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Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ . 34/97, της 22ας Ιουλίου 1997 , που καθορίστηκε από το
Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου , για τροποποίηση της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για
ειδική διατροφή

1

Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ . 35/97, της 24ης Ιουλίου 1997, που καθορίστηκε απο το
Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου , για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού
επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε o επαγγελ
ματικός τίτλος

6
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I
(Ανακοινώσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ( ΕΚ) αριθ. 34/97

η οποία καθορίσθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 1997

για την έκδοση της οδηγίας 97/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της . . ., για τροποποίηση της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή
(97/C 297/01 )

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη,
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
ιδίως το άρθρο 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
1 αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 189 B της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 4 της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ (4) προβλέπει τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων, μέσω ειδικών οδηγιών, για τις
ομάδες τροφίμων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I
της παρούσας οδηγίας-

ότι, μέχρι στιγμής, έχουν θεσπισθεί ειδικές οδηγίες σχετικά
με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα
(') ΕΕ C 108 της 16. 4. 1994, σ. 17 και ΕΕ C 35 της 8. 2. 1996.
σ . 17 .

(2) ΕΕ C 388 της 31 . 12. 1994, σ. 1 .
(-1) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , της 11ης Οκτωβρίου
1995 (ΕΕ C 287 της 30. 10. 1995, σ. 108), κοινή θέση του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1997 και απόφαση του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου της . . . (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ L 186 της 30. 6. 1989, σ. 27- οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 96/84/ΕΚ ( ΕΕ L 48 της 19. 2. 1997,
σ. 20).

δεύτερης βρεφικής ηλικίας (5), για τις μεταποιημένες τροφές
με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη
και μικρά παιδιά (6) και για τα τρόφιμα που προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για
απώλεια βάρους (7) ότι υπάρχουν λόγοι δημόσιας υγείας
για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, για τα διαιτητικά τρόφιμα ειδι
κών ιατρικών χρήσεων και τα τρόφιμα που προορίζονται
για την αντιμετώπιση της καταβολής έντονης μυϊκής προ
σπάθειας, ιδίοις για αθλητές, που προβλέπει το παράρτη
μα I της εν λόγω οδηγίας
ότι, στην περίπτωση των ομάδων τροφίμων με μικρή
περιεκτικότητα σε νάτριο, συμπεριλαμβανομένων και των
διαιτητικών υποκαταστάτων του άλατος με μικρή περιεκτι
κότητα σε νάτριο ή χωρίς νάτριο, και των τροφίμων χωρίς
γλουτένη , τα προϊόντα αυτά μπορούν να διατίθενται
καταλλήλως στο εμπόριο και να υφίστανται αποτελεσματι
κή επίσημη παρακολούθηση βάσει των γενικών διατάξεων
της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, εφόσον καθορισθούν οι προϋπο
θέσεις για τη χρήση ορισμένων όρων που δηλώνουν τις
ιδιαίτερες θρεπτικές ιδιότητες των προϊόντων
(5 ) Οδηγία 91 /321 /ΕΟΚ της Επιτροπής, της 14ης Μάιου 1991 ,
σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευά
σματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας ( ΕΕ L 175 της 4. 7. 1991 ,
σ. 35 ) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/4/ΕΚ (ΕΕ L 49
της 28. 2 . 1996, σ. 12 ).

(6) Οδηγία 96/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 1996,
για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις
παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ( ΕΕ L 49 της
28. 2 . 1996. σ. 17 ).
(7) Οδηγία 96/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 1996,
για τα τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε
δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους (ΕΕ L 55 της
6 . 3 . 1996, σ. 22 ).
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ότι η διαγραφή των κατηγοριών αυτών απο το παραρτη
μα I της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ συμβαδίζει με τις προσπάθει
ες αποφυγής υπερβολικά λεπτομερών νομοθετικών διατά
ξεων

ότι δεν είναι σαφές κατά πόσον υπάρχει κατάλληλη βάση
για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με την ομάδα
που αναφέρεται στο σημείο 9 του παραρτήματος I της
οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, δηλαδή την ομάδα τροφίμων που
προορίζονται για άτομα που πάσχουν από διαταραχές του
μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί)·
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2. Το άρθρο 9 σημείο 5 αντικαθίσταται απο το εξής
κείμενο :
«5 . . . . το αργότερο (*), και εν συνεχεία ανά τριετία, η
Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου .»

3. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ότι, συνεπώς, πρέπει να ζητηθεί, μεταξύ άλλων, η γνώμη
της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων προτού ληφθεί
οριστική απόφαση για το ζήτημα αυτό-

— Ομάδες τροφίμων ειδικής διατροφής για τις οποίες
θα θεσπισθούν ειδικές διατάξεις μέσω ειδικών οδη
γιών ('):

ότι παραμένει δυνατή η εναρμόνιση, σε κοινοτικό επίπεδο,
των κανόνων για άλλες ομάδες τροφίμων προοριζομένων
για ειδική διατροφή, προς το συμφέρον της προστασίας
των καταναλωτών και της ελεύθερης κυκλοφορίας των
τροφίμων αυτών,

1 . Παρασκευάσματα για βρέφη και
σκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

παρα

2. Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά
και παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παι
διά .

3 . Τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν
σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια
βάρους.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

4. Διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων.
5 . Τρόφιμα που προορίζονται για την αντιμετώπιση
της καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, ιδί

Αρθρο 1

H οδηγία 89/398/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

ως για αθλητές.

1 . Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:

— Ομάδες τροφίμων για ειδική διατροφή, για τις οποί
ες θα καταρτισθούν ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο
ειδικής οδηγίας, βάσει των αποτελεσμάτων της δια

«Άρθρο 4α

δικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 4β ( 1 ):

Οι κανόνες σχετικά με τη χρησιμοποίηση ορων οι
οποίοι αφορούν

6. Τρόφιμα για άτομα που πάσχουν από διαταρα
χές του μεταβολισμού των σακχάρων (διαβή

— τη μειωμένη ή μηδενική περιεκτικότητα σε νάτριο ή
αλάτι (χλωριούχο νάτριο, επιτραπέζιο αλάτι),

της ·

(') Εννοείται οτι η οδηγία δεν ισχύει για τα προϊόντα
που ήδη κυκλοφορούν στο εμπόριο κατά την έκδο

— τη μηδενική περιεκτικότητα σε γλουτένη,

σή της.»

και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την
περιγραφή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρ
θρο 1 , θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 13.
Άρθρο 4β

. . . το αργότερο (*), η Επιτροπή , αφού συμβουλευθεί
την επιστημονική επιτροπή τροφίμων, υποβάλλει έκθε
ση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
όσον αφορά τη σκοπιμότητα της θέσπισης ειδικών δια
τάξεων για τροφές προοριζόμενες για τους πάσχοντες
από διαταραχές του μεταβολισμού σακχάρων (διαβητι
κοί).

Βάσει των συμπερασμάτων της εν λόγω έκθεσης, η
Επιτροπή είτε προβαίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 13 , στην προετοιμασία των εν λόγω ειδικών
διατάξεων, είτε υποβάλλει σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 100 A της συνθήκης, κατάλληλες προτάσεις
για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.»
(*) Τρία έτη από τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αρθρο 2

Τα κράτη μελη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για
να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότε
ρο ...(**) και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετι
κά .

Τα οικεία μέτρα εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε :
— να επιτρέπεται το εμπόριο των προϊόντων που είναι
σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία . . .(**),
— να απαγορεύεται το εμπόριο των προϊόντων που δεν
είναι σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία . . .(***).
(*) Τρία ετη από τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(**) Δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(***) 18 μήνες μετά τη δημοσίευση της οδηγίας στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Τα μέτρα αυτά, όταν λαμβάνονται απο τα κράτη μέλη ,
περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύο
νται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημο
σίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της παραπομπής αυτής ορί
ζονται από τα κράτη μέλη .
Άρθρο 3

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευ
σής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων.
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Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, . . .
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
O Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 . Στις 6 Απριλίου 1994 ('), η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας που βασίζεται στο
άρθρο 100 A της συνθήκης ΕΚ, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή .
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσαν τη
γνώμη τους στις 11 Οκτωβρίου 1995 (2) και 6 Ιουλίου 1994 (3), αντίστοιχα.
3. Στις 29 Ιανουαρίου 1996 (4), η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο την τροποποιημένη
πρότασή της.
4. Στις 22 Ιουνίου 1997 , το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύμφωνα με το
άρθρο 189 B της συνθήκης.

II . ΣΤΟΧΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προεδρίας ύστερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Εδιμβούργου , της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με την απλούστευση ορισμένων
οδηγιών που θεωρούνται υπερβολικά λεπτομερείς, καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε μετά
τη θέσπιση της οδηγίας, η Επιτροπή , στην τροποποιημένη πρότασή της, πρότεινε ουσιαστικά
να περιοριστεί σε πέντε ο αριθμός των κατηγοριών για τις οποίες πρέπει να εκδοθούν ειδικές
οδηγίες όσον αφορά τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή· προβλέπει επίσης τις
προϋποθέσεις για τη χρήση όρων που δηλώνουν τις ιδιαίτερες θρεπτικές ιδιότητες.

