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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Φεβρουαρίου 2003
για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύ-

θυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 πρώτο εδάφιο σηµείο 1 στοιχείο α),

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η κοινή πολιτική στον τοµέα του ασύλου, που περιλαµβάνει
ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου, αποτελεί αναπόσπα-
στο µέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφά-
λειας και δικαιοσύνης ανοικτού σε εκείνους οι οποίοι, ανα-
γκασµένοι από τις περιστάσεις, αναζητούν νοµίµως προ-
στασία στην Κοινότητα.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την ειδική σύνοδο που
πραγµατοποίησε στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου
1999, συµφώνησε να αρχίσουν οι εργασίες για την εγκαθί-
δρυση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος χορήγησης
ασύλου, που θα βασίζεται στην πλήρη και συµπεριληπτική
εφαρµογή της σύµβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου
1951, η οποία συµπληρώθηκε από το πρωτόκολλο της
Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, ώστε να εξα-
σφαλίζεται ότι κανείς δεν θα αποστέλλεται πίσω εκεί όπου
θα υποστεί διώξεις, δηλαδή να διατηρηθεί η αρχή της µη
επαναπροώθησης. Από την άποψη αυτή, και χωρίς να θίγο-
νται τα κριτήρια ευθύνης που ορίζει ο παρών κανονισµός,
τα κράτη µέλη, όλα εκ των οποίων σέβονται την αρχή της
µη επαναπροώθησης, θεωρούνται ως ασφαλείς χώρες για
τους υπηκόους τρίτων χωρών.

(3) Τα συµπεράσµατα του Τάµπερε προσδιόρισαν επίσης ότι το
σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει, σε µία βραχυχρόνια
προοπτική, ένα σαφή και λειτουργικό καθορισµό του
κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αιτήσεων ασύλου.

(4) Μια τέτοια µέθοδος θα πρέπει να θεµελιώνεται σε αντικειµε-
νικά και δίκαια κριτήρια τόσο για τα κράτη µέλη όσο και
για τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. Θα πρέπει, ιδίως, να επιτρέ-

πει τον ταχύ προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι
υπεύθυνο προκειµένου να κατοχυρώνεται η πραγµατική πρό-
σβαση στις διαδικασίες καθορισµού του καθεστώτος του
πρόσφυγα και να µην διακυβεύεται ο στόχος της ταχύτητας
κατά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου.

(5) Στο πλαίσιο της υλοποίησης κατά διαδοχικές φάσεις ενός
ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου που θα πρέπει να
οδηγήσει, µακροπρόθεσµα, σε ενιαία διαδικασία και ενιαίο
καθεστώς, που θα ισχύουν σε όλη την Ένωση, για εκείνους
στους οποίους χορηγείται άσυλο, φαίνεται ενδεδειγµένο, στο
παρόν στάδιο, επιφέροντας τις απαραίτητες βελτιώσεις
σύµφωνα µε την αποκτηθείσα εµπειρία, να επιβεβαιωθούν οι
αρχές στις οποίες θεµελιώνεται η σύµβαση περί καθορισµού
του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
παροχής ασύλου, η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη
µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4), η οποία υπεγράφη
στο ∆ουβλίνο στις 15 Ιουνίου 1990 (στο εξής «σύµβαση
του ∆ουβλίνου»), η εφαρµογή της οποίας τόνωσε τη διαδι-
κασία εναρµόνισης των πολιτικών ασύλου.

(6) Η ενότητα των οικογενειών θα πρέπει να διατηρείται στο
µέτρο που αυτό συµβιβάζεται µε τους άλλους στόχους που
επιδιώκονται από τη θέσπιση κριτηρίων και µηχανισµών
προσδιορισµού του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση αιτήσεων ασύλου.

(7) Η κοινή εξέταση των αιτήσεων ασύλου των µελών µιας
οικογένειας από το ίδιο κράτος µέλος αποτελεί µέτρο που
επιτρέπει να εξασφαλισθεί η εις βάθος εξέταση των αιτήσεων
και η συνοχή των αποφάσεων που λαµβάνονται σε σχέση µε
αυτές. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να παρεκ-
κλίνουν από τα κριτήρια ευθύνης, προκειµένου να επιτρέ-
πουν την προσέγγιση των µελών µιας οικογένειας, όταν αυτό
καθίσταται απαραίτητο για λόγους ανθρωπιστικού
χαρακτήρα.

(8) Η προοδευτική υλοποίηση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά
σύνορα στο εσωτερικό του οποίου κατοχυρώνεται η ελεύ-
θερη κυκλοφορία των προσώπων σύµφωνα µε τις διατάξεις
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και η θέσπιση κοινοτικών πολιτικών όσον αφορά τους όρους
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών, συµπεριλαµ-
βανοµένων των κοινών προσπαθειών για τη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων, καθιστά αναγκαία την ισορροπία των
κριτηρίων αρµοδιότητας µε πνεύµα αλληλεγγύης.
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(9) Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού µπορεί να διευκο-
λύνεται και η αποτελεσµατικότητά του να ενισχύεται µε
διµερείς διακανονισµούς µεταξύ κρατών µελών µε σκοπό να
βελτιωθούν οι επικοινωνίες µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών,
να µειωθούν οι διαδικαστικές προθεσµίες, ή να απλουστευθεί
η εξέταση των αιτήσεων αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης των
αιτούντων άσυλο ή να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες σχετικά
µε την εκτέλεση των µεταφορών.

(10) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχεια µεταξύ του συστήµα-
τος προσδιορισµού του υπευθύνου κράτους µέλους που
θεσπίζεται από τη σύµβαση του ∆ουβλίνου και του συ-
στήµατος που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισµό. Θα
πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί η συνοχή µεταξύ του παρό-
ντος κανονισµού και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000
του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε τη
θέσπιση του συστήµατος «Eurodac» για την αντιπαραβολή
δακτυλικών αποτυπωµάτων µε σκοπό την αποτελεσµατική
εφαρµογή της σύµβασης του ∆ουβλίνου (1).

(11) Η λειτουργία του συστήµατος Eurodac, όπως έχει θεσπισθεί
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2725/2002, και ιδίως η εφαρ-
µογή των άρθρων 4 και 8 που περιέχονται σε αυτόν, θα
πρέπει να διευκολύνουν την εφαρµογή του παρόντος κανονι-
σµού.

(12) Όσον αφορά τη µεταχείριση των προσώπων τα οποία εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, τα
κράτη µέλη δεσµεύονται από υποχρεώσεις που απορρέουν
από πράξεις του διεθνούς δικαίου στις οποίες είναι συµβαλ-
λόµενα µέρη.

(13) Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανο-
νισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).

(14) Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να αξιολο-
γείται σε τακτά διαστήµατα.

(15) Ο παρών κανονισµός τηρεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις
αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως από το Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3). Ιδιαίτερα, απο-
σκοπεί να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση του δικαιώµατος
ασύλου που διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του εν λόγω
Χάρτη.

(16) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, κυρίως
η θέσπιση κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό
του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από
υπήκοο τρίτης χώρας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς
από τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, λόγω των δια-
στάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης,
να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικου-
ρικότητας, όπως εκτίθεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκτίθεται
στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

(17) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο είναι προ-
σαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν, µε τις από
30ής Οκτωβρίου 2001 επιστολές τους, την επιθυµία τους
να συµµετάσχουν στη θέσπιση και την εφαρµογή του παρό-
ντος κανονισµού.

(18) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη
θέσπιση του παρόντος κανονισµού και δεν δεσµεύεται από
αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του.

