Åðßóçìç Åöçìåñßäá
ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

ISSN 0250-8168

L 271
45ο έτος
9 Οκτωβρίου 2002

Íïìïèåóßá

¸êäïóç
óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá

Περιεχόµενα

I


Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση

Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας (2003-2008) ...............................................................

1

∆ήλωση της Επιτροπής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1787/2002 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2002, για καθορισµό
των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων
οπωροκηπευτικών ................................................................................................. 13


Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1788/2002 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2002, σχετικά
µε τη διακοπή της αλιείας γαρίδας Αρκτικής από σκάφη που φέρουν σηµαία Σουηδίας 15



Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης
Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ ...................................................................... 16

1

EL

Ïé ðñÜîåéò ïé ôßôëïé ôùí ïðïßùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå çìßìáõñá óôïé÷åßá áðïôåëïýí ðñÜîåéò ôñå÷ïýóçò äéá÷åéñßóåùò ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóèåß
óôï ðëáßóéï ôçò ãåùñãéêÞò ðïëéôéêÞò êáé åßíáé ãåíéêÜ ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñïíéêÞò éó÷ýïò.
Ïé ôßôëïé üëùí ôùí õðïëïßðùí ðñÜîåùí Ý÷ïõí ôõðùèåß ìå ìáýñá óôïé÷åßá êáé åðéóçìáßíïíôáé ìå áóôåñßóêï.

9.10.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 271/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1786/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Σεπτεµβρίου 2002
για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (2003-2008)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Η υγεία αποτελεί προτεραιότητα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και
δραστηριοτήτων. Βάσει του άρθρου 152 της συνθήκης, η
Κοινότητα καλείται να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στον εν
λόγω τοµέα µε τη λήψη µέτρων που δεν µπορούν να
ληφθούν από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας.

(3)

Εντός του πλαισίου της δηµόσιας υγείας που καθορίζεται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Νοεµβρίου 1993
σχετικά µε το πλαίσιο δράσης στον τοµέα της δηµόσιας
υγείας, εγκρίθηκαν οκτώ προγράµµατα δράσης, και συγκεκριµένα:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 152,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ( ),
3

Aποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 15 Μαΐου 2002,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Κοινότητα έχει δεσµευθεί για την προαγωγή και τη
βελτίωση της υγείας, για την πρόληψη των ασθενειών και
για την αντιµετώπιση των απειλών κατά της υγείας, αποσκοπώντας στη µείωση της νοσηρότητας και της πρόωρης
θνησιµότητας καθώς και της ανικανότητας που περιορίζει τη
δραστηριότητα. Προκειµένου να συµβάλει στην ευηµερία
των ευρωπαίων πολιτών, η Κοινότητα πρέπει να αντιµετωπίζει
συντονισµένα και µε συνέπεια τις ανησυχίες των λαών της
σχετικά µε τους κινδύνους για την υγεία και τις προσδοκίες
τους για υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας. Εποµένως,
όλες οι δραστηριότητες της Κοινότητας που συνδέονται µε
την υγεία πρέπει να έχουν µεγάλη προβολή και διαφάνεια
και να επιτρέπουν την ισόρροπη διαβούλευση και συµµετοχή
όλων των ενδιαφεροµένων, προκειµένου να προαχθεί η
καλύτερη ροή των γνώσεων και της ενηµέρωσης επιτρέποντας µια µεγαλύτερη συµµετοχή των ατόµων σε αποφάσεις
που αφορούν την υγεία τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει
να αποδοθεί προσοχή στο δικαίωµα του πληθυσµού της Κοινότητας να διαθέτει απλές, σαφείς και επιστηµονικά έγκυρες
πληροφορίες σχετικά µε µέτρα προστασίας της υγείας και
πρόληψης ασθενειών, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής.

(1) ΕΕ C 337 E της 28.11.2000, σ. 122 και ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001,
σ. 168.
(2) ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 75.
(3) ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 43.
(4) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 (ΕΕ C
21 της 24.1.2002), κοινή θέση του Συµβουλίου της 31ης Ιουλίου
2001 (ΕΕ C 307 της 31.10.2001, σ. 27) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
3ης Ιουλίου 2002 και απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2002.

