευσης ΕΕ προς την Υπηρεσία Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας. Η παρούσα συµφωνία καθορίζει τους όρους 
διαβίβασης και χρησιµοποίησης των εν λόγω δεδοµένων, καθώς και τον τρόπο προστασίας 
αυτών.  

Άρθρο 2  

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας: 

α) ως «συµφωνία» νοείται η παρούσα συµφωνία, τα παραρτήµατά της και οι τυχόν 
τροποποιήσεις της, 

β) ως "δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα" νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν 
φυσικό πρόσωπο κατονοµαζόµενο ή του οποίου η ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί: 
πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί είναι το πρόσωπο εκείνο 
που µπορεί να προσδιοριστεί, άµεσα ή έµµεσα, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή 
βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
υπόστασή του από φυσική, νοητική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη·  

γ) ως "επεξεργασία" νοείται οιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο διαδικασιών που 
επιτελείται επί δεδοµένων PRN, είτε αυτοµάτως είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, 
οργάνωση, αποθήκευση, προσαρµογή ή αλλαγή, ανάκτηση, εξέταση, χρήση, 
κοινοποίηση µέσω διαβίβασης, διάδοση ή κατ’ άλλο τρόπο διάθεση, ευθυγράµµιση ή 
συνδυασµός, φραγή, εξάλειψη ή καταστροφή,  

δ) ως "αεροµεταφορείς" νοούνται οι αεροµεταφορείς που διαθέτουν συστήµατα 
κρατήσεων και/ή δεδοµένα PNR τα οποία υπέστησαν επεξεργασία εντός της 
επικράτειας της ΕΕ και εκτελούν επιβατικές πτήσεις σε διεθνή αεροπορική 
µεταφορά προς, από ή µέσω της Αυστραλίας, 

ε) ως «συστήµατα κράτησης» νοούνται το σύστηµα κράτησης θέσεων, το σύστηµα 
ελέγχου αναχωρήσεων ή ισοδύναµα συστήµατα ενός αεροµεταφορέα τα οποία 
παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες, 

στ) ως «δεδοµένα PRN» νοούνται οι πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζονται στην ΕΕ 
αεροµεταφορείς σε σχέση µε τις απαιτήσεις ταξιδίου κάθε επιβάτη, όπως 
αναφέρονται στο παράρτηµα 1, που περιλαµβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων από τους πραγµατοποιούντες 
κρατήσεις και συµµετέχοντες αεροµεταφορείς,  
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ζ) ως «επιβάτης» νοείται κάθε επιβάτης ή µέλος του πληρώµατος περιλαµβανοµένου 
του κυβερνήτη, 

η) ως «ευαίσθητα δεδοµένα» νοούνται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 
δηλώνουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, την υγεία και τη σεξουαλική ζωή.  

Άρθρο 3  

Πεδίο εφαρµογής 

1. Η Αυστραλία εξασφαλίζει ότι η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων 
της Αυστραλίας επεξεργάζεται τα δεδοµένα PNR τα οποία λαµβάνει δυνάµει της 
παρούσας συµφωνίας αυστηρά προς τον σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, 
διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων: 

2. Στα τροµοκρατικά εγκλήµατα περιλαµβάνονται: 

α) πράξεις προσώπου που ενέχουν την άσκηση βίας ή είναι άλλως επικίνδυνες για 
την ανθρώπινη ζωή ή δηµιουργούν κίνδυνο ζηµιών για περιουσία ή υποδοµές, 
και οι οποίες, λόγω του χαρακτήρα τους και των περιστάσεων, θεωρείται 
ευλόγως ότι τελούνται µε σκοπό: 

(i) τον εκφοβισµό πληθυσµού ή την επιβολή εξαναγκασµού σε αυτόν· 

(ii) τον εκφοβισµό, την εξώθηση ή τον εξαναγκασµό µιας κυβέρνησης ή 
ενός διεθνούς οργανισµού προκειµένου να προβεί σε ενέργεια ή να 
απόσχει από αυτή·  

(iii) να αποσταθεροποιήσει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις 
πολιτικές, συνταγµατικές, οικονοµικές ή κοινωνικές δοµές µιας χώρας ή 
ενός διεθνούς οργανισµού· 

β) η επικουρία, χρηµατοδότηση ή παροχή οικονοµικής, υλικής ή τεχνολογικής 
υποστήριξης, ή οικονοµικών ή άλλων υπηρεσιών για την τέλεση ή υποστήριξη 
πράξεων που περιγράφονται στο στοιχείο α)·  

γ) η παροχή ή συγκέντρωση κεφαλαίων, µε οποιοδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, 
µε την πρόθεση να χρησιµοποιηθούν ή γνωρίζοντας ότι θα χρησιµοποιηθούν, 
εν όλω ή εν µέρει, για την τέλεση οποιασδήποτε πράξης που περιγράφεται στα 
στοιχεία α) ή β)· ή 

δ) η συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των ενεργειών που περιγράφονται στα 
στοιχεία α), β) ή γ). 

3. Ως σοβαρό διεθνικό έγκληµα νοείται κάθε αξιόποινη πράξη η οποία στην Αυστραλία 
επισύρει ποινή στερητική της ελευθερίας ή διαταγή φυλάκισης για µέγιστη περίοδο 
τουλάχιστον τεσσάρων ετών ή σοβαρότερη ποινή σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η 
νοµοθεσία της Αυστραλίας, εφόσον το έγκληµα έχει διεθνικό χαρακτήρα. Ένα 
έγκληµα θεωρείται διεθνικού χαρακτήρα ιδίως όταν:  
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α) έχει διαπραχθεί σε περισσότερες από µια χώρα· 

β) έχει διαπραχθεί σε µια χώρα αλλά ουσιαστικό µέρος της προετοιµασίας, του 
σχεδιασµού, της καθοδήγησης ή του ελέγχου του πραγµατοποιείται σε άλλη 
χώρα· 

γ) έχει διαπραχθεί σε ένα κράτος, αλλά εµπλέκεται σε αυτό οργανωµένη 
εγκληµατική οµάδα η οποία αναπτύσσει εγκληµατικές δραστηριότητες σε 
περισσότερες από µία χώρες· ή 

δ) έχει διαπραχθεί σε µία χώρα, αλλά έχει σηµαντικά αποτελέσµατα σε άλλη. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Αυστραλία δύναται να επεξεργαστεί τα δεδοµένα 
PRN, εφόσον είναι αναγκαίο, για την προστασία ζωτικών συµφερόντων οιουδήποτε 
ατόµου, όπως ο κίνδυνος θανάτου, σοβαρού τραυµατισµού ή απειλής της υγείας του.  