(19) Η σύµβαση του ∆ουβλίνου παραµένει σε ισχύ και συνεχίζει
να εφαρµόζεται µεταξύ της ∆ανίας και των κρατών µελών
που δεσµεύονται από τον παρόντα κανονισµό µέχρις ότου
συναφθεί συµφωνία η οποία θα επιτρέψει τη συµµετοχή της
∆ανίας στον παρόντα κανονισµό,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τα κριτήρια και τους µηχανισµούς
προσδιορισµού του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την
εξέταση αίτησης ασύλου η οποία υποβάλλεται σε κράτος µέλος
από υπήκοο τρίτης χώρας.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

α) «Υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης
της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

β) «Σύµβαση της Γενεύης»: η σύµβαση, της 28ης Ιουλίου 1951,
περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε
από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου
1967.

γ) «Αίτηση ασύλου»: η αίτηση που υποβάλλεται από υπήκοο
τρίτης χώρας και η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως αίτηση διε-
θνούς προστασίας από κράτος µέλος, σύµφωνα µε τη σύµβαση
της Γενεύης. Κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας λογίζεται ως
αίτηση ασύλου, εκτός εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας ζητεί ρητώς
να του παρασχεθεί άλλη µορφή προστασίας που µπορεί να
αποτελέσει αντικείµενο χωριστής αίτησης.

δ) «Αιτών» ή «αιτών άσυλο»: ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει
υποβάλει αίτηση ασύλου, για την οποία δεν έχει ακόµη ληφθεί
οριστική απόφαση.
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ε) «Εξέταση αίτησης ασύλου»: το σύνολο των εξεταστικών µέτρων,
αποφάσεων ή δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται από τις
αρχές που είναι αρµόδιες για την αίτηση ασύλου σύµφωνα µε
το εθνικό δίκαιο, εξαιρουµένων των διαδικασιών προσδιορισµού
του υπευθύνου κράτους µέλους σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό.

στ) «Ανάκληση της αίτησης ασύλου»: οι ενέργειες µε τις οποίες ο
αιτών άσυλο θέτει τέρµα στις διαδικασίες που έχουν κινηθεί µε
την υποβολή της αίτησής του για παροχή ασύλου, σύµφωνα µε
το εθνικό δίκαιο, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς.

ζ) «Πρόσφυγας»: ο υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο αναγνωρίζε-
ται το καθεστώς που ορίζεται στη σύµβαση της Γενεύης και
στον οποίο επιτρέπεται να διαµένει µε το καθεστώς αυτό στο
έδαφος ενός κράτους µέλους.

η) «Ασυνόδευτος ανήλικος»: άγαµα πρόσωπα κάτω των 18 ετών
τα οποία εισέρχονται στο έδαφος των κρατών µελών χωρίς να
συνοδεύονται από ενήλικα υπεύθυνο για αυτά, δυνάµει νόµου
ή εθίµου, και για όσο χρονικό διάστηµα δεν τελούν πραγµατικά
υπό τη µέριµνα υπευθύνου ενήλικα· συµπεριλαµβάνονται οι
ανήλικοι οι οποίοι αφέθηκαν ασυνόδευτοι, αφού εισήλθαν στο
έδαφος των κρατών µελών.

θ) «Μέλη της οικογενείας»: εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη
χώρα καταγωγής, τα ακόλουθα µέλη της οικογένειας του
αιτούντος άσυλο τα οποία βρίσκονται στο έδαφος των κρατών
µελών:

i) ο σύζυγος ή µόνιµος σύντροφος του αιτούντος άσυλο,
εφόσον η νοµοθεσία ή η πρακτική του οικείου κράτους
µέλους εξοµοιώνει την κατάσταση των αγάµων ζευγών µε
την αντίστοιχη των εγγάµων, σύµφωνα µε τη δική του
νοµοθεσία περί αλλοδαπών,

ii) τα ανήλικα τέκνα του κατά το σηµείο i) ζεύγους ή του
αιτούντος, εφόσον είναι άγαµα και εξαρτώνται από αυτόν,
ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται περί νοµίµων, εξωγάµων
ή θετών τέκνων σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο,

iii) ο πατέρας, η µητέρα ή ο κηδεµόνας, εάν ο αιτών ή πρό-
σφυγας είναι ανήλικος και άγαµος.

ι) «Τίτλος διαµονής»: άδεια εκδιδόµενη από τις αρχές κράτους
µέλους που επιτρέπει τη διαµονή υπηκόου τρίτης χώρας στο
έδαφός του, καθώς και όσα έγγραφα του επιτρέπουν να διαµέ-
νει στο κράτος αυτό δυνάµει συµφωνιών προσωρινής προστα-
σίας ή µέχρις ότου αρθούν τα κωλύµατα εκτέλεσης µέτρου
αποµάκρυνσης. Εξαιρούνται οι θεωρήσεις και οι άδειες δια-
µονής που εκδίδονται κατά τη χρονική περίοδο που απαιτείται
για τον καθορισµό του υπεύθυνου κράτους µέλους κατά την
έννοια του παρόντος κανονισµού ή κατά τη διάρκεια της
εξέτασης αίτησης ασύλου ή αίτησης άδειας διαµονής.

ια) «Θεώρηση»: η άδεια ή απόφαση κράτους µέλους που απαιτείται
µε σκοπό τη διέλευση ή την είσοδο για προβλεπόµενη διαµονή
στο συγκεκριµένο κράτος µέλος ή σε περισσότερα κράτη µέλη.
Το είδος της θεώρησης προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους ακό-
λουθους ορισµούς:

i) «θεώρηση για διαµονή µακράς διαρκείας»: η άδεια ή η από-
φαση κράτους µέλους που απαιτείται µε σκοπό την είσοδο
για προβλεπόµενη διαµονή, διαρκείας άνω των τριών
µηνών, στο συγκεκριµένο κράτος µέλος,

ii) «θεώρηση για διαµονή σύντοµης διαρκείας»: η άδεια ή η
απόφαση κράτους µέλους που απαιτείται µε σκοπό την
είσοδο για προβλεπόµενη διαµονή στο συγκεκριµένο
κράτος µέλος ή σε περισσότερα κράτη µέλη για χρονική
περίοδο η συνολική διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει
τους τρεις µήνες,

iii) «θεώρηση διέλευσης»: η άδεια ή η απόφαση κράτους
µέλους που απαιτείται µε σκοπό την είσοδο για διέλευση
µέσω του εδάφους αυτού του κράτους µέλους ή περισ-
σοτέρων κρατών µελών, εξαιρουµένης της διέλευσης από
αερολιµένα,

iv) «θεώρηση διέλευσης από αερολιµένα»: η άδεια ή η από-
φαση που επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας για την οποία
ειδικά ισχύει αυτή η προϋπόθεση, να διέλθει (transit) από
τη ζώνη διερχοµένων ενός αερολιµένα, κατά τη διάρκεια
στάσης ή µετεπιβίβασης µεταξύ δύο τµηµάτων διεθνούς
πτήσεως, χωρίς να έχει πρόσβαση στο έδαφος του συγκε-
κριµένου κράτους µέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη εξετάζουν κάθε αίτηση ασύλου που υποβάλ-
λεται από υπήκοο τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε από αυτά, είτε στα
σύνορα είτε εντός του εδάφους του. Η αίτηση εξετάζεται από ένα
µόνο κράτος µέλος, το οποίο είναι το οριζόµενο ως υπεύθυνο
σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, κάθε κράτος µέλος
δύναται να εξετάζει αίτηση ασύλου που έχει κατατεθεί από υπήκοο
τρίτης χώρας, ακόµη και αν δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση
δυνάµει των κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό.
Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω κράτος µέλος καθίσταται το
υπεύθυνο κράτος µέλος κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού
και αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε αυτή την
ευθύνη. Ενδεχοµένως, ενηµερώνει το κράτος µέλος που ήταν προη-
γουµένως υπεύθυνο, το κράτος µέλος που διεξάγει διαδικασία
προσδιορισµού του υπευθύνου κράτους µέλους ή το κράτος µέλος
στο οποίο υποβλήθηκε αίτηµα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του
αιτούντος.