— η απόφαση αριθ. 645/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1996,
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης
για την προαγωγή, ενηµέρωση, διαπαιδαγώγηση και
κατάρτιση σε θέµατα υγείας, εντός του πλαισίου δράσης
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (1996-2000) (5),
— η απόφαση αριθ. 646/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1996, για
τη θέσπιση σχεδίου δράσης για την καταπολέµηση του
καρκίνου εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας (1996-2000) (6),
— η απόφαση αριθ. 647/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1996, για
τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης σχετικά µε
την πρόληψη του AIDS και ορισµένων άλλων µεταδοτικών νόσων εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας (1996- 2000) (7),
— η απόφαση αριθ. 102/97/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996,
για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για
την πρόληψη της τοξικοµανίας εντός του πλαισίου της
δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (19962000) (8),
(5) ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 17.3.2001, σ. 1).
(6) ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 9· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ.
(7) ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 16· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ.
(8) ΕΕ L 19 της 22.1.1997, σ. 25· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ.
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στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (9) και στο ψήφισµά του,
της 8ης Ιουνίου 1999 (10), η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, στη γνώµη της 9ης Σεπτεµβρίου 1998 (11), η Επιτροπή των Περιφερειών, στη γνώµη της 19ης Νοεµβρίου
1998 (12), και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του
A4-0082/99 της 12ης Μαρτίου 1999 (13), δέχθηκαν µε ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου
1998, και υποστήριξαν ότι οι κοινοτικές ενέργειες θα πρέπει
να ορίζονται σε ένα γενικό πρόγραµµα που θα εφαρµόζεται
για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών µε τρεις γενικούς στόχους: τη βελτίωση της πληροφόρησης για την ανάπτυξη της
δηµόσιας υγείας, την ταχεία αντίδραση σε απειλές κατά της
υγείας και την αντιµετώπιση των καθοριστικών παραγόντων
της υγείας µέσω της προαγωγής της υγείας και της
πρόληψης των ασθενειών, µε την υποστήριξη της διατοµεακής δράσης και τη χρήση όλων των κατάλληλων µέσων
της συνθήκης.

— η απόφαση αριθ. 1400/97/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997,
για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης σχετικά µε την παρακολούθηση της υγείας στο πλαίσιο της
δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (19972001) (1),
— η απόφαση αριθ. 372/1999/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου
1999, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης
σχετικά µε την πρόληψη των τραυµατισµών στο πλαίσιο
της δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (19992003) (2),
— η απόφαση αριθ. 1295/1999/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1999, σχετικά µε την έγκριση προγράµµατος κοινοτικής
δράσης, όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες στο πλαίσιο
της δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (19992003) (3), και
— η απόφαση αριθ. 1296/1999/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1999, σχετικά µε την έγκριση προγράµµατος κοινοτικής
δράσης, όσον αφορά τις ασθένειες που σχετίζονται µε τη
ρύπανση στο πλαίσιο της δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (1999- 2001) (4).

(7)

Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του, της 29ης Ιουνίου 2000,
σχετικά µε τη συνέχεια της διάσκεψης της Έβορα µε θέµα
τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, εκτίµησε ότι,
λόγω των αυξανόµενων διαφορών στο καθεστώς της υγείας
και στις επιδόσεις υγείας µεταξύ και εντός των κρατών
µελών, απαιτούνται νέες και συντονισµένες προσπάθειες σε
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Χαιρέτισε τη δέσµευση της
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση σχετικά µε το νέο πρόγραµµα για τη δηµόσια υγεία, το οποίο θα περιλαµβάνει συγκεκριµένη δέσµη δράσεων προς αντιµετώπιση των καθοριστικών για την υγεία παραγόντων µέσω της προαγωγής της
υγείας και της πρόληψης των ασθενειών, που θα υποστηρίζονται από µια διατοµεακή πολιτική, και συµφώνησε ότι
πρέπει να αναπτυχθεί η δέουσα βάση γνώσεων και ότι, ως εκ
τούτου, χρειάζεται αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης της υγείας. Τόνισε τη σηµασία της νέας κοινοτικής
στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία, που βασίζεται σε δράσεις
επί συγκεκριµένων καθοριστικών παραγόντων αναπτυσσόµενες στο πλαίσιο υφιστάµενων προγραµµάτων, κυρίως όσον
αφορά τον καπνό, τη διατροφή και τα οινοπνευµατώδη.
Υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό όχι µόνο να εξασφαλιστεί
η συνέχεια µε υφιστάµενες δράσεις αλλά και να προχωρήσουν οι σχετικές εργασίες κατά πλήρως συνεκτικό και συστηµατικό τρόπο.

(8)

Το Συµβούλιο επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατά του της 18ης
Νοεµβρίου 1999 για την καταπολέµηση της κατανάλωσης
καπνού, µε τα οποία υπογράµµισε ότι απαιτείται συνολική
στρατηγική και κάλεσε την Επιτροπή, µεταξύ άλλων, να ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ της πολιτικής για την υγεία
και των πολιτικών σε άλλους τοµείς προς εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου υγειονοµικής προστασίας.

(9)

Το Συµβούλιο της 18ης Νοεµβρίου 1999 ενέκρινε οµόφωνα
ψήφισµα σχετικά µε την προαγωγή της πνευµατικής υγείας.

Επιπλέον, έχει εκδοθεί η απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Σεπτεµβρίου 1998, για τη δηµιουργία δικτύου επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα (5). ∆υνάµει αυτής της απόφασης, η
Επιτροπή υιοθέτησε στις 22 ∆εκεµβρίου 1999 την απόφαση
2000/57/ΕΚ για σύστηµα έγκαιρου συναγερµού και αντίδρασης για την πρόληψη και τον έλεγχο µεταδοτικών ασθενειών (6).
(4)

Άλλες δραστηριότητες εντός του πλαισίου δηµόσιας υγείας
περιλάµβαναν τη σύσταση 98/463/ΕΚ του Συµβουλίου, της
29ης Ιουνίου 1998, για την καταλληλότητα των δοτών
αίµατος και πλάσµατος και τον έλεγχο της αιµοδοσίας στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (7) και τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισµού
της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz
— 300 GHz) (8).

