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I
(Ανακοινώσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 4/2006
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2006
για την έκδοση της οδηγίας 2006/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της …,
σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση
(2006/C 126 E/01)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Για την προστασία του περιβάλλοντος ως συνόλου και της
ανθρώπινης υγείας ειδικότερα, οι επιζήµιες συγκεντρώσεις
επιβλαβών ρύπων στα υπόγεια ύδατα θα πρέπει να αποτρέπονται, να προλαµβάνονται, ή να µειώνονται.

(4)

Η οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (5), περιέχει γενικές διατάξεις για την
προστασία και τη διατήρηση των υπόγειων υδάτων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει
να θεσπιστούν µέτρα πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης
των υπόγειων υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων κριτηρίων για
την αξιολόγηση της καλής χηµικής κατάστασης των
υπόγειων υδάτων, τον προσδιορισµό σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων, και τέλος τον καθορισµό
σηµείων εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων.

(5)

Λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν αξιόπιστα επίπεδα προστασίας των υπόγειων υδάτων, θα πρέπει
να καθοριστούν ποιοτικά πρότυπα και ανώτερες αποδεκτές
τιµές, και να αναπτυχθούν µεθοδολογίες µε βάση µια κοινή
προσέγγιση, ώστε να θεσπιστούν κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χηµικής κατάστασης των συστηµάτων
υπόγειων υδάτων.

(6)

Θα πρέπει να καθοριστούν ποιοτικά πρότυπα για τη
νιτρορρύπανση, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα
βιοκτόνα, ως κοινοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της
καλής χηµικής κατάστασης των συστηµάτων υπόγειων
υδάτων, και να εξασφαλιστεί η συνοχή µε την οδηγία
91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991,
για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (6), την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τη διάθεση

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν πολύτιµο φυσικό πόρο ο
οποίος θα πρέπει να προστατευθεί από τη χηµική ρύπανση.
Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα οικοσυστήµατα που
εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα καθώς και για τη χρήση
των υπογείων υδάτων για παροχή νερού για ανθρώπινη
κατανάλωση.

(2)

Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για
τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για
το περιβάλλον (4), περιλαµβάνει στους στόχους της την
επίτευξη επιπέδων ποιότητας των υδατικών πόρων που να
µην έχουν σηµαντικές επιπτώσεις, ούτε να ενέχουν
κινδύνους, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

(1) ΕΕ C 112 της 30.4.2004, σ. 40.
(2) ΕΕ C 109 της 30.4.2004, σ. 29.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2005 (ΕΕ C
45 Ε της 23.2.2006, σ. 71), κοινή θέση του Συµβουλίου της 23ης
Ιανουαρίου 2006 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(5) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 1).
(6) ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και την
οδηγία 98/8/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση
βιοκτόνων στην αγορά (2), αντιστοίχως.
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Οι διατάξεις σχετικά µε την καλή χηµική κατάσταση των
υπόγειων υδάτων δεν εφαρµόζονται σε υψηλές συγκεντρώσεις ουσιών ή ιόντων που ανευρίσκονται στη φύση ή των
δεικτών τους, που περιέχονται είτε σε σύστηµα υπόγειων
υδάτων είτε σε συνδεόµενα συστήµατα επιφανειακών υδάτων,
λόγω ειδικών υδρογεωλογικών συνθηκών, οι οποίες δεν
καλύπτονται από τον ορισµό της ρύπανσης. ∆εν εφαρµόζονται επίσης ούτε σε προσωρινές και χωρικώς περιορισµένες
αλλαγές της κατευθυνσης ροής και της χηµικής σύνθεσης,
οι οποίες δεν θεωρούνται διεισήσεις.
Θα πρέπει να θεσµοθετηθούν κριτήρια για τον εντοπισµό
τυχόν σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων στις
συγκεντρώσεις ρύπων καθώς και κριτήρια για τον καθορισµό
του σηµείου εκκίνησης για την αναστροφή µιας τάσης,
συνεκτιµώντας την πιθανότητα να επηρεαστούν αρνητικά
υδατικά οικοσυστήµατα και άµεσα εξαρτώµενα χερσαία οικοσυστήµατα.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να χρησιµοποιούν στατιστικές διαδικασίες, εφόσον αυτές είναι
σύµφωνες προς τις διεθνείς προδιαγραφές και συµβάλλουν
στη συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης µεταξύ των κρατών µελών σε βάθος χρόνου.
Σύµφωνα µε την τρίτη περίπτωση του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οδηγία 80/68/EΟΚ
του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1979, περί
προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που
προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (3), πρόκειται
να καταργηθεί από τις 22 ∆εκεµβρίου 2013. Είναι ανάγκη
να εξασφαλιστεί η συνέχεια της προστασίας που προβλέπεται
µε την οδηγία 80/68/ΕΟΚ, όσον αφορά τα µέτρα µε στόχο
την πρόληψη ή τον περιορισµό τόσο της άµεσης όσο και
της έµµεσης εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα.
Είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση µεταξύ επικίνδυνων ουσιών,
η εισαγωγή των οποίων θα πρέπει να προληφθεί, και άλλων
ρύπων, η εισαγωγή των οποίων θα πρέπει να περιορισθεί. Για
τον προσδιορισµό των επικίνδυνων και µη επικίνδυνων
ουσιών που αντιπροσωπεύουν πραγµατικό ή δυνητικό
κίνδυνο ρύπανσης, θα πρέπει να χρησιµοποιείται το
παράρτηµα VIII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στο οποίο
παρατίθεται κατάλογος των κυριότερων ρύπων των σχετικών
µε το υδάτινο περιβάλλον.
Προκειµένου να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη προστασία των
υπόγειων υδάτων, τα κράτη µέλη µε κοινά συστήµατα
υπόγειων υδάτων θα πρέπει να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την παρακολούθηση, τον καθο-

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2006/19/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 44 της 15.2.2006, σ.
15).
(2) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(3) ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48).
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ρισµό ανώτερων αποδεκτών τιµών και τον προσδιορισµό
σχετικών επικίνδυνων ουσιών.
(13)

Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
µπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις από τα µέτρα ώστε να
προληφθεί ή να περιορισθεί η εισαγωγή ρύπων στα υπόγεια
ύδατα.

(14)

Είναι ανάγκη να προβλεφθούν µεταβατικά εφαρµοστέα µέτρα
για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας έως την ηµεροµηνία κατάργησης της
οδηγίας 80/68/ΕΟΚ.

(15)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν 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 (4),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός
1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ειδικά µέτρα, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων
υδάτων. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν ιδίως:
α) κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χηµικής κατάστασης
των υπόγειων υδάτων, και
β) κριτήρια για τον εντοπισµό και την αναστροφή σηµαντικών και
διατηρούµενων ανοδικών τάσεων και κριτήρια για τον καθορισµό σηµείων εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων.
2. Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει επίσης τις διατάξεις για την
πρόληψη ή τον περιορισµό της εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα
που περιέχονται ήδη στην οδηγία 2000/60/ΕΚ και αποσκοπεί να
προλάβει την υποβάθµιση της κατάστασης όλων των συστηµάτων
υπογείων υδάτων.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί, επιπλέον εκείνων του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ:
1. «ποιοτικό πρότυπο για τα υπόγεια ύδατα»: πρότυπο περιβαλλοντικής ποιότητας το οποίο εκφράζεται ως συγκέντρωση συγκεκριµένου ρύπου, οµάδας ρύπων ή δείκτη ρύπανσης σε υπόγεια
ύδατα και του οποίου δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση
προκειµένου να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον,
(4) ΕΕ C 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2. «ανώτερη αποδεκτή τιµή»: ποιοτικό πρότυπο υπόγειων υδάτων
το οποίο ορίζουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 3,
3. «σηµαντική και διατηρούµενη ανοδική τάση»: κάθε στατιστικώς
σηµαντική αύξηση της συγκέντρωσης ρύπου, οµάδας ρύπων ή
δείκτη ρύπανσης, που συνιστά περιβαλλοντικό κίνδυνο και της
οποίας η αναστροφή της τάσης χαρακτηρίζεται αναγκαία
σύµφωνα µε το άρθρο 5,
4. «εισαγωγή ρύπου στα υπόγεια ύδατα»: άµεση ή έµµεση εισαγωγή
ρύπων στα υπόγεια ύδατα, ως αποτέλεσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Άρθρο 3
Κριτήρια αξιολόγησης της καλής χηµικής κατάστασης των
υπόγειων υδάτων
1.
Για την αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης ενός
συστήµατος υπόγειων υδάτων ή µιας οµάδας συστηµάτων υπόγειων
υδάτων σύµφωνα µε το σηµείο 2.3 του παραρτήµατος V της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) ποιοτικά πρότυπα υπόγειων υδάτων όπως εµφαίνονται στο
παράρτηµα Ι·
β) ανώτερες αποδεκτές τιµές που ορίζονται από τα κράτη µέλη µε
τη διαδικασία του µέρους Α του παραρτήµατος ΙΙ, για τους
ρύπους, τις οµάδες ρύπων και τους δείκτες ρύπανσης οι οποίοι,
εντός του εδάφους κράτους µέλους, έχει διαπιστωθεί ότι
συµβάλλουν στο χαρακτηρισµό των συστηµάτων ή οµάδων
συστηµάτων υπόγειων υδάτων ως απειλουµένων, λαµβάνοντας
υπόψη τουλάχιστον τον κατάλογο του µέρους Β του παραρτήµατος ΙΙ.
2.
Οι ανώτερες αποδεκτές τιµές µπορούν να ορίζονται σε εθνικό
επίπεδο, σε επίπεδο της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού ή του
τµήµατος της περιοχής λεκάνης απορροής διεθνούς ποταµού που
βρίσκεται εντός του εδάφους ενός κράτους µέλους, ή στο επίπεδο
ενός συστήµατος ή µιας οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων.
3.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για τα συστήµατα υπόγειων
υδάτων που είναι κοινά σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη καθώς
και για τα συστήµατα υπόγειων υδάτων τα υπόγεια ύδατα των
οποίων ρέουν κατά µήκος των συνόρων κράτους µέλους, ο ορισµός
ανώτερων αποδεκτών τιµών να υπόκειται σε συντονισµό µεταξύ των
ενδιαφεροµένων κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
4.
Στις περιπτώσεις που ένα σύστηµα ή µια οµάδα συστηµάτων
υπόγειων υδάτων εκτείνεται πέραν του εδάφους της Κοινότητας, τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη επιδιώκουν να ορίσουν ανώτερες
αποδεκτές τιµές σε συντονισµό µε τα ενδιαφερόµενα τρίτα κράτη,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
5.
Τα κράτη µέλη ορίζουν για πρώτη φορά ανώτερες αποδεκτές
τιµές σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο β), το αργότερο έως
τις 22 ∆εκεµβρίου 2008.
Όλες οι ορισθείσες ανώτερες αποδεκτές τιµές δηµοσιεύονται στα
σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµών, τα οποία υποβάλ-
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λονται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, και τα
οποία συµπεριλαµβάνουν επίσης σύνοψη των πληροφοριών που
προβλέπονται στο µέρος Γ του παραρτήµατος ΙΙ.
6. Τα κράτη µέλη τροποποιούν τον κατάλογο των ανώτερων
αποδεκτών τιµών οσάκις, σύµφωνα µε νέες πληροφορίες σχετικά µε
ρύπους, οµάδες ρύπων ή δείκτες ρύπανσης, θα πρέπει να οριστεί
ανώτερη αποδεκτή τιµή για πρόσθετη ουσία ή θα πρέπει να τροποποιηθεί υφιστάµενη ανώτερη αποδεκτή τιµή, ή να εισαχθεί εκ νέου
ανώτερη αποδεκτή τιµή που είχε διαγραφεί, για να προστατευθούν
η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Οι ανώτερες αποδεκτές τιµές µπορούν να διαγράφονται από τον
κατάλογο όταν το συγκεκριµένο σύστηµα υπόγειων υδάτων δεν
απειλείται πλέον από τους αντίστοιχους ρύπους, οµάδες ρύπων ή
δείκτες ρύπανσης.
Τυχόν αλλαγές στον κατάλογο των ανώτερων αποδεκτών τιµών
αναφέρονται στην περιοδική αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης
λεκάνης απορροής ποταµών.
7. Η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση έως τις 22 ∆εκεµβρίου 2009
το αργότερο, βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.

Άρθρο 4
∆ιαδικασία αξιολόγησης της χηµικής κατάστασης των
υπόγειων υδάτων
1. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τη διαδικασία της παραγράφου
2 για την αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης ενός συστήµατος
υπόγειων υδάτων. Όταν πραγµατοποιούν την εν λόγω διαδικασία
και εφόσον απαιτείται, τα κράτη µέλη µπορούν να οµαδοποιούν
συστήµατα υπόγειων υδάτων σύµφωνα µε το παράρτηµα V της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
2. Ένα σύστηµα ή µια οµάδα συστηµάτων υπόγειων υδάτων
θεωρείται καλής χηµικής κατάστασης εάν:
α) δεν παρατηρείται, σε κανένα σηµείο ελέγχου του εν λόγω
συστήµατος ή οµάδας συστηµάτων υπογείων υδάτων, υπέρβαση
των τιµών των ποιοτικών προτύπων για τα υπόγεια ύδατα που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ι και των σχετικών ανώτερων
αποδεκτών τιµών που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 και
το παράρτηµα ΙΙ, ή
β) παρατηρείται υπέρβαση των τιµών των προτύπων για τα υπόγεια
ύδατα σε ένα ή περισσότερα σηµεία ελέγχου, όµως από ενδεδειγµένη έρευνα σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ επιβεβαιώνεται
ότι:
i) µε βάση την αξιολόγηση της παραγράφου 3 του παραρτήµατος ΙΙΙ, οι συγκεντρώσεις ρύπων που υπερβαίνουν τα
ποιοτικά πρότυπα υπόγειων υδάτων ή τις ανώτερες
αποδεκτές τιµές δεν εκτιµάται ότι συνιστούν σηµαντικό περιβαλλοντικό κίνδυνο λαµβάνοντας υπόψη, ανάλογα µε την
περίπτωση, την έκταση του συστήµατος υπόγειων υδάτων
που έχει επηρεαστεί,

C 126E/4

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ii) πληρούνται οι λοιποί όροι για την καλή χηµική κατάσταση
των υπόγειων υδάτων που καθορίζονται στον πίνακα 2.3.2
του παραρτήµατος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας
οδηγίας,
iii) ανάλογα µε την περίπτωση, τηρούνται οι απαιτήσεις του
άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παραρτήµατος ΙΙΙ της
παρούσας οδηγίας,
iv) η ρύπανση δεν έχει υπονοµεύσει σηµαντικά τη δυνατότητα
το σύστηµα υπόγειων υδάτων ή κάποιο από τα συστήµατα
της οµάδας υπόγειων υδάτων να µπορεί να χρησιµοποιηθεί
από τον άνθρωπο.
3.
Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν σύνοψη της αξιολόγησης της
χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων στα σχέδια διαχείρισης
λεκάνης απορροής ποταµών που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο
13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Η σύνοψη αυτή, η οποία καταρτίζεται στο επίπεδο της περιοχής
λεκάνης απορροής ποταµού ή του τµήµατος της περιοχής λεκάνης
απορροής διεθνούς ποταµού που βρίσκεται στο έδαφος ενός
κράτους µέλους, περιλαµβάνει επίσης εξήγηση του τρόπου µε τον
οποίον οι υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων για τα υπόγεια
ύδατα ή των ανώτερων αποδεκτών τιµών στα επιµέρους σηµεία
λαµβάνονται υπόψη στην τελική αξιολόγηση.
4.
Εάν ένα σύστηµα υπόγειων υδάτων ταξινοµηθεί ως ευρισκόµενο σε καλή χηµική κατάσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 2
στοιχείο β), τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, λαµβάνουν τα µέτρα που είναι αναγκαία, για να
προστατευθούν τα υδατικά οικοσυστήµατα, τα χερσαία οικοσυστήµατα και οι ανθρώπινες χρήσεις των υπογείων υδάτων, τα οποία
εξαρτώνται από το τµήµα του συστήµατος υπογείων υδάτων που
αντιπροσωπεύεται από το σηµείο ή τα σηµεία ελέγχου στα οποία
έχει σηµειωθεί υπέρβαση της τιµής του ποιοτικού ορίου υπόγειων
υδάτων ή της ανώτερης αποδεκτής τιµής.
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3. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το µέρος Β παράγραφος 1 του
παραρτήµατος IV, καθορίζουν το σηµείο εκκίνησης για την
αναστροφή των τάσεων ως ποσοστό του επιπέδου των ποιοτικών
προτύπων υπόγειων υδάτων που ορίζονται στο παράρτηµα Ι και
των ανώτερων αποδεκτών τιµών που ορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 3, βάσει της εντοπιζόµενης τάσης και του συναφούς περιβαλλοντικού κινδύνου..
4. Στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµών που
υποβάλλουν σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
τα κράτη µέλη συνοψίζουν:
α) τον τρόπο µε τον οποίον η αξιολόγηση των τάσεων από τα
επιµέρους σηµεία ελέγχου ενός συστήµατος ή µιας οµάδας
συστηµάτων υπόγειων υδάτων έχει συµβάλει στη διαπίστωση,
σύµφωνα µε το τµήµα 2.5 του παραρτήµατος V της εν λόγω
οδηγίας, ότι τα συστήµατα αυτά υπόκεινται σε διατηρούµενη
και σηµαντική ανοδική τάση συγκέντρωσης οποιουδήποτε ρύπου
ή σε αναστροφή της τάσης αυτής, και
β) αιτιολόγηση του καθορισµού των σηµείων εκκίνησης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3.
5. Όταν απαιτείται αξιολόγηση των επιπτώσεων των υφιστάµενων πλούµιων ρύπανσης σε συστήµατα υπόγειων υδάτων που
µπορεί να απειλούν την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ιδίως δε των πλούµιων που προέρχονται από
σηµειακές πηγές και µολυσµένο έδαφος, τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν πρόσθετες αξιολογήσεις τάσεων για εντοπιζόµενους ρύπους
προκειµένου να διαπιστώσουν ότι τα πλούµια από µολυσµένες
θέσεις δεν επεκτείνονται, δεν υποβαθµίζουν τη χηµική κατάσταση
του συστήµατος ή της οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων, και
δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών συνοψίζονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµών που
υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 6
Άρθρο 5
Εντοπισµός σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων
και καθορισµός σηµείων εκκίνησης για την αναστροφή των
τάσεων
1.
Τα κράτη µέλη εντοπίζουν κάθε σηµαντική και διατηρούµενη
ανοδική τάση συγκεντρώσεων ρύπων, οµάδων ρύπων και δεικτών
ρύπανσης σε συστήµατα ή οµάδες συστηµάτων υπόγειων υδάτων,
που χαρακτηρίζονται απειλούµενα, και καθορίζουν το σηµείο
εκκίνησης για την αναστροφή της τάσης αυτής, σύµφωνα µε το
παράρτηµα IV.
2.
Τα κράτη µέλη, µέσω του προγράµµατος µέτρων του άρθρου
11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αναστρέφουν τις τάσεις οι οποίες
ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο βλάβης της ποιότητας των υδατικών ή
των χερσαίων οικοσυστηµάτων, της ανθρώπινης υγείας ή των πραγµατικών ή δυνητικών θεµιτών χρήσεων του υδατικού περιβάλλοντος, µε στόχο τη σταδιακή µείωση της ρύπανσης των υπόγειων
υδάτων.

Μέτρα πρόληψης ή περιορισµού της εισαγωγής ρύπων στα
υπόγεια ύδατα
1. Για να επιτευχθεί ο στόχος πρόληψης ή περιορισµού της
εισαγωγής ρύπων στα υπόγεια ύδατα, ο οποίος θεσπίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i) της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το πρόγραµµα
µέτρων που καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 της εν λόγω
οδηγίας περιλαµβάνει:
α) όλα τα µέτρα που απαιτούνται µε σκοπό την πρόληψη της
εισαγωγής οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας στα υπόγεια ύδατα.
Κατά τον εντοπισµό των ουσιών αυτών, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη ιδίως τις επικίνδυνες ουσίες που ανήκουν στις
οικογένειες ή οµάδες ρύπων που παρατίθενται στα σηµεία 1 έως
6 του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και
τις ουσίες που ανήκουν στις οικογένειες ή οµάδες ρύπων που
παρατίθενται στα σηµεία 7 έως 9 του παραρτήµατος αυτού,
εφόσον οι ουσίες αυτές θεωρούνται επικίνδυνες·
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β) για τους ρύπους που απαριθµούνται στο παράρτηµα VIII της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και οι οποίοι δεν θεωρούνται επικίνδυνοι
καθώς επίσης για οποιονδήποτε άλλο µη επικίνδυνο ρύπο που
δεν περιλαµβάνεται στο εν λόγω παράρτηµα ο οποίος, όµως,
κατά τα κράτη µέλη, αποτελεί πραγµατικό ή δυνητικό κίνδυνο
ρύπανσης, όλα τα µέτρα που απαιτούνται για τον περιορισµό
της εισαγωγής στα υπόγεια ύδατα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
ότι η εισαγωγή αυτή δεν οδηγεί σε υποβάθµιση της καλής
χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, δεν προκαλεί
σηµαντική και διατηρούµενη ανοδική τάση συγκεντρώσεων
ρύπων στα υπόγεια ύδατα και δεν προκαλεί, µε κανέναν άλλον
τρόπο, ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Τα µέτρα αυτά λαµβάνουν υπόψη την καθιερωµένη βέλτιστη πρακτική, συµπεριλαµβανοµένων της βέλτιστης περιβαλλοντικής πρακτικής και των
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών που ορίζονται στη σχετική
κοινοτική νοµοθεσία.
Για τον καθορισµό των µέτρων βάσει των στοιχείων α) ή β), τα
κράτη µέλη µπορούν, ως πρώτο βήµα, να εντοπίζουν τις συνθήκες
υπό τις οποίες οι ρύποι που απαριθµούνται στο παράρτηµα VIII
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ιδίως δε τα ουσιώδη µέταλλα και οι
ενώσεις τους που µνηµονεύονται στο σηµείο 7 του εν λόγω παραρτήµατος, θεωρούνται επικίνδυνοι ή µη επικίνδυνοι.
2.
Η εισαγωγή ρύπων από διάχυτες πηγές ρύπανσης που έχουν
επιπτώσεις στη χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων λαµβάνεται
υπόψη όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

3.
Με την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων της λοιπής
κοινοτικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τα
µέτρα που απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, την
εισαγωγή ρύπων η οποία:
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ii) δυσαναλόγως δαπανηρά µέτρα για την αφαίρεση ποσοτήτων
ρύπων από το µολυσµένο έδαφος ή υπέδαφος ή για τον
κατ' άλλον τρόπο έλεγχο της διήθησής τους σε αυτό·
στ) είναι αποτέλεσµα παρεµβάσεων στα επιφανειακά ύδατα µε
σκοπό, µεταξύ άλλων, την άµβλυνση των επιπτώσεων από
πληµµύρες και ξηρασία και τη διαχείριση υδάτων και υδάτινων
οδών, µεταξύ άλλων και σε διεθνές επίπεδο. Οι δραστηριότητες
αυτού του είδους, συµπεριλαµβανοµένης της κοπής, της
εκβάθυνσης, της µετατόπισης και απόθεσης ιζηµάτων σε επιφανειακά ύδατα, διενεργούνται σύµφωνα µε γενικούς δεσµευτικούς κανόνες, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, µε άδειες και
εγκρίσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών που θεσπίζουν τα κράτη µέλη προς το σκοπό αυτόν, υπό τον όρο ότι η
εν λόγω εισαγωγή δεν διακυβεύει την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί για τα οικεία υδατικά
συστήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β),
σηµείο ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
4. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών τηρούν µητρώο των
εξαιρέσεων που µνηµονεύονται στην παράγραφο 3 το οποίο κοινοποιούν στην Επιτροπή εφόσον το ζητήσει.

Άρθρο 7
Μεταβατικές ρυθµίσεις
Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ … (*) και της 22ας ∆εκεµβρίου
2013, κάθε νέα διαδικασία αδειοδότησης σύµφωνα µε τα άρθρα 4
και 5 της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ συνεκτιµά τις απαιτήσεις των
άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 8
α) είναι αποτέλεσµα άµεσων απορρίψεων που επιτρέπονται
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο ι) της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

Τεχνικές προσαρµογές

β) θεωρείται από τις αρµόδιες αρχές ότι είναι τόσο µικρή όσον
αφορά την ποσότητα και τη συγκέντρωσή τους ώστε να µη
δηµιουργείται κανένας άµεσος ή µελλοντικός κίνδυνος υποβάθµισης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων υποδοχής·

Τα παραρτήµατα II, ΙΙΙ και IV µπορούν να προσαρµόζονται στην
επιστηµονική και τεχνική πρόοδο µε τη διαδικασία του άρθρου 21
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και µε συνεκτίµηση της
περιόδου αναθεώρησης και ενηµέρωσης του σχεδίου διαχείρισης
λεκάνης απορροής ποταµών που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας.