3. Έκαστο κράτος µέλος διατηρεί το δικαίωµα, να προωθεί, κατ'
εφαρµογή του εθνικού δικαίου του, τον αιτούντα άσυλο προς τρίτη
χώρα, τηρουµένων των διατάξεων της σύµβασης της Γενεύης.

4. Ο αιτών άσυλο ενηµερώνεται εγγράφως σε γλώσσα την οποία
ευλόγως τεκµαίρεται ότι κατανοεί σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού, τις προθεσµίες και τα αποτελέσµατά του.

Άρθρο 4

1. Η διαδικασία προσδιορισµού του υπευθύνου κράτους µέλους
δυνάµει του παρόντος κανονισµού κινείται µόλις υποβληθεί για
πρώτη φορά αίτηση ασύλου σε ένα κράτος µέλος.
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2. Μια αίτηση ασύλου θεωρείται υποβληθείσα από τη στιγµή
κατά την οποία παραλαµβάνεται από τις αρµόδιες αρχές του συ-
γκεκριµένου κράτους µέλους έντυπο που υποβάλλεται από τον
αιτούντα άσυλο ή πρακτικό που καταρτίζεται από τις αρχές. Εάν η
αίτηση δεν γίνεται εγγράφως, το διάστηµα µεταξύ της δήλωσης
πρόθεσης και της κατάρτισης πρακτικού θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν βραχύτερο.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η κατάσταση
του ανηλίκου τέκνου το οποίο συνοδεύει τον αιτούντα άσυλο και
εµπίπτει στον ορισµό του µέλους της οικογένειας του άρθρου 2
στοιχείο θ), είναι αδιαχώριστη από την κατάσταση του γονέα ή
κηδεµόνα του και υπάγεται στην αρµοδιότητα του κράτους µέλους
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου του εν
λόγω γονέα ή κηδεµόνα, ακόµα και αν ο ίδιος ο ανήλικος δεν είναι
αιτών ατοµικά άσυλο. Το ίδιο ισχύει και για τα τέκνα που γεννήθη-
καν µετά την άφιξη του αιτούντος άσυλο στο έδαφος των κρατών
µελών, χωρίς να χρειάζεται να κινηθεί νέα διαδικασία αναδοχής
ευθύνης για τα εν λόγω τέκνα.

4. Όταν µια αίτηση ασύλου υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές
κράτους µέλους από αιτούντα που ευρίσκεται στο έδαφος άλλου
κράτους µέλους, ο προσδιορισµός του υπευθύνου κράτους µέλους
γίνεται από το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται ο
αιτών άσυλο. Αυτό το κράτος µέλος ενηµερώνεται αµελλητί από το
κράτος µέλος το οποίο έλαβε την αίτηση ασύλου και θεωρείται ως
εκ τούτου, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως το
κράτος µέλος στο οποίο υπεβλήθη η αίτηση.

Ο αιτών ενηµερώνεται εγγράφως για τη διαβίβαση και για την ηµε-
ροµηνία, κατά την οποία αυτή έλαβε χώρα.

5. Το κράτος µέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου
είναι υποχρεωµένο, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
20 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισµού του
κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
ασύλου, να αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα ο οποίος ευρίσκεται σε
άλλο κράτος µέλος και έχει υποβάλει εκεί αίτηση ασύλου, αφού
ανακάλεσε την αίτησή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσ-
διορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους.

Αυτή η υποχρέωση παύει εάν ο αιτών άσυλο εγκατέλειψε εν τω
µεταξύ το έδαφος των κρατών µελών για περίοδο τουλάχιστον
τριών µηνών ή εάν απέκτησε τίτλο διαµονής από κράτος µέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 5

1. Τα κριτήρια του παρόντος κεφαλαίου για τον προσδιορισµό
του υπευθύνου κράτους µέλους εφαρµόζονται µε τη σειρά µε την
οποία παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Ο προσδιορισµός του υπευθύνου κράτους µέλους κατ' εφαρ-
µογή των κριτηρίων πραγµατοποιείται βάσει της κατάστασης που
υπήρχε τη στιγµή κατά την οποία ο αιτών άσυλο υπέβαλε την
αίτησή του για πρώτη φορά σε ένα κράτος µέλος.

Άρθρο 6

Εάν ο αιτών άσυλο είναι ασυνόδευτος ανήλικος, υπεύθυνο για την
εξέταση της αίτησης είναι το κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται
νοµίµως ένα µέλος της οικογένειάς του, εφόσον αυτό είναι προς το
µείζον συµφέρον του ανηλίκου.

Εάν δεν υπάρχει µέλος της οικογένειας, υπεύθυνο για την εξέταση
της αίτησης είναι το κράτος µέλος στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε
την αίτηση ασύλου.

Άρθρο 7

Εάν ένα µέλος της οικογένειας του αιτούντος άσυλο, ανεξαρτήτως
του αν οι οικογενειακοί δεσµοί είχαν δηµιουργηθεί προηγουµένως
στη χώρα καταγωγής, έλαβε άδεια διαµονής σε κράτος µέλος ως
πρόσφυγας, το εν λόγω κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την
εξέταση της αίτησης ασύλου, υπό τον όρο ότι το επιθυµούν οι
ενδιαφερόµενοι.

Άρθρο 8

Εάν ένα µέλος της οικογένειας του αιτούντος άσυλο έχει υποβάλει
αίτηση σε κράτος µέλος, για την οποία δεν έχει ακόµη ληφθεί
πρώτη απόφαση επί της ουσίας, αυτό το κράτος µέλος είναι υπεύ-
θυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου, υπό τον όρο ότι το επι-
θυµούν οι ενδιαφερόµενοι.

Άρθρο 9

1. Εάν ο αιτών είναι κάτοχος εν ισχύ τίτλου διαµονής, το κράτος
µέλος που εξέδωσε τον τίτλο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της
αίτησης ασύλου.

2. Εάν ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος εν ισχύ θεώρησης, το
κράτος µέλος που την εξέδωσε είναι υπεύθυνο για την εξέταση της
αίτησης ασύλου, εκτός εάν η θεώρηση εκδόθηκε κατ' αντιπρο-
σώπευση ή µε γραπτή έγκριση άλλου κράτους µέλους. Στην περί-
πτωση αυτή, το τελευταίο αυτό κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για
την εξέταση της αίτησης ασύλου. Όταν κράτος µέλος διαβουλεύε-
ται προηγουµένως, ιδίως για λόγους ασφαλείας, µε την κεντρική
αρχή άλλου κράτους µέλους, η απάντηση της αρχής του τελευ-
ταίου στη διαβούλευση δεν αποτελεί γραπτή έγκριση κατά την
έννοια της παρούσας διάταξης.