5. Εκτός αυτού, για τους σκοπούς της εποπτείας και της λογοδοσίας της δηµόσιας 
διοίκησης και τη διευκόλυνση της προσφυγής και της επιβολής κυρώσεων κατά της 
αθέµιτης χρήσης δεδοµένων, τα δεδοµένα PRN δύνανται να υφίστανται επεξεργασία 
κατά περίπτωση, εφόσον η αυστραλιανή νοµοθεσία απαιτεί συγκεκριµένα την 
επεξεργασία αυτή.  

Άρθρο 4  

Εξασφάλιση της παροχής δεδοµένων PNR 

1. Οι αεροµεταφορείς παρέχουν τα δεδοµένα PNR που περιέχονται στα δικά τους 
συστήµατα κράτησης προς την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των συνόρων 
της Αυστραλίας. Καµµία διάταξη της νοµοθεσίας εκάστου µέρους δεν εµποδίζει τη 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της συναφούς νοµοθεσίας της Αυστραλίας που 
υποχρεώνουν τα µέρη να παρέχουν τα δεδοµένα. 

2. Η Αυστραλία δεν υποχρεώνει τους αεροµεταφορείς να παρέχον στοιχεία των 
δεδοµένων PNR τα οποία δεν έχουν ήδη συγκεντρωθεί ή δεν τηρούνται στα δικά 
τους συστήµατα κράτησης. 

3. Σε περίπτωση που οι αεροµεταφορείς διαβιβάσουν δεδοµένα PNR που 
περιλαµβάνουν δεδοµένα πέραν εκείνων που αναφέρονται στο παράρτηµα 1, η 
Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των συνόρων της Αυστραλίας τα διαγράφει. 

Άρθρο 5 

Επάρκεια 

Η συµµόρφωση προς την παρούσα συµφωνία από µέρους της Υπηρεσίας Τελωνείων και 
Προστασίας των συνόρων της Αυστραλίας συνιστά, κατά την έννοια της συναφούς 
νοµοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας των δεδοµένων, επαρκές επίπεδο προστασίας για τα 
δεδοµένα PNR που διαβιβάζονται προς αυτήν για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας. 
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Άρθρο 6  

Συνεργασία στον αστυνοµικό και δικαστικό τοµέα  

1. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των συνόρων της Αυστραλίας εξασφαλίζει 
τη διαθεσιµότητα, το ταχύτερο δυνατόν, συναφών και κατάλληλων αναλυτικών 
πληροφοριών που προκύπτουν από δεδοµένα PRN, έναντι των αστυνοµικών ή 
δικαστικών αρχών του εκάστοτε κράτους µέλους ή έναντι των Europol και Eurojust, 
εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων εκάστης, και σύµφωνα µε τις όποιες άλλες 
συµφωνίες ή ρυθµίσεις περί επιβολής του νόµου ή ανταλλαγής πληροφοριών έχουν 
συναφθεί µεταξύ της Αυστραλίας και κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Europol ή της Eurojust, κατά περίπτωση. 

2. Οι αστυνοµικές ή δικαστικές αρχές κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή η 
Europol ή η Eurojust, εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων εκάστης, δύνανται να 
ζητήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα PΝR ή συναφείς και κατάλληλες αναλυτικές 
πληροφορίες που προκύπτουν από δεδοµένα PNR, τα οποία είναι απαραίτητα σε 
συγκεκριµένη υπόθεση για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τροµοκρατικού ή άλλου σοβαρού διεθνικού εγκλήµατος. Η 
Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των συνόρων της Αυστραλίας καθιστά 
διαθέσιµες τις πληροφορίες αυτές βάσει των συµφωνιών ή ρυθµίσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ PRN 

Άρθρο 7  

Προστασία δεδοµένων και µη διακριτική µεταχείριση 

1. Τα δεδοµένα PRN υπόκεινται στις διατάξεις του νόµου Privacy Act 1988 (Cth) 
(Privacy Act) ο οποίος διέπει τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και 
κοινολόγηση, την ασφάλεια, την πρόσβαση και την αλλαγή των προσωπικών 
πληροφοριών που κατέχουν οι περισσότερες αυστραλιανές κυβερνητικές αρχές και 
υπηρεσίες. 

2. Η Αυστραλία µεριµνά για το ότι οι διασφαλίσεις όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδοµένων PNR οι οποίες εφαρµόζονται βάσει της παρούσας συµφωνίας και των 
σχετικών εθνικών νόµων ισχύουν για όλους τους επιβάτες χωρίς διακρίσεις, ιδίως 
βάσει της υπηκοότητας της χώρας διαµονής ή της φυσικής παρουσίας στην 
Αυστραλία. 

Άρθρο 8  

Ευαίσθητα δεδοµένα 

Απαγορεύεται κάθε είδους επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων PNR από την Υπηρεσία 
Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας. Στον βαθµό που τα δεδοµένα 
PNR ενός επιβάτη, τα οποία µεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των 
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Συνόρων της Αυστραλίας περιλαµβάνουν ευαίσθητα δεδοµένα, η Υπηρεσία Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας τα διαγράφει 

Άρθρο 9  

Ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδοµένων 

1. Για να αποφευχθεί η κατά τύχη ή παράνοµη καταστροφή ή η κατά τύχη απώλεια, 
µετατροπή, µη εξουσιοδοτηµένη κοινοποίηση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε παράνοµη 
µορφή επεξεργασίας:  

α) Ο εξοπλισµός επεξεργασίας δεδοµένων PNR διατηρείται σε ασφαλές φυσικό 
περιβάλλον και φυλάσσεται µε υψηλού επιπέδου συστήµατα και ελέγχους 
φυσικής διείσδυσης. 

β) Τα δεδοµένα PNR αποθηκεύονται χωριστά από άλλα δεδοµένα. Για τον σκοπό 
της αντιστοίχισης, τα δεδοµένα δύνανται να διοχετεύονται προς το σύστηµα 
PNR, αλλά όχι από το σύστηµα PNR σε άλλες βάσεις δεδοµένων. Η πρόσβαση 
στο σύστηµα PNR περιορίζεται σε µικρό αριθµό υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας, οι οποίοι είναι 
ειδικά εξουσιοδοτηµένοι από τον διοικητή της υπηρεσίας να επεξεργάζονται 
δεδοµένα PNR για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας. Οι υπάλληλοι 
αυτοί συνδέονται µε το σύστηµα PNR σε ασφαλείς χώρους εργασίας στους 
οποίους δεν έχουν πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.  

γ) Η πρόσβαση στο σύστηµα PNR, από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) ελέγχεται από συστήµατα ασφαλούς πρόσβασης, όπως 
αλλεπάλληλες συνδέσεις µε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 

δ) Η πρόσβαση στο δίκτυο της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των 
Συνόρων της Αυστραλίας και όλα τα δεδοµένα που περιέχει το σύστηµα PNR 
υπόκεινται σε έλεγχο. Το αρχείο ελέγχου που δηµιουργείται περιλαµβάνει το 
όνοµα του χρήστη, τον τόπο εργασίας του χρήστη, την ηµεροµηνία και την 
ώρα της πρόσβασης, το περιεχόµενο της έρευνας, καθώς και τον αριθµό των 
αρχείων που επεστράφησαν. 