γ) είναι συνέπεια ατυχηµάτων ή εξαιρετικών περιστάσεων που
απορρέουν από φυσικά αίτια και η οποία δεν θα µπορούσε
ευλόγως να προβλεφθεί, να αποφευχθεί ή να µετριαστεί·
δ) είναι αποτέλεσµα τεχνητού εµπλουτισµού ή αύξησης των
συστηµάτων υπόγειων υδάτων που επιτρέπεται σύµφωνα µε το
άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο στ) της οδηγίας
2000/60/ΕΚ·
ε) θεωρείται από τις αρµόδιες αρχές ότι είναι τεχνικώς ανέφικτο
να προληφθεί ή να περιοριστεί χωρίς να χρησιµοποιηθούν:
i) µέτρα που θα µπορούσαν να αυξήσουν τους κινδύνους για
την ανθρώπινη υγεία ή την ποιότητα του περιβάλλοντος
στο σύνολό του, ή

Άρθρο 9
Εφαρµογή
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για τη
συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία πριν από … (*). Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
(*) ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 11
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, …
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

…

…

30.5.2006

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 126E/7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ
1. Με σκοπό την αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων σύµφωνα µε το άρθρο 4, τα κάτωθι ποιοτικά
πρότυπα είναι τα ποιοτικά πρότυπα που µνηµονεύονται στον πίνακα 2.3.2 του παραρτήµατος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
και θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας.
Ρύπος

Ποιοτικά πρότυπα

Νιτρικά άλατα

50 mg/1

∆ραστικές ουσίες φυτοφαρµάκων (συµπεριλαµβάνονται αντίστοιχοι µεταβολίτες, προϊόντα
αποικοδόµησης και αντιδράσεων) (2)

0,1 µg/1
0,5 µg/1
(συνολικό) (3)

Σχόλια

Για τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, τα
προγράµµατα και τα µέτρα που απαιτούνται σε
σχέση µε την τιµή αυτή (δηλαδή 50 mg/l) πρέπει
να είναι σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία (1)

(1) Οι δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ δεν καλύπτονται από τη ρήτρα αυτήν.
(2) Ως «φυτοφάρµακα» νοούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και τα
βιοκτόνα σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ.
(3) Ως «συνολικό» νοείται το άθροισµα όλων των επιµέρους φυτοφαρµάκων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά κατά τη διαδικασία παρακολούθησης.

2. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των ποιοτικών προτύπων για τα φυτοφάρµακα κατά τον τρόπο που ορίζεται για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των διαδικασιών αξιολόγησης του κινδύνου που απαιτούνται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ ή την οδηγία 98/8/ΕΚ.
3. Όταν για δεδοµένο σύστηµα υπόγειων υδάτων κρίνεται ότι τα ποιοτικά πρότυπα των υπόγειων υδάτων µπορεί να έχουν ως
αποτέλεσµα τη µη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα επιφανειακά ύδατα
που συνδέονται µε αυτό, ή τη σηµαντική υποβάθµιση της οικολογικής ή χηµικής ποιότητας των συστηµάτων αυτών, ή
σηµαντική ζηµία χερσαίων οικοσυστηµάτων άµεσα εξαρτώµενων από το σύστηµα υπόγειων υδάτων, καθορίζονται αυστηρότερες ανώτερες αποδεκτές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 3 και το παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας. Προγράµµατα και
µέτρα που απαιτούνται σε σχέση µε την εν λόγω ανώτερη αποδεκτή τιµή εφαρµόζονται και για δραστηριότητες που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
Τα κράτη µέλη καθορίζουν ανώτερες αποδεκτές τιµές για όλους τους ρύπους και δείκτες ρύπανσης οι οποίοι, σύµφωνα µε το
χαρακτηρισµό που πραγµατοποιείται δυνάµει του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, χαρακτηρίζουν συστήµατα ή οµάδες
συστηµάτων υπόγειων υδάτων ως διατρέχοντα τον κίνδυνο να µην µπορέσουν να επιτύχουν καλή χηµική κατάσταση των
υπόγειων υδάτων.
Οι ανώτερες αποδεκτές τιµές καθορίζονται κατά τρόπον ώστε, σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης σε
αντιπροσωπευτικό σηµείο ελέγχου υπερβαίνουν τις ανώτερες αποδεκτές τιµές, αυτό να καταδεικνύει τον κίνδυνο να µην
πληρούται ένας ή περισσότεροι από τους όρους για τη χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµεία ii), iii) και iv).
Κατά τον καθορισµό ανώτερων αποδεκτών τιµών, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές:
1. Ο καθορισµός ανώτερων αποδεκτών τιµών βασίζεται στα ακόλουθα:
α) έκταση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ υπόγειων υδάτων και συνδεόµενων υδατικών και εξαρτώµενων χερσαίων οικοσυστηµάτων·
β) παρέµβαση στις υπάρχουσες ή µελλοντικές θεµιτές χρήσεις ή λειτουργίες του υπόγειου νερού·
γ) όλοι οι ρύποι οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα συστήµατα υπόγειου νερού ως απειλούµενα, λαµβανοµένων υπόψη του στοιχειώδους καταλόγου του µέρους Β του παρόντος παραρτήµατος·
δ) υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, καθώς και πληροφορίες για τις αξίες αναφοράς και το υδατικό ισοζύγιο.
2. Ο καθορισµός ανώτερων αποδεκτών τιµών θα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη την προέλευση των ρύπων, την ενδεχόµενη
ύπαρξή τους στη φύση, την τοξικολογία τους και την τάση διασποράς τους, την εµµονή τους και βιοσυσσώρευσή τους.
3. Ο καθορισµός ανώτερων αποδεκτών τιµών θα πρέπει να υποστηρίζεται µε µηχανισµό ελέγχου των συλλεγόµενων δεδοµένων,
ο οποίος θα βασίζεται σε αξιολόγηση της ποιότητας των δεδοµένων, σε αναλυτικά στοιχεία, και σε συγκεντρώσεις αναφοράς
των ουσιών που µπορούν να απαντούν στη φύση αλλά και να είναι αποτέλεσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
ΜΕΡΟΣ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
1. Ουσίες ή ιόντα, που µπορούν να απαντούν στη φύση και να είναι αποτέλεσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων
Αρσενικό
Κάδµιο
Μόλυβδος
Υδράργυρος
Αµµώνιο
Χλωριούχα ιόντα
Θειικά ιόντα
2. Συνθετικές ουσίες ανθρώπινης παρασκευής
Τριχλωροαιθυλένιο
Τετραχλωροαιθυλένιο
3. Παράµετροι που υποδηλώνουν θαλάσσια ή άλλες διεισδύσεις (1)
Αγωγιµότητα
(1) Όσον αφορά τις αλατούχες συγκεντρώσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να καθορίζουν ανώτερες
αποδεκτές τιµές είτε για τα θειικά και τα χλωριούχα ιόντα είτε για την αγωγιµότητα.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Τα κράτη µέλη συνοψίζουν στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού το οποίο υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 13
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ τον τρόπο µε τον οποίον εφαρµόστηκε η διαδικασία του µέρους Α.
Συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη παρέχουν, εφόσον είναι εφικτό:
α) πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό συστηµάτων ή οµάδων συστηµάτων υπόγειων υδάτων που χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα και σχετικά µε τους ρύπους και δείκτες ρύπανσης που συµβάλλουν στην ταξινόµηση αυτήν, καθώς και τις παρατηρούµενες συγκεντρώσεις/τιµές·
β) πληροφορίες σχετικά µε καθένα από τα συστήµατα υπόγειων υδάτων που χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα, ιδίως δε το
µέγεθος των συστηµάτων, τη σχέση µεταξύ των συστηµάτων υπόγειων υδάτων και των συνδεόµενων µε αυτά επιφανειακών
υδάτων και των άµεσα εξαρτώµενων από αυτά χερσαίων οικοσυστηµάτων και, σε περίπτωση ουσιών που απαντούν στη φύση,
τις φυσιολογικές συγκεντρώσεις αναφοράς στα συστήµατα υπόγειων υδάτων·
γ) τις ανώτερες αποδεκτές τιµές, ανεξαρτήτως του εάν εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής
διεθνούς ποταµού που ευρίσκεται στην επικράτεια του κράτους µέλους, ή σε επίπεδο ενός συστήµατος ή µιας οµάδας
συστηµάτων υπόγειων υδάτων·
δ) τη σχέση µεταξύ των ανώτερων αποδεκτών τιµών και:
i) των παρατηρούµενων συγκεντρώσεων αναφοράς, για τις ουσίες που απαντούν στη φύση,
ii) των ποιοτικών περιβαλλοντικών στόχων και άλλων προτύπων για την προστασία των υδάτων που υπάρχουν σε εθνικό,
κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, και
iii) της οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας που αφορά την τοξικολογία, την οικοτοξικολογία, την εµµονή, το δυναµικό
βιοσυσσώρευσης, και την τάση διασποράς των ρύπων.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

1. Η διαδικασία αξιολόγησης για τον προσδιορισµό της χηµικής κατάστασης ενός συστήµατος υπόγειων υδάτων ή οµάδας
συστηµάτων υπόγειων υδάτων πραγµατοποιείται σε σχέση µε όλα τα συστήµατα ή τις οµάδες συστηµάτων υπόγειων υδάτων
που χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα και σε σχέση µε κάθε ρύπο ο οποίος συµβάλλει στο χαρακτηρισµό αυτόν του
συστήµατος ή της οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων.
2. Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρει το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη:
α) τις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο του χαρακτηρισµού που διεξάγεται δυνάµει του άρθρου 5 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ και των σηµείων 2.1, 2.2 και 2.3 του παραρτήµατος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας·
β) τα αποτελέσµατα του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων τα οποία λαµβάνονται σύµφωνα µε το παράρτηµα
V σηµείο 2.4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, και
γ) οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, καθώς και σύγκριση του ετήσιου αριθµητικού µέσου της συγκέντρωσης των
σχετικών ρύπων σε ένα σηµείο ελέγχου προς τα ποιοτικά πρότυπα για τα υπόγεια ύδατα τα οποία ορίζονται στο
παράρτηµα Ι και προς τις ανώτερες αποδεκτές τιµές που ορίζουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 3 και το
παράρτηµα ΙΙ.
3. Προκειµένου να διερευνηθεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι για την καλή χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµεία i) και iv), τα κράτη µέλη, εφόσον κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο
και µε βάση συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της παρακολούθησης, στηριζόµενα όπου απαιτείται από εκτιµήσεις συγκέντρωσης
βασισµένες σε εννοιολογικό µοντέλο του συστήµατος ή της οµάδας συστηµάτων υπόγειων υδάτων, εκτιµούν κατά πόσο η
ετήσια αριθµητική µέση συγκέντρωση ρύπου σε σύστηµα υπόγειων υδάτων υπερβαίνει το ποιοτικό πρότυπο υπόγειων υδάτων
ή την ανώτερη αποδεκτή τιµή.
4. Προκειµένου να διερευνηθεί κατά πόσον πληρούνται οι όροι για την καλή χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων του
άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµεία ii) και iii), τα κράτη µέλη, εφόσον κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο και µε βάση
σχετικά αποτελέσµατα παρακολούθησης και κατάλληλο εννοιολογικό µοντέλο του συστήµατος υπόγειων υδάτων, αξιολογούν:
α) τα ποσά και τις συγκεντρώσεις των ρύπων που µεταφέρονται ή υπάρχει περίπτωση να µεταφέρονται από το σύστηµα
υπόγειων υδάτων στα συνδεόµενα επιφανειακά υδάτων ή στα άµεσα εξαρτώµενα χερσαία οικοσυστήµατα·
β) τις ενδεχόµενες συνέπειες των ποσοτήτων και των συγκεντρώσεων των ρύπων που µεταφέρονται στα συνδεόµενα επιφανειακά ύδατα και στα άµεσα εξαρτώµενα χερσαία οικοσυστήµατα·
γ) την έκταση της οποιασδήποτε αλατούχου ή άλλης διείσδυσης στο σύστηµα υπόγειων υδάτων, και
δ) τον κίνδυνο για την ποιότητα του νερού που αντλείται, ή που προορίζεται να αντληθεί, από το σύστηµα υπογείων υδάτων
για ανθρώπινη κατανάλωση.
5. Τα κράτη µέλη παρουσιάζουν τη χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων ενός συστήµατος ή µιας οµάδας συστηµάτων
υπόγειων υδάτων σε χάρτες σύµφωνα µε το παράρτηµα V σηµεία 2.4.5 και 2.5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Επιπλέον, ανάλογα
µε την περίπτωση και εφόσον είναι εφικτό, τα κράτη µέλη επισηµαίνουν στους χάρτες αυτούς όλα τα σηµεία ελέγχου στα
οποία παρατηρείται υπέρβαση των ποιοτικών προτύπων για τα υπόγεια ύδατα ή/και των ανώτερων αποδεκτών τιµών.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟ∆ΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟ∆ΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
Τα κράτη µέλη εντοπίζουν τις σηµαντικές και διατηρούµενες ανοδικές τάσεις σε όλα τα συστήµατα ή οµάδες συστηµάτων
υπόγειων υδάτων που χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, λαµβάνοντας
υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. σύµφωνα µε το σηµείο 2.4 του παραρτήµατος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, το πρόγραµµα παρακολούθησης πρέπει να
σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να ανιχνεύει τις σηµαντικές και διατηρούµενες ανοδικές τάσεις των συγκεντρώσεων των ρύπων
που εντοπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3,
2. η διαδικασία εντοπισµού σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων βασίζεται στην ακόλουθη διαδικασία:
α) η συχνότητα της παρακολούθησης και οι θέσεις των σηµείων ελέγχου επιλέγονται κατά τρόπον ώστε να επαρκούν για:
i) να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι µπορεί να γίνεται διάκριση µεταξύ των εν
λόγω ανοδικών τάσεων και της φυσικής διακύµανσης, µε ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας και ακρίβειας,
ii) να µπορούν να εντοπίζονται οι εν λόγω ανοδικές τάσεις αρκετά εγκαίρως, ώστε να µπορούν να εφαρµόζονται µέτρα
µε σκοπό την πρόληψη, ή τουλάχιστον την κατά το δυνατό µετρίαση, περιβαλλοντικά σηµαντικών και επιζήµιων
αλλαγών στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Ο εντοπισµός αυτός πραγµατοποιείται για πρώτη φορά το 2009, ει
δυνατόν και λαµβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα δεδοµένα, στο πλαίσιο της έκθεσης σχετικά µε τον εντοπισµό των
τάσεων στο πρώτο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού που προβλέπεται στο άρθρο 13 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, στη συνέχεια δε ανά εξαετία,
iii) να λαµβάνονται υπόψη τα εξαρτώµενα από το χρόνο φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του συστήµατος υπόγειων
υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων των συνθηκών ροής των υπόγειων υδάτων και των ρυθµών φυσικού εµπλουτισµού και
του χρόνου διήθησης µέσω του εδάφους ή του υπεδάφους·
β) οι µέθοδοι παρακολούθησης και ανάλυσης που χρησιµοποιούνται είναι σύµφωνες µε τις διεθνείς αρχές ποιοτικού ελέγχου,
συµπεριλαµβανοµένων, ανάλογα µε την περίπτωση, των µεθόδων CEN ή των εθνικών τυποποιηµένων µεθόδων, για να
εξασφαλίζεται η παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας και συγκρισιµότητας·
γ) η αξιολόγηση βασίζεται σε στατιστική µέθοδο, όπως η ανάλυση παλινδρόµησης, για την ανάλυση των τάσεων των χρονοσειρών δεδοµένων από επιµέρους σηµεία ελέγχου·
δ) προς αποφυγή στρεβλώσεων κατά τον εντοπισµό των τάσεων, όλες οι µετρήσεις που δίνουν αποτέλεσµα κάτω του ορίου
ποσοτικού προσδιορισµού αντικαθίστανται από το ήµισυ της τιµής του υψηλότερου ορίου ποσοτικού προσδιορισµού που
εµφανίζεται στις χρονοσειρές, εκτός από τα συνολικά φυτοφάρµακα,
3. για τον εντοπισµό σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων στις συγκεντρώσεις ουσιών οι οποίες απαντούν τόσο στη
φύση όσο και ως αποτέλεσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συνεκτιµώνται, εφόσον υπάρχουν, δεδοµένα που είχαν συγκεντρωθεί πριν από την έναρξη του προγράµµατος παρακολούθησης, µε σκοπό την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τον εντοπισµό
τάσεων στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών που προβλέπεται στο άρθρο 13 της
οδηγίας 2000/60/EΚ.

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 5, τα κράτη µέλη αναστρέφουν εντοπιζόµενες σηµαντικές και διατηρούµενες ανοδικές τάσεις από τις
οποίες µπορεί να προκύψει βλάβη σε συνδεόµενα υδατικά οικοσυστήµατα, σε άµεσα εξαρτώµενα χερσαία οικοσυστήµατα, στην
ανθρώπινη υγεία ή στις πραγµατικές ή δυνητικές θεµιτές χρήσεις του υδατικού περιβάλλοντος, λαµβάνοντας υπόψη τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
1. σηµείο εκκίνησης για την εφαρµογή µέτρων για την αναστροφή σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων είναι εκείνο
κατά το οποίο η συγκέντρωση του ρύπου φθάνει στο 75 % των παραµετρικών τιµών των ποιοτικών προτύπων υπόγειων
υδάτων που ορίζονται στο παράρτηµα Ι και των ανώτερων αποδεκτών τιµών που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3, εκτός
εάν:
α) απαιτείται χαµηλότερο σηµείο εκκίνησης προκειµένου τα µέτρα αναστροφής της τάσης να µπορέσουν να αποτρέψουν
αποδοτικότερα από οικονοµική άποψη, ή, έστω, να µετριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, τυχόν περιβαλλοντικά
σηµαντικές και επιζήµιες αλλαγές στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων·
β) δικαιολογείται διαφορετικό σηµείο εκκίνησης όταν το όριο ανίχνευσης δεν επιτρέπει να καθοριστεί η ύπαρξη τάσης στο
75 % των παραµετρικών τιµών, ή
γ) ο ρυθµός αύξησης και η αναστρεψιµότητα της τάσης είναι τέτοια ώστε, ακόµη και αν οριστεί υψηλότερο σηµείο
εκκίνησης, τα µέτρα αναστροφής της τάσης µπορούν εντούτοις να αποτρέψουν αποδοτικότερα από οικονοµική άποψη, ή,
έστω, να µετριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, τυχόν περιβαλλοντικά σηµαντικές και επιζήµιες αλλαγές στην ποιότητα
των υπόγειων υδάτων.
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Για τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, το σηµείο εκκίνησης για την
εφαρµογή µέτρων για την αναστροφή σηµαντικών και διατηρούµενων ανοδικών τάσεων είναι εκείνο που καθορίζεται σύµφωνα
µε την εν λόγω οδηγία και την οδηγία 2000/60/ΕΚ.
2. Από τη στιγµή που θα έχει καθοριστεί σηµείο εκκίνησης για ένα σύστηµα υπόγειων υδάτων που χαρακτηρίζεται ως απειλούµενο σύµφωνα µε το παράρτηµα V σηµείο 2.4.4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και σύµφωνα µε το µέρος Β παράγραφος 1 του
παρόντος παραρτήµατος, το σηµείο αυτό χρησιµοποιείται αµετάβλητο για τον εξαετή κύκλο του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταµού που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
3. Οι αντιστροφές των τάσεων αποδεικνύονται λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την παρακολούθηση που περιλαµβάνονται στο µέρος Α παράγραφος 2.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 28 Οκτωβρίου 2003, η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της όσον αφορά την οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 28 Απριλίου 2005 (1).
Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 12 Φεβρουαρίου 2004 (2).
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 31 Μαρτίου 2004 (3).
Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση στις 23 Ιανουαρίου 2006.
ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν σηµαντικό φυσικό πόρο παροχής ύδατος, τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση όσο
και για τις ανάγκες της γεωργίας και της βιοµηχανίας. ∆ιαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο, ειδικότερα σε
περιόδους ξηρασίας, στη διατήρηση των υδατικών και χερσαίων οικοσυστηµάτων. Είναι συνεπώς ουσιώδους
σηµασίας η προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση, ενώ προσδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην
πρόληψη, δεδοµένου ότι η αποκατάσταση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων απαιτεί µακροχρόνια και
επίπονη δράση, ακόµα και µετά την αποµάκρυνση της πηγής της ρύπανσης.
Σήµερα, η προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση ρυθµίζεται από την οδηγία 80/68/ΕΟΚ (4), η
οποία θα καταργηθεί το 2013, και από την οδηγία 2000/60/ΕΚ: Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) (5).
Η παρούσα πρόταση επιδιώκει να τηρήσει τη γενική απαίτηση του άρθρου 17 της ΟΠΥ σύµφωνα µε την
οποία, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θεσπίζουν ειδικά µέτρα
για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, για να διασφαλίζεται η επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας πλαισίου που σχετίζονται µε τα υπόγεια ύδατα.
ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Γενικό πλαίσιο
Στην κοινή θέση ενσωµατώνονται ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση,
είτε αυτολεξεί, είτε εν µέρει, είτε ως προς το πνεύµα. Οι τροπολογίες αυτές βελτιώνουν ή αποσαφηνίζουν το
κείµενο της προτεινόµενης οδηγίας.
Άλλες τροπολογίες ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζονται στην κοινή θέση, διότι το Συµβούλιο συµφώνησε ότι
ήταν περιττές ή απαράδεκτες ή, σε αρκετές περιπτώσεις, διότι οι διατάξεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής είτε διαγράφηκαν είτε επαναδιατυπώθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Αυτό ισχύει κυρίως στα παραρτήµατα.
Το Συµβούλιο αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απλούστευση και αποσαφήνισή τους για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή τους.
Πολλές τροπολογίες δεν περιελήφθησαν στον κοινή θέση διότι το Συµβούλιο εκτιµά ότι δεν τηρούν τον
οδηγό για τη σύνταξη των κοινοτικών νοµοθετικών κειµένων, καθόσον επαναλάµβαναν, ερµήνευαν ή ήταν σε
αντίφαση µε διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, 2000/60/ΕΚ.
Ορισµένες τροπολογίες απορρίφθηκαν διότι εκτιµήθηκε ότι επιχειρούσαν να εισαγάγουν διατάξεις εκτός του
πεδίου εφαρµογής της πρότασης όπως έχει οριστεί από την οδηγία πλαίσιο, ή διότι καλύπτονται από άλλα
ισχύοντα νοµοθετικά κείµενα.
Η κοινή θέση περιλαµβάνει επίσης και άλλες αλλαγές εκτός εκείνων που περιέχονται στη γνώµη σε πρώτη
ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο επεδίωξε ειδικότερα να οργανώσει όσο το δυνατόν
πιο ορθολογικά τη δοµή της προτεινόµενης πράξης, για να βοηθήσει στη βελτίωση της κατανόησης, από τις
αρµόδιες αρχές και τους πολίτες, των απαιτήσεων που επιβάλλονται στα κράτη µέλη. Επιπλέον, προστέθηκαν
ορισµένες συντακτικές αλλαγές είτε για να διευκρινιστεί το κείµενο, είτε για να διασφαλιστεί η συνολική
συνοχή της οδηγίας.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ C 45 Ε της 23.2.2006, σ. 75.
ΕΕ C 109 της 30.4.2004, σ. 29.
ΕΕ C 112 της 30.4.2004, σ. 40.
ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43.
ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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Συγκεκριµένα
Το Συµβούλιο συµφώνησε ειδικότερα ότι:
— Η τροπολογία αριθ. 1 και το πρώτο µέρος της τροπολογίας 2 παρουσιάζουν ασάφειες όσον αφορά τη
διαφορά µεταξύ «ρύπανσης» και «υποβάθµισης». Στο άρθρο 1 προστέθηκε αναφορά στην ανάγκη
πρόληψης της υποβάθµισης της κατάστασης των συστηµάτων υπόγειων υδάτων, η οποία συνάδει µε την
ΟΠΥ.
— Η τροπολογία αριθ. 3 θα επέβαλλε σε όλα τα συστήµατα υπόγειων υδάτων τα πρότυπα που εφαρµόζονται
στα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου ύδατος, γεγονός που την καθιστούσε µη
ρεαλιστική. Το αυτό ισχύει και για πρώτο µέρος της τροπολογίας αριθ. 62 (το δεύτερο µέρος της οποίας
έγινε αποδεκτό από το Συµβούλιο), το σηµείο 2 στοιχείο β) της τροπολογίας αριθ. 65 και την τροπολογία αριθ. 68.
— Οι στόχοι των τροπολογιών αριθ. 95 και 100 καλύπτονται καλύτερα µέσω των κοινοτικών προγραµµάτων
πλαισίων για την έρευνα.
— Η τροπολογία αριθ. 4 δεν συνάδει µε την ΟΠΥ στην οποία γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ επιπέδων
προστασίας για τα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα.
— Οι τροπολογίες αριθ. 7, 10 και 80, καθώς και το στοιχείο αα) της τροπολογίας αριθ. 15 εξετάζουν την
ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων. Το σηµείο αυτό είναι εκτός πεδίου εφαρµογής της θυγατρικής
οδηγίας η οποία ασχολείται αποκλειστικά µε την ποιοτική κατάσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της
ΟΠΥ.
— Οι τροπολογίες αριθ. 8 και 9, αναφορικά µε άλλους τοµείς πολιτικής, δεν τηρούν τον οδηγό για τη
σύνταξη των κοινοτικών νοµοθετικών κειµένων, όπως και η τροπολογία αριθ. 13, η οποία εκτιµάται ότι
ερµηνεύει την ΟΠΥ αντί να αιτιολογεί την οδηγία περί υπόγειων υδάτων.
— Η τροπολογία 11 είναι περιττή διότι το κείµενο της κοινής θέσης θεσπίζει, δυνάµει του άρθρου 6,
καθεστώς ισοδύναµο µε εκείνο της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ.
— Η τροπολογία αριθ. 16 επαναλαµβάνει τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΟΠΥ που ορίζει σαφώς ευθύνες
ως προς το χαρακτηρισµό των συστηµάτων υπόγειων υδάτων.
— Η τροπολογία αριθ. 17 δεν γίνεται αποδεκτή διότι το Συµβούλιο εκτιµά ότι η σαφής διάκριση, τόσο
εννοιολογική όσο και ορολογική, µεταξύ ποιοτικών προτύπων που ορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και
κατώτατων τιµών που καθορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις εθνικές υδρογεωλογικές ιδιαιτερότητές τους, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της προτεινόµενης οδηγίας. Η εξασθένηση ή η απόρριψη της
προσέγγισης αυτής θα περιπλέξει την εφαρµογή της και θα την καταστήσει λιγότερο αποτελεσµατική ως
προς τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Το αυτό ισχύει για όλο το κείµενο, συνολικώς ή µερικώς στις
τροπολογίες αριθ. 30, 31, 34, 36, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 89 και 90.
— Η τροπολογία αριθ. 18 γίνεται κατ' αρχήν αποδεκτή, ωστόσο αποσαφηνίστηκε για την καλύτερη ερµηνεία
της έννοιας των τάσεων που οδηγούν δυνητικά σε περιβαλλοντικούς κινδύνους.
— Οι τροπολογίες αριθ. 19 και 20 γίνονται εν µέρει αποδεκτές αλλά η διατύπωσή τους δεν συνάδει µε την
ΟΠΥ. Στοιχεία και από τις δύο τροπολογίες έχουν συνδυαστεί στο άρθρο 2 παράγραφος 4.
— Η τροπολογία αριθ. 21 επαναπροσδιορίζει υφιστάµενο όρο στην ΟΠΥ και θα µπορούσε να προκαλέσει
σύγχυση. Η ΟΠΥ απαιτεί να «µην υπάρχει υποβάθµιση της κατάστασης των συστηµάτων υπόγειων
υδάτων» και όχι της ποιότητας.
— Οι τροπολογίες αριθ. 22 και 24, όπως και το πρώτο µέρος της τροπολογίας αριθ. 38, αναφέρονται σε
έννοιες που δεν χρησιµοποιούνται ως έχουν στην κοινή θέση, και παρουσιάζει σοβαρές πρακτικές
δυσκολίες. Ωστόσο, το ζήτηµα των συγκεντρώσεων που απαντούν στη φύση (που θίγεται και στην τροπολογία αριθ. 91), καλύπτεται από την 7η αιτιολογική παράγραφο.
— Οι τροπολογίες αριθ. 23, 49 και 93 εισάγουν ένα νέο, πολύπλοκο και περιττό όρο που θα µπορούσε να
οδηγήσει σε ευρύτερη παρερµηνεία. Η ιστορική µόλυνση καλύπτεται επαρκώς από γενικότερες διατάξεις
στην κοινή θέση και στην ΟΠΥ.
— Η τροπολογία αριθ. 56 δεν συνάδει µε το πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης οδηγίας.
— Η τροπολογία αριθ. 27 δεν είναι συµβατή µε την άποψη του Συµβουλίου ότι τα ποιοτικά πρότυπα και οι
κατώτατες τιµές ορίζονται σε επίπεδα ανάλογα µε τον κίνδυνο στον οποίον εκτίθενται τα συστήµατα
υπόγειων υδάτων.
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— Οι τροπολογίες αριθ. 57 και 59 είναι περιττές δεδοµένου ότι στην κοινή θέση εξετάζεται η έννοια της
καλής και της ανεπαρκούς χηµικής κατάστασης.
— Η τροπολογία αριθ. 37 περιττεύει όσον αφορά τους ορισµούς των ρυπαντών και της ρύπανσης που περιέχονται στην ΟΠΥ.
— Η τροπολογία αριθ. 40 είναι απαράδεκτη διότι για την εφαρµογή του προγράµµατος των µέτρων
υπεύθυνα είναι τα κράτη µέλη.
— Τα ζητήµατα που πραγµατεύονται οι τροπολογίες αριθ. 41 και 58 καλύπτονται από τα παραρτήµατα IV
και ΙΙΙ της κοινής θέσης αντιστοίχως.
— Η τροπολογία αριθ. 46 είναι απαράδεκτη διότι περιέχει διάταξη από την οδηγία 80/68/ΕΟΚ σε ένα πολύ
διαφορετικό πλαίσιο, που θα την καθιστούσε ανεφάρµοστη.
— Οι τροπολογίες αριθ. 51, 52 και 54 επαναλαµβάνουν τις διατάξεις της ΟΠΥ. Όσον αφορά την τροπολογία αριθ. 50, το Συµβούλιο χρησιµοποιεί, στο άρθρο 6 παράγραφος 4 διατύπωση που εµπνέεται από
το άρθρο 15 της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ, έχοντας κατά νου την ανάγκη περιορισµού των γραφειοκρατικών
επιβαρύνσεων.
— Η τροπολογία αριθ. 55 αποκλείει αδικαιολόγητα το παράρτηµα ΙΙΙ από ενδεχόµενη τεχνική προσαρµογή.
— Η προτεινόµενη απαλοιφή στην τροπολογία αριθ. 60 θα οδηγούσε σε ασυµβατότητα µεταξύ της
παρούσας οδηγίας περί υπόγειων υδάτων και της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Στην κοινή θέση διευκρινίζεται η
σχέση µεταξύ των δύο αυτών οδηγιών.
— Η τροπολογία αριθ. 64 είναι πλέον άνευ αντικειµένου, διότι στην κοινή θέση εξετάζεται µε διαφορετικό
τρόπο το ζήτηµα της συµµόρφωσης. Στόχος είναι να αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία η µη
συµµόρφωση σε ένα µόνο σηµείο δειγµατοληψίας θα συνεπάγετο µη συµµόρφωση για το σύνολο του
συστήµατος υπόγειων υδάτων ή οµάδας συστηµάτων (πρβ. άρθρο 4 και παράρτηµα ΙΙΙ).
— Οι τροπολογίες αριθ. 73, 76, 77, 78, 79 (πρώτο µέρος), 83, 84 και 85 είναι πλέον άνευ αντικειµένου.
Το Συµβούλιο θεωρεί ειδικότερα ότι η προσέγγιση των σταθερών χρονικών συχνοτήτων της αρχικής
πρότασης είναι ανεφάρµοστη λόγω της ποικιλοµορφίας των υδρογεωλογικών συνθηκών που απαντούν
στην ΕΕ και διότι θα πρέπει να καθοριστούν κοινά κριτήρια µόνο για τον εντοπισµό των τάσεων και για
το σηµείο εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων (παράρτηµα IV). Το δεύτερο µέρος της τροπολογίας
αριθ. 79 (όµοιο µε εκείνο της τροπολογίας αριθ. 89) ενσωµατώθηκε ως προς το πνεύµα στο παράρτηµα
IV σηµείο 1.3.
— Η τροπολογία αριθ. 81 προκαλεί σύγχυση και δεν συνάδει µε την ΟΠΥ. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της
κοινής θέσης, διευκρινίζεται ωστόσο ποια ύδατα πρέπει να προστατεύονται.
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η κοινή θέση αποτελεί µια ισορροπηµένη δέσµη µέτρων που θα συµβάλει στην
επιδίωξη των στόχων της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής όπως περιγράφεται στο άρθρο 174 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και θα προωθήσει την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συµβατότητα µε τις διατάξεις περί υπόγειων υδάτων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Επιπλέον επιτρέπει την αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας από τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας δεόντως
υπόψη τις επιµέρους υδρογεωγραφικές ιδιοµορφίες σε εθνικό επίπεδο.
Το Συµβούλιο προσβλέπει σε εποικοδοµητικές συζητήσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε στόχο την
έγκαιρη έκδοση της οδηγίας.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 5/2006
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2006
για την έκδοση της οδηγίας 2006/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της …, για
τη δηµιουργία Υποδοµής Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)
(2006/C 126 E/02)
επίλυση αυτών των προβληµάτων απαιτούνται µέτρα για την
ανταλλαγή, το µερισµό, την πρόσβαση και τη χρήση διαλειτουργικών χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών χωρικών
δεδοµένων από όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας διοίκησης
και από διαφορετικούς κλάδους. Θα πρέπει ως εκ τούτου να
δηµιουργηθεί υποδοµή χωρικών πληροφοριών στην
Κοινότητα.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