3. Εάν ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εν
ισχύ τίτλων διαµονής ή θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί από διάφορα
κράτη µέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου λογίζε-
ται το κράτος µέλος το οποίο κατά σειρά:

α) εξέδωσε τον τίτλο διαµονής µε τη µεγαλύτερη χρονική ισχύ ή,
σε περίπτωση ίσης διάρκειας ισχύος, το κράτος µέλος που
εξέδωσε τον τίτλο διαµονής µε την απώτερη ηµεροµηνία λήξεως
ισχύος·

β) εξέδωσε τη θεώρηση µε την απώτερη ηµεροµηνία λήξεως όταν
οι διάφορες θεωρήσεις είναι του αυτού τύπου·

γ) σε περίπτωση θεωρήσεων διαφορετικού είδους, το κράτος µέλος
το οποίο εξέδωσε τη θεώρηση µε τη µεγαλύτερη διάρκεια ισχύος
ή, σε περίπτωση ίσης διάρκειας ισχύος, το κράτος µέλος που
εξέδωσε τη θεώρηση µε την απώτερη ηµεροµηνία λήξεως ισχύος.
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4. Εάν ο αιτών άσυλο είναι µόνον κάτοχος ενός ή περισσοτέρων
τίτλων διαµονής που έχουν λήξει ήδη από διάστηµα µικρότερο των
δύο ετών ή µίας ή περισσοτέρων θεωρήσεων που έχουν λήξει ήδη
από διάστηµα µικρότερο των έξι µηνών βάσει των οποίων µπορούσε
να εισέλθει στο έδαφος κράτους µέλους, εφαρµόζονται οι παράγρα-
φοι 1, 2 και 3 για όσο χρονικό διάστηµα ο αιτών δεν έχει εγκατα-
λείψει το έδαφος των κρατών µελών.

Όταν ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος ενός ή περισσοτέρων τίτλων δια-
µονής που έχουν λήξει ήδη από διάστηµα µεγαλύτερο των δύο
ετών, ή µίας ή περισσοτέρων θεωρήσεων που έχουν λήξει ήδη από
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών βάσει των οποίων µπορούσε
να εισέλθει στο έδαφος κράτους µέλους, και εφόσον δεν έχει εγκα-
ταλείψει το έδαφος των κρατών µελών, υπεύθυνο είναι το κράτος
µέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

5. Το γεγονός ότι ο τίτλος διαµονής ή η θεώρηση εκδόθηκαν
βάσει πλαστής ή ψευδούς ταυτότητας ή µε παρουσίαση πλαστών,
παραποιηµένων ή άκυρων εγγράφων, δεν κωλύει την ανάθεση της
ευθύνης στο κράτος µέλος που τα εξέδωσε. Εντούτοις, το κράτος
µέλος που εξέδωσε τον τίτλο διαµονής ή τη θεώρηση δεν είναι
υπεύθυνο, εάν µπορεί να αποδείξει ότι η απάτη διαπράχθηκε µετα-
γενέστερα της έκδοσης του εγγράφου ή της θεώρησης.

Άρθρο 10

1. Όταν διαπιστώνεται, βάσει αποδεικτικών στοιχείων ή των
εµµέσων αποδείξεων, όπως περιγράφεται στους δύο καταλόγους
που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των δεδοµένων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000, ότι ο αιτών άσυλο διέβη παρανόµως,
οδικώς, διά θαλάσσης ή δι' αέρος, τα σύνορα κράτους µέλους
προερχόµενος από τρίτη χώρα, αυτό το κράτος µέλος στο οποίο
εισήλθε παρανόµως είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
ασύλου. Η ευθύνη αυτή παύει να υφίσταται δώδεκα µήνες µετά την
ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η παράνοµη διάβαση των
συνόρων.

2. Όταν ένα κράτος µέλος δεν µπορεί ή δεν µπορεί πλέον να
θεωρηθεί υπεύθυνο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και εφόσον δια-
πιστώνεται, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων ή των έµµεσων απο-
δείξεων, όπως περιγράφεται στους δύο καταλόγους που αναφέρο-
νται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, ότι ο αιτών άσυλο —ο οποίος
εισήλθε στο έδαφος των κρατών µελών παρανόµως ή υπό συνθήκες
που δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθούν— κατά την υποβολή της
αίτησής του ζούσε προηγουµένως για µια συνεχή περίοδο τουλάχι-
στον πέντε µηνών σε ένα κράτος µέλος, αυτό το κράτος µέλος είναι
υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου.

Εάν ο αιτών διέµεινε για διαστήµατα τουλάχιστον πέντε µηνών σε
πλείονα κράτη µέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου
είναι το κράτος µέλος της τελευταίας διαµονής.

Άρθρο 11

1. Εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας εισέρχεται στο έδαφος
κράτους µέλους στο οποίο δεν υφίσταται η ανάγκη θεώρησης, αυτό
το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
ασύλου.

2. Η αρχή η οποία ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει, εάν ο
υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει την αίτηση ασύλου σε άλλο
κράτος µέλος στο οποίο δεν υφίσταται η ανάγκη θεώρησης για την
είσοδο. Στην περίπτωση αυτή, το τελευταίο αυτό κράτος µέλος
είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου.

Άρθρο 12

Όταν η αίτηση ασύλου γίνεται στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερο-
λιµένα κράτους µέλους από υπήκοο τρίτης χώρας, αυτό το κράτος
µέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

Άρθρο 13

Εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το κράτος µέλος το οποίο
είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου βάσει των
κριτηρίων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, υπεύθυνο για
την εξέταση της αίτησης είναι το πρώτο κράτος µέλος στο οποίο
υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου.

Άρθρο 14

Όταν πλείονα µέλη µιας οικογένειας υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου
στο ίδιο κράτος µέλος ταυτόχρονα ή σε παραπλήσιες ηµεροµηνίες
ώστε να µπορούν να διεξαχθούν από κοινού οι διαδικασίες προσδιο-
ρισµού του υπευθύνου κράτους µέλους, και η εφαρµογή των κριτη-
ρίων του παρόντος κανονισµού µπορεί να οδηγήσει στο χωρισµό
των εν λόγω κρατών µελών, ο προσδιορισµός του υπευθύνου
κράτους µέλους πραγµατοποιείται βάσει των ακόλουθων διατάξεων:

α) υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου όλων των
µελών της οικογένειας είναι το κράτος µέλος το οποίο προσ-
διορίζεται βάσει των κριτηρίων ως υπεύθυνο για την αναδοχή
του µεγαλύτερου αριθµού των µελών της οικογένειας·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, υπεύθυνο είναι το κράτος µέλος το
οποίο προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων ως υπεύθυνο για την
εξέταση της αίτησης του πλέον ηλικιωµένου µέλους της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Άρθρο 15

1. Κάθε κράτος µέλος δύναται, ακόµη και αν δεν είναι υπεύθυνο
κατ' εφαρµογή των κριτηρίων του παρόντος κανονισµού, να επα-
νενώνει µέλη οικογένειας καθώς και άλλους εξαρτώµενους συγγε-
νείς για ανθρωπιστικούς λόγους, βάσει ιδίως οικογενειακών ή πολι-
τισµικών κριτηρίων. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω κράτος
µέλος, κατόπιν αιτήµατος άλλου κράτους µέλους, εξετάζει την
αίτηση ασύλου του ενδιαφεροµένου. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
συναινούν.
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2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ενδιαφερόµενο πρόσωπο
εξαρτάται από τη βοήθεια του άλλου λόγω εγκυµοσύνης ή πρόσφα-
του τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας ή µεγάλης
ηλικίας, τα κράτη µέλη δύνανται να τοποθετούν µαζί ή να επανενώ-
νουν τον αιτούντα άσυλο µε άλλο συγγενή που ευρίσκεται στο
έδαφος ενός εκ των κρατών µελών, υπό την προϋπόθεση ότι οι
οικογενειακοί δεσµοί υπήρχαν στη χώρα καταγωγής.