ε) Όλα τα δεδοµένα PNR διαβιβάζονται από την Υπηρεσία Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας σε άλλες αρχές µε ασφαλή τρόπο.  

στ) Το σύστηµα PNR εξασφαλίζει την ανίχνευση σφαλµάτων και την αναφορά 
τους.  

ζ) Τα δεδοµένα PNR προστατεύονται από κάθε χειρισµό, µετατροπή ή προσθήκη 
ή αλλοίωση εξαιτίας δυσλειτουργίας του συστήµατος. 

η) ∆εν παράγονται αντίγραφα της βάσης δεδοµένων PNR, πλην των εφεδρικών 
για την περίπτωση ανάκτησης µετά από καταστροφή. 

2. Οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας των δεδοµένων, ιδίως όταν οδηγεί σε κατά 
τύχη ή παράνοµη καταστροφή ή κατά τύχη απώλεια, µετατροπή, µη 
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εξουσιοδοτηµένη κοινοποίηση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε παράνοµη µορφή 
επεξεργασίας υπόκειται σε αποτελεσµατικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.  

3. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας αναφέρει 
κάθε παραβίαση της ασφάλειας των δεδοµένων στην Υπηρεσία του Επιτρόπου 
Πληροφοριών της Αυστραλίας (Office of the Australian Information Commissioner), 
και ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει αναφερθεί µια τέτοια παραβίαση.  

Άρθρο 10  

Εποπτεία και λογοδοσία 

1. Η τήρηση των κανόνων περί προστασίας των δεδοµένων από τις κρατικές αρχές που 
επεξεργάζονται δεδοµένα PNR υπόκειται στην εποπτεία του Επιτρόπου 
Πληροφοριών της Αυστραλίας (Australian Information Commissioner) ο οποίος, 
βάσει των διατάξεων του νόµου Privacy Act, έχει αποτελεσµατικές εξουσίες 
διερεύνησης της τήρησης των διατάξεων του Privacy Act από µέρους οργανισµών, 
και παρακολούθησης και διερεύνησης του βαθµού στον οποίο η Υπηρεσία 
Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας τηρεί τις διατάξεις του 
νόµου αυτού. 

2. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας έχει θεσπίσει 
ρυθµίσεις δυνάµει του νόµου Privacy Act βάσει των οποίων ο Επίτροπος 
Πληροφοριών της Αυστραλίας προβαίνει σε τακτικούς επίσηµους ελέγχους όσον 
αφορά όλες τις πτυχές των πολιτικών και διαδικασιών που εφαρµόζει η Υπηρεσία 
Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας όσον αφορά τη χρήση, 
τον χειρισµό και την πρόσβαση σε δεδοµένα PNR προέλευσης ΕΕ. 

3. Ο Επίτροπος Πληροφοριών της Αυστραλίας προβαίνει, συγκεκριµένα, στην 
ακρόαση αιτήσεων από µέρους ιδιωτών ανεξαρτήτως της υπηκοότητας ή της χώρας 
διαµονής τους όσον αφορά την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών τους σε 
σχέση µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υπόψη ιδιώτες 
ενηµερώνονται σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στην υπόθεσή τους. Επιπλέον, ο 
Επίτροπος Πληροφοριών της Αυστραλίας βοηθά τους υπόψη ιδιώτες στην άσκηση 
των δικαιωµάτων που έχουν βάσει της παρούσας συµφωνίας, ιδίως των δικαιωµάτων 
πρόσβασης, διόρθωσης και προσφυγής.  

4. Οι ιδιώτες έχουν επίσης το δικαίωµα να υποβάλλουν καταγγελία στον 
∆ιαµεσολαβητή της Κοινοπολιτείας (Commonwealth Ombudsman) σχετικά µε την 
µεταχείρισή τους από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της 
Αυστραλίας. 
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Άρθρο 11 

∆ιαφάνεια 

1. Η Αυστραλία ζητεί από τους αεροµεταφορείς να παρέχουν στους επιβάτες σαφείς 
και χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και τον σκοπό της 
χρήσης δεδοµένων PNR. Η ενηµέρωση αυτή θα πρέπει κατά προτίµηση να 
παρέχεται κατά την κράτηση θέσεων. 

2. Η Αυστραλία διαθέτει στο κοινό, και συγκεκριµένα σε συναφείς κρατικούς 
δικτυακούς τόπους, πληροφορίες όσον αφορά τον σκοπό της συλλογής και χρήσης 
δεδοµένων PNR από µέρους της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των 
Συνόρων της Αυστραλίας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται και 
πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο υποβολής αίτησης για πρόσβαση, διόρθωση και 
προσφυγή σε ένδικα µέσα. 

Άρθρο 12  

∆ικαίωµα πρόσβασης 

1. Κάθε ιδιώτης έχει δικαίωµα πρόσβασης στα δικά του δεδοµένα PNR, αφού 
υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της 
Αυστραλίας. Η πρόσβαση παρέχεται χωρίς αδικαιολόγητους περιορισµούς ή 
καθυστέρηση. Το δικαίωµα αυτό κατοχυρώνεται µε τον νόµο Freedom of 
Information Act 1982 (Cth) (Freedom of Information Act) και τον νόµο Privacy Act. 
Το δικαίωµα πρόσβασης καλύπτει επίσης και τη δυνατότητα αίτησης και απόκτησης 
εγγράφων που τηρεί η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της 
Αυστραλίας ως προς το εάν έχουν διαβιβαστεί ή διατεθεί ή όχι δεδοµένα που 
αφορούν τον ιδιώτη, καθώς και πληροφοριών ως προς τους αποδέκτες ή κατηγορίες 
αποδεκτών προς τους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδοµένα. 

2. Η κοινοποίηση πληροφοριών δυνάµει της παραγράφου 1 µπορεί να υπόκειται σε 
εύλογους νοµικούς περιορισµούς που εφαρµόζονται βάσει του δικαίου της 
Αυστραλίας για τη διαφύλαξη της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης 
ποινικών αδικηµάτων και για την προστασία της δηµόσιας ή της εθνικής ασφάλειας, 
λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των έννοµων συµφερόντων του ενδιαφερόµενου 
ιδιώτη. 