III

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1 . Το Συμβούλιο εξετάζει την πρόταση αυτή εδώ και τρία χρόνια και, σε γενικό επίπεδο, το
κείμενο έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις στη διάρκεια των εργασιών.

Το Συμβούλιο, παρεκκλίνοντας από τη θέση της Επιτροπής, κατέληξε στην κοινή του
θέση , λαμβάνοντας υπόψη σε πολλά σημεία τις προτάσεις και ανησυχίες που διατυπώθη
καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 4 (νέα αιτιολογική παρά
γραφος), η οποία ορίζει ότι o στόχος της εναρμόνισης των εθνικών διατάξεων είναι,
αφενός, η προστασία του καταναλωτή, αφετέρου δε, o σεβασμός της ελεύθερης κυκλοφο
ρίας (η τροπολογία αυτή έχει γίνει δεκτή επίσης από την Επιτροπή).
3 . Όσον αφορά τις τροπολογίες 15 και 16 (παράρτημα I), το Συμβούλιο περιέλαβε μόνο
τέσσερεις κατηγορίες τροφίμων, και συγκεκριμένα:
— παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας,
— τρόφιμα με βάση σιτηρά και βρεφικές τροφές,
— τρόφιμα που προορίζονται για τον έλεγχο του βάρους,
— διαιτητικά τρόφιμα ιατρικής χρήσης.
(')
O
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C
C
C
C

108 της 16. 4. 1994, σ. 17.
287 της 30. 10. 1995, σ. 104.
388 της 31 . 12. 1994, σ. 1 .
35 της 8.2. 1996, σ. 17.
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4. Συνεπώς, το Συμβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 18 (την οποία δεχτηκε εν μέρει
η Επιτροπή ) και την τροπολογία χωρίς αριθμό (την οποία δεν δέχτηκε η Επιτροπή)
σχετικά με τις δύο εξής κατηγορίες τροφίμων:

— τρόφιμα για άτομα που πάσχουν από διαταραχές του μεταβολισμού των σακχάρων
(διαβητικούς),
— τρόφιμα χωρίς γλουτένη .
Όσον αφορά την κατηγορία των τροφίμων που προορίζονται για διαβητικούς (την οποία
δέχτηκε η Επιτροπή), το Συμβούλιο έλαβε σε σημαντικό βαθμό υπόψη την ανησυχία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και στο Συμβούλιο και αφού διαβουλευθεί με την επιστημονική επιτροπή για την
ανθρώπινη διατροφή, έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα να προβλεφθούν ειδικές διατά
ξεις για τα τρόφιμα που προορίζονται για τους διαβητικούς.

Υπό το φως των συμπερασμάτων της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή θα μπορούσε είτε να
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την κατάργηση αυτής της
κατηγορίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα, είτε να εκδόσει μια ειδική οδηγία
σύμφωνα με ρυθμιστική διαδικασία.
Όσον αφορά την κατηγορία των τροφίμων χωρίς γλουτένη , το Συμβούλιο, λαμβάνοντας
υπόψη το στόχο της απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας, δεν περιέλαβε την κατηγο
ρία αυτή (το μέρος αυτό δεν έγινε δεκτό από την Επιτροπή). Ωστόσο, το Συμβούλιο έλαβε
υπόψη ένα μέρος των επιθυμιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , προβλέποντας ειδικές
διατάξεις για την επισήμανση (άρθρο 4α) των τροφίμων που δεν περιέχουν γλουτένη και
των τροφίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο (τροπολογία 17 , έγινε καταρχήν δεκτή
από την Επιτροπή και εν μέρει δεκτή, καταρχήν, από το Συμβούλιο).

5. Ωστόσο, το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των καταναλωτών, πρόσθεσε
μια κατηγορία σχετικά με τα τρόφιμα προσαρμοσμένα στην καταβολή μυϊκής προσπάθει
ας, ιδίως για τους αθλητές.
6. Το Συμβούλιο δέχθηκε, καταρχήν, το περιεχόμενο των τροπολογιών σχετικά με τα
τρόφιμα που προορίζονται για τα παιδιά μικρής ηλικίας και δεν εισάγουν βλαβερές
ουσίες (τροπολογίες 9, 10 και 15/16 εν μέρει). Δεδομένου ότι τα κατάλοιπα των παρασι
τοκτόνων καθορίζονται ήδη σε ειδικές διατάξεις, το Συμβούλιο δεν θεώρησε σκόπιμο να
ενταχθούν οι αναφορές αυτές σ' αυτή την οδηγία (οι τροπολογίες αυτές δεν έγιναν δεκτές
από την Επιτροπή).
7. Το Συμβούλιο, παρόλο που δέχτηκε, καταρχήν, την τροπολογία που αναφέρεται στο
«modus vivendi» για τα μέτρα εφαρμογής πράξεων που εκδίδονται με τη διαδικασία του
άρθρου 189 B της συνθήκης (τροπολογία 1 ), έκρινε περιττό να ενσωματώσει αυτή την
τροπολογία στο κείμενο (η Επιτροπή δέχτηκε αυτή την τροπολογία).

8. Όσον αφορά το νέο άρθρο 4, το οποίο προβλέπει ότι νέες κατηγορίες τροφίμων που
προορίζονται για ειδική διατροφή μπορούν να προστεθούν στο παράρτημα I (τροπολο
γία 5), το Συμβούλιο θεωρεί αυτή την τροπολογία ακατάλληλη, γιατί η Επιτροπή έχει ήδη
αυτή τη δυνατότητα. Σημειωτέον εξάλλου ότι η προσθήκη νέων κατηγοριών δεν θα
συμβάδιζε με την πρόθεση που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να απλοποιηθεί η
νομοθεσία σ' αυτό τον τομέα (η Επιτροπή δεν δέχθηκε αυτή την τροπολογία).
9. Όσον αφορά την προσθήκη νέου παραρτήματος Ια σχετικά με τις επιτρεπόμενες ενδείξεις
(τροπολογία 6), το Συμβούλιο θεωρεί ότι μια τέτοια διάταξη πρέπει, ενδεχομένως, να
ενσωματωθεί σε πιο κατάλληλη νομοθεσία (η τροπολογία δεν έγινε δεκτή από την
Επιτροπή).
10. Συνολικά, αφού περιέλαβε πολλές τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έλαβε
υπόψη άλλες ανησυχίες του , το Συμβούλιο θεωρεί ότι κατέληξε σε ισόρροπη λύση .
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) Αριθ. 35/97

η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου 1997
για την έκδοση της οδηγίας 97/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο
εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε o επαγγελματικός τίτλος
( 97/C 297/02 )
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

λογω οδηγία στοχο εχει την πλήρη επαγγελματική
ένταξη του δικηγόρου στο κράτος μέλος υποδοχής
και δεν αποβλέπει ούτε στο να τροποποιήσει τους
επαγγελματικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο
κράτος αυτό ούτε να απαλλάξει τον δικηγόρο από
την εφαρμογή τους·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως τα άρθρα 49 και 57 παράγραφος 1 και παράγρα
φος 2 πρώτο και τρίτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 189 B της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

( 1 ) ότι, δυνάμει του άρθρου 7 A της συνθήκης, η εσωτε
ρική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά
σύνορα και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο γ)
της συνθήκης, η εξάλειψη, μεταξύ των κρατών μελών,
τ<χ>ν εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προ
σώπων και των υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους
στόχους της Κοινότητας· ότι για τους υπηκόους των
κρατών μελών συνεπάγεται ειδικότερα τη δυνατότη
τα άσκησης ανεξάρτητης ή έμμισθης επαγγελματικής
δραστηριότητας σε κράτος μέλος διαφορετικό από
εκείνο όπου έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά τους
προσόντα·
(2) ότι ένας δικηγόρος με πλήρως αναγνωρισμένη αυτή
την ιδιότητά του σε ένα κράτος μέλος δικαιούται
εφεξής να ζητά την αναγνώριση του διπλώματος του
προκειμένου να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος
για να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου υπό τον
επαγγελματικό τίτλο αυτού του κράτους μέλους,
σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου ,
της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό
σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαί
δευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (4)· ότι η εν
(') ΕΕ C 128 της 24. 5 . 1995, σ. 6 και ΕΕ C 355 της 25 . 11 . 1996,
σ . 19 .

(-) ΕΕ C 256 της 2 . 10 . 1995 . σ. 14 .
( ; ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , της 19ης Ιουνίου 1996
( ΕΕ C 198 της 8. 7. 1996, σ. 85 ). Κοινή θέση του Συμβουλίου
της 24ης Ιουλίου 1997 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου της . . . ( δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημε
ρίδα ).
(4) ΕΕ L 19 της 24. 1 . 1989, σ. 16.