3. Στην περίπτωση που ο αιτών άσυλο είναι ασυνόδευτος ανήλι-
κος ο οποίος έχει συγγενή(-είς) σε άλλο κράτος µέλος, που µπο-
ρούν να αναλάβουν τη φροντίδα του/της, τα κράτη µέλη επιδιώ-
κουν την επανένωση του ανηλίκου µε τον/τους συγγενή(-είς) του/
της, εκτός εάν αυτό δεν είναι προς το µείζον συµφέρον του ανηλί-
κου.

4. Εάν το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα
το αποδεχθεί, η ευθύνη για την εξέταση της αίτησης ασύλου µετα-
βιβάζεται σε αυτό.

5. Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες εφαρµογής του παρόντος
άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των διαδικασιών
συνδιαλλαγής για την επίλυση των διαφορών µεταξύ κρατών µελών
σχετικά µε την ανάγκη ή τον ενδεδειγµένο τόπο επανένωσης των
ενδιαφεροµένων, ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
27 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΑ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ

Άρθρο 16

1. Το κράτος µέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
ασύλου δυνάµει του παρόντος κανονισµού υποχρεούται:

α) να αναδέχεται υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 17
έως 19, αιτούντα άσυλο ο οποίος υπέβαλε αίτηση σε άλλο
κράτος µέλος·

β) να ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης ασύλου·

γ) να αναλαµβάνει εκ νέου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 20, αιτούντα άσυλο η αίτηση του οποίου τελεί υπό
εξέταση και ο οποίος ευρίσκεται χωρίς να έχει λάβει άδεια στο
έδαφος άλλου κράτους µέλους·

δ) να αναλαµβάνει εκ νέου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 20, αιτούντα άσυλο ο οποίος ανακάλεσε την υπό εξέταση
αίτησή του και υπέβαλε αίτηση σε άλλο κράτος µέλος·

ε) να αναλαµβάνει εκ νέου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 20, υπήκοο τρίτης χώρας του οποίου την αίτηση απέρ-
ριψε το ίδιο και ο οποίος ευρίσκεται χωρίς να έχει λάβει άδεια
στο έδαφος άλλου κράτους µέλους.

2. Εάν κάποιο κράτος χορηγήσει τίτλο διαµονής στον αιτούντα
άσυλο, οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 µεταβιβά-
ζονται στο εν λόγω κράτος µέλος.

3. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 έναντι υπη-
κόου τρίτης χώρας εκλείπουν αν ο ενδιαφερόµενος εγκαταλείψει το
έδαφος των κρατών µελών για διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών,
εκτός εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος εν ισχύ τίτλου
διαµονής που έχει εκδοθεί από το υπεύθυνο κράτος µέλος.

4. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία δ)
και ε) επίσης εκλείπουν, µόλις το υπεύθυνο για την εξέταση της
αίτησης ασύλου κράτος µέλος λάβει και θέσει πραγµατικά σε εφαρ-
µογή, µετά την ανάκληση ή την απόρριψη της αίτησης ασύλου, τα
δέοντα µέτρα ώστε ο υπήκοος τρίτης χώρας να µεταβεί στη χώρα
καταγωγής του ή σε άλλη χώρα στην οποία µπορεί να µεταβεί νοµί-
µως.

Άρθρο 17

1. Εάν το κράτος µέλος στο οποίο υποβλήθηκε αίτηση ασύλου
θεωρεί ότι άλλο κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την εξέτασή της,
µπορεί να απευθύνει σε αυτό αίτηµα περί αναδοχής του αιτούντος,
το συντοµότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσµίας
τριών µηνών από την υποβολή της αίτησης ασύλου κατά την έννοια
του άρθρου 4 παράγραφος 2.

Εάν το αίτηµα περί αναδοχής του αιτούντος δεν υποβληθεί εντός
της προθεσµίας των τριών µηνών, η ευθύνη της εξέτασης της
αίτησης ασύλου εµπίπτει στο κράτος µέλος στο οποίο υποβλήθηκε
η αίτηση.

2. Το κράτος µέλος που υποβάλει το αίτηµα µπορεί να ζητήσει
επειγόντως απάντηση εφόσον η αίτηση ασύλου υποβλήθηκε ύστερα
από άρνηση εισόδου ή διαµονής, σύλληψη λόγω παράνοµης δια-
µονής ή ύστερα από επίδοση ή εκτέλεση µέτρου αποµάκρυνσης ή/
και εφόσον ο αιτών άσυλο τελεί υπό κράτηση.

Το αίτηµα προσδιορίζει τους λόγους που δικαιολογούν επείγουσα
απάντηση και την προθεσµία εντός της οποίας αναµένεται
απάντηση. Η προθεσµία αυτή είναι τουλάχιστον µια εβδοµάδα.

3. Και στις δύο περιπτώσεις, το αίτηµα αναδοχής από άλλο
κράτος µέλος γίνεται µέσω τυποποιηµένου εντύπου και συµπερι-
λαµβάνει αποδεικτικά στοιχεία ή έµµεσα αποδεικτικά στοιχεία, όπως
περιγράφονται στους δύο καταλόγους του άρθρου 18 παράγραφος
3 ή/και άλλα σηµαντικά στοιχεία από τη δήλωση του αιτούντος
άσυλο, τα οποία επιτρέπουν στις αρχές του κράτους µέλους στο
οποίο απευθύνεται το αίτηµα να επαληθεύει εάν είναι υπεύθυνο
βάσει των κριτηρίων του παρόντος κανονισµού.

Οι κανόνες για την κατάρτιση και οι διαδικασίες για τη διαβίβαση
των αιτηµάτων θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
27 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

1. Το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα προ-
βαίνει στις απαραίτητες επαληθεύσεις, και αποφαίνεται σχετικά µε
το αίτηµα περί αναδοχής του αιτούντος εντός προθεσµίας δύο
µηνών από την ηµεροµηνία της παραλαβής του αιτήµατος.

2. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας προσδιορισµού του
κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
ασύλου, η οποία θεσπίζεται στον παρόντα κανονισµό, χρησιµο-
ποιούνται αποδεικτικά στοιχεία και έµµεσες αποδείξεις.
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3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2,
καταρτίζονται δύο κατάλογοι που επανεξετάζονται περιοδικά, στους
οποίους αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία και οι έµµεσες απο-
δείξεις σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Αποδεικτικά στοιχεία:
i) Αυτό αναφέρεται στις τυπικές αποδείξεις οι οποίες θεµελιώ-

νουν ευθύνη δυνάµει του παρόντος κανονισµού, ενόσω αυτό
δεν αναιρείται από απόδειξη περί του αντιθέτου.

ii) Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην επιτροπή που προβλέπεται
στο άρθρο 27 υποδείγµατα των διαφόρων τύπων διοικητικών
εγγράφων, σύµφωνα µε την τυπολογία που καθιερώνεται
στον κατάλογο τυπικών αποδείξεων.

β) Έµµεσες αποδείξεις:
i) Αυτό αναφέρεται σε ενδείξεις, οι οποίες, αν και είναι

µαχητές, ενδέχεται να επαρκούν, σε ορισµένες περιπτώσεις,
σύµφωνα µε την αποδεικτική αξία που τους αποδίδεται.

ii) Η αποδεικτική τους αξία, σε σχέση µε την ευθύνη εξέτασης
της αίτησης ασύλου, εξετάζεται κατά περίπτωση.

4. Οι απαιτήσεις για τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να µην
υπερβαίνουν ό,τι είναι απαραίτητο για την καλή εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού.