3. Οποιαδήποτε άρνηση ή περιορισµός της πρόσβασης διαβιβάζεται εγγράφως στον 
ιδιώτη εντός τριάντα (30) ηµερών ή εντός προβλεπόµενης από τον νόµο παράτασης. 
Συγχρόνως πρέπει να του κοινοποιούνται και οι πραγµατικοί ή οι νοµικοί λόγοι 
στους οποίους στηρίζεται η απόφαση. Η τελευταία κοινοποίηση µπορεί να 
παραληφθεί εφόσον συντρέχει λόγος προβλεπόµενος από την παράγραφο 2. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις, οι ιδιώτες ενηµερώνονται όσον αφορά το δικαίωµά τους να 
υποβάλουν καταγγελία σχετικά µε απόφαση της Υπηρεσίας Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας. Η καταγγελία αυτή υποβάλλεται στον 
Επίτροπο Πληροφοριών της Αυστραλίας. Οι ιδιώτες ενηµερώνονται επίσης ως προς 
τα µέσα που προβλέπει η αυστραλιανή νοµοθεσία για διοικητικές και δικαστικές 
προσφυγές. 
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4. Όταν ένας ιδιώτης υποβάλλει καταγγελία προς τον Επίτροπο Πληροφοριών της 
Αυστραλίας σύµφωνα µε την παράγραφο 3, ο ιδιώτης ενηµερώνεται επισήµως 
σχετικά µε το αποτέλεσµα της διερεύνησης της καταγγελίας του. Ο ιδιώτης λαµβάνει 
τουλάχιστον επιβεβαίωση ότι έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώµατά του σε θέµατα 
προστασίας των δεδοµένων σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία. 

5. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας δεν 
δηµοσιοποιεί δεδοµένα PNR παρά µόνον σε ιδιώτες των οποίων τα δεδοµένα PNR 
έχουν υποστεί επεξεργασία ή σε αντιπροσώπους αυτών. 

Άρθρο 13  

∆ικαίωµα διόρθωσης και διαγραφής 

1. Οποιοσδήποτε ιδιώτης έχει δικαίωµα να επιδιώξει τη διόρθωση των δικών του 
δεδοµένων PNR που έχουν υποστεί επεξεργασία από την Υπηρεσία Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας, εφόσον αυτά είναι ανακριβή. Η 
διόρθωση ενδέχεται να απαιτεί τη διαγραφή τους. 

2. Αιτήσεις διόρθωσης δεδοµένων PNR τα οποία τηρεί η Υπηρεσία Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας δύνανται να υποβάλλονται απευθείας 
στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας δυνάµει 
του νόµου Freedom of Information Act ή του νόµου Privacy Act.  

3. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας διεξάγει όλες 
τις απαιτούµενες επαληθεύσεις βάσει της αίτησης και ενηµερώνει τον ιδιώτη χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση αν έχουν διορθωθεί ή διαγραφεί τα δεδοµένα PNR που 
τον αφορούν. Η κοινοποίηση αυτή αποστέλλεται στον ιδιώτη εγγράφως εντός 
τριάντα (30) ηµερών ή εντός προβλεπόµενης από τον νόµο παράτασης και παρέχει 
πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας για απόφαση της 
Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας προς τον 
Επίτροπο Πληροφοριών της Αυστραλίας και, κατά τα λοιπά, όσον αφορά τα µέσα 
διοικητικής και δικαστικής προσφυγής που προβλέπει η αυστραλιανή νοµοθεσία. 

4. Όταν ένας ιδιώτης υποβάλλει καταγγελία προς τον Επίτροπο Πληροφοριών της 
Αυστραλίας σύµφωνα µε την παράγραφο 3, ο ιδιώτης ενηµερώνεται επισήµως 
σχετικά µε το αποτέλεσµα της διερεύνησης της καταγγελίας του. 

Άρθρο 14  

∆ικαίωµα αποκατάστασης 

1. Οποιοσδήποτε ιδιώτης έχει δικαίωµα αποτελεσµατικής διοικητικής και δικαστικής 
προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην 
παρούσα συµφωνία. 

2. Οι ιδιώτες που έχουν υποστεί ζηµία εξαιτίας παράνοµης επεξεργασίας δεδοµένων ή 
πράξης ασύµβατης µε τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία έχει 
δικαίωµα να απαιτήσει αποτελεσµατικά µέτρα αποκατάστασης, στα οποία ενδέχεται 
να περιλαµβάνεται αποζηµίωση από µέρους της Αυστραλίας. 
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3. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 χορηγούνται στους 
ιδιώτες ανεξαρτήτως της υπηκοότητάς τους ή της χώρας καταγωγής τους, του τόπου 
διαµονής τους ή της φυσικής τους παρουσίας στην Αυστραλία. 

Άρθρο 15  

Αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων PNR 

1. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας ή οι άλλες 
κρατικές αρχές που αναφέρονται στο παράρτηµα 2 δεν λαµβάνουν απόφαση που 
επηρεάζει σηµαντικά ή παράγει αρνητικό νοµικό αποτέλεσµα σε έναν επιβάτη 
αποκλειστικά και µόνον βάσει της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων 
PNR. 

2. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας δεν 
προβαίνει στην αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων µε βάση ευαίσθητα 
δεδοµένα. 

Άρθρο 16  

∆ιατήρηση δεδοµένων 

1. Τα δεδοµένα PNR διατηρούνται το πολύ επί πέντε και µισό έτη από την ηµεροµηνία 
της αρχικής παραλαβής τους από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των 
Συνόρων της Αυστραλίας. Κατά την περίοδο αυτή, τα δεδοµένα PNR τηρούνται στο 
σύστηµα PNR µόνον προς τον σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τροµοκρατικών ή σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων, ως εξής: 

α) Από την αρχική παραλαβή και επί τρία έτη, όλα τα δεδοµένα PNR είναι 
προσπελάσιµα από έναν περιορισµένο αριθµό υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον διοικητή της υπηρεσίας αυτής να εντοπίζουν 
επιβάτες που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.  

β) Τρία έτη µετά την αρχική παραλαβή και µέχρι το τέλος της περιόδου των πέντε 
και µισού έτους, τα δεδοµένα PNR διατηρούνται στο σύστηµα PNR, αλλά 
επικαλύπτονται όλα τα στοιχεία µε βάση τα οποία θα µπορούσε να διαπιστωθεί 
η ταυτότητα του επιβάτη τον οποίο αυτά αφορούν. Τα ανωνυµοποιηµένα αυτά 
δεδοµένα PNR είναι προσπελάσιµα µόνον σε µικρό αριθµό υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον διοικητή της υπηρεσίας αυτής να 
διεξάγουν αναλύσεις σχετικά µε τροµοκρατικά ή σοβαρά διεθνικά εγκλήµατα. 
Πλήρης πρόσβαση σε δεδοµένα PNR επιτρέπεται µόνον σε ένα µέλος της 
Senior Executive Service της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των 
Συνόρων της Αυστραλίας εφόσον είναι αναγκαία η διεξαγωγή ερευνών προς 
τον σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών 
και σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων. 