(3 ) ότι ναι μεν ορισμένοι δικηγόροι μπορούν να εντα
χθούν ταχέως στο επάγγελμα στο κράτος μέλος υπο
δοχής, ιδίως επιτυγχάνοντας στη δοκιμασία επάρ
κειας όπως προβλέπεται από την οδηγία 89/48/ΕΟΚ,
άλλοι όμως δικηγόροι με πλήρως αναγνωρισμένη
ιδιότητα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν μετά από
ορισμένο χρονικό διάστημα επαγγελματικής άσκησης
στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τον επαγγελματικό
τίτλο καταγωγής ή να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής-

(4) ότι το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να επιτρέπει
στον δικηγόρο να ενταχθεί στο επάγγελμα στο κρά
τος μέλος υποδοχής, αφού εξακριβωθεί ότι έχει επαγ
γελματική πείρα στο εν λόγο) κράτος μέλος·
(5 ) ότι για το θέμα αυτό δικαιολογείται δράση σε κοινο
τικό επίπεδο, όχι μόνο επειδή σε σχέση με το γενικό
σύστημα αναγνώρισης προσφέρει στους δικηγόρους
μια ευκολότερη λύση που τους επιτρέπει την ένταξη
στο επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής αλλά και
επειδή , παρέχοντας στους δικηγόρους τη δυνατότητα
να ασκούν σε μόνιμη βάση το επάγγελμα στο κράτος
μέλος υποδοχής υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο
καταγιογής, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρη
στών του δικαίου οι οποίοι, λόγου του συνεχώς αυξα
νόμενου αριθμού των υποθέσεων που απορρέουν
κυρίως από την εσωτερική αγορά, αναζητούν νομικές
συμβουλές κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές στις
οποίες συχνά εμπλέκονται το διεθνές, το κοινοτικό
και τα εθνικά δίκαια -

(6) ότι δράση σε κοινοτικό επίπεδο δικαιολογείται και
από το γεγονός ότι μόνον ορισμένα κράτη μέλη επι
τρέπουν ήδη στο έδαφος τους, την άσκηση δικηγορι
κών δραστηριοτήτων, υπό άλλη μορφή πλην της
παροχής υπηρεσιών, από δικηγόρους που έρχονται
από άλλα κράτη μέλη και ασκούν το επάγγελμα
βάσει του επαγγελματικού τους τίτλου καταγωγήςότι. εντούτοις, η δυνατότητα αυτή , στα κράτη μέλη
όπου υπάρχει, υπόκειται σε πολύ διαφορετικές προϋ
ποθέσεις όσον αφορά, για παράδειγμα, το πεδίο
δραστηριότητας και την υποχρέωση εγγραφής στα
μητρώα των αρμοδίων αρχών ότι οι διαφορετικές
αυτές καταστάσεις εκφράζονται με ανισότητες και
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ τιον δικηγό
ρων των κρατών μελών και αποτελούν εμπόδιο για
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την ελεύθερη κυκλοφορία- ότι μονο μια οδηγία που
θεσπίζει τους όρους άσκησης του επαγγέλματος, υπό
άλλη μορφή πλην της παροχής υπηρεσιών, από δικη
γόρους υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής
είναι ικανή να επιλύσει τα προβλήματα αυτά και να
προσφέρει σε όλα τα κράτη μέλη τις ίδιες δυνατότη
τες για τους δικηγόρους και τους χρήστες του δι
καίου -

(7) ότι η παρούσα οδηγία, σύμφοονα με τους σκοπούς
της, αποφεύγει να ρυθμίσει αμιγώς εσωτερικές
καταστάσεις και δεν θίγει τους εθνικούς επαγγελματι
κούς κανόνες παρά μόνο στο μέτρο που είναι απα
ραίτητο για να επιτύχει πραγματικά τον στόχο της·
ότι, ιδίως, δεν θίγει τους εθνικούς κανόνες που διέ
πουν την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου
και την άσκησή του υπό τον επαγγελματικό τίτλο του
κράτους μέλους υποδοχής-

(8) ότι οι δικηγόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να υποχρεούνται να
εγγράφονται στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του
κράτους μέλους υποδοχής, ώστε η τελευταία να μπο
ρεί να βεβαιώνεται ότι τηρούν τους επαγγελματικούς
και δεοντολογικούς κανόνες του κράτους μέλους
υποδοχής- ότι το αποτέλεσμα της εγγραφής αυτής
όσον αφορά τις δικαστικές περιφέρειες, τους βαθμούς
και τους τύπους δικαιοδοσίας των δικαστηρίων ενώ
πιον των οποίων οι δικηγόροι δικαιούνται να ασκούν
το επάγγελμα, καθορίζεται από τη νομοθεσία που
διέπει τους δικηγόρους του κράτους μέλους υποδο
χης ,

(9) ότι οι δικηγόροι που δεν έχουν ενταχθεί στο επαγγελ
μα στο κράτος μέλος υποδοχής είναι υποχρεωμένοι
να εργάζονται σ1 αυτό το κράτος υπό τον επαγγελμα
τικό τους τίτλο καταγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η
σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και να υπάρχει
δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των εν λόγω δικηγό
ρων και των δικηγόρων του κράτους μέλους υποδο
χής που ασκούν δραστηριότητες υπό τον επαγγελμα
τικό τίτλο του κράτους αυτού ,
( 10) ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στους δικηγόρους που
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας να
παρέχουν νομικές συμβουλές, ιδίως σε θέματα δικαί
ου του κράτους μέλους καταγωγής, του κοινοτικού
και διεθνούς δικαίου , καθώς και του δικαίου του
κράτους μέλους υποδοχής- ότι αυτό επιτρεπόταν ήδη
για την παροχή υπηρεσιών από την οδηγία 77/249/
ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 22ας Μαρτίου 1977, περί
διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύ
θερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (')· ότι θα
πρέπει, ωστόσο, να προβλεφθεί, όπως στην οδηγία
77/249/ΕΟΚ, η δυνατότητα να μη συμπεριληφθούν
στις δραστηριότητες των δικηγόρων που εργάζονται
υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής στο
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ορισμένες πρά
ξεις στον τομέα τοον ακινήτων και των κληρονομιών
ότι η παρούσα οδηγία ουδόλως θίγει τις διατάξεις
των κρατών μελών σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες
(') ΕΕ L 78 της 26 . 3 . 1977, σ. 17· οδηγία οπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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δραστηριότητες προορίζονται αποκλειστικά για επαγ
γέλματα διάφορα του δικηγόρου - ότι θα πρέπει επί
σης να προβλεφθεί, όπως στην οδηγία 77/249/ΕΟΚ, η
δυνατότητα του κράτους μέλους υποδοχής να απαι
τεί από το δικηγόρο που εργάζεται υπό τον επαγγελ
ματικό του τίτλο καταγωγής, να ενεργεί κατόπιν
συμφοανίας με τοπικό δικηγόρο για την εκπροσώπηση
ή υπεράσπιση ενός πελάτη ενώπιον των δικαστηρύονότι η υποχρέωση να ενεργεί κατόπιν συμφωνίας
εφαρμόζεται σύμφωνα με την ερμηνεία που έδωσε
σχετικά το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ιδίως με την απόφασή του της 25ης Φεβρουαρίου
1988 στην υπόθεση 427/85 ( Επιτροπή κατά Γερμα
νίας) (2),

( 11 ) ότι για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της δικαι
οσύνης θα πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατό
τητα να επιφυλάσσουν, με ειδικούς κανόνες, την
πρόσβαση στα ανώτατα δικαστήριά τους μόνον σε
ειδικευμένους δικηγόρους, χωρίς ωστόσο να εμποδί
ζουν την ένταξη των δικηγόρων των κρατών μελών
που πληρούν τις ζητούμενες προϋποθέσεις ( 12) ότι o δικηγόρος που εγγράφεται υπό τον επαγγελμα
τικό του τίτλο καταγωγής στο κράτος μέλος υποδο
χής πρέπει να παραμείνει εγγεγραμμένος στα μητρώα
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής,
προκειμένου να διατηρήσει την ιδιότητα του δικηγό
ρου και να ευεργετηθεί από τις διατάξεις της παρού
σας οδηγίας - ότι, για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη
η στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίοον αρχών,
ιδίως στο πλαίσιο ενδεχομένων πειθαρχικών διαδικα
σία) v ·