5. Εάν δεν υπάρχουν τυπικές αποδείξεις, το κράτος µέλος προς
το οποίο απευθύνεται το αίτηµα αναγνωρίζει την ευθύνη του, εάν
οι έµµεσες αποδείξεις έχουν συνοχή, µπορούν να εξακριβωθούν και
είναι αρκούντως λεπτοµερείς για να θεµελιωθεί η ευθύνη.

6. Εάν το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα επικαλείται
λόγους επείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17
παράγραφος 2, το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το
αίτηµα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να απα-
ντήσει εντός της αιτούµενης προθεσµίας. Σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, όταν αποδεικνύεται ότι η εξέταση της αίτησης αναδοχής
αιτούντος είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη, το κράτος µέλος προς το
οποίο απευθύνεται το αίτηµα µπορεί να απαντήσει µετά την πάροδο
της ταχθείσας προθεσµίας, αλλά εν πάση περιπτώσει εντός ενός
µηνός. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος µέλος προς το οποίο
απευθύνεται το αίτηµα πρέπει να γνωστοποιεί την απόφασή του να
αναβάλει την απάντηση προς το κράτος µέλος προς το οποίο
απευθύνεται το αίτηµα εντός της αρχικώς αιτηθείσας προθεσµίας.

7. Η έλλειψη απάντησης εντός της προθεσµίας των δύο µηνών
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και του ενός µηνός που
προβλέπεται στην παράγραφο 6, ισοδυναµεί µε αποδοχή του
αιτήµατος και συνεπάγεται την υποχρέωση αναδοχής του προ-
σώπου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για κατάλληλη
διευθέτηση για την άφιξη.

Άρθρο 19

1. Όταν το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα
δέχεται την αναδοχή του αιτούντος, το κράτος µέλος στο οποίο
έχει υποβληθεί η αίτηση ασύλου κοινοποιεί στον αιτούντα την από-
φασή του να µην εξετάσει την αίτηση και την υποχρέωση µετα-
φοράς του αιτούντος προς το υπεύθυνο κράτος µέλος.

2. Η απόφαση της παραγράφου 1 πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.
Συνοδεύεται από στοιχεία σχετικά µε την προθεσµία εκτέλεσης της
µεταφοράς και περιλαµβάνει, εφόσον είναι απαραίτητο, τις πληρο-
φορίες σχετικά µε τον τόπο στον οποίο θα πρέπει να παρουσιασθεί
ο αιτών άσυλο και την ηµεροµηνία κατά την οποία θα πρέπει να το
πράξει, εφόσον µεταβαίνει στο υπεύθυνο κράτος µέλος µε δικά του
µέσα. Κατά της αποφάσεως αυτής µπορεί να ασκηθεί ένδικο µέσο ή
αναθεώρηση. Το ένδικο µέσο κατά της απόφασης αυτής ή η ανα-
θεώρησή της δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα όσον αφορά την

εκτέλεση της µεταφοράς, εκτός αν τα δικαστήρια ή τα αρµόδια
όργανα το αποφασίσουν κατά περίπτωση, εφόσον αυτό επιτρέπεται
από την εθνική νοµοθεσία.

3. Η µεταφορά του αιτούντος από το κράτος µέλος στο οποίο
υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου προς το υπεύθυνο κράτος µέλος
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο του πρώτου
κράτους µέλους ύστερα από διαβούλευση µεταξύ των ενδιαφεροµέ-
νων κρατών µελών, µόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατόν και το αργό-
τερο εντός προθεσµίας έξι µηνών από την αποδοχή του αιτήµατος
περί αναδοχής ή από την έκδοση απόφασης επί ενδίκου µέσου ή
αναθεώρησης εφόσον έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα.

Εάν είναι απαραίτητο, ο αιτών άσυλο εφοδιάζεται από το κράτος
µέλος που υπέβαλε το αίτηµα µε άδεια ελεύθερης διέλευσης
σύµφωνα προς το υπόδειγµα που εγκρίθηκε βάσει της διαδικασίας
του άρθρου 27 παράγραφος 2.

Το υπεύθυνο κράτος µέλος ενηµερώνει το κράτος µέλος που
υπέβαλε το αίτηµα, ανάλογα µε την περίπτωση, για την ασφαλή
άφιξη του αιτούντος άσυλο ή για τη µη εµφάνισή του εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας.

4. Εάν η µεταφορά δεν πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας
των έξι µηνών, η ευθύνη εµπίπτει στο κράτος µέλος στο οποίο
υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρα-
τείνεται σε ένα έτος κατ' ανώτατο όριο, εάν η µεταφορά δεν
κατέστη δυνατόν να πραγµατοποιηθεί λόγω κράτησης του αιτού-
ντος άσυλο ή σε 18 µήνες κατ' ανώτατο όριο αν ο αιτών φυγο-
δικεί.

5. Συµπληρωµατικοί κανόνες σχετικά µε την εκτέλεση των µετα-
φορών µπορούν να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 27 παράγραφος 2.

Άρθρο 20

1. Η εκ νέου ανάληψη αιτούντος άσυλο σύµφωνα µε το άρθρο
4 παράγραφος 5 και το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ)
και ε) πραγµατοποιείται, ως εξής:

α) το αίτηµα περί της εκ νέου ανάληψης του αιτούντος πρέπει να
περιλαµβάνει στοιχεία που να επιτρέπουν στο κράτος µέλος
προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα να επαληθεύει το κατά
πόσον είναι υπεύθυνο·

β) το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα της εκ
νέου ανάληψης του αιτούντος είναι υποχρεωµένο να προβαίνει
στις απαραίτητες επαληθεύσεις και να απαντά στο αίτηµα που
του υποβλήθηκε το ταχύτερο δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει,
εντός προθεσµίας µικρότερης του ενός µηνός από την ηµε-
ροµηνία παραλαβής του. Όταν το αίτηµα βασίζεται σε στοιχεία
λαµβανόµενα από το σύστηµα Eurodac, η προθεσµία αυτή µειώ-
νεται σε δύο εβδοµάδες·

γ) εάν το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα δεν
γνωστοποιήσει την απόφασή του εντός της προθεσµίας του ενός
µηνός ή των δύο εβδοµάδων που αναφέρεται στο στοιχείο β),
θεωρείται ότι συµφώνησε να αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα
άσυλο·

δ) το κράτος µέλος το οποίο συµφωνεί µε την εκ νέου ανάληψη
του αιτούντος άσυλο, είναι υποχρεωµένο να αναλαµβάνει εκ
νέου το άτοµο αυτό στο έδαφός του. Η µεταφορά εκτελείται
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο του αιτούντος κράτους µέλους,
ύστερα από διαβούλευση µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών
µελών, µόλις αυτό καταστεί πρακτικά δυνατό και το αργότερο
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την αποδοχή του αιτήµατος
της αναδοχής ή από την έκδοση απόφασης επί ενδίκου µέσου ή
αναθεώρησης, εφόσον έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα·
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ε) το κράτος µέλος που υπέβαλε το αίτηµα κοινοποιεί στον
αιτούντα άσυλο την απόφαση σχετικά µε την εκ νέου ανάληψή
του από το υπεύθυνο κράτος µέλος. Αυτή η απόφαση πρέπει να
είναι αιτιολογηµένη. Συνοδεύεται από στοιχεία για την προθε-
σµία εκτέλεσης της µεταφοράς και περιλαµβάνει, εφόσον είναι
απαραίτητο, τις πληροφορίες που αφορούν τον τόπο στον οποίο
θα πρέπει να παρουσιασθεί ο αιτών άσυλο και την ηµεροµηνία
κατά την οποία θα πρέπει να το πράξει, εφόσον µεταβαίνει στο
υπεύθυνο κράτος µέλος µε δικά του µέσα. Κατά της αποφάσεως
αυτής µπορεί να ασκηθεί ένδικο µέσο ή αναθεώρηση. Το ένδικο
µέσο κατά της αποφάσεως αυτής ή αναθεώρησή της δεν έχουν
ανασταλτικό αποτέλεσµα ως προς την εκτέλεση της µεταφοράς,
εκτός αν τα δικαστήρια ή τα αρµόδια όργανα το αποφασίσουν
κατά περίπτωση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την εθνική νοµο-
θεσία.