2. Για την ανωνυµοποίηση των δεδοµένων PNR επικαλύπτονται τα εξής στοιχεία:  
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α) όνοµα/ονόµατα· 

β) άλλα ονόµατα στην PNR, περιλαµβανοµένου του αριθµού ταξιδιωτών στην 
PNR· 

γ) κάθε διαθέσιµο στοιχείο επικοινωνίας (περιλαµβανοµένων πληροφοριών για 
τον εντολέα)· 

δ) γενικές παρατηρήσεις που περιλαµβάνουν τις Άλλες Συµπληρωµατικές 
Πληροφορίες (OSI), τις Ειδικές Υπηρεσιακές Πληροφορίες (SSI) και τις 
πληροφορίες από Αιτήσεις Ειδικών Υπηρεσιών (SSR), στο βαθµό που 
περιλαµβάνουν πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός φυσικού 
προσώπου· και 

ε) δεδοµένα εκ των προτέρων επεξεργασίας για τους επιβάτες (APP) ή εκ των 
προτέρων πληροφορίες των επιβατών (API) στο µέτρο που περιέχουν 
πληροφορίες ικανές να ταυτοποιήσουν φυσικό πρόσωπο. 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα δεδοµένα PNR που απαιτούνται για 
συγκεκριµένη έρευνα, δίωξη ή επιβολή ποινών για τροµοκρατικά ή σοβαρά διεθνικά 
εγκλήµατα µπορούν να υποστούν επεξεργασία για τον σκοπό της εν λόγω έρευνας, 
δίωξης ή επιβολής ποινών. Επιτρέπεται η τήρηση των δεδοµένων PNR µέχρι την 
ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας ή δίωξης ή της επιβολής της ποινής.  

4. Με την λήξη της περιόδου τήρησης δεδοµένων που προσδιορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 3, τα δεδοµένα PNR διαγράφονται οριστικά.  

Άρθρο 17 

Καταχώριση και τεκµηρίωση δεδοµένων PNR 

1. Κάθε επεξεργασία, περιλαµβανοµένης της πρόσβασης, θέασης ή διαβίβασης 
δεδοµένων PNR, καθώς και οι αιτήσεις δεδοµένων PNR από µέρους αρχών της 
Αυστραλίας ή τρίτων χωρών, ακόµη και αν απορριφθούν, καταχωρίζονται ή 
τεκµηριώνονται από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της 
Αυστραλίας για τον σκοπό της επαλήθευσης της νοµιµότητας της επεξεργασίας των 
δεδοµένων, της αυτοπαρακολούθησης και της διασφάλισης της ακεραιότητας των 
δεδοµένων και ασφάλειας της επεξεργασίας αυτών.  

2. Οι καταχωρίσεις ή τα στοιχεία τεκµηρίωσης που καταρτίζονται βάσει της 
παραγράφου 1 χρησιµοποιούνται µόνον για εποπτικούς και ελεγκτικούς σκοπούς 
περιλαµβανοµένης της διερεύνησης και επίλυσης θεµάτων που άπτονται της µη 
εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. 

3. Οι καταχωρίσεις ή τα στοιχεία τεκµηρίωσης που καταρτίζονται βάσει της 
παραγράφου 1 κοινοποιούνται κατόπιν αιτήσεως στον Επίτροπο Πληροφοριών της 
Αυστραλίας. Ο Επίτροπος Πληροφοριών της Αυστραλίας χρησιµοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές µόνο για την εποπτεία της προστασίας των δεδοµένων και για 
την εξασφάλιση της ορθής επεξεργασίας των δεδοµένων καθώς και της 
ακεραιότητας και ασφάλειάς τους. 
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Άρθρο 18 

∆ιαβίβαση δεδοµένων PNR προς άλλες κρατικές αρχές της Αυστραλίας 

1. Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας δύναται να 
διαβιβάζει δεδοµένα PNR µόνον προς εκείνες τις κρατικές αρχές της Αυστραλίας οι 
οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα 2 και µόνον µε τις ακόλουθες διασφαλίσεις: 

α) Οι παραλήπτριες κρατικές αρχές τηρούν σε σχέση µε τα δεδοµένα PNR τις 
διασφαλίσεις που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία.  

β) Τα δεδοµένα διαβιβάζονται αυστηρά για τους σκοπούς του άρθρου 3. 

γ) Τα δεδοµένα διαβιβάζονται µόνον κατά περίπτωση, εκτός εάν έχουν 
ανωνυµοποιηθεί. 

δ) Πριν την διαβίβαση των δεδοµένων η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας 
των Συνόρων της Αυστραλίας αξιολογεί προσεκτικά τη συνάφεια των 
δεδοµένων προς διαβίβαση. ∆ιαβιβάζονται µόνον εκείνα τα στοιχεία 
δεδοµένων PNR τα οποία έχει αποδειχθεί σαφώς ότι είναι αναγκαία για 
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, διαβιβάζεται ο ελάχιστος 
δυνατός όγκος δεδοµένων.  

ε) Οι παραλήπτριες κρατικές αρχές εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα δεν 
κοινοποιούνται περαιτέρω χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας, η οποία χορηγείται από αυτήν 
µόνον για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας 
συµφωνίας. 

2. Ο κατάλογος των αρχών που αναφέρεται στο παράρτηµα 2 δύναται να τροποποιηθεί, 
µέσω ανταλλαγής διακοινώσεων µεταξύ των µερών, ώστε να περιλάβει: 

α) τυχόν αρχές ή υπηρεσίες διάδοχες όσων απαριθµούνται ήδη στο παράρτηµα 2· 
και 

β) τυχόν νέες υπηρεσίες και οργανισµούς που έχουν συσταθεί µετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας συµφωνίας των οποίων οι αρµοδιότητες άπτονται άµεσα 
της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης της τροµοκρατίας ή 
σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων· και 

γ) τυχόν υφιστάµενες υπηρεσίες και οργανισµού των οποίων οι αρµοδιότητες 
αποκτούν άµεση σχέση µε την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη της 
τροµοκρατίας ή σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων. 

3. Κατά τη διαβίβαση αναλυτικών πληροφοριών που περιέχουν δεδοµένα PNR που 
αποκτώνται βάσει της παρούσας συµφωνίας, τηρούνται οι διασφαλίσεις που ισχύουν 
για τα δεδοµένα PNR στο παρόν άρθρο.  

4. Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει την κοινοποίηση δεδοµένων 
PNR εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5 και 
του άρθρου 10. 
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Άρθρο 19 

∆ιαβίβαση δεδοµένων προς αρχές τρίτων χωρών 

1. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας δύναται να 
διαβιβάσει δεδοµένα PNR µόνον σε συγκεκριµένες αρχές τρίτων χωρών µε βάση τις 
ακόλουθες διασφαλίσεις:  

α) Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας 
ικανοποιείται ότι η παραλήπτρια αρχή τρίτης χώρας έχει συµφωνήσει να 
τηρήσει σε σχέση µε τα διαβιβαζόµενα δεδοµένα τις ίδιες εξασφαλίσεις µε 
αυτές που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία. 

β) ∆εδοµένα PNR δύναται να λάβει µόνον αρχή τρίτης χώρας της οποίας οι 
αρµοδιότητες άπτονται άµεσα της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή 
δίωξης τροµοκρατικών ή σοβαρών διεθνικών εγκληµάτων.  

γ) ∆εδοµένα διαβιβάζονται αποκλειστικά προς τον σκοπό της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης της τροµοκρατικών ή σοβαρών διεθνικών 
εγκληµάτων, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3. 

δ) ∆εδοµένα διαβιβάζονται µόνον κατά περίπτωση.  

ε) Πριν την διαβίβαση των δεδοµένων η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας 
των Συνόρων της Αυστραλίας αξιολογεί προσεκτικά τη συνάφεια των 
δεδοµένων προς διαβίβαση. ∆ιαβιβάζονται µόνον εκείνα τα στοιχεία 
δεδοµένων PNR τα οποία έχει αποδειχθεί σαφώς ότι είναι αναγκαία για 
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, διαβιβάζεται ο ελάχιστος 
δυνατός όγκος δεδοµένων.  

στ) Όταν η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας 
γνωρίζει ότι διαβιβάζονται δεδοµένα πολίτη ή κατοίκου κράτους µέλους της 
ΕΕ, ενηµερώνει σχετικά το ταχύτερο δυνατόν τις αρµόδιες αρχές του υπόψη 
κράτους µέλους. 

ζ) Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας 
ικανοποιείται ότι η παραλήπτρια αρχή τρίτης χώρας έχει συµφωνήσει να 
τηρήσει τα δεδοµένα PNR µόνον µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας 
ή δίωξης ή την επιβολή της ποινής ή ότι δεν απαιτούνται πλέον για τους 
σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 4, και σε κάθε περίπτωση ότι πλέον δεν 
είναι αναγκαία. 

η) Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας 
ικανοποιείται ότι η παραλήπτρια αρχή τρίτης χώρας έχει συµφωνήσει να µην 
διαβιβάσει περαιτέρω τα δεδοµένα PNR. 

θ) Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας 
εξασφαλίζει, εφόσον είναι σκόπιµο, ότι ο επιβάτης ενηµερώνεται για τη 
διαβίβαση των δεδοµένων PNR που τον αφορούν.  
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2. Κατά τη διαβίβαση αναλυτικών πληροφοριών που περιέχουν δεδοµένα PNR που 
αποκτώνται βάσει της παρούσας συµφωνίας, τηρούνται οι διασφαλίσεις που ισχύουν 
για τα δεδοµένα PNR στο παρόν άρθρο.  

3. Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει την κοινοποίηση δεδοµένων 
PNR εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 4. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 20 

Μέθοδος διαβίβασης 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, τα µέρη εξασφαλίζουν ότι οι αεροµεταφορείς 
διαβιβάζουν στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας 
δεδοµένα PNR αποκλειστικά µε την µέθοδο της προώθησης (push) και σύµφωνα µε την 
ακόλουθη διαδικασία:  

α) Οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν δεδοµένα PNR ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις 
τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της 
Αυστραλίας ή, στην περίπτωση τεχνικού προβλήµατος, µε οποιονδήποτε άλλον 
κατάλληλο τρόπο που εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδοµένων. 

β) Οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν δεδοµένα PNR χρησιµοποιώντας συµφωνηµένο 
µορφότυπο.  

γ) Οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν δεδοµένα PNR µε ασφαλή τρόπο χρησιµοποιώντας 
κοινά πρωτόκολλα τα οποία απαιτεί η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των 
Συνόρων της Αυστραλίας. 

Άρθρο 21 

Συχνότητα διαβίβασης 

1. Τα µέρη εξασφαλίζουν ότι οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν στην Υπηρεσία 
Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας όλα τα αιτούµενα 
δεδοµένα PNR επιβατών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 το πολύ σε πέντε 
προγραµµατισµένα χρονικά σηµεία ανά πτήση, εκ των οποίων το πρώτο 72 ώρες 
πριν την προγραµµατιζόµενη αναχώρηση. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας 
των Συνόρων της Αυστραλίας πληροφορεί τους αεροµεταφορείς όσον αφορά τους 
συγκεκριµένους χρόνους διαβίβασης των δεδοµένων. 

2. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ένδειξη ότι απαιτείται πρόωρη 
πρόσβαση για την αντιµετώπιση συγκεκριµένης απειλής σχετιζόµενης µε 
τροµοκρατικά ή σοβαρά διεθνικά εγκλήµατα, η Υπηρεσία Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας δύναται να ζητήσει από έναν 
αεροµεταφορέα να παράσχει δεδοµένα PNR πριν την πρώτη προγραµµατισµένη 
διαβίβαση. Κατά την άσκηση της διακριτικής αυτής ευχέρειας η Υπηρεσία 
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Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας ενεργεί µε σύνεση και 
αναλογικά και χρησιµοποιεί αποκλειστικά την µέθοδο της προώθησης. 

3. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ένδειξη ότι απαιτείται πρόωρη 
πρόσβαση για την αντιµετώπιση συγκεκριµένης απειλής σχετιζόµενης µε 
τροµοκρατικά ή σοβαρά διεθνικά εγκλήµατα, η Υπηρεσία Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας δύναται να ζητήσει από έναν 
αεροµεταφορέα να διαβιβάσει δεδοµένα PNR ανάµεσα ή µετά από τις τακτικές 
διαβιβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κατά την άσκηση της διακριτικής 
αυτής ευχέρειας η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της 
Αυστραλίας ενεργεί µε σύνεση και αναλογικά και χρησιµοποιεί αποκλειστικά την 
µέθοδο της προώθησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22 

Απουσία παρέκκλισης/Σχέση µε άλλα έννοµα µέσα 

1. Η παρούσα συµφωνία δεν δηµιουργεί ούτε παρέχει δικαιώµατα ή οφέλη σε 
οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δηµόσιο πρόσωπο ή οντότητα ή κοινό. Κάθε µέρος 
εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας εφαρµόζονται δεόντως.  

2. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν περιορίζει δικαιώµατα ή διασφαλίσεις 
που περιλαµβάνονται στη νοµοθεσία της Αυστραλίας.  

3. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν παρεκκλίνει από υφιστάµενες 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο διµερών ρυθµίσεων αµοιβαίας νοµικής αρωγής µεταξύ 
Αυστραλίας και κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή αρωγής σε 
ένα αίτηµα απόκτησης δεδοµένων που πρόκειται να χρησιµεύσουν ως αποδείξεις σε 
ποινικές υποθέσεις που αφορούν τροµοκρατία ή σοβαρά διεθνικά εγκλήµατα.  

Άρθρο 23  

Επίλυση διαφορών και αναστολή της συµφωνίας 

1. Για τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας 
συµφωνίας και τα τυχόν ζητήµατα που συνδέονται µε αυτές, πραγµατοποιούνται 
διαβουλεύσεις µεταξύ των µερών µε σκοπό την αµοιβαίως αποδεκτή επίλυσή τους, 
περιλαµβανοµένης της παροχής της ευκαιρίας σε έκαστο µέρος να συµµορφωθεί 
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.  

2. Εάν οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν στην επίλυση της διαφοράς, έκαστο µέρος 
δύναται να αναστείλει την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας µε έγγραφη 
κοινοποίηση δια της διπλωµατικής οδού· η αναστολή ισχύει 120 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησής της, εκτός εάν υπάρξει άλλη συµφωνία. 
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3. Η αναστολή παύει αµέσως µετά την επίλυση της διαφοράς µε τρόπο ικανοποιητικό 
για την Αυστραλία και την ΕΕ.  

4. Παρά την τυχόν αναστολή της παρούσας συµφωνίας, όλα τα δεδοµένα που αποκτά η 
Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας συµφωνίας εξακολουθούν να υφίστανται επεξεργασία 
σύµφωνα µε τις διασφαλίσεις της παρούσας συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
διατάξεων για την τήρηση και τη διαγραφή δεδοµένων. 

Άρθρο 24 

∆ιαβουλεύσεις και επανεξέταση 

1. Τα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία, και εφόσον είναι σκόπιµο πριν την έκδοσή τους, 
τυχόν νοµοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, Οι παραποµπές της παρούσας συµφωνίας 
στην αυστραλιανή νοµοθεσία θεωρείται ότι περιλαµβάνουν κάθε διάδοχη νοµοθεσία. 

2. Τα µέρη επανεξετάζουν από κοινού την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας και των 
τυχόν ζητηµάτων που συνδέονται µε αυτήν ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της 
συµφωνίας και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα εφεξής καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας συµφωνίας, καθώς και όταν το ζητήσει ένα από τα µέρη. Τα µέρη 
συµφωνούν ότι η επανεξέταση πρέπει να αφορά ιδίως τον µηχανισµό επικάλυψης 
δεδοµένων βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο β), δυσκολίες όσον αφορά 
την επιχειρησιακή αποδοτικότητα ή την αποτελεσµατικότητα κόστους του 
µηχανισµού, και την πείρα που έχει αποκτηθεί µε παρόµοιους µηχανισµούς σε άλλα 
παγιωµένα συστήµατα PNR, περιλαµβανοµένου του συστήµατος της ΕΕ. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει επιχειρησιακά αποδοτικός και αποτελεσµατικός ως προς 
το κόστος µηχανισµός, η πρόσβαση στα δεδοµένα θα περιορίζεται µε αρχειοθέτηση 
και θα είναι δυνατή µόνον µε τον τρόπο που επιφυλάσσεται σε ανωνυµοποιηµένα 
δεδοµένα βάσει του άρθρου 16. 

3. Τα µέρη συµφωνούν εκ των προτέρων τις λεπτοµέρειες της από κοινού 
επανεξέτασης και κοινοποιούν αµοιβαία τη σύνθεση των εκατέρωθεν οµάδων. Για 
τους σκοπούς της από κοινού επανεξέτασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η Αυστραλία από την Υπηρεσία Τελωνείων και 
Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας. Οι οµάδες δύναται να περιλαµβάνουν 
εµπειρογνώµονες σε θέµατα προστασίας δεδοµένων και επιβολής του νόµου. 
Ανάλογα µε το ισχύον δίκαιο, οι συµµετέχοντες στην από κοινού επανεξέταση 
οφείλουν να τηρήσουν το απόρρητο των συζητήσεων και να διαθέτουν τις 
κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης σε διαβαθµισµένα έγγραφα. Για τους 
σκοπούς της από κοινού επανεξέτασης, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των 
Συνόρων της Αυστραλίας εξασφαλίζει πρόσβαση σε σχετική τεκµηρίωση, 
συστήµατα και προσωπικό.  

4. Τα µέρη αξιολογούν την συµφωνία, ιδίως την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα, το 
αργότερο τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της.  

5. Μετά την από κοινού επανεξέταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αυστραλία 
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θα έχει την ευκαιρία να υποβάλλει έγγραφες παρατηρήσεις οι οποίες θα 
επισυναφθούν στην έκθεση. 

6. ∆εδοµένου ότι η θέσπιση συστήµατος PNR της ΕΕ θα µπορούσε να µεταβάλει το 
περιεχόµενο της παρούσας συµφωνίας, εάν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποφασίσει τη θέσπιση συστήµατος PNR, τα µέρη πρέπει να διαβουλευθούν µεταξύ 
τους για να κρίνουν κατά πόσον η συµφωνία θα πρέπει να προσαρµοστεί αναλόγως. 

Άρθρο 25 

Καταγγελία 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία 
οποτεδήποτε µέσω της διπλωµατικής οδού. Η καταγγελία παράγει αποτελέσµατα έξι 
(120) µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής της σχετικής κοινοποίησης ή όπως 
άλλως έχει συµφωνηθεί. 

2. Παρά την τυχόν καταγγελία της παρούσας συµφωνίας, όλα τα δεδοµένα που αποκτά 
η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των συνόρων της Αυστραλίας σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας συµφωνίας εξακολουθούν να υφίστανται επεξεργασία 
σύµφωνα µε τις διασφαλίσεις της παρούσας συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
διατάξεων για την διατήρηση ή διαγραφή δεδοµένων. 

Άρθρο 26 

∆ιάρκεια  

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, η παρούσα συµφωνία παραµένει σε ισχύ για 
περίοδο επτά ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. 

2. Κατά τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο 1, καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης περιόδου ανανέωσης βάσεις της παρούσας παραγράφου, η 
συµφωνία ανανεώνεται για νέα περίοδο επτά ετών εκτός εάν ένα εκ των µερών 
αυτής κοινοποιήσει στο άλλο εγγράφως, µέσω της διπλωµατικής οδού, τουλάχιστον 
δώδεκα µήνες εκ των προτέρων, ότι προτίθεται να µην ανανεώσει τη συµφωνία. 