( 13) ότι οι δικηγόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας δικαιούνται, ανεξαρτήτως της
ιδιότητάς τους ως έμμισθων ή ανεξάρτητων δικηγό
ρων στο κράτος μέλος καταγωγής, να ασκούν το
επάγγελμα ως έμμισθοι στο κράτος μέλος υποδοχής
εφόσον το συγκεκριμένο κράτος μέλος παρέχει αυτή
τη δυνατότητα στους ημεδαπούς δικηγόρους( 14) ότι η παρούσα οδηγία επιτρέπει στους δικηγόρους να
ασκούν το επάγγελμά τους σε άλλο κράτος μέλος υπό
τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής, μεταξύ
άλλων λόγων και για να τους διεκολύνει να απο
κτούν τον επαγγελματικό τίτλο αυτού του κράτους
μέλους υποδοχής- ότι, δυνάμει των άρθρων 48 και 52
της συνθήκης ΕΟΚ, όπιος έχουν ερμηνευθεί από το
Δικαστήριο , το κράτος μέλος υποδοχής είναι πάντοτε
υποχρεωμένο να λαμβάνει υπόψη του την επαγγελ
ματική πείρα που έχει αποκτηθεί στην επικράτειά
του - ότι μετά από τριετή πραγματική και τακτική
δραστηριότητα στο κράτος μέλος υποδοχής και σε
θέματα δικαίου του εν λόγω κράτους μέλους, συμπε
ριλαμβανομένου του κοινοτικού δικαίου , είναι εύλο
γο να τεκμαίρεται ότι οι δικηγόροι αυτοί έχουν απο
κτήσει τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρη
ένταξή τους στο δικηγορικό επάγγελμα του κράτους
μέλους υποδοχής- ότι στο τέλος αυτής της περιόδου ,
o δικηγόρος πρέπει να είναι σε θέση να αποκτήσει
τον επαγγελματικό τίτλο αυτού του κράτους εφόσον
μπορεί, με την επιφύλαξη σχετικού ελέγχου , να απο
δείξει επαγγελματική επάρκεια στο κράτος μέλος
O Συλλογή 1988. σ. 1123 .
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υποδοχής· οτι εαν η τουλάχιστον τριετής πραγματική
και τακτική δραστηριότητα περιλαμβάνει μικρότερη
διάρκεια άσκησης στον τομέα του δικαίου του κρά
τους μέλους υποδοχής, η αρμόδια αρχή πρέπει να
λαμβάνει επίσης υπόψη κάθε άλλη γνώση στον τομέα
αυτού του δικαίου την οποία μπορεί να ελέγξει κατά
τη διάρκεια συνέντευξης· ότι εάν δεν αποδεικνύεται η
πλήρωση αυτών των προϋποθέσεων, η απόφαση της
αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους να μη χορηγή
σει τον επαγγελματικό τίτλο αυτού του κράτους
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διευκόλυνσης που
συνδέονται με αυτές τις προϋποθέσεις, πρέπει να
είναι αιτιολογημένη και υποκείμενη σε προσφυγή
ενώπιον των δικαστηρίων δυνάμει του εσωτερικού

Γαλλια:

ενώσεως, του δικηγορικού επαγγέλματος καθίσταται

πραγματικότητα- ότι η άσκηση του επαγγέλματος υπό
συλλογική μορφή στο κράτος μέλος καταγωγής δεν
θα πρέπει να αποτελεί πρόσχημα για την παρεμβολή
εμποδίων και κωλυμάτων στην εγκατάσταση των
δικηγόρων που είναι μέλη της ομάδας αυτής στο
κράτος μέλος υποδοχής· ότι, ωστόσο, πρέπει να επι
τρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα κατάλλη
λα μέτρα για να επιτύχουν τον θεμιτό στόχο εξασφά
λισης της ανεξαρτησίας του επαγγέλματος· ότι θα
πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες εγγυήσεις σε όλα
τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την άσκηση του επαγ
γέλματος υπό συλλογική μορφή ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1 . H παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να διευκολύνει την
επί μονίμου βάσεως άσκηση του επαγγέλματος του δικηγό
ρου με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του
εμμίσθου σε άλλο κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο
αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα.
2.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως:

α) «Δικηγόρος»: κάθε πρόσωπο, υπήκοος ενός κράτους
μέλους, που δικαιούται να ασκεί τις επαγγελματικές
του δραστηριότητες υπό έναν από τους ακόλουθους
επαγγελματικούς τίτλους:
Βέλγιο:

Avocat/Advocaat/
Rechtsanwalt

Δανία:

Advokat

Γερμανία:

Rechtsanwalt

Ελλάδα:

Δικηγόρος

Ισπανία:

Abogado/Advocat/
Avogado/Abokatu

Avocat

Ιρλανδία:

Barrister/Solicitor

Ιταλία:

Avvocato

Λουξεμβούργο:
Κάτω Χώρες:
Αυστρία:
Πορτογαλία:

Avocat

Φινλανδία :

Σουηδία:
Ηνωμένο Βασίλειο:

δικαίου -

(15) ότι οι οικονομικές και επαγγελματικές εξελίξεις στην
Κοινότητα δείχνουν ότι η δυνατότητα συλλογικής
άσκησης, συμπεριλαμβανομένης και της υπό μορφήν
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Advocaat
Rechtsanwalt

Advogado
Asianajaia/Advokat
Advokat

Advocate/B arrister/
Solicitor

β) «Κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο
οποίο o δικηγόρος απέκτησε το δικαίωμα να φέρει
έναν από τους επαγγελματικούς τίτλους που αναφέ
ρονται στο στοιχείο α), προτού ασκήσει το επάγγελμα
του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος·
γ) «Κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος στο οποίο
o δικηγόρος ασκεί επάγγελμα σύμφωνα με τις διατά
ξεις της παρούσας οδηγίαςδ) «Επαγγελματικός τίτλος καταγωγής»: o επαγγελματι
κός τίτλος του κράτους μέλους στο οποίο o δικηγόρος
απέκτησε το δικαίωμα να φέρει τον τίτλο αυτόν πριν
ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου στο κράτος
μέλος υποδοχής-

ε) «Ομάδα»: κάθε ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική
προσωπικότητα, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία ενός κράτους μέλους, στο πλαίσιο της οποί
ας οι δικηγόροι ασκούν τις επαγγελματικές τους δρα
στηριότητες συλλογικά και υπό κοινή επωνυμία·
στ) «Σχετικός επαγγελματικός τίτλος» ή «σχετικό επάγγελ
μα»: κάθε επαγγελματικός τίτλος ή επάγγελμα που
υπόκειται στην αρμόδια αρχή , στα μητρώα της οποία
εγγράφεται o δικηγόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3, και «αρμόδια αρχή», η εν λόγω αρχή.

3. H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται τόσο στους δικηγό
ρους που ασκούν το επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματί
ες, όσο και στους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα
ως έμμισθοι στο κράτος μέλος καταγωγής και, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 8, στο κράτος μέλος υποδοχής.
4. H άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου , κατά την
έννοια της παρούσας οδηγίας, δεν αναφέρεται στην παρο
χή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της οδηγίας
77/249/ΕΟΚ .

Άρθρο 2

Δικαίωμα άσκησης του Επαγγέλματος υπό τον
επαγγελματικό τίτλο καταγωγής

Κάθε δικηγόρος έχει το δικαίωμα να ασκεί μονίμως, σε
κάθε άλλο κράτος μέλος και υπό τον επαγγελματικό του
τίτλο καταγωγής, τις δραστηριότητες του δικηγόρου όπως
καθορίζονται στο άρθρο 5 .

H ένταξη στο επάγγελμα του δικηγόρου του κράτους
μέλους καταγωγής υπόκειται στις διατάξεις του άρ
θρου 10.
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Άρθρο 3

Εγγραφή στα μητρώα της αρμοδίας αρχής

1 . O δικηγόρος που επιθυμεί να ασκήσει επάγγελμα σε
άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο απέκτησε τον
επαγγελματικό του τίτλο είναι υποχρεωμένος να εγγράψει
στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους
μέλους.
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μέλους καταγωγής. Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί
επίσης να ζητήσει από το δικηγόρο που εργάζεται υπό τον
επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής να αναφέρει την
εγγραφή του στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του εν λόγω
κράτους μέλους.
Άρθρο 5

Τομέας δραστηριότητας
2.

H αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής προ

βαίνει σε εγγραφή του δικηγόρου κατόπιν προσκομίσεως
του πιστοποιητικού εγγραφής του στα μητρώα της αρμόδι
ας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής. Μπορεί να
απαιτήσει να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από τρεις
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.
Ενημερώνει για την εγγραφή την αρμόδια αρχή του κρά
τους μέλους καταγωγής.
3.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 :

— στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, οι δικηγόροι
που εργάζονται υπό επαγγελματικό τίτλο διαφορετικό
από εκείνους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλαν
δίας, εγγράφονται στα μητρώα είτε της αρχής που είναι
αρμόδια για το επάγγελμα του «barrister» ή του «advo
cate» είτε της αρχής που είναι αρμόδια για το επάγγελ
μα του «solicitor»,

— στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδια αρχή για έναν «barris
ter» της Ιρλανδίας είναι εκείνη του επαγγέλματος του
«barrister» ή του «advocate» και, για έναν «solicitor»
της Ιρλανδίας, εκείνη του επαγγέλματος του «solici
tor»,

— στην Ιρλανδία, αρμόδια αρχή για ένα «barrister» ή ένα
«advocate» του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εκείνη του
επαγγέλματος του «barrister» και, για ένα «solicitor»
του Ηνωμένου Βασιλείου , εκείνη του επαγγέλματος του
«solicitor».

4. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής
δημοσιεύει τα ονόματα των δικηγόρων που είναι εγγεγραμ
μένοι στα μητρώα της, δημοσιεύει και τα ονόματα των
δικηγόρων που είναι εγγεγραμμένοι δυνάμει της παρούσας
οδηγίας.