(4)

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (INSPIRE) θα πρέπει να βοηθά τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά τις πολιτικές και τις δραστηριότητες που
ενδέχεται να έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στο
περιβάλλον.

(5)

H INSPIRE θα πρέπει να βασίζεται σε υποδοµές χωρικών
πληροφοριών που δηµιουργούνται από τα κράτη µέλη,
έχουν καταστεί συµβατές µεταξύ τους βάσει κοινών κανόνων
εφαρµογής και συµπληρώνονται µε µέτρα σε επίπεδο
Κοινότητας. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι
οι υποδοµές χωρικών πληροφοριών που δηµιουργούνται
από τα κράτη µέλη είναι συµβατές µεταξύ τους και αξιοποιήσιµες σε κοινοτικό και διασυνοριακό πλαίσιο.

(6)

Οι υποδοµές χωρικών πληροφοριών στα κράτη µέλη θα
πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται
ότι τα χωρικά δεδοµένα αποθηκεύονται, καθίστανται διαθέσιµα και διατηρούνται στο πλέον ενδεδειγµένο επίπεδο· ότι
είναι δυνατόν να συνδυαστούν µε οµοιόµορφο τρόπο χωρικά
δεδοµένα από διαφορετικές πηγές απ' όλη την Κοινότητα
και ότι η από κοινού χρήση τους από ποικίλους χρήστες και
εφαρµογές είναι δυνατή· ότι τα χωρικά δεδοµένα που έχουν
συλλεχθεί από µια µόνο βαθµίδα δηµοσίων αρχών µπορούν
να χρησιµοποιούνται από άλλες δηµόσιες αρχές καθόσον η
οδηγία ορίζει ως καθήκον των εν λόγω δηµοσίων αρχών να
χρησιµοποιούν από κοινού χωρικά δεδοµένα· ότι τα χωρικά
δεδοµένα διατίθενται υπό όρους που δεν περιορίζουν
αδικαιολόγητα την ευρεία χρήση τους· ότι είναι εύκολη η
εξεύρεση των διαθέσιµων χωρικών δεδοµένων, η αξιολόγηση
της καταλληλότητας χρήσης τους και η εξοικείωση µε τους
όρους που ισχύουν για τη χρήση τους.

(7)

Οι χωρικές πληροφορίες που διέπονται από την παρούσα
οδηγία και οι πληροφορίες που διέπονται από την οδηγία
2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση
του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες εν µέρει
επικαλύπτονται (4). Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να
επηρεάζει την οδηγία 2003/4/EΚ.

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κοινοτική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος πρέπει
να αποσκοπεί σε υψηλό επίπεδο προστασίας λαµβάνοντας
υπόψη τις ποικίλες καταστάσεις στις διάφορες περιφέρειες
της Κοινότητας. Επιπλέον, απαιτούνται πληροφορίες, µεταξύ
άλλων χωρικές, για τον καθορισµό και την εφαρµογή της εν
λόγω πολιτικής καθώς και άλλων κοινοτικών πολιτικών στις
οποίες πρέπει να ενταχθούν οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 της συνθήκης.
Για να επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση είναι αναγκαίο να
καθιερωθεί σε κάποιο βαθµό ο συντονισµός µεταξύ των
χρηστών και των παρόχων των πληροφοριών, ώστε να είναι
δυνατός ο συνδυασµός των πληροφοριών και της γνώσης
που προέρχονται από διάφορους τοµείς.

(2)

Το έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, που
θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (3), απαιτεί
να διασφαλιστεί πλήρως ότι η χάραξη της περιβαλλοντικής
πολιτικής της Κοινότητας γίνεται κατά ολοκληρωµένο
τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές
διαφορές. ∆ιαπιστώνονται ορισµένα προβλήµατα που
αφορούν τη διαθεσιµότητα, την ποιότητα, την οργάνωση
των χωρικών πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές,
καθώς και την κοινοποίησή τους, στοιχεία αναγκαία για την
εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στο εν λόγω πρόγραµµα.

(3)

Τα προβλήµατα που αφορούν τη διαθεσιµότητα, την
ποιότητα, την οργάνωση των χωρικών πληροφοριών και την
πρόσβαση σε αυτές, καθώς και την κοινοποίησή τους, είναι
κοινά για πλήθος θεµάτων πολιτικής και ενηµέρωσης και
απαντώνται σε όλες τις βαθµίδες των δηµοσίων αρχών. Προς

(1) ΕΕ C 221 της 8.9.2005, σ. 33.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2005 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2006 και θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) …
(3) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(4) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
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(8)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την οδηγία
2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα (1), οι στόχοι
της οποίας συµπληρώνουν τους στόχους της παρούσας
οδηγίας.

(12)

Στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να καθορίζονται απαιτήσεις για τη συλλογή νέων δεδοµένων ή για τη διαβίβαση
αυτών των πληροφοριών στην Επιτροπή, δεδοµένου ότι τα
θέµατα αυτά ρυθµίζονται από άλλη περιβαλλοντική νοµοθεσία.

(9)

Η δηµιουργία της INSPIRE στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα
προσδώσει σηµαντική προστιθέµενη αξία σε άλλες κοινοτικές
πρωτοβουλίες –επωφελούµενη ταυτόχρονα από αυτές– όπως
ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συµβουλίου, της
21ης Μαΐου 2002, για τη δηµιουργία της κοινής
επιχείρησης Galileo (2), και η ανακοίνωση της Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, «Παγκόσµια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας
(GMES) — Ανάπτυξη ικανότητας GMES έως το 2008 —
[Σχέδιο δράσης (2004-2008)]». Τα κράτη µέλη θα πρέπει
να εξετάσουν την αξιοποίηση δεδοµένων και υπηρεσιών
Galileo και GMES από τη στιγµή που θα διατίθενται, ιδίως
εκείνων του Galileo για χρονική και χωρική αναφορά.

(13)

Η υλοποίηση των εθνικών υποδοµών θα πρέπει να είναι
σταδιακή και, κατά συνέπεια, στα θέµατα χωρικών δεδοµένων
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να
δοθεί διαφορετικός βαθµός προτεραιότητας. Για την
υλοποίηση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες για
χωρικά δεδοµένα για ευρεία κλίµακα εφαρµογών σε διαφορετικούς τοµείς πολιτικής, οι προτεραιότητες των δράσεων
που προβλέπονται υπό τις κοινοτικές πολιτικές για τις
οποίες χρειάζονται εναρµονισµένα χωρικά δεδοµένα και η
πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί µε τις προσπάθειες εναρµόνισης που έχουν καταβληθεί στα κράτη µέλη.

(14)
(10)

Πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για τη συλλογή, εναρµόνιση ή οργάνωση της
διάδοσης ή της χρήσης των χωρικών πληροφοριών. Οι
πρωτοβουλίες του είδους αυτού µπορούν να καθιερώνονται
µε κοινοτική νοµοθεσία, όπως η απόφαση 2000/479/ΕΚ της
Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2000, περί υιοθέτησης ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε
το άρθρο 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (IPPC) (3), και τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έµφαση στα ∆άση) (4), στο πλαίσιο
προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα (για
παράδειγµα, δεδοµένα εδαφικής κάλυψης Corine, Σύστηµα
πληροφοριών για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών) ή
είναι δυνατόν να προκύπτουν από πρωτοβουλίες που έχουν
αναληφθεί σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η παρούσα
οδηγία όχι µόνο θα συµπληρώσει τις πρωτοβουλίες αυτές
παρέχοντας το πλαίσιο που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να καταστούν διαλειτουργικές, αλλά θα στηριχθεί
επίσης στην υπάρχουσα πείρα και πρωτοβουλίες ούτως ώστε
να µην επαναληφθούν εργασίες που έχουν ήδη επιτελεσθεί.

Η απώλεια χρόνου και πόρων για την αναζήτηση ήδη υπαρχόντων χωρικών δεδοµένων ή για να διαπιστωθεί κατά πόσον
είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν αυτά για συγκεκριµένο
σκοπό αποτελεί καίριο εµπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση
των διαθέσιµων δεδοµένων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει κατά
συνέπεια να παρέχουν περιγραφές των διαθέσιµων συνόλων
και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων υπό µορφή µεταδεδοµένων.

(15)

Επειδή η ευρύτατη ποικιλία των µορφοτύπων και δοµών
οργάνωσης των χωρικών δεδοµένων και της πρόσβασης σε
αυτά στην Κοινότητα εµποδίζει την αποτελεσµατική
εκπόνηση, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της
κοινοτικής νοµοθεσίας που επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα το
περιβάλλον, πρέπει να προβλεφθούν εκτελεστικά µέτρα ώστε
να διευκολυνθεί η χρήση των χωρικών δεδοµένων από
διαφορετικές πηγές σε όλα τα κράτη µέλη. Ο σχεδιασµός
των µέτρων αυτών πρέπει να καθιστά διαλειτουργικά τα
σύνολα χωρικών δεδοµένων και τα κράτη µέλη πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε δεδοµένα ή πληροφορίες
χρειάζονται για επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα διατίθενται
µε όρους που δεν περιορίζουν την εφαρµογή τους προς το
σκοπό αυτό.

(16)

Οι δικτυακές υπηρεσίες είναι αναγκαίες για την από κοινού
χρήση χωρικών δεδοµένων από τις διάφορες βαθµίδες της
δηµόσιας διοίκησης στην Κοινότητα. Αυτές οι δικτυακές
υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εξεύρεσης,
µετασχηµατισµού, απεικόνισης και τηλεφόρτωσης από την
υποδοµή (download) των χωρικών δεδοµένων και επίκληση
χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου.
Οι υπηρεσίες του δικτύου θα πρέπει να λειτουργούν
σύµφωνα µε συµφωνηµένες προδιαγραφές και ελάχιστα
κριτήρια επιδόσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των υποδοµών που έχουν συγκροτηθεί από τα κράτη
µέλη. Το δίκτυο υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να παρέχει στις
δηµόσιες αρχές την τεχνική δυνατότητα να καθιστούν διαθέσιµα τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων.

(11)

(1)
(2)
(3)
(4)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται σε χωρικά
δεδοµένα τα οποία οι ίδιες οι δηµόσιες αρχές έχουν στην
κατοχή τους ή κατέχουν τρίτοι για λογαριασµό των
δηµοσίων αρχών και στη χρήση χωρικών δεδοµένων από
δηµόσιες αρχές για την άσκηση της δηµόσιας αποστολής
τους. Ωστόσο, υπό ορισµένους όρους, η οδηγία θα πρέπει
επίσης να εφαρµόζεται σε χωρικά δεδοµένα που κατέχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός των δηµοσίων αρχών, υπό
την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
το ζητούν.

ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.
ΕΕ L 138 της 28.5.2002, σ. 1.
ΕΕ L 192 της 28.7.2000, σ. 36.
ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 788/2004 (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 17).
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(23)

Τα µέτρα που θεσπίζονται από τα κράτη µέλη µε τη νοµοθεσία για τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο, θα µπορούσαν να
προβλέπουν τη δυνατότητα, για τις δηµόσιες αρχές που
παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων, να
χορηγούν άδειες για αυτά τα σύνολα και υπηρεσίες και να
επιβάλλουν τέλη σε άλλες δηµόσιες αρχές που κάνουν
χρήση αυτών των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών
δεδοµένων.

(24)

Οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και
του άρθρου 17 παράγραφος 1 θα πρέπει να εφαρµοστούν
µε απόλυτη τήρηση των αρχών σχετικά µε την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε την οδηγία
95/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1).

(25)

Τα πλαίσια για την από κοινού χρήση των χωρικών
δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων αρχών που υποχρεούνται σε
κοινή χρήση βάσει των διατάξεων της οδηγίας πρέπει να
είναι ουδέτερα έναντι των προαναφερόµενων δηµοσίων
αρχών εντός κάθε κράτους µέλους, αλλά και έναντι των
δηµοσίων αρχών άλλων κρατών µελών και των θεσµικών
οργάνων της Κοινότητας. ∆εδοµένου ότι τα όργανα και οι
οργανισµοί της Κοινότητας χρειάζονται συχνά να ενσωµατώσουν και να έχουν πρόσβαση σε χωρικές πληροφορίες από
όλα τα κράτη µέλη, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης και χρήσης χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών
χωρικών δεδοµένων υπό εναρµονισµένους όρους.

(26)

Προκειµένου να προσφερθούν κίνητρα για την ανάπτυξη
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας από τρίτα µέρη, προς
όφελος τόσο των δηµοσίων αρχών όσο και του κοινού, είναι
απαραίτητο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χωρικά
δεδοµένα που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια ή τα εθνικά
σύνορα.

(27)

Για την αποτελεσµατική υλοποίηση των υποδοµών χωρικών
πληροφοριών απαιτείται συντονισµός όλων όσοι ενδιαφέρονται για τη συγκρότηση τέτοιων υποδοµών, ανεξαρτήτως
εάν συµβάλλουν µε χωρικές πληροφορίες ή είναι χρήστες
τους. Οι κατάλληλες δοµές συντονισµού πρέπει κατά
συνέπεια να καθιερωθούν σε επίπεδο κράτους µέλους και σε
επίπεδο Κοινότητας.

Η πείρα στα κράτη µέλη έχει δείξει ότι είναι σηµαντικό, για
την επιτυχή υλοποίηση υποδοµής χωρικών πληροφοριών, να
διατίθεται δωρεάν στο κοινό ένας ελάχιστος αριθµός
υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει λοιπόν να προσφέρουν
κατ' ελάχιστον και δωρεάν τις υπηρεσίες εξεύρεσης συνόλων
χωρικών δεδοµένων.

Για να βοηθηθεί η ενσωµάτωση των εθνικών υποδοµών στην
INSPIRE, τα κράτη µέλη θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση
στις υποδοµές τους µέσω της δικτυακής πύλης γεωγραφικών
δεδοµένων (geo-portal) της Κοινότητας που διαχειρίζεται η
Επιτροπή, καθώς και µέσω οποιωνδήποτε σηµείων
πρόσβασης που αποφασίζουν να λειτουργήσουν τα ίδια.

(20)

Για να καταστούν διαθέσιµες οι πληροφορίες από διαφορετικές βαθµίδες της δηµόσιας διοίκησης, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να εξαλείψουν τα πρακτικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν εν προκειµένω οι δηµόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όταν ασκούν δηµόσια αποστολή
που έχει ενδεχοµένως άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στο
περιβάλλον. Τα πρακτικά εµπόδια θα πρέπει να εξαλειφθούν
στα σηµεία όπου οι πληροφορίες προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για την άσκηση δηµόσιας αποστολής.

(21)

Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στα
σύνολα χωρικών δεδοµένων και στις υπηρεσίες χωρικών
δεδοµένων κατά την εκτέλεση της δηµόσιας αποστολής
τους. Η πρόσβαση µπορεί να παρακωλύεται εάν εξαρτάται
από εξατοµικευµένες και ειδικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ
δηµοσίων αρχών κάθε φορά που απαιτείται. Τα κράτη µέλη
θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
αποτρέπουν τέτοιου είδους πρακτικά εµπόδια στην
ανταλλαγή δεδοµένων, παραδείγµατος χάριν µε προγενέστερες συµφωνίες µεταξύ των δηµόσιων αρχών.

(22)

δηµόσιων αρχών στις οποίες έχει ορισθεί το καθήκον
αύξησης των εσόδων, ή για να αναζητώνται οι µη καλυπτόµενες δαπάνες των αρχών σε κράτη µέλη που χρηµατοδοτούν µόνο εν µέρει τα στοιχεία τους, οπότε επιβαρύνονται
οι χρήστες, ή για να εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενηµέρωση των δεδοµένων.

Ορισµένα σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων
σχετικών µε κοινοτικές πολιτικές οι οποίες άµεσα ή έµµεσα
αφορούν το περιβάλλον τελούν υπό την κατοχή ή τη διαχείριση τρίτων. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
προσφέρουν σε τρίτους τη δυνατότητα να συµβάλλουν στις
εθνικές υποδοµές, υπό τον όρο ότι δεν υποβαθµίζεται η
συνοχή και η ευκολία χρήσης των χωρικών δεδοµένων και
των υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων που καλύπτονται από τις
υποδοµές αυτές.