Εάν είναι απαραίτητο, ο αιτών άσυλο εφοδιάζεται από το κράτος
µέλος που υπέβαλε το αίτηµα µε άδεια ελεύθερης διέλευσης
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εγκρίνεται βάσει της διαδικασίας
του άρθρου 27 παράγραφος 2.

Το υπεύθυνο κράτος µέλος ενηµερώνει το κράτος µέλος που
υπέβαλε το αίτηµα, ανάλογα µε την περίπτωση, για την ασφαλή
άφιξη του αιτούντος άσυλο ή για τη µη εµφάνισή του εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας.

2. Εάν η µεταφορά δεν πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας
των έξι µηνών, η ευθύνη εξέτασης της αίτησης ασύλου εµπίπτει στο
κράτος µέλος που υπέβαλε το αίτηµα. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παρατείνεται σε ένα έτος κατ' ανώτατο όριο, εάν η µεταφορά ή η
εξέταση της αίτησης δεν κατέστη δυνατόν να πραγµατοποιηθεί
λόγω κράτησης του αιτούντος άσυλο ή σε 18 µήνες κατ' ανώτατο
όριο αν ο αιτών φυγοδικεί.

3. Οι κανόνες που αφορούν τα αποδεικτικά στοιχεία και την
ερµηνεία αυτών, καθώς και την κατάρτιση και τις διαδικασίες διαβί-
βασης αιτηµάτων, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 27 παράγραφος 2.

4. Συµπληρωµατικοί κανόνες σχετικά µε την εκτέλεση των µετα-
φορών µπορούν να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 27 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 21

1. Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος το ζητήσει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για τον
αιτούντα άσυλο τα οποία είναι προσήκοντα, συναφή και δεν υπερ-
βαίνουν το αναγκαίο µέτρο προκειµένου:

α) να προσδιορισθεί το κράτος µέλος που είναι υπεύθυνο για την
εξέταση της αίτησης ασύλου·

β) να εξετασθεί η αίτηση ασύλου·

γ) να εκτελεσθούν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
παρόντα κανονισµό.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπο-
ρούν να καλύπτουν µόνο:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και, ενδεχοµένως, των
µελών της οικογενείας του (όνοµα, επώνυµο —ενδεχοµένως,
προηγούµενο όνοµα—, υποκοριστικά ή ψευδώνυµα, ιθαγένεια
—σηµερινή ή προηγούµενη—, ηµεροµηνία και τόπο γεννή-
σεως)·

β) τα έγγραφα ταυτότητας, ταξιδιωτικά έγγραφα (στοιχεία, διάρ-
κεια ισχύος, ηµεροµηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή, τόπος
έκδοσης κ.λπ.)·

γ) τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισµό της ταυ-
τότητας του αιτούντος, συµπεριλαµβανοµένων των δακτυλικών
αποτυπωµάτων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2725/2000·

δ) τους τόπους διαµονής και τα δροµολόγια των ταξιδιών·

ε) τους τίτλους διαµονής ή τις θεωρήσεις που έχουν εκδοθεί από
ένα κράτος µέλος·

στ) τον τόπο στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση·

ζ) την ηµεροµηνία κατάθεσης, ενδεχοµένως, προηγούµενης
αίτησης ασύλου, την ηµεροµηνία κατάθεσης της παρούσας
αίτησης, το στάδιο της διαδικασίας και το περιεχόµενο της
τυχόν ληφθείσας απόφασης.

3. Εξάλλου, και στο µέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την
εξέταση της αίτησης ασύλου, το υπεύθυνο κράτος µέλος µπορεί να
ζητήσει από άλλο κράτος µέλος να του γνωστοποιήσει τους λόγους
που επικαλείται ο αιτών άσυλο προς υποστήριξη της αίτησής του
και τους λόγους της απόφασης που τυχόν έχει ληφθεί σχετικά µε
αυτόν. Το κράτος µέλος µπορεί να αρνηθεί να απαντήσει στο
αίτηµα που του υποβάλλεται, αν η γνωστοποίηση αυτών των
πληροφοριών µπορεί να θίξει τα ουσιώδη συµφέροντα του κράτους
µέλους ή την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθε-
ριών του ενδιαφερόµενου ή άλλου προσώπου. Σε κάθε περίπτωση,
η γνωστοποίηση των ζητουµένων πληροφοριών εξαρτάται από τη
γραπτή συναίνεση του αιτούντος άσυλο.

4. Κάθε αίτηση πληροφοριών είναι αιτιολογηµένη και, όταν έχει
ως στόχο να επαληθεύσει την ύπαρξη κριτηρίου ικανού να θεµελιώ-
σει την ευθύνη του ερωτώµενου κράτους µέλους, προσδιορίζει σε
ποιο αποδεικτικό στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών
αξιόπιστων πηγών σχετικά µε τα µέσα και τους τρόπους µε τους
οποίους ο αιτών άσυλο εισήλθε στα εδάφη των κρατών µελών, ή σε
ποιο συγκεκριµένο και επαληθεύσιµο στοιχείο των δηλώσεων του
αιτούντος βασίζεται. Εξυπακούεται ότι αυτές καθεαυτές οι σχετικές
πληροφορίες των αξιόπιστων πηγών δεν επαρκούν για να καθο-
ρισθεί η ευθύνη και η αρµοδιότητα του κράτους µέλους βάσει του
παρόντος κανονισµού, αλλά µπορεί να συµβάλει στην αξιολόγηση
άλλων ενδείξεων σχετικών µε τον αιτούντα ατοµικά άσυλο.

5. Το ερωτώµενο κράτος µέλος είναι υποχρεωµένο να απαντήσει
εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων.

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών διενεργείται κατόπιν αιτήµατος
ενός κράτους µέλους και µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο µεταξύ
αρχών ο διορισµός των οποίων από κάθε κράτος µέλος έχει ανακοι-
νωθεί στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη
µέλη.

7. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µπορούν να χρησιµο-
ποιούνται µόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρά-
γραφο 1. Σε κάθε κράτος µέλος, αυτές οι πληροφορίες µπορούν,
ανάλογα µε το χαρακτήρα τους και την αρµοδιότητα της αποδέκ-
τριας αρχής, να γνωστοποιούνται µόνο στις διοικητικές και δικα-
στικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε:

α) τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση της αίτησης ασύλου·

β) την εξέταση της αίτησης ασύλου·

γ) την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τον
παρόντα κανονισµό.
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8. Το κράτος µέλος που διαβιβάζει τις πληροφορίες µεριµνά για
την ακρίβειά τους και την ενηµέρωσή τους. Εάν προκύψει ότι αυτό
το κράτος µέλος διαβίβασε ανακριβή δεδοµένα ή δεδοµένα που δεν
έπρεπε να διαβιβασθούν, τα κράτη µέλη προς τα οποία απευθύνο-
νται αυτά τα δεδοµένα ενηµερώνονται αµέσως. Οφείλουν να τα
διορθώνουν ή να µεριµνούν για τη διαγραφή τους.