1 . Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, o
δικηγόρος που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό
του τίτλο καταγωγής ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες με το
δικηγόρο που ασκεί επάγγελμα υπό τον ενδεδειγμένο
επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής και
μπορεί ειδικότερα, να παρέχει νομικές συμβουλές σε θέμα
τα δικαίου του κράτους μέλους καταγωγής του κοινοτικού
και διεθνούς δικαίου καθώς και δικαίου του κράτους
μέλους υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση, o εν λόγω δικηγό
ρος τηρεί τους διαδικαστικούς κανόνες που ισχύουν στα
εθνικά δικαστήρια.
2. Τα κράτη μέλη , που στην επικράτειά τους επιτρέπουν
σε συγκεκριμένη κατηγορία δικηγόρων να συντάσσουν έγ
γραφα βάσει των οποίων παρέχεται η εξουσία διαχείρισης
της περιουσίας αποβιώσαντος, ή τα οποία αναφέρονται
στην κτήση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί
ακινήτων, και των οποίων η σύνταξη σε άλλα κράτη μέλη
ανατίθεται αποκλειστικά σε επαγγέλματα διαφορετικά από
εκείνα του δικηγόρου , δύνανται να αποκλείσουν από τις
δραστηριότητες αυτές τους δικηγόρους που ασκούν επάγ
γελμα υπό επαγγελματικό τίτλο καταγωγής κτηθέντα σε
κάποιο από τα εν λόγω κράτη μέλη.

3. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης
και υπεράσπισης ενός πελάτη ενώπιον δικαστηρίου και στο
μέτρο που το δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής επιφυλ
άσσει τις δραστηριότητες αυτές στους δικηγόρους που
ασκούν επάγγελμα υπό επαγγελματικό τίτλο του κράτους
αυτού , το τελευταίο μπορεί να επιβάλει στους δικηγόρους
που εργάζονται υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγω
γής να ενεργούν κατόπιν συμφωνίας είτε με ένα δικηγόρο
που ασκεί την δραστηριότητά του ενώπιον του δικαστη
ρίου που επελήφθη της υποθέσεως και o οποίος θα είναι
υπεύθυνος, εάν χρειαστεί, έναντι του δικαστηρίου αυτού ,
είτε με έναν «avoué» που ασκεί την δραστηριοτήτά του
ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου .

Άρθρο 4

Ασκηση επαγγέλματος υπό τον επαγγελματικό
τίτλο καταγωγής

1 . O δικηγόρους που ασκεί επάγγελμα στο κράτος μέλος
υποδοχής υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής
είναι υποχρεωμένος να το ασκεί υπό τον τίτλο αυτό, o
οποίος πρέπει να είναι διατυπωμένος στη γλώσσα ή μία
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους καταγωγής,
αλλά κατά τρόπο σαφή και μη επιτρέποντα σύγχυση με τον
επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής.

2.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 , το κράτος

μέλος υποδοχής δύναται να απαιτήσει από τον δικηγόρο
που εργάζεται υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγω
γής, να αναφέρει την επωνυμία της επαγγελματικής οργά
νωσης του κράτους μέλους καταγωγής στην οποία ανήκει ή
την ονομασία του δικαστηρίου στο οποίο επιτρέπεται να
παρίσταται κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας του κράτους

Ωστόσο, προς εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της δικαι
οσύνης, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς
κανόνες πρόσβασης στα ανώτατα δικαστήρια όπως η χρη
σιμοποίηση ειδικευμένων δικηγόρων.
Άρθρο 6

Ισχύοντες επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες

1 . Ανεξάρτητα από τους επαγγελματικούς και δεοντολο
γικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται στο κράτος μέλος
καταγωγής του, o δικηγόρος που ασκεί επάγγελμα υπό τον
επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής υπόκειται στους ίδι
ους επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες όπως οι
δικηγόροι που ασκούν επάγγελμα υπό τον σχετικό επαγ
γελματικό τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής, για όλες τις
δραστηριότητες που ασκεί στην επικράτεια του κράτους
αυτού .
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2. Πρέπει να εξασφαλίζεται η καταλληλη εκπροσώπηση
των δικηγόρων που ασκούν επάγγελμα υπό τον επαγγελ
ματικό τους τίτλο καταγωγής, στα επαγγελματικά σωμα
τεία του κράτους μέλους υποδοχής. H εκπροσώπηση αυτή
περιλαμβάνει τουλάχιστον το δικαίωμα ψήφου κατά τις
εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους.

3 . Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να υποχρεώσει
τον δικηγόρο που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό
του τίτλο καταγωγής είτε να συνάψει ασφάλεια επαγγελμα
τικής ευθύνης είτε να εγγραφεί σε ταμείο επαγγελματικών
εγγυήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους το
κράτος αυτό ορίζει για τις επαγγελματικές δραστηριότητες
που ασκούνται στο έδαφος του . Εντούτοις, o δικηγόρος
που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό του τίτλο
καταγωγής απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή σε
περίπτωση που αποδείξει ότι καλύπτεται από ασφάλεια ή
εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους κανόνες του
κράτους μέλους καταγωγής εφόσον η εν λόγω ασφάλεια ή
εγγύηση είναι ισοδύναμη από άποψη τόσο ως προς τους
όρους όσο και ως προς την έκταση της κάλυψης. Όταν η
ισοδυναμία είναι μόνο μερική , η αρμόδια αρχή του κρά
τους μέλους υποδοχής δύναται να απαιτήσει την σύναψη
συμπληρωματικής ασφάλειας ή εγγύησης για να καλυ
φθούν όσα στοιχεία δεν καλύπτονται από την ασφάλεια ή
την εγγύηση που έχει συναφθεί σύμφωνα με τους κανόνες
του κράτους μέλους καταγωγής.
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αρχή του κράτους μέλους υποδοχής κατα του δικηγόρου
που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό του τίτλο
καταγωγής.

5. Χωρίς να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την
απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδο
χής, η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ασκή
σεως επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους καταγωγής συνεπάγεται αυτόματα για τον ενδιαφε
ρόμενο δικηγόρο την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση
ασκήσεως του επαγγέλματος υπό τον επαγγελματικό τίτλο
καταγωγής στο κράτος μέλος υποδοχής.
Άρθρο 8

Ασκηση του επαγγέλματος με την ιδιότητα του εμμίσθου
O δικηγόρος που είναι εγγεγραμμένος στο κράτος μέλος
υποδοχής υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής
μπορεί να εργάζεται υπό την ιδιότητα του έμμισθου δικη
γόρου σε άλλο δικηγόρο, ένωση ή εταιρεία δικηγόρων, ή
δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, εφόσον το κράτος μέλος
υποδοχής το επιτρέπει στους δικηγόρους που είναι εγγε
γραμμένοι υπό τον επαγγελματικό τίτλο αυτού του κράτο
υς μέλους.
Άρθρο 9

Άρθρο 7

Πειθαρχικές διαδικασίες

1 . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικηγόρου , που
ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό του τίτλο κατα
γωγής, προς τις ισχύουσες στο κράτος μέλος υποδοχής
υποχρεώσεις, εφαρμόζονται οι δικονομικοί κανόνες, οι
κυρώσεις και οι προσφυγές που προβλέπονται στο κράτος
μέλος υποδοχής.
2. Πριν κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά του δικηγό
ρου που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό τίτλο
καταγωγής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής
ενημερώνει σχετικά, το συντομότερο δυνατό, την αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής παρέχοντάς της όλες
τις χρήσιμες πληροφορίες.
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται mutatis mutandis κατά την
κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας από την αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία ενημερώνει σχετι
κά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή των κρατών
μελών υποδοχής.

3 . Χωρίς να θίγονται οι εξουσίες της αρμόδιας αρχής
του κράτους μέλους υποδοχής ως προς την λήψη αποφά
σεων, η εν λόγω αρχή συνεργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια
της πειθαρχικής διαδικασίας με την αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους καταγωγής. Ειδικότερα, το κράτος μέλος
υποδοχής λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε η αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να μπορέσει να
διατυπώσει τα επιχειρήματά της ενώπιον της αρμόδιας για
την εκδίκαση της προσφυγής αρχής.

4. H αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής απο
φασίζει για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί, κατ' εφαρμο
γή των ιδίων αυτού ουσιαστικών και δικονομικών κανό
νων, στην απόφαση η οποία έχει ληφθεί από την αρμόδια

Αιτιολογία και προσφυγές

Οι αποφάσεις απόρριψης ή ανάκληση της εγγραφής που
αναφέρεται στο άρθρο 3, καθώς και οι αποφάσεις επιβολής
πειθαρχικών κυρώσεων, πρέπει να αιτιολογούνται.