(19)

Οι µηχανισµοί ανταλλαγής συνόλων χωρικών δεδοµένων και
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων µεταξύ της κυβέρνησης και
άλλων δηµόσιων υπηρεσιών και φυσικών ή νοµικών
προσώπων που εκτελούν δηµόσια διοικητικά καθήκοντα
δυνάµει του εθνικού τους δικαίου µπορούν να αφορούν
νόµους, κανονισµούς, χορήγηση αδειών ή οικονοµικούς
διακανονισµούς ή διοικητικές διαδικασίες, παραδείγµατος
χάριν για να προστατεύεται η οικονοµική βιωσιµότητα των
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(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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(29)

(30)
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Για να αξιοποιηθεί η πείρα από προηγµένες και υπάρχουσες
τεχνολογίες των υποδοµών πληροφοριών, ενδείκνυται να
υποστηρίζονται τα αναγκαία για την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας µέτρα από διεθνή πρότυπα και πρότυπα
που έχουν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην
οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και κανονισµών (1), και των κανόνων σχετικά µε
τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

∆εδοµένου ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, ο
οποίος ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90
του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά µε
το Περιβάλλον (2), έχει ως καθήκον να παρέχει στην
Κοινότητα αντικειµενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιµες πληροφορίες σε κοινοτικό επίπεδο και αποσκοπεί, µεταξύ άλλων,
στη βελτίωση της ροής των σχετικών µε την άσκηση πολιτικής περιβαλλοντικών πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών
και των οργάνων της Κοινότητας, θα πρέπει να συµβάλει
ενεργά στην εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Σύµφωνα µε το σηµείο 34 της διοργανικής συµφωνίας για
τη βελτίωση της νοµοθεσίας (3), τα κράτη µέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος
της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι
αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία των
οδηγιών µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να
τους δηµοσιοποιούν.
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µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του
άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο καθορισµός των
γενικών κανόνων που αποσκοπούν στη δηµιουργία της Υποδοµής
Χωρικών Πληροφοριών (εφεξής «INSPIRE»), για τους σκοπούς της
περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο
περιβάλλον.
2. Η INSPIRE βασίζεται σε υποδοµές χωρικών πληροφοριών
που έχουν δηµιουργήσει και διαχειρίζονται τα κράτη µέλη.

Άρθρο 2
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των οδηγιών
2003/4/EΚ και 2003/98/EΚ.

(31)

Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας 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 (4).

Άρθρο 3
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:

(32)

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για αποφάσεις σχετικά µε
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και µε τη µελλοντική
εξέλιξη της INSPIRE απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση
της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τακτική υποβολή
εκθέσεων.

(33)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η
καθιέρωση της INSPIRE, δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη λόγω των διεθνικών πτυχών και
της γενικής ανάγκης συντονισµού των όρων πρόσβασης στις
χωρικές πληροφορίες, ανταλλαγής και από κοινού χρήσης
τους εντός της Κοινότητας και µπορεί συνεπώς να επιτευχθεί
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 2003.
(2) ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

1. «υποδοµή χωρικών πληροφοριών»: µεταδεδοµένα, σύνολα
χωρικών δεδοµένων και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων·
δικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες· συµφωνίες ανταλλαγής,
πρόσβασης και χρήσης· και µηχανισµοί, µέθοδοι και διαδικασίες συντονισµού και παρακολούθησης που θεσπίζονται,
λειτουργούν ή διατίθενται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία,
2. «χωρικά δεδοµένα»: οποιαδήποτε δεδοµένα αφορούν άµεσα ή
έµµεσα συγκεκριµένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή,
3. «σύνολο χωρικών δεδοµένων»: αναγνωρίσιµη συλλογή χωρικών
δεδοµένων,
4. «υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων»: πράξεις οι οποίες είναι δυνατό
να εκτελούνται, µε την επίκληση εφαρµογής πληροφορικής,
στα χωρικά δεδοµένα που περιέχονται στα σύνολα χωρικών
δεδοµένων ή στα σχετικά µε τα δεδοµένα,
5. «χωροαντικείµενο»: αφηρηµένη παρουσίαση υλικού φαινοµένου
που σχετίζεται µε συγκεκριµένη τοποθεσία ή γεωγραφική
περιοχή,
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6. «µεταδεδοµένα»: πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα
χωρικών δεδοµένων και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων και
καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την απογραφή και τη χρήση
τους,
7. «διαλειτουργικότητα»: η δυνατότητα συνδυασµού συνόλων
χωρικών δεδοµένων και η δυνατότητα διάδρασης υπηρεσιών,
χωρίς επανειληµµένη παρέµβαση του χειριστή, ώστε να
επιτυγχάνεται συνεκτικό αποτέλεσµα και να ενισχύεται η
προστιθέµενη αξία των συνόλων δεδοµένων και των υπηρεσιών,
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δ) αφορούν ένα ή περισσότερα από τα θέµατα που απαριθµούνται
στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ,
2. Σε περιπτώσεις όπου πολλαπλά ταυτόσηµα αντίγραφα του
ίδιου συνόλου χωρικών δεδοµένων βρίσκονται στην κατοχή
διαφόρων δηµόσιων αρχών ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασµό
διαφόρων δηµόσιων αρχών, η παρούσα οδηγία ισχύει µόνο για το
σύνολο αναφοράς από το οποίο προέρχονται τα διάφορα αντίγραφα.

8. «δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών INSPIRE»: ιστοσελίδα, ή ισοδύναµο µέσο, που παρέχει πρόσβαση στις
υπηρεσίες του άρθρου 11 παράγραφος 1,

3. Η παρούσα οδηγία καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες χωρικών
δεδοµένων που αφορούν τα δεδοµένα τα οποία περιέχονται στα
σύνολα χωρικών δεδοµένων που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1.

9. «δηµόσια αρχή»:

4. Η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί συλλογή νέων χωρικών
δεδοµένων.

α) οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη δηµόσια διοίκηση, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων συµβουλευτικών φορέων, σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·
β) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί
δηµόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάµει του εθνικού
δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών αρµοδιοτήτων,
δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών µε το περιβάλλον,
και
γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί
καθήκοντα ή αρµοδιότητες δηµόσιας αρχής ή παρέχει
δηµόσιες υπηρεσίες σχετικά µε το περιβάλλον, υπό τον
έλεγχο φορέα ή προσώπου που εµπίπτει στα στοιχεία α) ή
β).
Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι, όταν φορείς ή θεσµοί
ενεργούν υπό δικαστική ή νοµοθετική ιδιότητα, δεν πρέπει να
θεωρούνται δηµόσιες αρχές για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας.

5. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδοµένων που πληρούν
την προϋπόθεση της παραγράφου 1 στοιχείο γ), αλλά τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των οποίων κατέχει τρίτος, επιτρέπεται στη δηµόσια αρχή να ενεργεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας
µόνον µε τη συναίνεση του εν λόγω τρίτου.
6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η παρούσα οδηγία
καλύπτει τα σύνολα χωρικών δεδοµένων τα οποία κατέχει δηµόσια
αρχή ή τρίτος για λογαριασµό δηµόσιας αρχής που λειτουργεί στην
κατώτατη δυνατή βαθµίδα διακυβέρνησης εντός κράτους µέλους
µόνον εάν το κράτος µέλος έχει νόµους ή κανονισµούς που
απαιτούν τη συλλογή ή τη διάδοσή τους.
7. Η τεχνική περιγραφή των θεµάτων δεδοµένων των
παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ είναι δυνατό να προσαρµόζονται µε τη
διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2, ώστε να λαµβάνονται
υπόψη οι εξελισσόµενες ανάγκες για χωρικά δεδοµένα προς στήριξη
των κοινοτικών πολιτικών οι οποίες αφορούν το περιβάλλον.

10. «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν είναι
δηµόσια αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 4
ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

1.
Η παρούσα οδηγία καλύπτει σύνολα χωρικών δεδοµένων που
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αφορούν περιοχή επί της οποίας ένα κράτος µέλος έχει ή/και
ασκεί δικαιοδοτικά δικαιώµατα·

Άρθρο 5

β) είναι σε ηλεκτρονική µορφή·

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δηµιουργούνται µεταδεδοµένα για τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων που
αντιστοιχούν στα θέµατα των παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και ότι τα
µεταδεδοµένα αυτά καθίστανται επίκαιρα.

γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των κατωτέρω ή στην κατοχή
τρίτου για λογαριασµό ενός εκ των κατωτέρω:

2.

i) δηµόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από
δηµόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενηµερώνει η εν λόγω
αρχή και εµπίπτουν στο πεδίο δηµόσιας αποστολής,
ii) τρίτου στον οποίον έχει διατεθεί το δίκτυο σύµφωνα µε το
άρθρο 12·

Τα µεταδεδοµένα περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε:

α) τη συµµόρφωση των συνόλων χωρικών δεδοµένων προς τις εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1·
β) τους όρους που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις
υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων και τη χρήση τους, και, ανάλογα
µε την περίπτωση, τα αντίστοιχα τέλη·
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γ) την ποιότητα των χωρικών δεδοµένων, µεταξύ άλλων και το εάν
είναι επικυρωµένα·
δ) τις δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για τη δηµιουργία, τη
διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανοµή των συνόλων και
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων·
ε) τους περιορισµούς πρόσβασης του κοινού και τους λόγους των
περιορισµών αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 13.
3.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα µεταδεδοµένα είναι πλήρη και ποιότητας επαρκούς
για την εκπλήρωση του σκοπού του σηµείου 6 του άρθρου 3.
4.
∆ιατάξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται έως τις … (*), σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22
παράγραφος 2. Οι διατάξεις αυτές λαµβάνουν υπόψη τα σχετικά
υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις χρηστών.

Άρθρο 6
Τα κράτη µέλη δηµιουργούν τα µεταδεδοµένα που προβλέπονται
στο άρθρο 5 σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:
α) το αργότερο δύο έτη από την ηµεροµηνία θέσπισης των εκτελεστικών διατάξεων σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4, όσον
αφορά τα σύνολα χωρικών δεδοµένων που αντιστοιχούν στα
θέµατα των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ,
β) το αργότερο πέντε έτη από την ηµεροµηνία θέσπισης των εκτελεστικών διατάξεων σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4,
όσον αφορά τα σύνολα χωρικών δεδοµένων που αντιστοιχούν
στα θέµατα του παραρτήµατος ΙΙΙ.
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µότητας καθώς και του κόστους και των ωφεληµάτων που αναµένονται. Τα κράτη µέλη, όταν τους ζητείται, παρέχουν στην Επιτροπή
τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να προβεί στην εν λόγω
ανάλυση. Όταν προτείνει τις εν λόγω εκτελεστικές διατάξεις, η
Επιτροπή υποχρεούται να προβεί σε διαβουλεύσεις µε τα κράτη
µέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 22 παράγραφος 1,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσής της. Η θέσπιση των
διατάξεων αυτών δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για κράτος
µέλος.

3. Καθόσον είναι εφικτό, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλα
τα σύνολα χωρικών δεδοµένων που συνελέγησαν ή κατέστησαν
επίκαιρα πρόσφατα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων
συµµορφώνονται προς τις εκτελεστικές διατάξεις της παραγράφου
1 εντός δύο ετών από τη θέσπισή τους και ότι τα λοιπά σύνολα και
υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων συµµορφώνονται προς τις εκτελεστικές διατάξεις εντός επτά ετών από τη θέσπισή τους.

4. Οι εκτελεστικές διατάξεις της παραγράφου 1 καλύπτουν τον
ορισµό και την ταξινόµηση των χωροαντικειµένων που αφορούν
σύνολα χωρικών δεδοµένων τα οποία σχετίζονται µε τα θέµατα των
παραρτηµάτων Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και τον τρόπο γεωαναφοράς των χωρικών
αυτών δεδοµένων.

5. Αντιπρόσωποι των κρατών µελών σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, καθώς και άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
ενδιαφέρονται για τα χωρικά δεδοµένα λόγω του ρόλου τους στην
υποδοµή χωρικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των
χρηστών, των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών προστιθέµενης
αξίας ή οποιουδήποτε συντονιστικού φορέα, έχουν τη δυνατότητα,
σύµφωνα µε την εφαρµοστέα διαδικασία, να συµµετέχουν σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις για το περιεχόµενο των εκτελεστικών
διατάξεων της παραγράφου 1, πριν εξεταστούν από την επιτροπή
του άρθρου 22 παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 7
1.
Εκτελεστικές διατάξεις που καθορίζουν τις τεχνικές ρυθµίσεις
για τη διαλειτουργικότητα και, εφόσον είναι εφικτό, την εναρµόνιση
των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων θεσπίζονται µε τη
διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2. Κατά τη σύνταξη των
εκτελεστικών διατάξεων, λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις
των χρηστών, οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες και τα διεθνή πρότυπα
για την εναρµόνιση των συνόλων χωρικών δεδοµένων, καθώς επίσης
η σκοπιµότητα και οι συγκρίσεις κόστους-ωφελείας. Εφόσον οργανισµοί που έχουν συσταθεί βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν υιοθετήσει συναφή πρότυπα προκειµένου να εξασφαλίσουν διαλειτουργικότητα ή εναρµόνιση των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών
δεδοµένων, τα πρότυπα αυτά ενσωµατώνονται, και τα υπάρχοντα
τεχνικά µέσα µνηµονεύονται, εάν είναι σκόπιµο, στις εκτελεστικές
διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
2.
Ως βάση ανάπτυξης των προτάσεων για τις εν λόγω εκτελεστικές διατάξεις, η Επιτροπή προβαίνει σε ανάλυση της σκοπι(*) Ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 8

1. Στην περίπτωση συνόλων χωρικών δεδοµένων που αντιστοιχούν σε ένα ή περισσότερα θέµατα του παραρτήµατος Ι ή ΙΙ, οι
εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος
1, πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3
και 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι εκτελεστικές διατάξεις πραγµατεύονται τα ακόλουθα
ζητήµατα χωρικών δεδοµένων:
α) λύσεις που να εξασφαλίζουν αδιαµφισβήτητη αναγνώριση
χωροαντικειµένων και στις οποίες είναι δυνατόν να απεικονίζονται τα αναγνωριστικά που υπάρχουν δυνάµει των υφιστάµενων εθνικών συστηµάτων προκειµένου να εξασφαλίζεται η
µεταξύ τους διαλειτουργικότητα·
β) τη σχέση µεταξύ χωροαντικειµένων·
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γ) τα βασικά χαρακτηριστικά και τα αντίστοιχα πολύγλωσσα
γλωσσάρια που απαιτούνται συνήθως για τις πολιτικές που
µπορεί να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον·
δ) πληροφορίες σχετικές µε τη χρονική συνιστώσα των δεδοµένων·
ε) ενηµέρωση των δεδοµένων.
3.
Οι εκτελεστικές διατάξεις εκπονούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη συνέπεια µεταξύ µεµονωµένων στοιχείων πληροφορίας που
αφορούν την ίδια τοποθεσία ή µεταξύ στοιχείων πληροφοριών που
αφορούν το ίδιο αντικείµενο υπό διαφορετικές κλίµακες.
4.
Οι εκτελεστικές διατάξεις εκπονούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που προκύπτουν από διαφορετικά σύνολα
χωρικών δεδοµένων είναι συγκρίσιµες όσον αφορά τις πτυχές που
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.
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α) υπηρεσίες εξεύρεσης που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση
συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων µε βάση το περιεχόµενο των αντίστοιχων µεταδεδοµένων και την οπτική παρουσίαση του περιεχοµένου των µεταδεδοµένων·
β) υπηρεσίες απεικόνισης που καθιστούν δυνατή, τουλάχιστον, την
οπτική παρουσίαση, την πλοήγηση, τη µεγέθυνση/σµίκρυνση, τη
µετακίνηση του κέντρου (pan) ή την υπέρθεση (overlay) ορατών
συνόλων χωρικών δεδοµένων και την οπτική απεικόνιση των
πληροφοριών υποµνήµατος και οποιουδήποτε σχετικού περιεχοµένου µεταδεδοµένων·
γ) υπηρεσίες τηλεφόρτωσης από την υποδοµή (download) που
καθιστούν δυνατή την τηλεφόρτωση από την υποδοµή
αντιγράφων συνόλων χωρικών δεδοµένων ή µερών τους και,
εφόσον είναι εφικτό, την άµεση πρόσβαση σε αυτά·

Άρθρο 9

δ) υπηρεσίες µετασχηµατισµού οι οποίες καθιστούν δυνατό το
µετασχηµατισµό των συνόλων χωρικών δεδοµένων µε στόχο την
επίτευξη διαλειτουργικότητας·

Οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, εκδίδονται σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:

ε) υπηρεσίες οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίκληση υπηρεσιών
δεδοµένων.

α) όχι αργότερα από τις … (*), όσον αφορά τα σύνολα χωρικών
δεδοµένων που υπάγονται στα θέµατα του παραρτήµατος Ι·
β) όχι αργότερα από τις … (**), όσον αφορά τα σύνολα χωρικών
δεδοµένων που υπάγονται στα θέµατα των παραρτηµάτων ΙΙ ή
ΙΙΙ.
Άρθρο 10
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες,
συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων, κωδίκων και τεχνικών κατατάξεων, που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς τις εκτελεστικές
διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, διατίθενται στις δηµόσιες αρχές ή σε τρίτους υπό όρους που δεν
περιορίζουν τη χρήση τους για το σκοπό αυτόν.
2.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνοχή των χωρικών
δεδοµένων που αφορούν γεωγραφικό χαρακτηριστικό η τοποθεσία
του οποίου εκτείνεται εκατέρωθεν της µεθορίου δύο ή περισσότερων κρατών µελών, τα κράτη µέλη, κατά περίπτωση, αποφασίζουν, µε αµοιβαία συναίνεση, σχετικά µε τον τρόπο παρουσίασης
και τη θέση των κοινών αυτών χαρακτηριστικών.

Οι υπηρεσίες αυτές λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις των
χρηστών και είναι εύχρηστες, διαθέσιµες στο κοινό και προσιτές
µέσω του ∆ιαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού
µέσου.

2. Για τους σκοπούς των υπηρεσιών που µνηµονεύονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α), εφαρµόζεται τουλάχιστον ο ακόλουθος
συνδυασµός κριτηρίων αναζήτησης:
α) λέξεις-κλειδιά·
β) ταξινόµηση χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών·
γ) ποιότητα των χωρικών δεδοµένων, µεταξύ άλλων το εάν είναι
επικυρωµένα·
δ) βαθµός συµµόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις που
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1·
ε) γεωγραφική τοποθεσία·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 11
1.
Για τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων για τα
οποία έχουν δηµιουργηθεί µεταδεδοµένα σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία, τα κράτη µέλη δηµιουργούν και λειτουργούν δίκτυο των
ακόλουθων υπηρεσιών:
(*) ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(**) Πέντε έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

στ) όροι που ισχύουν για την πρόσβαση στα σύνολα και τις
υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων και τη χρήση τους·
ζ) δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για τη δηµιουργία, τη
διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανοµή των συνόλων και
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων.
3. Οι υπηρεσίες µετασχηµατισµού που µνηµονεύονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο δ), συνδυάζονται µε τις άλλες υπηρεσίες της
εν λόγω παραγράφου κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η
λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών σύµφωνα µε τις εκτελεστικές
διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.
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Άρθρο 12
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δηµόσιες αρχές διαθέτουν την
τεχνική δυνατότητα να συνδέουν τα οικεία σύνολα και υπηρεσίες
χωρικών δεδοµένων µε το δίκτυο του άρθρου 11 παράγραφος 1. Η
υπηρεσία αυτή είναι επίσης διαθέσιµη, κατόπιν σχετικού αιτήµατος,
σε τρίτους τα σύνολα και οι υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων των
οποίων τηρούν τις εκτελεστικές διατάξεις µε τις οποίες καθορίζονται υποχρεώσεις όσον αφορά ιδίως τα µεταδεδοµένα, τις
δικτυακές υπηρεσίες και τη διαλειτουργικότητα.

Άρθρο 13
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 της
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν την
πρόσβαση του κοινού σε σύνολα χωρικών δεδοµένων και υπηρεσίες
χωρικών δεδοµένων µέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο
άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε), ή στις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού εµπορίου του άρθρου 14 παράγραφος 2, όταν η
πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά:
α) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δηµόσιων
αρχών, εφόσον ο εµπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται
από το νόµο·
β) τις διεθνείς σχέσεις, τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική άµυνα·
γ) τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δυνατότητα κάθε προσώπου
να τύχει δίκαιης δίκης ή τη δυνατότητα δηµόσιας αρχής να
διεξάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα·
δ) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα εµπορικών ή βιοµηχανικών πληροφοριών όταν το εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο προβλέπει τον εµπιστευτικό αυτό χαρακτήρα προκειµένου να προστατευθεί θεµιτό
οικονοµικό συµφέρον, συµπεριλαµβανοµένου του δηµόσιου
συµφέροντος για την τήρηση του εµπιστευτικού χαρακτήρα
των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου·
ε) τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας·
στ) τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδοµένων ή/και
αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο, όταν το εν λόγω
πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον προβλέπεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας από
το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο·
ζ) τα συµφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
έχει δώσει τις αιτούµενες πληροφορίες εθελουσίως χωρίς να
του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να του επιβληθεί νοµική
υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριµένο πρόσωπο έχει
συναινέσει στη δηµοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών·
η) την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι
πληροφορίες αυτές, όπως ο εντοπισµός σπάνιων ειδών.
2.
Οι λόγοι περιορισµού της πρόσβασης που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 ερµηνεύονται συσταλτικά, λαµβανοµένου υπόψη, για
τη συγκεκριµένη περίπτωση, του δηµόσιου συµφέροντος που εξυπηρετεί η παροχή πρόσβασης. Σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, το
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δηµόσιο συµφέρον που εξυπηρετεί η δηµοσιοποίηση σταθµίζεται
συγκριτικά προς το συµφέρον που εξυπηρετεί η περιορισµένη ή
υπό προϋποθέσεις πρόσβαση. Τα κράτη µέλη δεν δύνανται, δυνάµει
της παραγράφου 1 στοιχεία α), δ), στ), ζ) και η), να περιορίζουν
την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε εκποµπές στο
περιβάλλον.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η παράγραφος 1 στοιχεία δ) ή στ),
αποτελεί το λόγο περιορισµού της πρόσβασης, το πρώτο εδάφιο
ισχύει µόνο όταν η πρόσβαση που µνηµονεύεται στην παράγραφο 1
αφορά περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/4/EK.
3. Στο πλαίσιο αυτό, και για τους σκοπούς της εφαρµογής της
παραγράφου 1 στοιχείο στ), τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την
τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Άρθρο 14
1.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) οι υπηρεσίες που µνηµονεύονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο α) διατίθενται δωρεάν στο κοινό·
β) οι υπηρεσίες που µνηµονεύονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο β), διατίθενται, κατά κανόνα, δωρεάν στο κοινό.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου τα τέλη ή/και οι άδειες αποτελούν
ουσιαστική προϋπόθεση για τη διατήρηση των συνόλων και των
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων ή για την τήρηση απαιτήσεων
της ήδη υφιστάµενης διεθνούς υποδοµής χωρικών δεδοµένων µε
βιώσιµο τρόπο, τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλλουν τέλη ή/
και τη χορήγηση αδειών είτε στο πρόσωπο που παρέχει την
υπηρεσία στο κοινό είτε, κατ' επιλογήν του παρόχου υπηρεσιών,
στο ίδιο το κοινό.
2. ∆εδοµένα που διατίθενται µέσω των υπηρεσιών απεικόνισης
του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), δύνανται να είναι σε
µορφή που αποτρέπει την περαιτέρω χρήση τους για εµπορικούς
σκοπούς.
3. Όταν οι δηµόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες
του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή ε), τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν ότι διατίθενται υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου. Τις
υπηρεσίες αυτές είναι δυνατόν να καλύπτουν ερµηνευτικές ρήτρες,
επιγραµµικές άδειες ή άδειες.

Άρθρο 15
1. Η Επιτροπή δηµιουργεί και λειτουργεί δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών (geoportal) INSPIRE σε κοινοτικό επίπεδο.
2. Τα κράτη µέλη παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του
άρθρου 11 παράγραφος 1, µέσω της δικτυακής πύλης γεωγραφικών πληροφοριών INSPIRE της παραγράφου 1. Τα κράτη µέλη
µπορούν επίσης να παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές µέσω
των δικών τους σηµείων πρόσβασης.
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Άρθρο 16
Οι διατάξεις για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2,
και καθορίζουν, συγκεκριµένα, τα εξής:
α) τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες των άρθρων 11 και 12
και κριτήρια στοιχειωδών επιδόσεων για τις υπηρεσίες αυτές,
λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες απαιτήσεις αναφοράς και
συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
κοινοτικής νοµοθεσίας, τις υπάρχουσες υπηρεσίες ηλεκτρονικού
εµπορίου και την τεχνολογική πρόοδο·
β) τις υποχρεώσεις του άρθρου 12.
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6. Εάν οι διακανονισµοί για την ανταλλαγή συνόλων και
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, διατίθενται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5,
οι διακανονισµοί αυτοί µπορούν να συνοδεύονται από εθνικές
προδιαγραφές που ρυθµίζουν τη χρήση τους.
7. Κατά παρέκκλιση από το παρόν άρθρο, τα κράτη µέλη
µπορούν να περιορίζουν την ανταλλαγή εάν δηµιουργήσει προσκόµµατα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, στη δηµόσια ασφάλεια,
την εθνική άµυνα ή τις διεθνείς σχέσεις.
8. Χωρίς να θίγεται η παράγραφος 3, τα κράτη µέλη παρέχουν
στα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας πρόσβαση στα
σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων σύµφωνα µε εναρµονισµένους όρους. Εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους όρους
αυτούς θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22
παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ύπαρξη ή την κυριότητα
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των αρχών του δηµόσιου
τοµέα.