9. Ο αιτών άσυλο έχει το δικαίωµα να ενηµερώνεται, κατόπιν
αιτήµατός του, για τυχόν δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξερ-
γασία και τον αφορούν.

Εάν διαπιστώσει ότι αυτές οι πληροφορίες υπεβλήθησαν σε επεξερ-
γασία κατά παραβίαση του παρόντος κανονισµού ή της οδηγίας
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1), ιδίως παρά τον
ελλιπή ή ανακριβή χαρακτήρα τους, έχει το δικαίωµα να ζητάει τη
διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωµά τους.

Η αρχή που πραγµατοποιεί τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλεί-
δωµα των δεδοµένων ενηµερώνει σχετικά, ανάλογα µε την περί-
πτωση, το κράτος µέλος που εξέδωσε ή παρέλαβε τις εν λόγω
πληροφορίες.

10. Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος τηρεί µνεία της διαβί-
βασης και της παραλαβής των πληροφοριών που ανταλλάσσονται,
στον ατοµικό φάκελο του ενδιαφεροµένου προσώπου ή/και σε
µητρώο.

11. Τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται διατηρούνται για διά-
στηµα που δεν υπερβαίνει εκείνο που είναι αναγκαίο για τους σκο-
πούς για τους οποίους αντηλλάγησαν.

12. Εάν τα δεδοµένα δεν υποβληθούν σε αυτόµατη επεξεργασία
ή δεν περιέχονται ή δεν πρόκειται να καταχωρισθούν σε αρχείο,
κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για
να εξασφαλίσει την τήρηση του παρόντος άρθρου µε αποτελεσµα-
τικά µέτρα ελέγχου.

Άρθρο 22

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές που
είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των υποχρεώσεων οι οποίες απορ-
ρέουν από τον παρόντα κανονισµό και µεριµνούν ώστε οι αρχές
αυτές να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να φέρουν σε
πέρας τα καθήκοντα τους, και, ιδίως, για να ανταποκρίνονται, εντός
των προβλεποµένων προθεσµιών σε αιτήµατα πληροφοριών καθώς
και σε αιτήµατα αναδοχής και εκ νέου ανάληψης των αιτούντων
άσυλο.

2. Οι κανόνες σχετικά µε τη δηµιουργία ασφαλών διαύλων
ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, προκειµένου να διαβιβάζονται τα αιτήµατα και να
εξασφαλίζεται ότι οι αποστολές λαµβάνουν αυτοµάτως ηλεκτρονική
απόδειξη παραλαβής, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 27 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν, διµερώς, διοικητικούς
διακανονισµούς σχετικά µε τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να διευκολύνεται η εφαρ-
µογή του και να αυξάνεται η αποτελεσµατικότητά του. Αυτοί οι
διακανονισµοί µπορούν να αφορούν:

α) ανταλλαγές υπαλλήλων συνδέσµων·

β) απλούστευση των διαδικασιών και µείωση των προθεσµιών διαβί-
βασης και εξέτασης των αιτηµάτων αναδοχής ή εκ νέου
ανάληψης αιτούντων άσυλο.

2. Οι διακανονισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γνω-
στοποιούνται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι διακα-
νονισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν αντι-
βαίνουν προς τον παρόντα κανονισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

1. Ο παρών κανονισµός αντικαθιστά τη σύµβαση περί καθορι-
σµού του υπεύθυνου κράτους για την εξέταση αίτησης παροχής
ασύλου υποβαλλόµενης σε ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η οποία υπεγράφη στο ∆ουβλίνο στις 15 Ιουνίου
1990 (σύµβαση του ∆ουβλίνου).

2. Εντούτοις, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια του συ-
στήµατος προσδιορισµού του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο
για την εξέταση αίτησης ασύλου, όταν η εν λόγω αίτηση έχει
υποβληθεί µετά την ηµεροµηνία του άρθρου 29 δεύτερο εδάφιο,
τα γεγονότα που µπορούν να θεµελιώσουν την ευθύνη ενός
κράτους µέλους δυνάµει του παρόντος κανονισµού λαµβάνονται
υπόψη ακόµη και αν είναι προγενέστερα αυτής της ηµεροµηνίας,
εξαιρουµένων των γεγονότων που αναφέρονται στο άρθρο 10
παράγραφος 2.

3. Όταν ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 παραπέµπει στη
σύµβαση του ∆ουβλίνου, νοείται ως παραποµπή στον παρόντα
κανονισµό.

Άρθρο 25

1. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
υπολογίζονται ως εξής:

α) Εάν µια προθεσµία προσδιορίζεται σε ηµέρες, εβδοµάδες ή µήνες
πρέπει να υπολογίζεται από τη στιγµή κατά την οποία επέρχεται
ένα γεγονός ή διενεργείται µια πράξη, η δε ηµέρα κατά την
οποία επέρχεται το γεγονός ή διενεργείται η πράξη δεν υπολογί-
ζεται στην εν λόγω προθεσµία.

β) Εάν µια προθεσµία προσδιορίζεται σε εβδοµάδες ή µήνες λήγει
µε την παρέλευση της ηµέρας της τελευταίας εβδοµάδας ή
µήνα, η οποία είναι η ίδια ηµέρα της εβδοµάδας ή η ίδια ηµε-
ροµηνία µε την ηµέρα κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός ή
διενεργήθηκε η πράξη που αποτελεί την αφετηρία της προθε-
σµίας. Όταν, σε προθεσµία προσδιοριζόµενη σε µήνες, δεν υπάρ-
χει, στον τελευταίο µήνα, ηµεροµηνία αντίστοιχη της ηµεροµη-
νίας λήξης της προθεσµίας, η προθεσµία λήγει µε την παρέ-
λευση της τελευταίας ηµέρας του µήνα αυτού.

γ) Στις προθεσµίες συνυπολογίζονται τα Σάββατα, οι Κυριακές και
οι επίσηµες εορτές των οικείων κρατών µελών.

2. Οι αιτήσεις και οι απαντήσεις αποστέλλονται κατά τρόπον
ώστε να υπάρχει απόδειξη παραλαβής.
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Άρθρο 26

Όσον αφορά τη Γαλλική ∆ηµοκρατία, ο παρών κανονισµός εφαρµό-
ζεται µόνο στο ευρωπαϊκό έδαφός της.

Άρθρο 27

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 28

Τρία έτη το αργότερο µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 29 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού και προτείνει, ενδεχοµένως, τις απαραίτη-

τες τροποποιήσεις. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε
χρήσιµη πληροφορία για την προετοιµασία αυτής της έκθεσης έξι
µήνες το αργότερο πριν λήξει η εν λόγω προθεσµία.

Η Επιτροπή, αφού υποβάλει την εν λόγω έκθεση, υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση για την εφαρ-
µογή του παρόντος κανονισµού και, ταυτόχρονα, εκθέσεις για την
εφαρµογή του συστήµατος Eurodac, όπως προβλέπεται από το
άρθρο 24 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000.

Άρθρο 29

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Ισχύει για τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται από την πρώτη
ηµέρα του έκτου µήνα µετά την έναρξη ισχύος του και, από την
ηµεροµηνία αυτή, θα ισχύει για κάθε αίτηση αναδοχής ή εκ νέου
ανάληψης αιτούντων άσυλο, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας κατά
την οποία έγινε η αίτηση. Ο προσδιορισµός του υπεύθυνου
κράτους µέλους για την εξέταση αίτησης ασύλου η οποία υποβάλ-
λεται πριν από αυτή την ηµεροµηνία, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τα κριτήρια της σύµβασης του ∆ουβλίνου.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2003.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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