Κατά των αποφάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή
ενώπιον των δικαστηρίων βάσει του εσωτερικού δικαίου .
Άρθρο 10

Εξομοίωση με δικηγορο του κράτους μέλους υποδοχής

1 . O δικηγόρος που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελ
ματικό του τίτλο καταγωγής και αποδεικνύει τριετή τουλά
χιστον πραγματική και τακτική επαγγελματική δραστηριό
τητα στο κράτος μέλος υποδοχής και στον τομέα του
δικαίου του εν λόγω κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομέ
νου του κοινοτικού δικαίου , απαλλάσσεται από τους όρους
που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοι
χείο β) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ για την πρόσβαση στο
επάγγελμα του δικηγόρου στο κράτος μέλος υποδοχής. Με
τον όρο «πραγματική και τακτική επαγγελματική δραστη
ριότητα» νοείται η πραγματική άσκηση της δραστηριότη
τας χωρίς άλλη διακοπή , εκτός από εκείνες που απορρέουν
από την καθημερινή ζωή .
Εναπόκειται στον ενδιαφερόμενο δικηγόρο να αποδείξει
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ότι επί
μία τριετία τουλάχιστον ήσκησε πραγματικά και τακτικά
αυτήν την δραστηριότητα στον τομέα του δικαίου του
κράτους μέλους υποδοχής. Προς τούτο:

α) o δικηγόρος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κρά
τους μέλους υποδοχής κάθε χρήσιμο στοιχείο και έγ
γραφο, ιδίως σχετικά με τον αριθμό και τη φύση των
φακέλλων που έχει χειριστεί-
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β) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί
να ελέγξει τον πραγματικό και τακτικό χαρακτήρα της
ασκηθείσας δραστηριότητας και να καλέσει, εν ανάγκη,
τον δικηγόρο να υποβάλει προφορικώς ή γραπτώς
πρόσθετες εξηγήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με τα
στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στο στοι
χείο α).

4. H αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπο
ρεί, με αιτιολογημένη απόφαση υποκείμενη σε προσφυγή
ενώπιον των δικαστηρίων βάσει του εσωτερικού δικαίου ,
να αρνηθεί την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου στον δικηγόρο, εάν κρίνει ότι προσβάλλεται η
δημόσια τάξη λόγω ιδίως, πειθαρχικών διώξεων, καταγγε
λιών ή άλλων οιασδήποτε φύσεως γεγονότων.

H απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υπο
δοχής να μην χορηγήσει την απαλλαγή εάν δεν αποδει
κνύεται η πλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο
πρώτο εδάφιο, πρέπει να είναι αιτιολογημένη και υποκείμε
νη σε προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων δυνάμει του
εσωτερικού δικαίου .

5. Οι εκπρόσωποι της αρμόδιας αρχής στους οποίους
ανατίθεται η εξέταση της αιτήσεως, εξασφαλίζουν το
απόρρητο των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους.

2. O δικηγόρος που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελ
ματικό του τίτλο καταγωγής σε κράτος μέλος υποδοχής
μπορεί, ανά πάσα στιγμή , να ζητήσει την αναγνώριση του
διπλώματος του σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, προ
κειμένου να έχει πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου
του κράτους μέλους υποδοχής και να το ασκεί υπό τον
επαγγελματικό τίτλο που αντιστοιχεί στο επάγγελμα αυτό
στο εν λόγω κράτος μέλος .
3. O δικηγόρος που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελ
ματικό του τίτλο καταγωγής και o οποίος αποδεικνύει
τριετή τουλάχιστον πραγματική και τακτική επαγγελματική
δραστηριότητα στο κράτος μέλος υποδοχής, αλλά μικρότε
ρη διάρκεια άσκησης στον τομέα του δικαίου του συγκε
κριμένου κράτους μέλους, μπορεί να λάβει από την αρμό
δια αρχή του εν λόγω κράτους άδεια πρόσβασης στο
επάγγελμα του δικηγόρου του κράτους μέλους υποδοχής
και άσκησης του επαγγέλματος υπό τον επαγγελματικό
τίτλο που αντιστοιχεί σε αυτό το επάγγελμα σε αυτό το
κράτος μέλος, χωρίς να πληροί τους όρους του άρθρου 4
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι που ακολουθούν:

α) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής λαμβά
νει υπόψη της την πραγματική και τακτική δραστηριό
τητα κατά την ανωτέρω περίοδο καθώς και κάθε γνώ
ση και επαγγελματική πείρα στον τομέα του δικαίου
του κράτους μέλους υποδοχής και κάθε συμμετοχή σε
μαθήματα ή σεμινάρια που αφορούν το δίκαιο του
κράτους μέλους υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των
επαγγελματικών και δεοντολογικών κανόνων
β) o δικηγόρος παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους υποδοχής κάθε χρήσιμη πληροφορία και έγγρα
φο, ιδίως σχετικά με τους φακέλλους που έχει χειριστεί.
H αξιολόγηση της πραγματικής και τακτικής δραστη
ριότητας του δικηγόρου στο κράτος μέλος υποδοχής,
όπως και η αξιολόγηση της ικανότητάς του να συνεχί
σει την εκεί ασκηθείσα δραστηριότητα, γίνεται στο
πλαίσιο συνέντευξης με την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους υποδοχής, αντικείμενο της οποίας είναι η εξα
κρίβωση του πραγματικού και τακτικού χαρακτήρα της
ασκηθείσας δραστηριότητας.
H απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υπο
δοχής να μην χορηγήσει την άδεια εάν δεν αποδεικνύεται η
πλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο πρώτο εδά
φιο, πρέπει να είναι αιτιολογημένη και υποκείμενη σε
προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων δυνάμει του εσωτερι
κού δικαίου .

6. O δικηγόρος που εισέρχεται στο επάγγελμα στο κρά
τος μέλος υποδοχής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις παραγράφους 1 , 2 και 3 έχει δικαίωμα
να χρησιμοποιεί, παράλληλα με τον επαγγελματικό τίτλο
που αντιστοιχεί στο επάγγελμα του δικηγόρου στο κράτος
μέλος υποδοχής, τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής δια
τυπωμένο στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες
του κράτους μέλους καταγωγής.

Άρθρο 11

Συλλογική άσκηση του επαγγέλματος

Όταν στο κράτος μέλος υποδοχής επιτρέπεται η συλλογική
άσκηση του επαγγέλματος στους δικηγόρους που εργάζο
νται υπό τον σχετικό επαγγελματικό τίτλο, οι ακόλουθες
διατάξεις ισχύουν για τους δικηγόρους που επιθυμούν να
εργασθούν υπ ' αυτόν τον τίτλο ή που εγγράφονται στα
μητρώα της αρμόδιας αρχής:

1 , ένας ή περιοσσότεροι δικηγόροι που ασκούν το επάγ
γελμα υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής σε κρά
τος μέλος υποδοχής και που είναι μέλη της ιδίας ομά
δας στο κράτος μέλος καταγωγής, μπορούν να ασκούν
τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο
ενός υποκαταστήματος ή πρακτορείου της ομάδας τους
στο κράτος μέλος υποδοχής. Ωστόσο, όταν οι θεμελιώ
δεις κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της ομάδας
αυτής στο κράτος μέλος καταγωγής δεν συμβιβάζονται
με τους θεμελιώδεις κανόνες που απορρέουν από τις
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις του
κράτους μέλους υποδοχής, αυτές οι τελευταίες διατά
ξεις εφαρμόζονται εφόσον η τήρησή τους δικαιολογεί
ται από το γενικό συμφέρον της προστασίας των πελα
τών και των τρίτων.

2. Κάθε κράτος μέλος παρέχει σε δύο ή περισσότερους
δικηγόρους, που προέρχονται από την ίδια ομάδα ή
κατάγονται από το ίδιο κράτος μέλος και ασκούν επάγ
γελμα υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής
στο έδαφος του , τη δυνατότητα να υιοθετήσουν μια
συλλογική μορφή άσκησης του επαγγέλματος. Εάν το
κράτος μέλος υποδοχής επιτρέπει διαφορετικές συλλο
γικές μορφές άσκησης του επαγγέλματος στους δικηγό
ρους του , οι ίδιες συλλογικές μορφές πρέπει να είναι
προσιτές και στους προαναφερόμενους δικηγόρους. Οι
όροι σύμφωνα με τους οποίους οι δικηγόροι αυτοί
ασκούν τις δραστηριότητές τους συλλογικά στο κράτος
μέλος υποδοχής διέπονται από τις νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους
μέλους.
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3. Το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει τα μέτρα που
απαιτούνται για να καταστεί δυνατή και η συλλογική
άσκηση του επαγγέλματος,

α) μεταξύ πολλών δικηγόρων που ασκούν επάγγελμα
υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής και
προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη·
β) μεταξύ ενός ή περισσοτέρων δικηγόρων που αναφέ
ρονται στο στοιχείο α) και ενός ή περισσοτέρων
δικηγόρων του κράτους μέλους υποδοχής.
Οι λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες οι δικηγόροι
αυτοί ασκούν τις δραστηριότητές τους συλλογικά στο
κράτος μέλος υποδοχής διέπονται από τις νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις του εν λόγω
κράτους μέλους.