Άρθρο 17
1.
Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει µέτρα για την ανταλλαγή
συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων µεταξύ των δηµόσιων
αρχών του που µνηµονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 9 στοιχεία
α) και β). Τα µέτρα αυτά παρέχουν στις εν λόγω δηµόσιες αρχές τη
δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στα σύνολα και τις υπηρεσίες
χωρικών δεδοµένων, καθώς και να ανταλλάσσουν και να χρησιµοποιούν αυτά τα σύνολα και τις υπηρεσίες προς το σκοπό δηµοσίου
καθήκοντος που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.
2.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αποκλείουν
οποιουσδήποτε περιορισµούς που ενδέχεται να δηµιουργήσουν, στο
σηµείο χρήσης, πρακτικά εµπόδια στην ανταλλαγή συνόλων και
υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων.
3.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν κωλύουν τις δηµόσιες
αρχές που παρέχουν σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων από
το να χορηγούν άδειες και να επιβάλλουν τέλη στις δηµόσιες αρχές
ή τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας που κάνουν
χρήση αυτών των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων.
4.
Οι διακανονισµοί για την ανταλλαγή συνόλων και υπηρεσιών
χωρικών δεδοµένων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και
3, διατίθενται στις δηµόσιες αρχές του άρθρου 3 παράγραφος 9
στοιχεία α) και β), άλλων κρατών µελών και στα όργανα και τους
οργανισµούς της Κοινότητας, προς το σκοπό δηµοσίου καθήκοντος
που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.
5.
Οι διακανονισµοί για την ανταλλαγή συνόλων και υπηρεσιών
χωρικών δεδοµένων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και
3, διατίθενται, µε αµοιβαιότητα και ισοδυναµία, σε φορείς που
έχουν συσταθεί µε διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Κοινότητα και
τα κράτη µέλη είναι µέρη, προς το σκοπό καθηκόντων που
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 18
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κατάλληλες δοµές και τους µηχανισµούς για το συντονισµό της συµβολής όλων των ενδιαφεροµένων
για τις υποδοµές χωρικών πληροφοριών των κρατών µελών.
Οι δοµές αυτές συντονίζουν τη συµβολή, µεταξύ άλλων, των
χρηστών, των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών προστιθέµενης
αξίας και των συντονιστικών φορέων σχετικά µε τον προσδιορισµό
των συναφών συνόλων δεδοµένων, των αναγκών των χρηστών, την
παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις ισχύουσες πρακτικές και την
παροχή πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας.

Άρθρο 19
1. Η Επιτροπή είναι αρµόδια σε επίπεδο Κοινότητας για το
συντονισµό της INSPIRE στην Κοινότητα και, προς το σκοπό αυτό,
επικουρείται από σχετικούς οργανισµούς, ιδίως από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Περιβάλλοντος.
2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει ένα σηµείο επαφής, συνήθως µια
δηµόσια αρχή, που είναι αρµόδιο για τις επαφές µε την Επιτροπή
όσον αφορά την παρούσα οδηγία.

30.5.2006

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 20
Οι εκτελεστικές διατάξεις που µνηµονεύονται στην παρούσα οδηγία
λαµβάνουν δεόντως υπόψη τα πρότυπα που εκδίδονται από τους
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σύµφωνα µε τη διαδικασία
που ορίζεται στην οδηγία 98/34/EΚ, καθώς και τα διεθνή πρότυπα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
1.
Τα κράτη µέλη παρακολουθούν την υλοποίηση και τη χρήση
των οικείων υποδοµών χωρικών δεδοµένων. Καθιστούν τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής προσιτά στην Επιτροπή και στο
κοινό επί µονίµου βάσεως.
2.
Όχι αργότερα από τις … (*), τα κράτη µέλη διαβιβάζουν
στην Επιτροπή έκθεση µε συνοπτικές περιγραφές των κάτωθι:
α) του τρόπου συντονισµού των παρόχων του δηµόσιου τοµέα και
των χρηστών των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων
και των ενδιάµεσων φορέων, καθώς και περιγραφή της σχέσης
µε τους τρίτους και την οργάνωση διασφάλισης ποιότητας,
εφόσον είναι εφικτό·
β) της συµβολής δηµόσιων αρχών ή τρίτων στη λειτουργία και το
συντονισµό της υποδοµής χωρικών πληροφοριών·
γ) των πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση της υποδοµής χωρικών
πληροφοριών·

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται τρίµηνη.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 23

Έως τις … (***) και εν συνεχεία ανά εξαετία, η Επιτροπή υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας βασιζόµενη, µεταξύ άλλων,
σε εκθέσεις των κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3.
Εάν είναι αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις για δράση
της Κοινότητας.
Άρθρο 24
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις … (*).
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

δ) συµφωνιών ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ δηµόσιων αρχών·
ε) του κόστους και των ωφεληµάτων από την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας.
3.
Ανά τριετία και αρχής γενοµένης όχι αργότερα από τις
… (**), τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση µε
επίκαιρες πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία που παρατίθενται
στην παράγραφο 2.
4.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2.
Άρθρο 22
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας
παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

(*) Τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(**) Έξι έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 25
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 26
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, …
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

…

…

(***) Επτά έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α), ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)
1. Συστήµατα συντεταγµένων
Συστήµατα για µονοσήµαντη αναφορά χωρικών πληροφοριών στο χώρο, ως σύνολο συντεταγµένων (x,y,z) ή/και γεωγραφικό
πλάτος και µήκος και ύψος, µε βάση γεωδαιτικό οριζόντιο και κατακόρυφο σύστηµα αναφοράς (datum).
2. Συστήµατα γεωγραφικού καννάβου
Εναρµονισµένος κάνναβος πολλαπλής ανάλυσης µε ενιαίο σηµείο αφετηρίας και τυποποιηµένη θέση και µέγεθος των φατνίων
του καννάβου.
3. Τοπωνύµια
Τοπωνύµια εκτάσεων, περιοχών, τοποθεσιών, πόλεων, προαστίων, κωµοπόλεων ή οικισµών, ή οποιοδήποτε γεωγραφικό ή
τοπογραφικό χαρακτηριστικό δηµόσιου ή ιστορικού ενδιαφέροντος.
4. ∆ιοικητικές ενότητες
∆ιοικητικές ενότητες που χωρίζουν περιοχές επί των οποίων κράτη µέλη έχουν ή/και ασκούν δικαιοδοτικά δικαιώµατα σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, χωρίζονται από διοικητικά όρια.
5. ∆ίκτυα µεταφορών
∆ίκτυα οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών και υδάτινων µεταφορών και οι αντίστοιχες υποδοµές. Περιλαµβάνονται οι
συνδέσεις µεταξύ των διαφόρων δικτύων. Περιλαµβάνεται επίσης το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών, όπως ορίζεται στην
απόφαση αριθ. 1692/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (1), και στις µελλοντικές αναθεωρήσεις της
εν λόγω απόφασης.
6. Υδρογραφία
Υδρογραφικά στοιχεία, όπου περιλαµβάνονται οι θαλάσσιες περιοχές και όλα τα άλλα υδατικά συστήµατα και σχετιζόµενα
στοιχεία, µεταξύ των οποίων και οι λεκάνες και υπολεκάνες απορροής ποταµών. Κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τους ορισµούς
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (2), και υπό µορφή δικτύων.
7. Προστατευόµενες τοποθεσίες
Εκτάσεις χαρακτηρισµένες ή υποκείµενες σε διαχείριση σε ένα πλαίσιο διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου για την
επίτευξη συγκεκριµένων στόχων διατήρησης.

(1) ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ΕΕ L 201 της 7.6.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001,
σ. 1).
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α), ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)
1. Υψοµετρία
Ψηφιακά υψοµετρικά µοντέλα για χερσαίες εκτάσεις, εκτάσεις καλυπτόµενες από πάγους και ωκεανούς. Περιλαµβάνονται, εν
προκειµένω, η χερσαία υψοµετρία, η βαθυµετρία και οι ακτογραµµές.
2. ∆ιευθύνσεις
Θέση ακινήτων µε βάση τη διεύθυνση, συνήθως µε όνοµα οδού, αριθµό οικίας, ταχυδροµικό κώδικα.
3. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου
Εκτάσεις που ορίζονται από κτηµατολογικά µητρώα ή αντίστοιχες.
4. Κάλυψη γης
Φυσική και βιολογική κάλυψη της γήινης επιφάνειας, όπου συµπεριλαµβάνονται τεχνητές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, δάση,
(ηµι-)φυσικές εκτάσεις, υγρότοποι, υδατικά συστήµατα.
5. Ορθοφωτογραφία
Γεωαναφερόµενα δεδοµένα από εικόνες της επιφάνειας της γης, από δορυφόρους ή αεροµεταφερόµενους αισθητήρες.
6. Γεωλογία
Γεωλογικός χαρακτηρισµός µε βάση τη σύσταση και τη δοµή. Περιλαµβάνονται το µητρικό πέτρωµα, οι υδροφόροι ορίζοντες
και η γεωµορφολογία.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)
1. Στατιστικές µονάδες
Μονάδες διάδοσης ή χρήσης στατιστικών πληροφοριών.
2. Κτίρια
Γεωγραφική θέση κτιρίων.
3. Έδαφος
Χαρακτηρισµός εδάφους και υπεδάφους ανάλογα µε το βάθος, την υφή, τη δοµή και την περιεκτικότητα σε σωµατίδια και
οργανικά υλικά, το πετρώδες, τη διάβρωση και, κατά περίπτωση, τη µέση κλίση και την προβλεπόµενη χωρητικότητα αποθήκευσης νερού.
4. Χρήσεις γης
Χαρακτηρισµός περιοχών ανάλογα µε τη σηµερινή και τη µελλοντική σχεδιαζόµενη λειτουργία τους ή τον κοινωνικοοικονοµικό σκοπό τους (π.χ. αµιγώς οικιστική, βιοµηχανική, εµπορική, γεωργική, δασική, αναψυχής).
5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια
Γεωγραφική κατανοµή της κυριαρχίας παθολογιών (αλλεργίες, καρκίνοι, αναπνευστικές ασθένειες κ.λπ.), πληροφορίες που
καταδεικνύουν τις επιπτώσεις στην υγεία (βιοδείκτες, πτώση της γονιµότητας, επιδηµίες) ή την ευεξία των ανθρώπων
(κούραση, υπερένταση κ.λπ.) που συνδέονται άµεσα (ατµοσφαιρική ρύπανση, χηµικές ουσίες, καταστροφή της στιβάδας του
όζοντος, θόρυβος κ.λπ.) ή έµµεσα (τρόφιµα, γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί κ.λπ.) µε την ποιότητα του περιβάλλοντος.
6. Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες
Περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως η αποχέτευση, η διαχείριση αποβλήτων, ο ενεργειακός
εφοδιασµός και η υδροδότηση, οι διοικητικές και κοινωνικές κρατικές υπηρεσίες, όπως οι δηµόσιες διοικήσεις, οι χώροι
πολιτικής προστασίας, τα σχολεία και τα νοσοκοµεία.
7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος
Η τοποθεσία και η λειτουργία των εγκαταστάσεων παρακολούθησης του περιβάλλοντος περιλαµβάνει την παρατήρηση και
τη µέτρηση των εκποµπών, της κατάστασης των στοιχείων του περιβάλλοντος και άλλων παραµέτρων του οικοσυστήµατος
(βιοποικιλότητα, οικολογική κατάσταση της βλάστησης κ.λπ.) από τις δηµόσιες αρχές ή για λογαριασµό τους
8. Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
Τοποθεσίες βιοµηχανικής παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την οδηγία
96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (1), και εγκαταστάσεις υδροληψίας, εξόρυξης, χώροι αποθήκευσης.
9. Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας
Γεωργικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις παραγωγής (συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων άρδευσης, των θερµοκηπίων
και των στάβλων).
10. Κατανοµή πληθυσµού — δηµογραφία
Γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών του πληθυσµού και των επιπέδων
δραστηριοτήτων, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.
11. Ζώνες διαχείρισης/περιορισµού/ρύθµισης εκτάσεων και µονάδες αναφοράς
Εκτάσεις υπό διαχείριση, υπό ρύθµιση ή χρησιµοποιούµενες για αναφορά σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται χώροι απόρριψης, προστατευόµενες περιοχές γύρω από πηγές πόσιµου νερού, ζώνες
ευάλωτες στη νιτρορρύπανση, κανονιστικά ρυθµιζόµενοι δίαυλοι θαλάσσιας ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, περιοχές για τη
βύθιση αποβλήτων, ζώνες προστασίας από τον θόρυβο, περιοχές όπου επιτρέπεται η µεταλλευτική έρευνα και εξόρυξη,
διοικητικές περιοχές ποτάµιων λεκανών, σχετικές µονάδες αναφοράς και περιοχές διαχείρισης παράκτιας ζώνης.
12. Ζώνες φυσικών κινδύνων
Χαρακτηρισµός ευάλωτων περιοχών ανάλογα µε τους φυσικούς κινδύνους (όλα τα ατµοσφαιρικά, υδρολογικά, σεισµικά,
ηφαιστειακά φαινόµενα και τα φαινόµενα καταστροφικών πυρκαγιών που, λόγω της θέσης, της σφοδρότητας και της
συχνότητάς τους, είναι δυνατό να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία), π.χ. πληµµύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις,
χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, σεισµοί, εκρήξεις ηφαιστείων.
13. Ατµοσφαιρικές συνθήκες
Φυσικές ιδιότητες της ατµόσφαιρας. Περιλαµβάνονται χωρικά δεδοµένα βασιζόµενα σε µετρήσεις, σε µοντέλα ή σε
συνδυασµό τους, καθώς και οι τοποθεσίες µετρήσεων.
(1) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1).

30.5.2006

30.5.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Καιρικές συνθήκες και οι µετρήσεις τους· ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις, θερµοκρασία, εξατµισοδιαπνοή, ταχύτητα και
διεύθυνση ανέµου.
15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Φυσικές ιδιότητες των ωκεανών (ρεύµατα, αλατότητα, ύψος κυµάτων κ.λπ.).
16. Θαλάσσιες περιοχές
Φυσικές ιδιότητες των θαλασσών και των αλατούχων υδατικών συστηµάτων, µε υποδιαίρεση ανά περιοχές και υποπεριοχές
µε κοινά χαρακτηριστικά.
17. Βιο-γεωγραφικές περιοχές
Περιοχές σχετικώς οµοιογενών οικολογικών συνθηκών µε κοινά χαρακτηριστικά.
18. Ενδιαιτήµατα και βιότοποι
Γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από ειδικές οικολογικές συνθήκες, διαδικασίες, δοµή και λειτουργίες (υποστήριξης της ζωής) οι οποίες στηρίζουν φυσικά τους οργανισµούς που ενδιαιτούν. Περιλαµβάνονται χερσαίες και υδάτινες
εκτάσεις, διακρινόµενες ανάλογα µε τα γεωγραφικά, αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά τους, ανεξαρτήτως εάν είναι
πλήρως φυσικές ή ηµιφυσικές.
19. Κατανοµή ειδών
Γεωγραφική κατανοµή ειδών πανίδας και χλωρίδας, ανά κάνναβο, περιοχή, διοικητική ενότητα ή άλλη ενότητα ανάλυσης.
20. Ενεργειακοί πόροι
Ενεργειακοί πόροι, µεταξύ άλλων υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοενέργεια, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια
κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του
εκάστοτε πόρου.
21. Ορυκτοί πόροι
Ορυκτοί πόροι, µεταξύ άλλων καιµεταλλεύµατα, βιοµηχανικά µεταλλεύµατα κ.λπ., και συµπεριλαµβανοµένων, κατά
περίπτωση, πληροφοριών περί του βάθους και του ύψους όσον αφορά την έκταση του εκάστοτε πόρου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 26 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την πρότασή της για µια οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (INSPIRE). Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 της συνθήκης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2005.
Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε στις 20 Σεπτεµβρίου 2004 να µη διατυπώσει γνώµη.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 9 Φεβρουαρίου 2005.
Το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 της συνθήκης στις
23 Ιανουαρίου 2006.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Η προτεινόµενη οδηγία διαµορφώνει νοµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και λειτουργία υποδοµής χωρικών
πληροφοριών στην Ευρώπη, µε σκοπό τη χάραξη, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινοτικών
πολιτικών σε όλα τα επίπεδα και την παροχή πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα.
Βασικός στόχος του INSPIRE είναι να µειωθούν τα εµπόδια για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δηµόσιων
αρχών, ιδίως στον τοµέα του περιβάλλοντος, και να διατίθενται περισσότερα και καλύτερα στοιχεία για τη
χάραξη της κοινοτικής πολιτικής και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών στα κράτη µέλη σε όλα τα
επίπεδα. Το INSPIRE επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική πολιτική, αλλά είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί και
να επεκταθεί µελλοντικά σε άλλους τοµείς.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Γενικό πλαίσιο
Στην κοινή θέση ενσωµατώνονται οι περισσότερες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση, είτε αυτολεξεί, είτε εν µέρει, είτε ως προς το πνεύµα. Περιλαµβάνονται κυρίως τροποποιήσεις της
αρχικής πρότασης της Επιτροπής µε τις οποίες οµαδοποιούνται άρθρα του κειµένου, εναρµονίζονται οι
ορισµοί και αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής. Εντούτοις, η κοινή θέση περιέχει και ορισµένες τροποποιήσεις που δεν περιλαµβάνονταν στο κείµενο το οποίο εξέτασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση
ούτε στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Με την κοινή θέση:
— ορίζονται οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση του κοινού στα σύνολα χωρικών δεδοµένων και την
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων αρχών στα πλαίσια της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας,
— αποσαφηνίζεται η δυνατότητα να χορηγούνται άδειες και να επιβάλλονται τέλη σε άλλες δηµόσιες αρχές
για χωρικά δεδοµένα ή υπηρεσίες, και
— θεσπίζονται µέτρα για την εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας µε πιο ισορροπηµένο και αποτελεσµατικό
τρόπο (εξορθολογισµός της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, ανάλυση του κόστους και των
ωφεληµάτων).
Στα ακόλουθα τµήµατα περιγράφονται οι ουσιώδεις αλλαγές.

Γενικές διατάξεις, ορισµοί, πεδίο εφαρµογής (άρθρα 1 έως 4)
Η κοινή θέση δεν ακολουθεί την τροπολογία αριθ. 6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο σκοπός και το πεδίο
εφαρµογής αντιστοιχούν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και στη νοµική βάση αυτής. Η κοινή θέση δεν
αναφέρεται σε «άµεσες ή έµµεσες» επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά το ζήτηµα αυτό θίγεται στη νέα αιτιολογική σκέψη 4.
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Το Συµβούλιο συµφωνεί επί της ουσίας µε την τροπολογία αριθ. 7 και τη συναφή τροπολογία αριθ. 2 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάντως αποδέχεται την άποψη της Επιτροπής ότι δεν θα ήταν νοµικά ορθό να
περιληφθούν υποχρεώσεις για τους οργανισµούς και τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας σε µια οδηγία.
Το άρθρο 2 αναφέρει ότι η οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των οδηγιών 2003/4/EΚ για την πρόσβαση
του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και 2003/98/EΚ για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του
δηµόσιου τοµέα.
Στο άρθρο 3 εισάγονται πρόσθετοι ορισµοί, ειδικότερα όσον αφορά τις έννοιες «διαλειτουργικότητα» και
«δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών INSPIRE», ενώ περιορίζεται η εµβέλεια του ορισµού της έννοιας
«δηµόσια αρχή».
Οι παράγραφοι 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 αποσαφηνίζουν την έκταση των συνόλων χωρικών δεδοµένων που
καλύπτει η οδηγία. Το άρθρο 4 παράγραφος 7 περιορίζει την αρµοδιότητα της Επιτροπής σε σχέση µε την
προσαρµογή των θεµάτων δεδοµένων που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα.
Οι τροπολογίες αριθ. 9 και 10 δεν έγιναν αποδεκτές διότι το Συµβούλιο δεν θεωρεί ότι αποσαφηνίζουν το
κείµενο.

Μεταδεδοµένα, διαλειτουργικότητα χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών (άρθρα 5 έως 10)
Οι συνιστώσες των µεταδεδοµένων αποσαφηνίζονται στο άρθρο 5 της κοινής θέσης και στους εκτελεστικούς
κανόνες. Το χρονοδιάγραµµα για τη δηµιουργία των µεταδεδοµένων στο άρθρο 6 συνάδει µε το χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στην τροπολογία αριθ. 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαµβάνεται δε υπόψη
η νέα διατύπωση του άρθρου 5 παράγραφος 4 της κοινής θέσης.
Στο άρθρο 7 εισάγονται πρόσθετοι όροι για την εκπόνηση εκτελεστικών διατάξεων που καθορίζουν τις
τεχνικές ρυθµίσεις για τη διαλειτουργικότητα, ιδίως όσον αφορά την εκτίµηση του κόστους και των
ωφεληµάτων, την ενσωµάτωση των προτύπων και δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο και την αναφορά στα
τρέχοντα τεχνικά µέσα. Η σκοπιµότητα και η αποδοτικότητα επιρρωνύονται από το άρθρο 7 παράγραφος 2
που επιβάλλει να εκπονεί η Επιτροπή ανάλυση κόστους/ωφεληµάτων πριν από την κατάρτιση προτάσεων εκτελεστικών διατάξεων. Η θέσπιση των διατάξεων αυτών δεν πρέπει να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για το
κράτος µέλος. Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 αποσαφηνίζεται η συµµόρφωση των χωρικών δεδοµένων που
συνελέγησαν πρόσφατα, καθώς και άλλων συνόλων χωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών.
Το άρθρο 8 παράγραφος 2 αντικαθιστά ένα «κοινό σύστηµα µονοσήµαντων αναγνωριστικών» µε «λύσεις που
να εξασφαλίζουν αδιαµφισβήτητη αναγνώριση χωροαντικειµένων και στις οποίες είναι δυνατόν να απεικονίζονται τα αναγνωριστικά που υπάρχουν δυνάµει των υφιστάµενων εθνικών συστηµάτων προκειµένου να εξασφαλίζεται η µεταξύ τους διαλειτουργικότητα», προκειµένου να αποφευχθεί η επιβολή συγκεκριµένης τεχνικής
λύσης.
Οι τροπολογίες αριθ. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 και 23 ελήφθησαν υπόψη είτε αυτολεξεί είτε εν µέρει
είτε µέσω νέας διατύπωσης.
Η τροπολογία αριθ. 20 δεν έγινε αποδεκτή διότι η αναφορά στην «έµµεση επίπτωση στο περιβάλλον» δεν
κρίθηκε αρκετά σαφής (βλ. άρθρο 1).