3. Παρά την λήξη της παρούσας συµφωνίας, όλα τα δεδοµένα που αποκτά η Υπηρεσία 
Τελωνείων και Προστασίας των συνόρων της Αυστραλίας σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας συµφωνίας εξακολουθούν να υφίστανται επεξεργασία σύµφωνα µε τις 
διασφαλίσεις της παρούσας συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για 
τη διατήρηση ή διαγραφή δεδοµένων. 

Άρθρο 27 

∆εδοµένα PRN που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας  

Η Αυστραλία τηρεί τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας όσον αφορά τα δεδοµένα PRN τα 
οποία βρίσκονται στην κατοχή της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των συνόρων της 
Αυστραλίας κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος αυτής. Εντούτοις, δεν απαιτείται η επικάλυψη 
δεδοµένων πριν την 1η Ιανουαρίου 2015. 
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Άρθρο 28 

Γεωγραφικά όρια εφαρµογής 

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4, η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται 
στην επικράτεια στην οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην επικράτεια της 
Αυστραλίας. 

2. Η παρούσα συµφωνία θα εφαρµοστεί στη ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο ή την 
Ιρλανδία µόνον εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήσει γραπτώς στην Αυστραλία 
ότι η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία έχουν επιλέξει να δεσµευθούν από 
τη συµφωνία. 

3. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήσει στην Αυστραλία πριν από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας συµφωνίας το γεγονός ότι αυτή θα εφαρµόζεται στη ∆ανία, το 
Ηνωµένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, η συµφωνία εφαρµόζεται στο έδαφος του εν 
λόγω κράτους από την ίδια ηµέρα µε τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ που δεσµεύονται 
από την παρούσα συµφωνία. 

4. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήσει στην Αυστραλία πριν από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας συµφωνίας το γεγονός ότι αυτή εφαρµόζεται στη ∆ανία, το 
Ηνωµένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, η συµφωνία εφαρµόζεται στο έδαφος του εν 
λόγω κράτους από την πρώτη ηµέρα µετά την λήψη της κοινοποίησης από την 
Αυστραλία.  

Άρθρο 29  

Τελικές διατάξεις 

1. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µηνός που ακολουθεί 
την ηµεροµηνία κατά την οποία τα µέρη ανταλλάσσουν κοινοποιήσεις στις οποίες 
δηλώνουν ότι έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές εσωτερικές τους διαδικασίες. 

2. Η παρούσα συµφωνία αντικαθιστά τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους αεροµεταφορείς 
δεδοµένων από τις καταστάσεις επιβατών προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (PNR) 
στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας που συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 30 
Ιουνίου 2008, η οποία θα παύσει να εφαρµόζεται µε την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συµφωνίας. 

…, στις …, σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα. Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται 
επίσης στη βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, 
λετονική, λιθουανική, µαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, 
σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείµενα είναι 
εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ερµηνείας, υπερισχύει το κείµενο στην αγγλική 
γλώσσα.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

++++++++++ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

++++++++++ 

-------------------------------------------------- 
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Παράρτηµα 1 

Στοιχεία των δεδοµένων PRN που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) τα οποία 
υποχρεούνται να παρέχουν οι αεροµεταφορείς στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας 
των Συνόρων της Αυστραλίας, αλλά µόνον στον βαθµό στον οποίο τα έχουν ήδη 
συγκεντρώσει: 

1. Κωδικός ανεύρεσης φακέλου 

2. Ηµεροµηνία κράτησης/έκδοσης εισιτηρίου 

3. Προβλεπόµενη/ες ηµεροµηνία/ες ταξιδίου 

4. Όνοµα/τα 

5. ∆ιαθέσιµες πληροφορίες για συχνό ταξιδιώτη και σχετικά οφέλη (π.χ. δωρεάν 
εισιτήρια, καλύτερη θέση, κ.λπ.) 

6. Άλλα ονοµατεπώνυµα στην PNR, συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού ταξιδιωτών 
στην PNR 

7. Κάθε διαθέσιµο στοιχείο επικοινωνίας (περιλαµβανοµένων πληροφοριών για τον 
εντολέα) 

8. Κάθε διαθέσιµη πληροφορία πληρωµών και διακανονισµών (δεν περιλαµβάνονται 
άλλες λεπτοµέρειες της συναλλαγής σχετικά µε πιστωτική κάρτα ή λογαριασµό και 
που δεν συνδέονται µε την ταξιδιωτική συναλλαγή) 

9. Ταξιδιωτικό δροµολόγιο συγκεκριµένης PNR 

10. Ταξιδιωτικό πρακτορείο/ταξιδιωτικός πράκτορας 

11. Πληροφορίες για τη χρήση κοινού κωδικού 

12. ∆ιαχωρισµένα/ κατανεµηµένα δεδοµένα 

13. Κατάσταση ταξιδιώτη κατά τη διάρκεια του ταξιδίου (συµπεριλαµβανοµένων των 
επικυρώσεων και της κατάστασης check-in) 

14. Πληροφορίες για την έκδοση εισιτηρίων, περιλαµβανοµένου του αριθµού εισιτηρίου, 
των εισιτηρίων απλής µετάβασης και της αυτοµατοποιηµένης προσφοράς τιµής 
εισιτηρίου 

15. Όλες οι πληροφορίες για τις αποσκευές 

16. Πληροφορίες σχετικά µε τις αποσκευές, περιλαµβανοµένου του αριθµού θέσης 

17. Γενικές παρατηρήσεις περιλαµβανοµένων των πληροφοριών OSI, SSI και SSR  

18. Πληροφορίες APIS που έχουν ενδεχοµένως συγκεντρωθεί 
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19. Ιστορικό όλων των µεταβολών των δεδοµένων PNR που απαριθµούνται στα σηµεία 1 
έως 18  
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Παράρτηµα 2 

Κατάλογος άλλων κρατικών αρχών της Αυστραλίας προς τις οποίες η Υπηρεσία Τελωνείων 
και Προστασίας των Συνόρων της Αυστραλίας είναι εξουσιοδοτηµένη να κοινοποιεί 
δεδοµένα PRN: 

1. Australian Crime Commission (Αυστραλιανή Επιτροπή Εγκλήµατος)· 

2. Australian Federal Police (Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή Αστυνοµία)· 

3. Australian Security Intelligence Organisation (Αυστραλιανή Οργάνωση Πληροφοριών 
Ασφαλείας)· 

4. Commonwealth Director of Public Prosecutions (∆ιευθυντής της Εισαγγελίας της 
Κοινοπολιτείας)·  

5. Department of Immigration and Citizenship (Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Πολιτειότητας)· 

Office of Transport Security, Department of Infrastructure and Transport (Υπηρεσία 
ασφάλειας των µεταφορών, Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών). 