4. O δικηγόρος που επιθυμεί να εργασθεί υπό τον επαγ
γελματικό του τίτλο καταγωγής ενημερώνει την αρμό
δια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής για το γεγονός
ότι είναι μέλος ομάδας στο κράτος μέλος καταγωγής
του και παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με την ομάδα αυτή.
5 . Κατά παρέκκλιση των σημείων 1 έως 4, το κράτος
μέλος υποδοχής, στο μέτρο που απαγορεύει στους δικη
γόρους υπό τον σχετικό επαγγελματικό τίτλο του κρά
τους μέλους υποδοχής την άσκηση του δικηγορικού
επαγγέλματος στο πλαίσιο ομάδας συμπεριλαμβάνου
σας άτομα ξένα προς το επάγγελμα, δύναται να αρνη
θεί σε ένα δικηγόρο εγγεγραμμένο υπό τον επαγγελμα
τικό του τίτλο καταγωγής να εργασθεί στο έδαφος του
υπό την ιδιότητα του μέλους της ομάδας αυτής. H
ομάδα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει άτομα ξένα προς
το επάγγελμα όταν:
— το κεφάλαιο της κατέχεται εν όλω ή εν μέρει, ή
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Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτήσει να αναφέ
ρεται, εκτός από την επωνυμία που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο, και η νομική μορφή της ομάδας στο κράτος μέλος
καταγωγής ή/και τα ονόματα των μελών της ομάδας που

ασκούν το επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής.
Άρθρο 13

Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών του κράτους
μέλους υποδοχής και καταγωγής και απόρρητο

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
και να αποφευχθούν τυχόν καταστρατηγήσεις των διατά
ξεών της με μοναδικό σκοπό τη μη εφαρμογή των κανόνων
που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής, η αρμόδια αρχή
του εν λόγω κράτους και η αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους καταγωγής συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και
παρέχουν η μία στην άλλη αμοιβαία συνδρομή.
Οι αρχές αυτές τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών που
ανταλλάσσουν .

Άρθρο 14

Ορισμός των αρμοδίων αρχών

Τα κράτη μέλη ορίζουν, το αργότερο έως την . . . (*), τις
αρμόδιες αρχές που εξουσιοδοτούνται να δέχονται τις
αιτήσεις και να λαμβάνουν τις αποφάσεις που αναφέρο
νται στην παρούσα οδηγία. Πληροφορούν σχετικά τα άλλα
κράτη μέλη και την Επιτροπή.
Άρθρο 15

— η επωνυμία υπό την οποία ασκεί τη δραστηριότητά
της χρησιμοποιείται, ή

Έκθεση της Επιτροπής

— η εξουσία λήψης αποφάσεων ασκείται, εκ των πραγ
μάτων ή εκ του δικαίου ,

Δέκα έτη το αργότερο απο την έναρξη ισχύος της παρού
σας οδηγίας, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την
πορεία της εφαρμογής της οδηγίας.

από άτομα μη έχοντα την ιδιότητα του δικηγόρου κατά
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2. Όταν οι
θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν μία τέτοια ομάδα
δικηγόρων στο κράτος μέλος καταγωγής είναι ασύμβα
τοι είτε με τους ισχύοντες κανόνες στο κράτος μέλος
υποδοχής είτε με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου ,
τότε το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί, χωρίς τους
περιορισμούς που προβλέπονται στο σημείο 1 , να ενα
ντιωθεί στο άνοιγμα υποκαταστήματος ή πρακτορείου

Αφού προβεί σε όλες τις αναγκαίες διαβουλεύσεις, θα
παρουσιάσει, με αυτή την ευκαιρία, τα συμπεράσματά της
και τις τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να
επέλθουν στο ισχύον σύστημα.
Άρθρο 16

στο έδαφος του .

Μεταφορα στο εθνικό δίκαιο
Άρθρο 12

Επωνυμία της ομαδας

Ανεξαρτήτως των όρων υπό τους οποίους ασκούν το
επάγγελμα οι δικηγόροι που εργάζονται στο κράτος μέλος
υποδοχής υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής,
δύνανται να αναφέρουν την επωνυμία της ομάδας στην
οποία ανήκουν στο κράτος μέλος καταγωγής.

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφω
θούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι . . .(*).
Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
(*) 24 μήνες απο την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
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τα κράτη μέλη.
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Άρθρο 18

Αποδέκτες

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κεί
μενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις
οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρού
σα οδηγία.
Άρθρο 17

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ήμερα της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μελη.

Βρυξέλλες, . . .
Για το Ευρωπάκό Κοινοβούλιο
O Προεδρος

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 30 Μαρτίου 1995 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας βασισμένη στα άρθρα 49 και 57
παράγραφος 1 και παράγραφος 2, πρώτη και τρίτη φράση της συνθήκης ΕΚ.
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώμη της στις 5 Ιουλίου 1995 .
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώμη του στις 19 Ιουνίου 1996.

Κατόπιν τούτου , η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση με επιστολή ημερομηνίας
25η Σεπτεμβρίου 1996.
Το Συμβούλιο, στις 24 Ιουλίου 1997 καθόρισε την κοινή του θέση , σύμφωνα με το άρθρο 189 B
της συνθήκης.

II

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη γνώμη του μετα την πρώτη ανάγνωση , πρότεινε τροπολογίες
που αφορούν κυρίως τον μόνιμο χαρακτήρα της εγκατάστασης υπό τον επαγγελματικό τίτλο
καταγωγής και την αντικατάσταση της δοκιμασίας επάρκειας από μία διαδικασία ελέγχου των
επαγγελματικών προσόντων.
H Επιτροπή , στην τροποποιημένη της πρόταση , δέχθηκε τις κυριότερες τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως επίσης και τις περισσότερες από τις λοιπές τροπολογίες,
εκτός από ορισμένα σημεία ήσσονος σημασίας.

III . ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της οδηγίας είναι να επιτραπεί στους δικηγόρους των κρατών μελών η πρόσβαση στο
δικηγορικό επάγγελμα και η άσκησή του σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο
έχουν ήδη τη δυνατότητα να το ασκούν.
Πράγματι, ενώ οι παροχές υπηρεσιών των δικηγόρων διέπονται από ειδική οδηγία (77/
240/ΕΟΚ), η εγκατάστασή τους υπό τον επαγγελματικό τίτλο υποδοχής διέπεται από την
οδηγία σχετικά με το γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης (89/48/ΕΟΚ ). Ως εκ τούτου , μία ειδική προσέγγιση για την εγκατάσταση των εν λόγω
επαγγελματιών υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής είναι σκόπιμη για τη βελτίωση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των.
Με την προοπτική αυτή , το Συμβούλιο υιοθέτησε σχεδόν εξ ολοκλήρου το κείμενο της
Επιτροπής διασαφηνίζοντας συγχρόνους ορισμένα σημεία τον και απλοποιώντας άλλα, για να
ανταποκριθεί στον προαναφερθέντα στόχο και συγχρόνως να προσπαθήσει να εξασφαλίσει
την ποιότητα των δικηγορικών υπηρεσιών.

IV

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1 . Αιτιολογικές παράγραφοι
Το Συμβούλιο ακολούθησε την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής , η οποία είχε

ευθυγραμμιστεί με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την τρίτη,
τέταρτη και πέμπτη αιτιολογική παράγραφο, υιοθετώντας την ακριβέστερη διατύπωση

που είχε προτείνει το Κοινοβούλιο η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στο σημερινό πεδίο
εφαρμογής του περιεχομένου της οδηγίας μετά από τις τροποποιήσεις του άρθρου 10.
Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην Ιταλία οι οποίες καταργούν την ιδιότητα
του «procuratore» υπήρξαν η αιτία εξάλειψης της σχετικής αναφοράς στην ενδέκατη
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αιτιολογική παράγραφο. Αντ 1 αυτού το Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να προστεθεί αναφορα
στο νέο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 , το οποίο θεσπίστηκε για να
δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιφυλάσσουν την πρόσβαση στα ανώτατα
δικαστήρια σε ειδικευμένους δικηγόρους.

Αντιθέτως, το Συμβούλιο δεν θεώρησε σκόπιμο να συνταχθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και με την Επιτροπή όσον αφορά την τρίτη αιτιολογική παράγραφο και προτίμησε την
ακριβέστερη διατύπωση της αρχικής πρότασης , όπως έπραξε για το άρθρο 8 σχετικά με
την έμμισθη άσκηση του επαγγέλματος .
Στην δέκατη τέταρτη αιτιολογική παράγραφο έγιναν κάποιες προσθήκες στο πνεύμα των
προταθέντων υπό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Οι προσθήκες αυτές έχουν ενσωματω
θεί στο άρθρο 10, και στόχος τους είναι να είναι σε θέση o διακινούμενος δικηγόρος με
πείρα μικρότερη των τριών ετών στο δίκαιο του κράτους υποδοχής να αποκτά τον
επαγγελματικό τίτλο του κράτους αυτού , αφού πρώτα γίνει έλεγχος των γνώσεών του στο
εν λόγω δίκαιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που μπορεί να απαιτήσει η αρμόδια
αρχή .

Το Συμβούλιο ευθυγραμμίστηκε επίσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή
όσον αφορά την εξάλειψη της δέκατης πέμπτης αιτιολογικής παραγράφου της αρχικής
πρότασης, η οποία θεωρήθηκε περιττή .

Στη δέκατη πέμπτη αιτιολογική παράγραφο το Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να διευκρινίσει
ότι η συλλογική άσκηση του επαγγέλματος μπορεί να γίνει υπό μορφήν ενώσεως.
2. Ονομασία των επαγγελματικών τίτλων του « δικηγόρου » ( άρθρο 1 παράγραφος 2)
Το Συμβούλιο υιοθέτησε τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα
νέα κράτη μέλη καθώς και τις ονομασίες που χρησιμοποιούνται στην Ισπανία στις
επίσημες γλώσσες πλην της ισπανικής . Αντιθέτως, δεν υιοθέτησε τον όρο «procureur» στις
Κάτω Χώρες διότι, όπως υπογράμμισε η Επιτροπή o «procureur» δεν ασκεί τα αυτά
καθήκοντα με τον δικηγόρο.