∆ικτυακές υπηρεσίες (άρθρα 11 έως 16)
Ο εκτενής κατάλογος κριτηρίων του άρθρου 13 για τον περιορισµό της πρόσβασης εναρµονίστηκε πλήρως µε
τον πίνακα που περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/4/EΚ για την πρόσβαση του
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή της εφαρµογής. Η νέα παράγραφος
3 του άρθρου 13 ορίζει ότι η πρόσβαση του κοινού στα χωρικά δεδοµένα συνάδει µε την οδηγία 95/46/EΚ
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.
Με το άρθρο 14 της κοινής θέσης επιτρέπεται στα κράτη µέλη να επιβάλλουν τέλη ή/και τη χορήγηση αδειών
για δεδοµένα που διατίθενται µέσω των υπηρεσιών απεικόνισης, όταν αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρούνται τα σύνολα και οι υπηρεσίες χωρικών δεδοµένων ή να τηρούνται οι απαιτήσεις της ήδη υφιστάµενης
διεθνούς υποδοµής χωρικών δεδοµένων.
Οι τροπολογίες αριθ. 24, 25, 26 και 27 έγιναν αποδεκτές µε αναδιατύπωση του κειµένου.
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Ανταλλαγή δεδοµένων (άρθρο 17)
Με το άρθρο 17 της κοινής θέσης αποσαφηνίζεται η εµβέλεια των υποχρεώσεων ανταλλαγής δεδοµένων
µεταξύ των δηµοσίων αρχών ενός κράτους µέλους, των δηµοσίων αρχών διαφορετικών κρατών µελών, των
θεσµικών και λοιπών οργάνων της Κοινότητας και των φορέων που έχουν συσταθεί µε διεθνείς συµφωνίες. Με
το άρθρο 17 παράγραφος 2 επιδιώκεται να αποτραπούν τα πρακτικά εµπόδια κατά τη χρήση (π.χ. υπάλληλος
δηµόσιας αρχής που χρησιµοποιεί τα δεδοµένα του ηλεκτρονικού υπολογιστή), ενώ µε το άρθρο 17 παράγραφος 3 επιτρέπεται στους παρέχοντες δεδοµένα να ανακτούν τις δαπάνες τους από τις δηµόσιες αρχές των
κρατών µελών και των κοινοτικών οργάνων, διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση της ποιότητας και χρήσης των
δεδοµένων. Η χρέωση γίνεται στο επίπεδο της δηµόσιας αρχής και όχι στο σηµείο χρήσης. Η προστασία των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εξασφαλίζεται µε την παράγραφο 9 του άρθρου 17. Οι νέες αιτιολογικές σκέψεις 22, 23 και 24 επίσης αναφέρονται στα ζητήµατα αυτά. Η τροπολογία αριθ. 28 περιλήφθηκε
στην αιτιολογική σκέψη 21.
Η τροπολογία αριθ. 29 δεν έγινε αποδεκτή διότι αυξάνει άσκοπα τις απαιτήσεις για την ανταλλαγή
δεδοµένων.
Η τροπολογία αριθ. 30 κατέστη περιττή µε τη νέα διατύπωση του άρθρου 17.
Η όλη συλλογιστική του αρχικού άρθρου 24 —κοινές εκτελεστικές διατάξεις για την ανταλλαγή δεδοµένων
(τροπολογία αριθ. 32)— δεν έγινε αποδεκτή από το Συµβούλιο.
Συντονισµός και συµπληρωµατικά µέτρα, τελικές διατάξεις (άρθρα 18 έως 26)
∆εν ορίζεται ρητά η κατανοµή των εξουσιών και αρµοδιοτήτων εντός των κρατών µελών σε σχέση µε τους
ενδιαφερόµενους φορείς τους (τροπολογίες αριθ. 33, 34 και 4) στα άρθρα 18 και 19 παράγραφος 2 της
κοινής θέσης. Εντούτοις, αυτό είναι το νόηµα που αποδίδει το Συµβούλιο στα άρθρα αυτά.
Η νέα διατύπωση του άρθρου 21 και της νέας αιτιολογικής σκέψης 31 της κοινής θέσης αποσκοπούν στον
εξορθολογισµό των απαιτήσεων της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων της οδηγίας σε σχέση µε
την τροπολογία αριθ. 37. Στο άρθρο 24 τροποποιείται ελαφρά η ηµεροµηνία ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία.
Οι τροπολογίες αριθ. 35, 36 και 38 έγιναν αποδεκτές.
Παραρτήµατα
Τα θέµατα χωρικών δεδοµένων «γεωγραφική κατανοµή των τροχαίων ατυχηµάτων» (τροπολογία αριθ. 43
παράγραφος 6) και «τηλεπικοινωνίες» (τροπολογία αριθ. 44 παράγραφος 7) δεν περιλήφθηκαν στην κοινή
θέση διότι δεν συνάδουν µε το σκοπό του INSPIRE.
Η τροπολογία αριθ. 47 έγινε εν µέρει αποδεκτή στο παράρτηµα ΙΙΙ παράγραφος 11.
Οι τροπολογίες αριθ. 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48 και 49 έγιναν αποδεκτές.
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στόχος των αλλαγών που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής είναι να εξασφαλιστεί η συνοχή
µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία και η συλλογή δεδοµένων µε βιωσιµότητα. Παρά τις αλλαγές αυτές, η
κοινή θέση του Συµβουλίου συνάδει µε τις περισσότερες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
συνιστά κατάλληλη βάση για τις περαιτέρω διαπραγµατεύσεις.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 6/2006
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 10 Μαρτίου 2006
για την έκδοση της οδηγίας 2006/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της …, για
την εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα
εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)
(2006/C 126 E/03)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεµελιώδη
αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος
2 της συνθήκης και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου. Οι
διατάξεις αυτές της συνθήκης ανακηρύσσουν την ισότητα
ανδρών και γυναικών ως «καθήκον» και «στόχο» της
Κοινότητας και επιβάλλουν θετική υποχρέωση «προαγωγής»
της στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών δραστηριοτήτων.

(3)

Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι το πεδίο εφαρµογής της αρχής της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών δεν µπορεί να περιορισθεί στην απαγόρευση διακρίσεων µε βάση το γεγονός ότι
ένα πρόσωπο ανήκει στο ένα ή στο άλλο φύλο. Υπό το
πρίσµα του σκοπού της και της φύσης των δικαιωµάτων που
επιδιώκει να διαφυλάξει, έχει επίσης εφαρµογή στις διακρίσεις που απορρέουν από την αλλαγή φύλου ενός προσώπου.

(4)

Το άρθρο 141 παράγραφος 3 της συνθήκης παρέχει τώρα
ειδική νοµική βάση για τη λήψη κοινοτικών µέτρων που
εξασφαλίζουν την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης
µεταχείρισης σε θέµατα απασχόλησης και εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της ίσης αµοιβής για ίση εργασία
ή για εργασία της αυτής αξίας.

(5)

Τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν επίσης
οποιαδήποτε διάκριση βασιζόµενη στο φύλο και κατοχυρώνουν το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε
όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων της απασχόλησης,
της εργασίας και της αµοιβής.

(6)

Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση αντιβαίνουν
προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
και αποτελούν διάκριση λόγω φύλου για τους σκοπούς της
παρούσας οδηγίας. Οι µορφές αυτές διάκρισης δεν παρατηρούνται µόνο στο χώρο εργασίας, αλλά και στο πλαίσιο της
πρόσβασης στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση
και την επαγγελµατική εξέλιξη. Θα πρέπει συνεπώς, να
απαγορεύονται και να υπόκεινται σε αποτελεσµατικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

(7)

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες
και οι υπεύθυνοι για την επαγγελµατική κατάρτιση να
λαµβάνουν µέτρα καταπολέµησης όλων των µορφών διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου, και ιδίως προληπτικά µέτρα
για την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση στο
χώρο εργασίας, αλλά και στο πλαίσιο της πρόσβασης στην
απασχόληση, επαγγελµατική κατάρτιση και την επαγγελµατική εξέλιξη, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και την εθνική
πρακτική.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 141 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης
Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρµογής της αρχής της
ίσης µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την
πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση
και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (3), και η οδηγία
86/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, για
την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και
γυναικών στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής
ασφάλισης (4), έχουν τροποποιηθεί σε σηµαντική έκταση (5).
Η οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης
Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών που αφορούν την εφαρµογή της αρχής της
ισότητος των αµοιβών µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και
γυναικών (6), και η οδηγία 97/80/EΚ του Συµβουλίου, της
15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε το βάρος αποδείξεως σε
περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου (7), περιλαµβάνουν επίσης διατάξεις που αποσκοπούν στην
εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Με την ευκαιρία των νέων
τροποποιήσεων των εν λόγω οδηγιών, ενδείκνυται, για
λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση των εν λόγω διατάξεων
συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο κείµενο τις κύριες διατάξεις
στον τοµέα αυτό καθώς και ορισµένες εξελίξεις που απορρέουν από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (εφεξής «∆ικαστήριο»).

(1) EE C 157 της 28.6.2005, σ. 83.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2006 και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) EE L 39 της 14.2.1976, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2002/73/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (EE L 269 της 5.10.2002, σ. 15).
(4) EE L 225 της 12.8.1986, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 96/97/EK (EE L 46 της 17.2.1997, σ. 20).
(5) Βλέπε παράρτηµα Ι µέρος Α.
(6) EE L 45 της 19.2.1975, σ. 19.
(7) EE L 14 της 20.1.1998, σ. 6· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 98/52/EK (EE L 205 της 22.7.1998, σ. 66).
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(8)

Η αρχή της ίσης αµοιβής για όµοια εργασία ή για εργασία
της αυτής αξίας όπως θεσπίζεται στο άρθρο 141 της
συνθήκης και κατά πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου
αποτελεί σηµαντική πτυχή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών και ουσιώδες και αναπόσπαστο τµήµα
του κοινοτικού κεκτηµένου, συµπεριλαµβανοµένης της
νοµολογίας του ∆ικαστηρίου όσον αφορά τις διακρίσεις
λόγω φύλου. Είναι, συνεπώς, σκόπιµο να προβλεφθεί
περαιτέρω η εφαρµογή της.

(9)

Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου, προκειµένου
να εξακριβώνεται αν οι εργαζόµενοι εκτελούν την ίδια
εργασία ή εργασία ίσης αξίας, θα πρέπει να προσδιορίζεται
κατά πόσον οι εν λόγω εργαζόµενοι µπορούν να θεωρούνται
ότι ευρίσκονται σε συγκρίσιµη κατάσταση, λαµβάνοντας
υπόψη ένα φάσµα παραγόντων, όπως τη φύση της εργασίας
και τις συνθήκες κατάρτισης και εργασίας.

(10)

Το ∆ικαστήριο έχει ορίσει ότι, υπό ορισµένες συνθήκες, η
αρχή της ίσης αµοιβής δεν περιορίζεται σε περιπτώσεις στις
οποίες άνδρες και γυναίκες εργάζονται για τον ίδιο εργοδότη.

(11)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, να συνεχίσουν να ασχολούνται µε το
γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αµείβονται λιγότερο από τους άνδρες και ότι ο διαχωρισµός των φύλων
συνεχίζει να είναι έντονος στην αγορά εργασίας, µε τρόπους
όπως οι ευέλικτες ρυθµίσεις του χρόνου εργασίας, οι οποίες
δίνουν τη δυνατότητα τόσο στους άνδρες όσο και στις
γυναίκες να εναρµονίσουν καλύτερα την οικογενειακή µε την
επαγγελµατική ζωή. Τούτο προϋποθέτει επίσης κατάλληλες
ρυθµίσεις για τη γονική άδεια των οποίων µπορούν να
επωφελούνται αµφότεροι οι γονείς, καθώς και τη δηµιουργία
προσβάσιµων και οικονοµικά προσιτών εγκαταστάσεων για
τη φύλαξη των παιδιών και τη φροντίδα των εξαρτηµένων
προσώπων.

(12)

Θα πρέπει να εγκριθούν ειδικά µέτρα για να εξασφαλίζεται η
εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και για να ορισθεί
σαφέστερα το πεδίο εφαρµογής της.

(13)

Με την απόφαση της 17ης Μαΐου 1990 στην υπόθεση C262/88 (1), το ∆ικαστήριο έκρινε ότι όλες οι µορφές επαγγελµατικών συντάξεων αποτελούν στοιχείο αµοιβής κατά την
έννοια του άρθρου 141 της συνθήκης.

(14)

Καίτοι η έννοια της αµοιβής κατά την έννοια του άρθρου
141 της συνθήκης δεν περιλαµβάνει τις παροχές κοινωνικής
ασφάλισης, έχει πλέον καθορισθεί σαφώς ότι ένα συνταξιοδοτικό σύστηµα για δηµόσιους υπαλλήλους εµπίπτει στο
πεδίο της αρχής της ίσης αµοιβής εάν οι παροχές που
οφείλονται βάσει του συστήµατος καταβάλλονται στον εργαζόµενο λόγω της εργασιακής του σχέσης µε τον εργοδότη
του δηµόσιου τοµέα, παρά το γεγονός το εν λόγω σύστηµα
αποτελεί τµήµα γενικού εκ του νόµου συστήµατος.
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου στις υποθέσεις

(1) C-262/88: Barber κατά Guardian Royal Exchange Assurance Group
(Συλλογή 1990, σ. I-1889).
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C-7/93 (2) και C-351/00 (3), η προϋπόθεση αυτή πληρείται
αν το συνταξιοδοτικό σύστηµα αφορά συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων και οι παροχές του συνδέονται άµεσα µε
την περίοδο υπηρεσίας και υπολογίζονται αναφορικά µε τον
τελευταίο µισθό του δηµόσιου υπαλλήλου. Για λόγους
σαφήνειας, είναι εποµένως σκόπιµο να υπάρξει σχετική ειδική
πρόβλεψη.

(15)

Το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε ότι, ενώ οι εισφορές των
µισθωτών σε συνταξιοδοτικά συστήµατα τα οποία εγγυώνται
καθορισµένη οριακή παροχή για άνδρες και γυναίκες
καλύπτονται από το άρθρο 141 της συνθήκης, η τυχόν
ανισότητα των εργοδοτικών εισφορών, που καταβλήθηκαν
στο πλαίσιο συστηµάτων καθορισµένων παροχών, χρηµατοδοτούµενων µε κεφαλαιοποίηση λόγω της χρησιµοποίησης
διαφορετικών αναλογιστικών παραγόντων ανάλογα µε το
φύλο, δεν εµπίπτει στην ίδια διάταξη.

(16)

Παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά τα συστήµατα µε καθορισµένες παροχές, χρηµατοδοτούµενα µε κεφαλαιοποίηση,
ορισµένα στοιχεία, όπως η µετατροπή µέρους µιας περιοδικής σύνταξης σε κεφάλαιο, η µεταφορά συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων, η σύνταξη επιζώντος καταβλητέα στον
δικαιούχο έναντι παραίτησής του από µέρος της ετήσιας
σύνταξης ή η µειωµένη σύνταξη όταν ο εργαζόµενος
επιλέγει πρόωρη συνταξιοδότηση, µπορεί να είναι άνισα,
εφόσον η ανισότητα των ποσών οφείλεται στις συνέπειες της
χρησιµοποίησης διαφορετικών αναλογιστικών συντελεστών
σύµφωνα µε το φύλο κατά το χρόνο εφαρµογής της χρηµατοδότησης του συστήµατος.

(17)

Έχει αναγνωρισθεί ότι οι παροχές που καταβάλλονται στο
πλαίσιο επαγγελµατικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης
δεν θεωρούνται αποδοχές καθόσον αντιστοιχούν σε περιόδους απασχόλησης προγενέστερες της 17ης Μαΐου 1990,
µε εξαίρεση τους εργαζοµένους ή τους εξ αυτών έλκοντες
δικαιώµατα, οι οποίοι είχαν ασκήσει ένδικη προσφυγή ή
καταθέσει αντίστοιχη ένσταση σύµφωνα µε το εφαρµοστέο
εθνικό δίκαιο πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Κατά συνέπεια,
είναι αναγκαίο να περιορισθεί αναλόγως η εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης.

(18)

Το ∆ικαστήριο έχει κατ' επανάληψη αποφανθεί ότι το
πρωτόκολλο Barber (4) δεν θίγει το δικαίωµα υπαγωγής σε
επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα και ότι ο περιορισµός των χρονικών συνεπειών της απόφασης στην υπόθεση
C-262/88 δεν ισχύει για το δικαίωµα υπαγωγής σε επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα. Το ∆ικαστήριο
αποφάνθηκε επίσης ότι οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τις
προθεσµίες για την άσκηση προσφυγής βάσει του εθνικού
δικαίου µπορούν να αντιτάσσονται στους εργαζόµενους που
προβάλλουν δικαίωµα υπαγωγής σε επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα, κατά το µέτρο που οι κανόνες αυτοί δεν
είναι λιγότερο ευνοϊκοί όσον αφορά τις προσφυγές αυτού
του είδους σε σχέση µε ανάλογες αγωγές εσωτερικής

(2) C-7/93: Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds κατά G. A.
Beune (Συλλογή 1994, σ. I-4471).
(3) C-351/00: Pirkko Niemi (Συλλογή 2002, σ. I-7007).
(4) Πρωτόκολλο 17 και άρθρο 141 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1992).
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Οκτωβρίου 1992, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζοµένων (1). Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να
θίγει την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης
Ιουνίου 1996, σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για τη
γονική άδεια που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη
CES (2).

φύσεως και ότι δεν καθιστούν πρακτικώς αδύνατη την
άσκηση δικαιωµάτων που προβλέπονται από το κοινοτικό
δίκαιο. Το ∆ικαστήριο έκρινε επίσης ότι το γεγονός ότι ο
εργαζόµενος µπορεί να αξιώσει αναδροµικά την υπαγωγή
του σε επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα δεν τον
απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των εισφορών
για το διάστηµα της αναδροµικής υπαγωγής.
(19)

Η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην απασχόληση και στην
επαγγελµατική κατάρτιση που οδηγεί στην απασχόληση είναι
θεµελιώδης για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα απασχόλησης και
επαγγέλµατος. Οποιαδήποτε εξαίρεση από την αρχή αυτή θα
πρέπει, εποµένως, να περιορίζεται στις επαγγελµατικές
δραστηριότητες, οι οποίες, εκ φύσεως ή λόγω του πλαισίου
εντός του οποίου εκτελούνται, απαιτούν την απασχόληση
προσώπου συγκεκριµένου φύλου, εφόσον ο επιδιωκόµενος
στόχος είναι νόµιµος και σύµφωνος µε την αρχή της αναλογικότητας.

(20)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος των
προσώπων να ιδρύουν µε άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις
και να προσχωρούν σε αυτές για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους. Τα µέτρα κατά την έννοια του άρθρου 141
παράγραφος 4 της συνθήκης ενδέχεται να περιλαµβάνουν
την εγγραφή σε οργανώσεις ή συλλόγους µε κύριο στόχο
την πρακτική προαγωγή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών ή τη συνέχιση της δραστηριότητας των
εν λόγω οργανώσεων ή συλλόγων.

(21)

Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν θα πρέπει να θίγει τη
διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων τα οποία προλαµβάνουν ή
αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα που υφίσταται µια οµάδα
προσώπων ενός φύλου. Τα µέτρα αυτά επιτρέπουν την
ίδρυση οργανώσεων προσώπων ενός µόνον φύλου, εφόσον
κύριος στόχος τους είναι η προαγωγή των ειδικών αναγκών
των προσώπων αυτών και η προαγωγή της ισότητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών.

(22)

Σύµφωνα µε το άρθρο 141 παράγραφος 4 της συνθήκης,
προκειµένου να εξασφαλισθεί εµπράκτως η πλήρης ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης
µεταχείρισης δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρούν ή
να θεσπίζουν µέτρα τα οποία προβλέπουν συγκεκριµένα
πλεονεκτήµατα µε σκοπό να διευκολύνεται η άσκηση
επαγγέλµατος από το υποεκπροσωπούµενο φύλο ή να
αµβλύνονται ή να αντισταθµίζονται τυχόν µειονεκτήµατα
στην επαγγελµατική σταδιοδροµία. ∆εδοµένης της υφιστάµενης κατάστασης και λαµβανοµένης υπόψη της δήλωσης
28 της συνθήκης του Άµστερνταµ, τα κράτη µέλη θα πρέπει
κατ' αρχήν να επιδιώξουν τη βελτίωση της θέσης των
γυναικών στην επαγγελµατική ζωή.

(23)

Από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου καθίσταται σαφές ότι η
δυσµενής µεταχείριση των γυναικών που συνδέεται µε την
εγκυµοσύνη ή τη µητρότητα συνιστά άµεση διάκριση λόγω
φύλου. Η µεταχείριση αυτή θα πρέπει, εποµένως, να περιλαµβάνεται ρητά στην παρούσα οδηγία.

(24)

Το ∆ικαστήριο αναγνωρίζει παγίως ως θεµιτή, όσον αφορά
την αρχή της ίσης µεταχείρισης, την προστασία της βιολογικής κατάστασης της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και της λοχείας καθώς και τη θέσπιση µέτρων
προστασίας της µητρότητας ως µέσο επίτευξης ουσιαστικής
ισότητας. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει, συνεπώς, να
θίγει την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης
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(25)

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται επίσης σκόπιµο να προβλεφθεί ρητά η προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των
γυναικών µε άδεια µητρότητας, και ιδίως το δικαίωµά τους
να επιστρέφουν στην ίδια ή ισοδύναµη θέση χωρίς επιδείνωση των όρων και των συνθηκών εργασίας λόγω της
χρήσης αυτής της άδειας και να επωφελούνται από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας την οποία θα
εδικαιούντο κατά την απουσία τους.

(26)

Στο ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνελθόντων στο
πλαίσιο του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, σχετικά
µε την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην
επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή (3), τα κράτη µέλη είχαν
ενθαρρυνθεί να εξετάσουν το ενδεχόµενο παροχής από τα
αντίστοιχα νοµικά τους συστήµατα ατοµικού και µη µεταβιβάσιµου δικαιώµατος άδειας πατρότητας στους εργαζόµενους άνδρες χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώµατα.

(27)

Παρόµοια συλλογιστική εφαρµόζεται στη χορήγηση, από τα
κράτη µέλη, στους άνδρες και στις γυναίκες ενός ατοµικού
και µη µεταβιβάσιµου δικαιώµατος για άδεια κατόπιν
υιοθεσίας ενός παιδιού. Στα κράτη µέλη εναπόκειται να
προσδιορίσουν εάν θα χορηγήσουν το εν λόγω δικαίωµα για
άδεια πατρότητας ή/και υιοθεσίας και να προσδιορίσουν
επίσης τυχόν όρους, εκτός από την απόλυση και την
επιστροφή στην εργασία, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(28)

Η αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης απαιτεί τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών από τα
κράτη µέλη.

(29)

Η παροχή κατάλληλων δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών για την επιβολή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
που επιβάλλει η παρούσα οδηγία είναι ουσιαστική για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

(30)

Η έγκριση κανόνων σχετικά µε το βάρος αποδείξεως διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Όπως
έκρινε το ∆ικαστήριο, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι το βάρος
αποδείξεως µετακυλίεται στον εναγόµενο όταν τεκµαίρεται
διάκριση, µε εξαίρεση στην περίπτωση διαδικασίας όπου
εναπόκειται στο δικαστήριο ή άλλο αρµόδιο εθνικό φορέα
να διερευνήσει τα πραγµατικά περιστατικά. Είναι πάντως

(1) ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 145 της 19.6.1996, σ. 4· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 97/75/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 24).
(3) ΕΕ C 218 της 31.7.2000, σ. 5.
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αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι η εκτίµηση των γεγονότων
από τα οποία µπορεί να τεκµαρθεί η ύπαρξη άµεσης ή
έµµεσης διάκρισης εξακολουθεί να υπάγεται στην αρµοδιότητα των αρµόδιων εθνικών φορέων σύµφωνα µε το
εθνικό δίκαιο ή την εθνική πρακτική. Επιπλέον, τα κράτη
µέλη δύνανται, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να θεσπίζουν αποδεικτικούς κανόνες ευνοϊκότερους για τον
ενάγοντα.
(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου προστασίας
που παρέχει η παρούσα οδηγία, οι ενώσεις, οι οργανώσεις
και οι λοιπές νοµικές οντότητες θα πρέπει επίσης να
δύνανται, σύµφωνα µε τα ορισµένα από τα κράτη µέλη, να
κινούν διαδικασίες, είτε εξ ονόµατος του θιγοµένου είτε
προς υπεράσπισή του, χωρίς να θίγονται εθνικοί δικονοµικοί
κανόνες όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση.
Λόγω του θεµελιώδους χαρακτήρα του δικαιώµατος αποτελεσµατικής νοµικής προστασίας, είναι σκόπιµο να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόµενοι εξακολουθούν να τυγχάνουν της
προστασίας αυτής ακόµη και µετά τη λήξη της σχέσης από
την οποία δηµιουργείται η υποτιθέµενη παραβίαση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης. Ο εργαζόµενος που υπερασπίζεται ή καταθέτει υπέρ ατόµου το οποίο προστατεύεται
βάσει της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει επίσης να τυγχάνει
της ίδιας προστασίας.
Το ∆ικαστήριο έχει κρίνει σαφώς ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης, για να είναι αποτελεσµατική, επιβάλλει, η επιδικαζόµενη αποζηµίωση, για οποιαδήποτε παραβίαση, να είναι
ανάλογη προς την προκληθείσα ζηµία. Κατά συνέπεια, είναι
σκόπιµο να εξαιρεθεί ο προκαθορισµός οποιουδήποτε
ανώτατου ορίου για την εν λόγω αποζηµίωση, εκτός αν ο
εργοδότης µπορεί να αποδείξει ότι η µόνη ζηµία που υπέστη
ο αιτών συνεπεία διάκρισης κατά την έννοια της παρούσας
οδηγίας ήταν η άρνηση να ληφθεί υπόψη η αίτηση εργασίας
του.
Για να βελτιωθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της
ίσης µεταχείρισης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προωθούν το
διάλογο µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και, στο πλαίσιο
της εθνικής πρακτικής, µε µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσµατικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση
παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
παρούσα οδηγία.
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(38)

Η ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας
και απασχόλησης δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται σε νοµοθετικά µέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη θα
πρέπει, αντ' αυτού, να προαγάγουν εντονότερα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης ως προς το πρόβληµα των
διακρίσεων στις αµοιβές και την αλλαγή νοοτροπίας, µε τη
µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων
µερών, σε δηµόσιο και ιδιωτικό επίπεδο. Ο διάλογος µεταξύ
των κοινωνικών εταίρων µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην
εν λόγω διαδικασία.

(39)

Η υποχρέωση ενσωµάτωσης της παρούσας οδηγίας στο
εθνικό δίκαιο θα πρέπει να περιορίζεται στις διατάξεις που
αντιπροσωπεύουν ουσιαστική αλλαγή σε σύγκριση µε τις
παλαιότερες οδηγίες. Η υποχρέωση ενσωµάτωσης των διατάξεων που δεν υφίστανται ουσιαστικές αλλαγές προβλέπεται
από τις παλαιότερες οδηγίες.

(40)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών
µελών σχετικά µε τις προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό
δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα Ι µέρος B.

(41)

Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της διοργανικής συµφωνίας
για τη βελτίωση της νοµοθεσίας (1), τα κράτη µέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος
της Κοινότητας, δικούς τους πίνακες, οι οποίοι να αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία µεταξύ της
παρούσας οδηγίας και των µέτρων ενσωµάτωσης στο εθνικό
δίκαιο, και να τους δηµοσιοποιήσουν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

TITΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλισθεί η εφαρµογή
της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης.