Οι λόγοι που αναφέρθηκαν όσον αφορά την ενδέκατη αιτιολογική παράγραφο οδήγησαν
στην εξάλειψη του ιταλικού «procuratore ». Το Συμβούλιο δεν έκρινε επίσης σκόπιμο να
υιοθετήσει την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παράγραφο 3 σχετικά με
την εξαίρεση των δικηγόρων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα.
3 . Ορισμοί ( άρθρο 1 παράγραφος 2)

Το Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να ακολουθήσει τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου , τις οποίες δέχθηκε η Επιτροπή στην τροποποιημένη της πρόταση και προσέθεσε νέα
παράγραφο στ) για να καθορίσει τον «σχετικό επαγγελματικό τίτλο», το «σχετικό επάγ
γελμα» και την «αρμόδια αρχή», για την οποία δεν φάνηκε απαραίτητος o προσδιορισμός
«σχετική ».

4. Άσκηση του επαγγέλματος υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής (άρθρα 2 , 4 και 5 )
Το Συμβούλιο, τέλος, ακολούθησε την πιο φιλόδοξη προσέγγιση που πρότεινε το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και έγινε δεκτή στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, και
κατήργησε το χρονικό όριο για την άσκηση του επαγγέλματος υπό τον επαγγελματικό
τίτλο καταγωγής. Υιοθέτησε , κατά συνέπεια , εξ ολοκλήρου την τροπολογία του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου στο άρθρο 2 .

Όσον αφορά τους τομείς η πρόσβαση στους οποίους μπορεί να επιφυλαχθεί αποκλειστικά
στους δικηγόρους της χώρας υποδοχής, το Συμβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παράγραφο 2 σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόταση
της Επιτροπής για τη διευκρίνιση ορισμένων περιορισμών (συμβολαιογραφικές δραστη
ριότητες) που μπορούν να διατηρηθούν για τους διακινούμενους δικηγόρους.

Όσον αφορά την εκπροσώπηση και υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίου , εθέσπισε επίσης
γενική απαίτηση τήρησης των εθνικών δικονομικών κανόνων ( άρθρο 5 τέλος της παρα
γράφου 1 ), προβλέποντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να επιβάλλεται σύμπραξη με
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διχηγορο δικαιούμενο να παρίσταται ενώπιον του οικείου δικαστηρίου (άρθρο 5 παρα
γραφος 3).
Τέλος, με σκοπό να διαφυλαχθούν τα συστήματα πρόσβασης στα ανώτατα δικαστήρια
που ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη, το Συμβούλιο προσέθεσε εδάφιο στην παράγραφο 3
του άρθρου 5 , το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς
κανόνες για το θέμα αυτό με στόχο την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της δικαιοσύ
νης.

5 . Βεβαίωση εν όψει της εγγραφής

Το Συμβούλιο δεν θεώρησε σκόπιμο να υιοθετήσει την τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με βεβαίωση αξιοπιστίας, δεδομένου ότι στο κείμενο προβλέπονται
ήδη αρκετά εχέγγυα.
6. Επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες (άρθρο 6)

Το Συμβούλιο ακολούθησε την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής και υιοθέτησε την
τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παράγραφο 1 για τον ακριβή προσδιο
ρισμό των κανόνων στους οποίους υπόκειται o διακινούμενος δικηγόρος.
Το Συμβούλιο δεν υιοθέτησε την τροπολογία που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση για τους ίδιους λόγους με αυτούς που επικαλέστηκε
η Επιτροπή, ότι δηλαδή η υποχρέωση απαλλαγής του δικηγόρου από την ένταξη στο
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης αντιβαίνει στον κανονισμό ΕΟΚ/14Θ8/71 του Συμβου
λίου .

7. Πειθαρχικές διαδικασίες (άρθρο 7)

Το Συμβούλιο θεώρησε σκόπιμο να προστεθεί νέο εδάφιο στην παράγραφο 2 για να
εξασφαλιστεί ότι όταν κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά διακινούμενων δικηγόρων οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής και καταγωγής ενημερώνουν αμοιβαία η μία
την άλλη .
8. Άσκηση τον επαγγέλματος ως έμμισθος δικηγόρος (άρθρο 8)

Το Συμβούλιο θεώρησε σκόπιμο να παραμείνει στην αρχική πρόταση της Επιτροπής η
οποία θεσπίζει για τον διακινούμενο δικηγόρο καθεστώς πανομοιότυπο με αυτό που
ισχύει για τον αυτόχθονα δικηγόρο όσον αφορά την άσκηση του επαγγέλματος με την
ιδιότητα του έμμισθου, και, κατά συνέπεια, λαμβάνει περισσότερο υπόψη τους κανόνες
του κράτους μέλους υποδοχής ως προς το θέμα.
9. Εξομοίωση με δικηγόρο του κράτους μέλους υποδοχής (άρθρο 10)
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 , το Συμβούλιο ακολούθησε την τροπολογία του
Κοινοβουλίου. Μετατόπισε ωστόσο την τελευταία φράση της παραγράφου 2: «Με τον όρο
πραγματική και τακτική επαγγελματική δραστηριότητα νοείται» στο τέλος αυτού του
πρώτου εδαφίου.
Ενώ ακολούθησε τους προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , προέβλεψε
ρητά τη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να εξακριβώνει τον τακτικό και πραγματικό
χαρακτήρα της ασκούμενης δραστηριότητας και τη δυνατότητά της να αρνείται την
απαλλαγή εάν δεν προσκομίζονται οι αποδείξεις της δραστηριότητας αυτής. Σε αυτή την
περίπτωση, κρίθηκε σκόπιμο από το Συμβούλιο να προβλεφθεί ότι η απορριπτική
απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπόκειται σε άσκηση προσφυγής.

Στην παράγραφο 3, το Συμβούλιο ακολούθησε την τροποποιημένη πρόταση της Επιτρο
πής η οποία υιοθετεί τους προσανατολισμούς του Συμβουλίου, προβλέποντας ρητά ότι
πρόκειται για διακινούμενο δικηγόρο με πείρα μικρότερη των τριών ετών στον τομέα του
δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής. Το Συμβούλιο θεώρησε σκόπιμο να προσδιοριστεί
το αντικείμενο της συνέντευξης για την αξιολόγηση της δραστηριότητας του δικηγόρου ή
της ικανότητάς του να την συνεχίσει. Επιπλέον, το Συμβούλιο όρισε, όπως και στην
παράγραφο 1 , ότι η απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να
υπόκειται σε προσφυγή.

Για να συνταχθεί με τροπολογία που πρότεινε το Κοινοβούλιο και ενσωματώθηκε στην
τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο προσέθεσε την παράγραφο 4 η
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οποία επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να απορρίπτει την αίτηση του διακινούμενου
δικηγόρου για λόγους δημόσιας τάξης, και πάντα μέσω απόφασης αιτιολογημένης και
υποκείμενης σε προσφυγή .
10. Συλλογική άσκηση του επαγγέλματος (άρθρο 11 παράγραφος 5 )

Ως προς το θέμα της συλλογικής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, το Συμβούλιο
ακολούθησε την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την άσκηση στα
πλαίσια ομάδας στην οποία συμμετέχουν «άτομα ξένα προς το επάγγελμα». Ωστόσο,
αλλάζει ελαφρώς τη διατύπωση του κειμένου για να γίνει πιο σαφές ποιές είναι οι ομάδες
που αφορά η εν λόγω παράγραφος.
Το Συμβούλιο υιοθέτησε επίσης ολόκληρο το εδάφιο 2 σε αυτή την παράγραφο, το οποίο
πρότεινε το Κοινοβούλιο.
11 . Έλεγχος της εφαρμογής της οδηγίας (άρθρο 15 )

Το Συμβούλιο θεώρησε σκόπιμο να προστεθεί νέο άρθρο το οποίο απαιτεί τη σύνταξη
έκθεσης από την Επιτροπή σχετικά με την πορεία της εφαρμογής της οδηγίας, και στην
οποία θα προτείνει, ενδεχομένως, τροποποιήσεις μετά από ορισμένο διάστημα.

V.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το κείμενο της Κοινής θέσης υιοθετεί τις περισσότερες από τις τροπολογίες του ΕΚ και
ακολουθεί εκ του σύνεγγυς το κείμενο της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής, χωρίς να
απομακρύνεται καθόλου από το πνεύμα και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .
Αυτό που επιχείρησε να κάνει το Συμβούλιο ήταν κυρίως να καταστήσει σαφέστερο αυτό που
είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί εμμέσως η τροποποιημένη πρόταση που περιελάμβανε τις
τροπολογίες του ΕΚ, τείνοντας προς την καθιέρωση ενός μεγαλύτερου ανοίγματος στους
διακινούμενους δικηγόρους, χωρίς να παραβλέπονται τα συμφέροντα των τρίτων και των
καταναλωτών.
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