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν
µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη
και µπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα
µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της
συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του
ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Για το σκοπό αυτό, η παρούσα οδηγία περιέχει διατάξεις για την
εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ως προς:

Προκειµένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η διαφορετική
µεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και
απασχόλησης, θα πρέπει να συνεχισθεί η ανάπτυξη, ανάλυση
και διάθεση, στα κατάλληλα επίπεδα, συγκρίσιµων στατιστικών ανά φύλο.

Περιλαµβάνει επίσης διατάξεις µε σκοπό να εξασφαλίζεται ότι η
εφαρµογή αυτή καθίσταται αποτελεσµατικότερη µέσω της θέσπισης
κατάλληλων διαδικασιών.

α) την πρόσβαση στην απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένης της
επαγγελµατικής εξέλιξης, και στην επαγγελµατική κατάρτιση·
β) τους όρους εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής·
γ) τα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης.

(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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Άρθρο 2
Ορισµοί
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Άρθρο 3
Θετική δράση

1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:

Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν µέτρα κατά
το άρθρο 141 παράγραφος 4 της συνθήκης, για να εξασφαλίσουν
εµπράκτως πλήρη ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελµατική ζωή.

α) «άµεση διάκριση»: όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους
φύλου, µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που
υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε
ανάλογη κατάσταση·

TITΛΟΣ II

β) «έµµεση διάκριση»: όταν µια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη
διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα µειονεκτική
θέση πρόσωπα ενός φύλου σε σύγκριση µε πρόσωπα του άλλου
φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική
δικαιολογείται αντικειµενικώς από νόµιµο στόχο και τα µέσα
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και
αναγκαία·
γ) «παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύµητη συµπεριφορά
συνδεόµενη µε το φύλο ενός προσώπου µε σκοπό ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού
και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού,
ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος·
δ) «σεξουαλική παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε
µορφή ανεπιθύµητης λεκτικής, µη λεκτικής ή σωµατικής συµπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, µε σκοπό ή αποτέλεσµα την
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόµου, ιδίως µε τη
δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος·
ε) «αµοιβή»: οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι µισθοί ή αποδοχές
και όλα τα άλλα οφέλη, που λαµβάνει ο εργαζόµενος άµεσα ή
έµµεσα, σε χρήµατα ή σε είδος, από τον εργοδότη βάσει της
σχέσης εργασίας·
στ) «επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης»: συστήµατα
που δεν διέπονται από την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 19ης ∆εκεµβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρµογής
της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως µεταξύ ανδρών και γυναικών
σε θέµατα κοινωνικής ασφαλίσεως (1), και που έχουν ως αντικείµενο τη χορήγηση στους εργαζόµενους, µισθωτούς ή αυτοαπασχολούµενους, στα πλαίσια επιχείρησης ή οµάδας επιχειρήσεων, οικονοµικού κλάδου ή επαγγελµατικού ή διεπαγγελµατικού τοµέα, παροχών που προορίζονται να συµπληρώσουν ή
να υποκαταστήσουν τις παροχές των εκ του νόµου συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του αν η υπαγωγή στα
συστήµατα αυτά είναι υποχρεωτική.
2.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η διάκριση περιλαµβάνει:
α) την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και
οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση βασιζοµένη στην
απόρριψη της εν λόγω συµπεριφοράς ή στην υποταγή σ' αυτήν·
β) την εντολή προς διακριτική µεταχείριση ενός προσώπου λόγω
φύλου·
γ) οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης ή άδειας µητρότητας κατά την έννοια της οδηγίας
92/85/ΕΟΚ.
(1) ΕΕ L 6 της 10.1.1979, σ. 24.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κεφάλαιο 1
Ισότητα της αµοιβής

Άρθρο 4
Απαγόρευση διακρίσεων
Για την ίδια εργασία ή για εργασία στην οποία αποδίδεται η αυτή
αξία, καταργούνται οι άµεσες και έµµεσες διακρίσεις λόγω φύλου
όσον αφορά όλα τα στοιχεία και τους όρους αµοιβής.
Ειδικότερα, όταν χρησιµοποιείται σύστηµα επαγγελµατικής
κατάταξης για τον καθορισµό των αµοιβών, το σύστηµα αυτό
βασίζεται σε κοινά κριτήρια για τους εργαζόµενους άνδρες και
γυναίκες και επιβάλλεται κατά τρόπο που να αποκλείει τις διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο.
Κεφάλαιο 2
Ίση µεταχείριση στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 5
Απαγόρευση διακρίσεων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, εξαλείφεται κάθε άµεση ή έµµεση
διάκριση λόγω φύλου στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά:
α) το πεδίο εφαρµογής των συστηµάτων αυτών και τους όρους
υπαγωγής στα συστήµατα αυτά·
β) την υποχρέωση καταβολής εισφορών και τον υπολογισµό τους·
γ) τον υπολογισµό των παροχών, συµπεριλαµβανοµένων των
προσαυξήσεων λόγω συζύγου και προστατευόµενου προσώπου,
και τις προϋποθέσεις διάρκειας και διατήρησης του δικαιώµατος
παροχών.
Άρθρο 6
Προσωπικό πεδίο εφαρµογής
Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στον ενεργό πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολουµένων, των εργαζοµένων η
δραστηριότητα των οποίων διακόπτεται λόγω ασθένειας,
µητρότητας, ατυχήµατος ή µη ηθεληµένης ανεργίας και των
προσώπων που αναζητούν εργασία και στους συνταξιούχους και
στους ανάπηρους εργαζοµένους, καθώς και στους εξ αυτών
έλκοντες δικαιώµατα, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο ή/και την εθνική
πρακτική.
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Άρθρο 7
Καθ' ύλην πεδίο εφαρµογής
1.

Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται:

α) στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που εξασφαλίζουν προστασία κατά των ακόλουθων κινδύνων:
i) ασθένεια,

παροχών που καταβάλλεται στα άτοµα αυτά µε το ποσό που
καταβάλλεται σε ετερόφυλα άτοµα που βρίσκονται στην ίδια
κατάσταση τα οποία έχουν ήδη συµπληρώσει την ηλικία της
νόµιµης σύνταξης, έως ότου οι δικαιούχοι του συµπληρωµατικού
ποσού συµπληρώσουν την ηλικία της νόµιµης σύνταξης.

Άρθρο 9
Παραδείγµατα διακρίσεων

ii) αναπηρία,
iii) γήρας, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης πρόωρης
συνταξιοδότησης,
iv) εργατικό ατύχηµα και επαγγελµατική ασθένεια,
v) ανεργία·
β) στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που
προβλέπουν άλλες κοινωνικές παροχές, σε είδος ή σε χρήµα, και
ιδίως παροχές επιζώντων και οικογενειακές παροχές, εφόσον οι
παροχές αυτές αποτελούν οφέλη που παρέχονται από τον εργοδότη στον εργαζόµενο λόγω της απασχόλησής του.
2.
Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται επίσης στα συνταξιοδοτικά
συστήµατα για συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων, όπως οι
δηµόσιοι υπάλληλοι, αν οι παροχές που προβλέπονται από το
σύστηµα καταβάλλονται λόγω της εργασιακής σχέσης µε τον
δηµόσιο εργοδότη. Το εάν το εν λόγω σύστηµα αποτελεί τµήµα
γενικού εκ του νόµου συστήµατος δεν ασκεί επιρροή συναφώς.

Άρθρο 8
Εξαιρέσεις από το καθ' ύλην πεδίο εφαρµογής
1.
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Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται:

α) στις ατοµικές συµβάσεις των αυτοαπασχολουµένων·
β) στα συστήµατα των αυτοαπασχολουµένων που έχουν ένα µόνο
µέλος·
γ) στην περίπτωση των µισθωτών, στις ασφαλιστήριες συµβάσεις
στις οποίες δεν µετέχει ο εργοδότης·
δ) στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελµατικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης που προσφέρονται ατοµικά στους µετέχοντες
για να τους εξασφαλίσουν:
i) είτε συµπληρωµατικές παροχές,
ii) είτε την επιλογή της ηµεροµηνίας έναρξης των κανονικών
παροχών των αυτοαπασχολουµένων ή την επιλογή µεταξύ
πολλών παροχών·
ε) στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης στα οποία
οι παροχές χρηµατοδοτούνται από εισφορές που καταβάλλουν
οι εργαζόµενοι σε εθελοντική βάση.
2.
Το παρόν κεφάλαιο δεν εµποδίζει τον εργοδότη να χορηγήσει
συµπληρωµατικό ποσό σύνταξης σε άτοµα τα οποία έχουν ήδη
συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης όσον αφορά τη
χορήγηση σύνταξης δυνάµει επαγγελµατικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα οποία δεν έχουν ακόµη συµπληρώσει την
ηλικία της συνταξιοδότησης για τη χορήγηση νόµιµης σύνταξης, µε
σκοπό την εξίσωση ή την προσέγγιση του ποσού των συνολικών

1. Στις διατάξεις που αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης περιλαµβάνονται οι διατάξεις που βασίζονται στο φύλο,
είτε άµεσα είτε έµµεσα, προκειµένου:
α) να προσδιορίσουν τα πρόσωπα που είναι σε θέση να συµµετάσχουν σε επαγγελµατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης·
β) να καθορίσουν τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της
συµµετοχής σε επαγγελµατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης·
γ) να διαµορφώσουν διαφορετικούς κανόνες σχετικά µε την ηλικία
εισόδου στο σύστηµα ή µε ελάχιστη διάρκεια της απασχόλησης
ή της υπαγωγής στο σύστηµα, για τη λήψη παροχών από το
σύστηµα αυτό·
δ) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία η) και ι), για την
απόδοση των εισφορών όταν ο εργαζόµενος αποχωρεί από το
σύστηµα χωρίς να έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις που θα
του εξασφάλιζαν µεταγενέστερο δικαίωµα για τις µακροπρόθεσµες παροχές·
ε) να καθορίσουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση
παροχών ή να τις περιορίσουν µόνο στους εργαζοµένους του
ενός ή του άλλου φύλου·
στ) να επιβάλουν διαφορετικά όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση·
ζ) να διακόψουν τη διατήρηση ή την απόκτηση δικαιωµάτων κατά
τη διάρκεια των αδειών λόγω µητρότητας ή για οικογενειακούς
λόγους, οι οποίες ορίζονται µε νόµο ή σύµβαση και κατά τις
οποίες καταβάλλονται αποδοχές από τον εργοδότη·
η) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις παροχές, εκτός αν
αυτό απαιτείται αναγκαστικά προκειµένου να ληφθούν υπόψη
αναλογιστικά στοιχεία υπολογισµού, τα οποία είναι διαφορετικά για τα δύο φύλα, στην περίπτωση συστηµάτων µε καθορισµένες εισφορές· στην περίπτωση συστηµάτων µε καθορισµένες παροχές χρηµατοδοτουµένων µε κεφαλαιοποίηση,
ορισµένα στοιχεία µπορεί να είναι άνισα, εφόσον η ανισότητα
των ποσών οφείλεται στις συνέπειες της χρησιµοποίησης διαφορετικών αναλογιστικών συντελεστών ανά φύλο κατά την
εφαρµογή της χρηµατοδότησης του συστήµατος·
θ) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των εργαζοµένων·
ι) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των εργοδοτών, εκτός από:
i) την περίπτωση συστηµάτων µε καθορισµένες εισφορές, εάν
στόχος είναι η εξίσωση ή η προσέγγιση των τελικών
παροχών των δύο φύλων,
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ii) την περίπτωση συστηµάτων µε καθορισµένες παροχές,
χρηµατοδοτουµένων µε κεφαλαιοποίηση, εφόσον οι εργοδοτικές εισφορές προορίζονται για να συµπληρώσουν το
χρηµατικό ποσό το οποίο είναι απαραίτητο για να καλυφθεί
το κόστος των καθορισµένων αυτών παροχών·
ια) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες ή κανόνες που ισχύουν
µόνο για τους εργαζοµένους συγκεκριµένου φύλου, εκτός από
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία η) και ι), όσον
αφορά την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώµατος για
µεταγενέστερες παροχές όταν ο εργαζόµενος αποχωρεί από το
σύστηµα.
2.
Όταν η χορήγηση των παροχών που απορρέουν από το παρόν
κεφάλαιο επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων διαχείρισης του συστήµατος, τα όργανα αυτά τηρούν την αρχή της ίσης
µεταχείρισης.

Άρθρο 10
Εφαρµογή ως προς τους αυτοαπασχολουµένους
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι διατάξεις των επαγγελµατικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των
αυτοαπασχολουµένων, οι οποίες αντιβαίνουν προς την αρχή της
ίσης µεταχείρισης, να αναθεωρηθούν το αργότερο έως την 1η
Ιανουαρίου 1993 ή, για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν µετά την
ηµεροµηνία αυτή, κατά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής στο
έδαφός τους της οδηγίας 86/378/ΕΟΚ.
2.
Το παρόν κεφάλαιο δεν αποτελεί εµπόδιο προκειµένου τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, που συνδέονται µε περίοδο
υπαγωγής σε επαγγελµατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης αυτοαπασχολουµένων, χρονικώς προγενέστερη της αναθεώρησης του
συστήµατος αυτού, να εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του συστήµατος που ίσχυε κατά την περίοδο εκείνη.

Άρθρο 11
∆υνατότητα αναβολής ως προς τους αυτοαπασχολουµένους
Όσον αφορά τα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης
των αυτοαπασχολουµένων, τα κράτη µέλη µπορούν να αναβάλουν
την υποχρεωτική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης όσον
αφορά:
α) τον καθορισµό της ηλικίας συνταξιοδότησης για τη χορήγηση
συντάξεων γήρατος ή αποχώρησης καθώς και τις δυνατές
συνέπειες για άλλες παροχές:
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υπολογισµού έως την 1η Ιανουαρίου 1999 ή, για τα κράτη
µέλη που προσχώρησαν µετά την ηµεροµηνία αυτή, κατά την
ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής στο έδαφός τους της οδηγίας
86/378/ΕΟΚ.

Άρθρο 12
Αναδροµική ισχύς
1. Τα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, όσον
αφορά τους εργαζοµένους, καλύπτουν όλες τις παροχές στο
πλαίσιο των επαγγελµατικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλονται σε περιόδους απασχόλησης µεταγενέστερες της
17ης Μαΐου 1990 και ισχύουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία
αυτή, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των εργαζοµένων ή των
εξ αυτών ελκόντων δικαιώµατα, οι οποίοι, πριν από την ηµεροµηνία
αυτή, έχουν ασκήσει ένδικη προσφυγή ή έχουν προβάλει
ισοδύναµη, κατά το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο, αξίωση. Στην
περίπτωση αυτή, τα µέτρα εφαρµογής ισχύουν αναδροµικά από την
8η Απριλίου 1976 και καλύπτουν όλες τις παροχές που οφείλονται
σε περιόδους απασχόλησης µεταγενέστερες της ηµεροµηνίας αυτής.
Για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα µετά την
8η Απριλίου 1976 και πριν από την 17η Μαΐου 1990, η
ηµεροµηνία αυτή αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία κατά την
οποία το άρθρο 141 της συνθήκης κατέστη εφαρµοστέο στο
έδαφός τους.
2. Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου 1 δεν επηρεάζει τους
εθνικούς κανόνες που αφορούν τις προθεσµίες προσφυγής του
εθνικού δικαίου, οι οποίοι µπορούν να αντιταχθούν στους εργαζοµένους ή στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώµατα, οι οποίοι είχαν
ασκήσει ένδικη προσφυγή ή είχαν προβάλει ισοδύναµη, κατά το
εθνικό δίκαιο, αξίωση πριν από τις 17 Μαΐου 1990, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι κανόνες δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί για τις
προσφυγές αυτού του είδους απ' ό,τι για ανάλογες προσφυγές
εσωτερικού χαρακτήρα και ότι δεν καθιστούν πρακτικά αδύνατη την
άσκηση δικαιωµάτων που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.
3. Για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα µετά
τις 17 Μαΐου 1990 και τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 1994, ήταν
συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο, η ηµεροµηνία 17 Μαΐου 1990 στην πρώτη πρόταση της
παραγράφου 1 αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 1994.
4. Για τα άλλα κράτη µέλη που προσχώρησαν µετά τις 17
Μαΐου 1990, η ηµεροµηνία 17 Μαΐου 1990 στις παραγράφους 1
και 2 αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία κατά την οποία το άρθρο
141 της συνθήκης κατέστη εφαρµοστέο.

i) είτε έως την ηµεροµηνία κατά την οποία η ίση αυτή µεταχείριση θα επιτευχθεί στα εκ του νόµου συστήµατα,
ii) είτε, το αργότερο, έως ότου η εφαρµογή της αρχής αυτής
επιβληθεί µε οδηγία·
β) τη σύνταξη των επιζώντων, έως ότου η αρχή της ίσης µεταχείρισης επιβληθεί συναφώς από το κοινοτικό δίκαιο στα εκ του
νόµου συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης·
γ) την εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 σηµείο i), σχετικά
µε τη χρήση των διαφορετικών αναλογιστικών στοιχείων

Άρθρο 13
Μεταβλητή ηλικία συνταξιοδότησης
Οι περιπτώσεις στις οποίες άνδρες και γυναίκες έχουν τη δυνατότητα µεταβλητής ηλικίας συνταξιοδότησης υπό τους ίδιους
όρους, δεν θεωρούνται ασύµβατες µε το παρόν κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 3

Ίση µεταχείριση σε σχέση µε την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική κατάρτιση και εξέλιξη και τους όρους εργασίας

Άρθρο 14
Απαγόρευση διακρίσεων
1.
∆εν υφίσταται άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου στο
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων
φορέων, όσον αφορά:
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φαλίζεται ότι, κατά το πέρας αυτής της άδειας, δικαιούνται να
επιστρέφουν στην εργασία τους ή σε θέση ισοδύναµη υπό όρους
και συνθήκες όχι λιγότερο ευνοϊκούς γι' αυτούς και να επωφελούνται από οποιαδήποτε βελτίωση των όρων εργασίας, της οποίας
θα εδικαιούντο κατά την απουσία τους.

TITΛΟΣ III
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1

α) τους όρους πρόσβασης στη µισθωτή εργασία, στο ελεύθερο
επάγγελµα ή σε άλλα είδη απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων
των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ασχέτως του
κλάδου δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας, µεταξύ άλλων και ως προς τις προαγωγές·

Ένδικα βοηθήµατα και επιβολή του δικαίου

β) την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και τα επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης πρακτικής εµπειρίας·

ΕΝ∆ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

γ) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
των απολύσεων, καθώς και θέµατα αµοιβής σύµφωνα µε το
άρθρο 141 της συνθήκης·
δ) την ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη της
οποίας ασκούν συγκεκριµένο επάγγελµα, συµπεριλαµβανοµένων
των πλεονεκτηµάτων που χορηγούνται από τέτοιες οργανώσεις.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν, όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και την κατάρτιση µε σκοπό
την απασχόληση, ότι η διαφορετική µεταχείριση που βασίζεται σε
χαρακτηριστικό στοιχείο σχετικό µε το φύλο δεν συνιστά διάκριση
όταν, ως εκ της φύσεως των συγκεκριµένων επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων ή λόγω του πλαισίου στο οποίο ασκούνται, το
χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί πραγµατική και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση, εφόσον ο στόχος της είναι νόµιµος και η
προϋπόθεση είναι ανάλογη.

Άρθρο 15

ΤΜΗΜΑ 1

Άρθρο 17
Προάσπιση των δικαιωµάτων
1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, ύστερα από ενδεχόµενη
προσφυγή σε άλλες αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των
τυχόν διαδικασιών συνδιαλλαγής εφόσον κρίνονται απαραίτητες,
κάθε πρόσωπο που θεωρεί εαυτό ζηµιωθέν από τη µη τήρηση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης έχει πρόσβαση σε δικαστικές διαδικασίες για την επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
παρούσα οδηγία, ακόµη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας
εικάζεται ότι σηµειώθηκε η διάκριση έχει λήξει.
2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή
άλλες νοµικές οντότητες, οι οποίες έχουν, σύµφωνα µε τα κριτήρια
του εθνικού τους δικαίου, νόµιµο συµφέρον να διασφαλίσουν ότι
τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, µπορούν να
κινήσουν, είτε εξ ονόµατος του ενάγοντος είτε προς υπεράσπισή
του, και µε την έγκρισή του, κάθε δικαστική ή/και διοικητική διαδικασία προβλεπόµενη για την πραγµάτωση των εκ της παρούσας
οδηγίας υποχρεώσεων.

Επιστροφή ύστερα από άδεια µητρότητας

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις περί
των προθεσµιών εγέρσεως αγωγής σχετικά µε την αρχή της ίσης
µεταχείρισης.

Η γυναίκα που έχει λάβει άδεια µητρότητας δικαιούται, µετά το
πέρας της άδειας αυτής, να επιστρέφει στην εργασία της ή σε
ισοδύναµη θέση µε όρους και συνθήκες όχι λιγότερο ευνοϊκούς για
αυτήν και να επωφελείται από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της.

Άρθρο 18

Άρθρο 16
Άδεια πατρότητας και υιοθεσίας
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να
αναγνωρίζουν χωριστό δικαίωµα άδειας πατρότητας ή/και άδειας
υιοθεσίας. Τα κράτη µέλη που αναγνωρίζουν τα εν λόγω δικαιώµατα µεριµνούν ώστε οι εργαζόµενοι άνδρες και γυναίκες να µην
απολύονται λόγω της άσκησης του δικαιώµατος αυτού και να εξασ-

Αποζηµίωση ή αντιστάθµιση
Τα κράτη µέλη εισάγουν στην εθνική έννοµη τάξη τα αναγκαία
µέτρα για να εξασφαλίζεται πραγµατική και αποτελεσµατική αποζηµίωση ή αντιστάθµιση, όπως καθορίζεται από τα κράτη µέλη, για
την απώλεια και τη ζηµία που υφίσταται ένα πρόσωπο ως αποτέλεσµα διάκρισης λόγω φύλου, κατά τρόπο αποτρεπτικό και
ανάλογο προς την υποσθείσα ζηµία. Η εν λόγω αποζηµίωση ή
αντιστάθµιση δεν µπορεί να περιορισθεί εκ των προτέρων από καθορισµένο ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης µπορεί να αποδείξει ότι η µόνη ζηµία που υπέστη ο αιτών
συνεπεία διάκρισης κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας έγκειται
στην άρνηση να ληφθεί υπόψη η αίτηση εργασίας του.
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ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ

Άρθρο 19
Βάρος αποδείξεως
1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε τα
εθνικά δικαστικά τους συστήµατα, ώστε να επιβάλλεται στον εναγόµενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης, όταν πρόσωπο που κρίνει ότι θίγεται από τη µη
τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης παρουσιάζει, ενώπιον
δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής, πραγµατικά περιστατικά από
τα οποία τεκµαίρεται η ύπαρξη άµεσης ή έµµεσης διάκρισης.
2.
Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να θεσπίζουν
αποδεκτικούς κανόνες ευνοϊκότερους για τον ενάγοντα.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την παράγραφο
1 σε διαδικασίες κατά τις οποίες εναπόκειται στο δικαστήριο ή σε
άλλη αρµόδια αρχή να διερευνήσει τα πραγµατικά περιστατικά της
υπόθεσης.
4.

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται επίσης:

α) στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 141 της
συνθήκης και, καθόσον υπάρχει διακριτική µεταχείριση λόγω
φύλου, από τις οδηγίες 92/85/ΕΟΚ και 96/34/ΕΚ·
β) σε κάθε αστική ή διοικητική διαδικασία που αφορά το δηµόσιο
ή τον ιδιωτικό τοµέα και προβλέπει µέσα αποκατάστασης βάσει
του εθνικού δικαίου κατ' εφαρµογή των µέτρων του στοιχείου
α), εξαιρουµένων των εξωδίκων εκουσίων διαδικασιών ή των
διαδικασιών που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.
5.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις ποινικές διαδικασίες,
εκτός εάν τα κράτη µέλη ορίζουν διαφορετικά.

Κεφάλαιο 2
Προώθηση της ίσης µεταχείρισης — ∆ιάλογος

Άρθρο 20
Φορείς αρµόδιοι για την ισότητα
1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα
για έναν ή περισσότερους φορείς για την προώθηση, την ανάλυση,
την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης µεταχείρισης
όλων των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. Οι φορείς
αυτοί µπορεί να αποτελούν µέρος οργανισµών µε αρµοδιότητες σε
εθνικό επίπεδο για την προάσπιση των ανθρώπινων ή των ατοµικών
δικαιωµάτων.
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2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµοδιότητες των εν
λόγω φορέων περιλαµβάνουν:
α) την παροχή ανεξάρτητης συνδροµής προς τα θύµατα διακρίσεων
όταν καταγγέλλουν διακριτική µεταχείριση, µε την επιφύλαξη
του δικαιώµατος των θυµάτων και των ενώσεων, οργανισµών ή
άλλων νοµικών οντοτήτων περί των οποίων το άρθρο 17 παράγραφος 2·
β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για τις διακρίσεις·
γ) τη δηµοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και τη διατύπωση
συστάσεων για κάθε θέµα που αφορά τις διακρίσεις αυτές·
δ) στο κατάλληλο επίπεδο, την ανταλλαγή διαθέσιµων πληροφοριών µε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς, όπως τυχόν
µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.

Άρθρο 21
Κοινωνικός διάλογος
1. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές, λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προώθησης του κοινωνικού
διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων µε σκοπό την προαγωγή
της ίσης µεταχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης, παραδείγµατος χάριν
της παρακολούθησης των πρακτικών στο χώρο εργασίας, αλλά και
όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική
κατάρτιση και την επαγγελµατική εξέλιξη καθώς και µέσω της παρακολούθησης των συλλογικών συµβάσεων, των κωδίκων δεοντολογίας, της έρευνας ή της ανταλλαγής εµπειριών και ορθών πρακτικών.
2. Όταν τούτο συνάδει µε τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές,
τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους, χωρίς να
θίγουν την αυτονοµία τους, να προάγουν την ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών καθώς και ευέλικτες εργασιακές ρυθµίσεις µε
στόχο την καλύτερη εναρµόνιση του επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου και να συνάπτουν στο ενδεδειγµένο επίπεδο συµφωνίες
για τη θέσπιση κανόνων κατά των διακρίσεων στους τοµείς του
άρθρου 1 που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων. Οι συµφωνίες αυτές πληρούν τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας και τα σχετικά εθνικά µέτρα εφαρµογής.
3. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους
δίκαιο, τις συλλογικές τους συµβάσεις ή τις πρακτικές τους, τους
εργοδότες να προάγουν την ισότητα ανδρών και γυναικών µε τρόπο
προγραµµατισµένο και συστηµατικό στον εργασιακό χώρο καθώς
και όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και εξέλιξη.
4. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες ενθαρρύνονται να παρέχουν
τακτικά τις κατάλληλες πληροφορίες στους εργαζοµένους ή/και
τους εκπροσώπους τους σε ό,τι αφορά την ίση µεταχείριση ανδρών
και γυναικών στην επιχείρηση.
Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν επισκόπηση της
αναλογίας ανδρών/γυναικών στις διάφορες βαθµίδες του οργανισµού· τις αµοιβές τους και τις διαφορές των αµοιβών και τα ενδεχόµενα µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης σε συνεργασία µε
τους εκπροσώπους των εργαζοµένων.
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Άρθρο 22

Άρθρο 26

∆ιάλογος µε µη κυβερνητικές οργανώσεις

Πρόληψη διακρίσεων

Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν το διάλογο µε τις σχετικές µη
κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους
δίκαιο και την εθνική τους πρακτική, νόµιµο συµφέρον να συµβάλλουν στην καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, προκειµένου
να προωθηθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης.

Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, βάσει της νοµοθεσίας τους, των
συλλογικών συµβάσεων ή της πρακτικής, τους εργοδότες και τους
αρµοδίους για την πρόσβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση να
εισάγουν αποτελεσµατικά µέτρα για την πρόληψη κάθε µορφής
διάκρισης βάσει φύλου, και ιδίως της παρενόχλησης και της
σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας ή όσον αφορά την
πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και
εξέλιξη.

Κεφάλαιο 3
Γενικές οριζόντιες διατάξεις

Άρθρο 27
Άρθρο 23

Ελάχιστες προϋποθέσεις

Συµµόρφωση

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για την προστασία της αρχής της ίσης
µεταχείρισης από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να διασφαλίσουν ότι:
α) τυχόν νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις,
αντίθετες προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης, καταργούνται·
β) διατάξεις ατοµικών ή συλλογικών συµβάσεων ή συµφωνιών,
εσωτερικών κανονισµών επιχειρήσεων ή κανόνων διεπόντων τα
ανεξάρτητα επαγγέλµατα και εργασίες και τις οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών, ή τυχόν άλλων ρυθµίσεων, που αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης, είναι άκυρες, ακυρώσιµες ή τροποποιούνται·
γ) τα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που περιέχουν διατάξεις του είδους αυτού δύνανται να µην τυγχάνουν
εγκρίσεως ή να µην παρατείνονται µε διοικητικά µέτρα.
Άρθρο 24
Προστασία έναντι αντιποίνων
Τα κράτη µέλη εισάγουν στην εθνική έννοµη τάξη τα µέτρα που
απαιτούνται για την προστασία των εργαζοµένων, περιλαµβανοµένων και εκείνων που είναι εκπρόσωποι των εργαζοµένων όπως
προβλέπει η εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική, κατά της απόλυσης
ή άλλης δυσµενούς µεταχείρισης που θα συνιστούσε αντίδραση του
εργοδότη σε καταγγελία εντός της επιχείρησης ή σε κίνηση δικαστικής διαδικασίας µε στόχο να επιβάλει τη συµµόρφωση προς την
αρχή της ίσης µεταχείρισης.

Άρθρο 25
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις σε
περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ'
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία
µέτρα επιβολής τους. Οι κυρώσεις οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν την καταβολή αποζηµίωσης στο θύµα, πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες µε την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη
µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο
έως τις 5 Οκτωβρίου 2005 και της κοινοποιούν επίσης κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους αµελλητί.

2. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί σε καµία
περίπτωση επαρκή λόγο για τη µείωση του επιπέδου προστασίας
των εργαζοµένων στους τοµείς που καλύπτονται από αυτήν, µε την
επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να θεσπίζουν,
ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης, νοµοθετικές, κανονιστικές
ή διοικητικές διατάξεις διαφορετικές από αυτές που υφίστανται
κατά τη στιγµή της κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, εφόσον
πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 28
Σχέση µε κοινοτικές και εθνικές διατάξεις
1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις περί προστασίας
των γυναικών, ιδίως για την εγκυµοσύνη και τη µητρότητα.
2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας
96/34/ΕΚ και της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ.

Άρθρο 29
Συνεκτίµηση της ισότητας ανδρών και γυναικών
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν ενεργώς υπόψη το στόχο της ισότητας
ανδρών και γυναικών κατά τη σύνταξη και την εφαρµογή νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, πολιτικών και
δραστηριοτήτων στους τοµείς που µνηµονεύονται στην παρούσα
οδηγία.

Άρθρο 30
∆ιαβίβαση πληροφοριών
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέτρα που λαµβάνονται κατ'
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι διατάξεις που ήδη
ισχύουν, να γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφεροµένους µε
όλα τα κατάλληλα µέσα, και, ενδεχοµένως, στον εργασιακό χώρο.
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ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Εκθέσεις
1.
Έως τις … (*), τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου η Επιτροπή να
συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη
ανακοινώνουν στην Επιτροπή, ανά τετραετία, τα κείµενα των µέτρων
που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 141 παράγραφος 4 της
συνθήκης, καθώς και εκθέσεις για τα µέτρα αυτά και την εφαρµογή
τους. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή εγκρίνει και δηµοσιεύει ανά τετραετία έκθεση στην οποία γίνεται συγκριτική αξιολόγηση τέτοιων µέτρων υπό το πρίσµα της δήλωσης 28 που
προσαρτάται στην τελική πράξη της συνθήκης του Άµστερνταµ.
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Περιέχουν
επίσης δήλωση σύµφωνα µε την οποία οι αναφορές σε ισχύοντες
νόµους, κανονισµούς και διοικητικές διατάξεις, που περιλαµβάνονται στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία,
νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της
αναφοράς και η διατύπωση της δήλωσης αποφασίζονται από τα
κράτη µέλη.
Η υποχρέωση ενσωµάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο περιορίζεται στις διατάξεις που αντιπροσωπεύουν ουσιώδη
αλλαγή σε σύγκριση µε τις παλαιότερες οδηγίες. Η υποχρέωση
ενσωµάτωσης των διατάξεων που δεν υφίστανται ουσιαστικές
αλλαγές προβλέπεται από τις παλαιότερες οδηγίες.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των κυριότερων διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 34
Κατάργηση

3.
Τα κράτη µέλη αξιολογούν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 14 παράγραφος 2, προκειµένου να κρίνουν,
λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές εξελίξεις, αν δικαιολογείται η
διατήρηση των εν λόγω εξαιρέσεων. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν
στην Επιτροπή τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης περιοδικά, αλλά
τουλάχιστον ανά οκτώ έτη.

1. Με ισχύ από … (****), οι οδηγίες 75/117/ΕΟΚ,
76/207/ΕΟΚ, 86/378/ΕΟΚ και 97/80/ΕΚ καταργούνται, µε την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών σχετικά µε τις
προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των
οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι µέρος B.

Άρθρο 32

2. Οι αναφορές στις καταργηθείσες οδηγίες νοούνται ως
αναφορές στην παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος ΙΙ.

Επανεξέταση
Έως τις … (**), η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία της
παρούσας οδηγίας και, εάν το κρίνει σκόπιµο, προτείνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θεωρεί αναγκαίες.

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 33

Άρθρο 36

Εφαρµογή
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις … (***) ή εξασφαλίζουν ότι,
πριν από την ηµεροµηνία αυτή, οι κοινωνικοί εταίροι θεσπίζουν τις
απαιτούµενες διατάξεις µε συµφωνία. Τα κράτη µέλη µπορούν, αν
είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες δυσχέρειες, να
διαθέτουν πρόσθετη προθεσµία το πολύ ενός έτους, προκειµένου
να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να είναι σε θέση να εγγυηθούν τα
αποτελέσµατα που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Στη συνέχεια,
ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων.

(*) Τεσσεράµισι έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
οδηγίας.
(**) Εξίµισι έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(***) ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, …
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

…

…

(****) Τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

C 126E/44

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΡΟΣ A
Καταργηθείσες οδηγίες µε τις διαδοχικές τους τροποποιήσεις
Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΕΕ L 45 της 19.2.1975, σ. 19

Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σ. 40

Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου

ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 15

Οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΕΕ L 225 της 12.8.1986, σ. 40

Οδηγία 96/97/ΕΚ

ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 20

Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου

ΕΕ L 14 της 20.1.1998, σ. 6

Οδηγία 98/52/ΕΚ

ΕΕ L 205 της 22.7.1998, σ. 66

ΜΕΡΟΣ B
Κατάλογος των προθεσµιών για την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο και την εφαρµογή
(περί του οποίου το άρθρο 34 παράγραφος 1)
Οδηγία

Προθεσµία ενσωµάτωσης

Οδηγία 75/117/ΕΟΚ

19.2.1976

Οδηγία 76/207/ΕΟΚ

14.8.1978

Οδηγία 86/378/ΕΟΚ

1.1.1993

Οδηγία 96/97/ΕΚ

1.7.1997

Ηµεροµηνία εφαρµογής

17.5.1990 για τους εργαζοµένους, εξαιρουµένων των εργαζοµένων ή των εξ αυτών ελκόντων δικαιώµατα, οι οποίοι, πριν
από την ηµεροµηνία αυτή, έχουν ασκήσει ένδικη προσφυγή ή
έχουν υποβάλει ισοδύναµη κατά το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο
ένσταση.
Άρθρο 8 της οδηγίας 86/378/ΕΟΚ — 1.1.1993 το αργότερο.
Άρθρο 6 παράγραφος 1 σηµείο i) πρώτη περίπτωση της
οδηγίας 86/378/ΕΟΚ — 1.1.1999 το αργότερο.

Οδηγία 97/80/ΕΚ

1.1.2001

Οδηγία 98/52/ΕΚ

22.7.2001

Οδηγία 2002/73/ΕΚ

5.10.2005

Για το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βορείου Ιρλανδίας 22.7.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγία 75/117

Οδηγία 76/207

Οδηγία 86/378

Οδηγία 97/80

Παρούσα οδηγία

—

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1

—

Άρθρο 1 παράγραφος 2

—

—

—

—

Άρθρο 2 παράγραφος 2
πρώτη περίπτωση

—

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο α)

—

Άρθρο 2 παράγραφος 2
δεύτερη περίπτωση

—

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο β)

—

Άρθρο 2 παράγραφος 2
τρίτη και τέταρτη
περίπτωση

—

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχεία γ) και δ)

—

—

—

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο ε)

—

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο στ)

—

Άρθρο 2 παράγραφοι 3
και 4 και άρθρο 2
παράγραφος 7 τρίτο
εδάφιο

—

—

Άρθρο 2 παράγραφος 2

—

Άρθρο 2 παράγραφος 8

—

—

Άρθρο 3

Άρθρο 1

—

—

—

Άρθρο 4

—

—

Άρθρο 5 παράγραφος 1

—

Άρθρο 5

—

—

Άρθρο 3

—

Άρθρο 6

—

—

Άρθρο 4

—

Άρθρο 7 παράγραφος 1

—

—

—

—

Άρθρο 7 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 2 παράγραφος 2

—

Άρθρο 8 παράγραφος 1

—

—

Άρθρο 2 παράγραφος 3

—

Άρθρο 8 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 6

—

Άρθρο 9

—

—

Άρθρο 8

—

Άρθρο 10

—

—

Άρθρο 9

—

Άρθρο 11

—

—

(Άρθρο 2 οδηγίας
96/97/EΚ)

—

Άρθρο 12

—

—

Άρθρο 9α

—

Άρθρο 13

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1
και άρθρο 3 παράγραφος 1

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 1
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Οδηγία 75/117

Οδηγία 76/207

Οδηγία 86/378

30.5.2006

Οδηγία 97/80

Παρούσα οδηγία

—

Άρθρο 2 παράγραφος 6

—

—

Άρθρο 14 παράγραφος 2

—

Άρθρο 2 παράγραφος 7
δεύτερο εδάφιο

—

—

Άρθρο 15

—

Άρθρο 2 παράγραφος 7
τέταρτο εδάφιο δεύτερη
και τρίτη πρόταση

—

—

Άρθρο 16

Άρθρο 2

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 10

—

Άρθρο 17 παράγραφος 1

—

Άρθρο 6 παράγραφος 3

—

—

Άρθρο 17 παράγραφος 2

—

Άρθρο 6 παράγραφος 4

—

—

Άρθρο 17 παράγραφος 3

—

Άρθρο 6 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 18

—

—

—

Άρθρα 3 και 4

Άρθρο 19

—

Άρθρο 8α

—

—

Άρθρο 20

—

Άρθρο 8β

—

—

Άρθρο 21

—

Άρθρο 8γ

—

—

Άρθρο 22

Άρθρα 3 και 6

Άρθρο 3 παράγραφος 2
στοιχείο α)

—

—

Άρθρο 23 στοιχείο α)

Άρθρο 4

Άρθρο 3 παράγραφος 2
στοιχείο β)

Άρθρο 7 στοιχείο α)

—

Άρθρο 23 στοιχείο β)

—

—

Άρθρο 7 στοιχείο β)

—

Άρθρο 23 στοιχείο γ)

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 11

—

Άρθρο 24

Άρθρο 6

—

—

—

–

—

Άρθρο 8δ

—

—

Άρθρο 25

—

Άρθρο 2 παράγραφος 5

—

—

Άρθρο 26

—

Άρθρο 8ε παράγραφος
1

—

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 27 παράγραφος 1

—

Άρθρο 8ε παράγραφος
2

—

Άρθρο 6

Άρθρο 27 παράγραφος 2

—

Άρθρο 2 παράγραφος 7
πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2

—

Άρθρο 28 παράγραφος 1

—

Άρθρο 2 παράγραφος 7
τέταρτο εδάφιο πρώτη
πρόταση

—

—

Άρθρο 28 παράγραφος 2
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Οδηγία 97/80

Παρούσα οδηγία

—

Άρθρο 1 παράγραφος
1α

—

—

Άρθρο 29

Άρθρο 7

Άρθρο 8

—

Άρθρο 5

Άρθρο 30

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 12 παράγραφος
2

Άρθρο 7 τέταρτο
εδάφιο

Άρθρο 31 παράγραφοι 1
και 2

—

Άρθρο 9 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 31 παράγραφος 3

—

—

—

—

Άρθρο 32

Άρθρο 8

Άρθρο 9 παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο και
άρθρο 9 παράγραφοι 2
και 3

Άρθρο 12 παράγραφος
1

Άρθρο 7 πρώτο,
δεύτερο και τρίτο
εδάφιο

Άρθρο 33

—

Άρθρο 9 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο

—

—

—

—

—

—

—

Άρθρο 34

—

—

—

—

Άρθρο 35

—

—

—

—

Άρθρο 36

—

—

Παράρτηµα

—

—
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 21 Απριλίου 2004, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, βάσει του άρθρου 141 παράγραφος 3 της
συνθήκης, πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέµατα
εργασίας και απασχόλησης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε (σε πρώτη ανάγνωση) στις 6 Ιουλίου 2005.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 15 ∆εκεµβρίου 2004.
Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 26 Αυγούστου 2005.
Το Συµβούλιο υιοθέτησε στις 10 Μαρτίου 2006 την κοινή του θέση µε τη διαδικασία που ορίζει το
άρθρο 251 της συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Κυριότερος στόχος της εν προκειµένω οδηγίας, η οποία συγχωνεύει επτά υφιστάµενες οδηγίες (1) που
αφορούν µε τις ίσες ευκαιρίες και την ίση µεταχείριση, είναι να καταστεί η κοινοτική νοµοθεσία πιο κατανοητή
και προσιτή, να µειωθεί η νοµική ανασφάλεια µε την ενσωµάτωση της σχετικής νοµολογίας του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου και να αυξηθεί η σαφήνεια όσον αφορά την εφαρµογή των οριζόντιων διατάξεων της οδηγίας
2002/73/EΚ.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Παρατηρήσεις γενικής φύσεως
Η κοινή θέση του Συµβουλίου καθορίστηκε κατά τα προβλεπόµενα στη διαδικασία αναδιατύπωσης, µε
σαφή επισήµανση κάθε τροποποίησης που είτε προτείνει η Επιτροπή είτε εισάγει το Συµβούλιο ή το Κοινοβούλιο.
∆έον να σηµειωθεί ότι η κοινή θέση συµφωνήθηκε επί τη βάσει άτυπων τριµερών διαπραγµατεύσεων,
ύστερα από µια σειρά συσκέψεως των τότε προεδριών (Λουξεµβούργο και Ηνωµένο Βασίλειο) µε τον
εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές καθώς και µε τον αρµόδιο αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Στις 8
∆εκεµβρίου 2005, το Συµβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» κατέληξε σε
πολιτική συµφωνία επί του εν λόγω κειµένου, στα πλαίσια δε της συµβιβαστικής συµφωνίας µε το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο όπως και η Επιτροπή προέβησαν σε δηλώσεις για τα πρακτικά του Συµβουλίου
όσον αφορά τη γονική άδεια (2).

2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κατά την πρώτη του ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 93 τροπολογίες.
2.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποδέχθηκε το Συµβούλιο
Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο έλαβε υπ' όψη του 74 τροπολογίες. Εξ αυτών, το Συµβούλιο:
— έκανε δεκτές 37 τροπολογίες στο ακέραιο, όπως και η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της
πρόταση. Πρόκειται για τις τροπολογίες αριθ. 8, 9, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 28, 34, 37-42,
45, 47, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 75, 78, 82, 85, 87, 91, 92 και 93.
(1) Πρόκειται για τις εξής οδηγίες: 75/117/EΟΚ (ισότητα των αµοιβών), 86/378/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
96/97/EΚ (ίση µεταχείριση στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης), 76/207/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 2002/73/EΚ (ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών), 97/80/EΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/52/EΚ
(βάρος της απόδειξης).
(2) Έγγραφο 14878/05.
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— αποδέχθηκε κατ' αρχήν ή εν µέρει 24 τροπολογίες ακολουθώντας την προσέγγιση της Επιτροπής
(αριθ. 2, 5, 6, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 107, 31, 32, 35, 36, 108, 43, 48, 49, 56, 71, 72,
76, 80/81/102 και 83).
— κατέληξε σε συµβιβασµό µε το Κοινοβούλιο επί 13 άλλων τροπολογιών (αριθ. 4, 101, 25, 26,
55, 88, 61, 67, 69/70, 73, 103, 89/104 και 105).
2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν αποδέχθηκε το Συµβούλιο
Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε 14 τροπολογίες για λόγους που εξηγεί η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση (αριθ. 1, 100, 3, 12, 13, 29, 30, 53, 54, 57, 36, 77, 84 και 86). Το
Συµβούλιο δεν µπόρεσε επίσης να αποδεχθεί άλλες 5 τροπολογίες για τους εξής τεχνικούς ή συντακτικούς λόγους:
— όσον αφορά την τροπολογία αριθ. 107, το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει τη στερεότυπη
αιτιολογία που χρησιµοποιείται όταν αναφέρονται οι πίνακες αντιστοιχιών,
— ο τίτλος του άρθρου 3 στην αρχική πρόταση της Επιτροπής (τροπολογία αριθ. 33) ήταν άνευ
αντικειµένου, δεδοµένου ότι η Επιτροπή µετακίνησε το κείµενο αυτό στα άρθρα 6 και 28,
— ο τίτλος του άρθρου 20 στην αρχική πρόταση της Επιτροπής (τροπολογία αριθ. 65) ήταν άνευ
αντικειµένου, δεδοµένου ότι η Επιτροπή µετακίνησε το κείµενο αυτό στο άρθρο 19 παράγραφος
4 (βάρος της απόδειξης) για λόγους συνοχής,
— στο άρθρο 25 έχει χρησιµοποιηθεί ο όρος «penalties» και όχι «sanctions», διότι αυτός είναι ο
ορθός νοµικός όρος στα αγγλικά (τροπολογία αριθ. 79),
— µολονότι δεν υπάρχει διαφορά ουσίας προκειµένου για την τροπολογία αριθ. 106, η διατύπωση
του Συµβουλίου στο κείµενο του άρθρου 33 παράγραφος 2α (νέο) θεωρήθηκε σαφέστερη.
3. Άλλες τροποποιήσεις του Συµβουλίου
Κατά τον καθορισµό της κοινής του θέσης το Συµβούλιο επέφερε και ορισµένες άλλες τροποποιήσεις,
τεχνικής κυρίως φύσεως. Εν συντοµία, οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα εξής:
Τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 1: ο τίτλος έγινε συντοµότερος, «Ισότητα της αµοιβής» αντί «Αρχή της ισότητας των
αµοιβών».
Τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 2: ο τίτλος έγινε παροµοίως συντοµότερος, ήτοι «Ίση µεταχείριση στα επαγγελµατικά
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης».
Άρθρο 6: στο νέο αυτό άρθρο εισήχθη ο τίτλος «Προσωπικό πεδίο εφαρµογής» (τον οποίο είχε παραλείψει το Κοινοβούλιο στην τροπολογία αριθ. 40).
Τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 3: και αυτός παροµοίως ο τίτλος έγινε συντοµότερος, ήτοι «Ίση µεταχείριση σε σχέση
µε την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τους όρους
εργασίας».
Άρθρο 15 παράγραφος 1 στην αρχική πρόταση της Επιτροπής: το κείµενο µετακινήθηκε στο άρθρο 22
παράγραφος 2 στοιχείο γ) –βλέπε τροπολογία αριθ. 31, αλλά το Κοινοβούλιο δεν πρότεινε ανάλογη
τροπολογία για την απαλοιφή του κειµένου από το άρθρο 15 παράγραφος 1.
Τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 2: ο τίτλος έγινε συντοµότερος, ήτοι «Προώθηση της ίσης µεταχείρισης -∆ιάλογος».
Τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 3: ο τίτλος IV (Εφαρµογή) αντικαταστάθηκε από ένα κεφάλαιο 3 µε τίτλο «Γενικές
οριζόντιες διατάξεις».
Αιτιολογική σκέψη 5 στην αρχική πρόταση της Επιτροπής: απαλείφθηκε διότι δεν θεωρήθηκε απολύτως
απαραίτητη. («Για λόγους συνοχής, χρειάζεται να περιληφθεί ενιαίος ορισµός της άµεσης και της έµµεσης
διάκρισης.»)
Αιτιολογική σκέψη 41: προστέθηκε µια στερεότυπη αιτιολογική σκέψη όσον αφορά τους πίνακες αντιστοιχιών που µνηµονεύονται στο άρθρο 33 σχετικά µε την εφαρµογή («Σύµφωνα µε την παράγραφο 34
της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας (1), τα κράτη µέλη παροτρύνονται να
καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, δικούς τους πίνακες, οι οποίοι να
αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των µέτρων
ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο, και να τους δηµοσιοποιήσουν.»).
(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στο τελικό κείµενο έγιναν και µερικές άλλες τεχνικές διορθώσεις κατά
τη συνήθη διαδικασία νοµικής και γλωσσικής επιµέλειας µεταξύ των δύο θεσµικών οργάνων. Οι κυριότερες
διορθώσεις αφορούν την µετακίνηση του άρθρου 3 στις ορίζοντες διατάξεις του τίτλου 1, την οποία είχαν
κατά νου και το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο· την ευθυγράµµιση της ηµεροµηνίας του άρθρου 25 µε
τις αρχικές προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή κοινοποίησης των άρθρων 11 και 12· και την
ευθυγράµµιση της προθεσµίας του άρθρου 34 (Κατάργηση) µε τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο του άρθρου 33.
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο φρονεί ότι στο σύνολό της η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται µε τους κύριους στόχους της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Το Συµβούλιο πιστεύει επίσης ότι, οπουδήποτε αυτό ήταν δυνατόν εντός
των ορίων της διαδικασίας αναδιατύπωσης, έλαβε υπ' όψη τους βασικούς στόχους που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τις τροπολογίες του επί της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.
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