(5)

Το πλαίσιο δηµόσιας υγείας επανεξετάστηκε από την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1998, σχετικά µε
την ανάπτυξη της πολιτικής για τη δηµόσια υγεία στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα που επεσήµανε ότι απαιτείται νέα
στρατηγική υγείας και νέο πρόγραµµα υγείας ενόψει των
νέων διατάξεων της συνθήκης, των νέων προκλήσεων και της
κτηθείσης εµπειρίας.

(6)

Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του, της 26ης Νοεµβρίου
1998, σχετικά µε το µελλοντικό πλαίσιο κοινοτικής δράσης

(1) ΕΕ L 193 της 22.7.1997, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ.
(2) ΕΕ L 46 της 20.2.1999, σ. 1.
(3) ΕΕ L 155 της 22.6.1999, σ. 1.
(4) ΕΕ L 155 της 22.6.1999, σ. 7· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ.
(5) ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1.
6
( ) ΕΕ L 21 της 26.1.2000, σ. 32.
(7) ΕΕ L 203 της 21.7.1998, σ. 14.
(8) ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59.
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(9) ΕΕ C 390 της 15.12.1998, σ. 1.
(10) ΕΕ C 200 της 15.7.1999, σ. 1.
(11) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 21.
(12) ΕΕ C 51 της 22.2.1999, σ. 53.
(13) ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 135.
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(10)

Σύµφωνα µε την έκθεση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
(ΠΟΥ) σχετικά µε την παγκόσµια υγεία για το 2000, οι
πέντε κατηγορίες των σοβαρότερων ασθενειών (σε έτη ζωής
υπολογιζόµενα σε συνάρτηση µε τις επιβαρύνσεις που επιφέρει η ασθένεια στην υγεία) είναι: 1. νευροψυχικές διαταραχές, 2. καρδιαγγειακές παθήσεις, 3. κακοήθεις όγκοι, 4.
ακούσιοι τραυµατισµοί και 5. αναπνευστικές παθήσεις. Οι
λοιµώδεις νόσοι, όπως είναι ο ιός HIV/AIDS, και η αντοχή
των µικροβίων στα αντιβιοτικά απειλούν επίσης την υγεία
όλων των λαών της Ευρώπης. Μια σηµαντική επιδίωξη του
προγράµµατος θα ήταν να εντοπίσει καλύτερα τις κατηγορίες των σοβαρότερων ασθενειών στην Κοινότητα, και ιδίως
τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία.

(11)

Το πρόγραµµα θα πρέπει να συµβάλλει στην ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά µε τις προδιαγραφές ποιότητας στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας

(12)

Είναι απαραίτητη η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των
δεδοµένων σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να είναι δυνατή µια
αποτελεσµατική παρακολούθηση του τοµέα της δηµόσιας
υγείας σε κοινοτικό επίπεδο και να αντλούνται αντικειµενικές, αξιόπιστες, συµβατές συγκρίσιµες και ανταλλάξιµες
πληροφορίες που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή και τα κράτη
µέλη να βελτιώνουν την ενηµέρωση του κοινού και να
καταρτίζουν κατάλληλες στρατηγικές, πολιτικές και δράσεις
ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας της
ανθρώπινης υγείας. Για τη συµπλήρωση του προγράµµατος,
θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη και δεδοµένα από
τον ιδιωτικό τοµέα. Όλα τα σχετικά στατιστικά στοιχεία θα
πρέπει να αναλύονται και να ταξινοµούνται κατά φύλο.

(13)

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη διαθέτουν ορισµένα µέσα
και µηχανισµούς όσον αφορά την ενηµέρωση και την παρακολούθηση του τοµέα της δηµόσιας υγείας. Κατά συνέπεια,
είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο συντονισµού
των ενεργειών και των πρωτοβουλιών που λαµβάνονται από
την Κοινότητα και τα κράτη µέλη για την εφαρµογή του
προγράµµατος, να προαχθεί η συνεργασία των κρατών µελών
και να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων και
µελλοντικών δικτύων στον τοµέα της δηµόσιας υγείας.

(14)

Έχει ουσιαστική σηµασία η Επιτροπή να εξασφαλίζει την
αποτελεσµατικότητα και τη συνοχή των µέτρων και των
δράσεων του προγράµµατος σε ειδικό και γενικό επίπεδο,
καθώς και την προαγωγή της συνεργασίας των κρατών
µελών. Οιεσδήποτε διαρθρωτικές ρυθµίσεις υπό την αιγίδα
της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαµβάνουν τη συλλογή, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δεδοµένων, καθώς
και την ανάπτυξη µεθόδων επιτήρησης και βάσης για ταχείες
και συντονισµένες αντιδράσεις όταν υπάρχουν απειλές κατά
της υγείας. Οι διαρθρωτικές ρυθµίσεις θα περιλαµβάνουν
ενισχυµένο κεντρικό πυρήνα και θα συνδέονται στενά µε
τους αρµόδιους φορείς που ορίζονται από τα κράτη µέλη.

(15)

Χρειάζεται ιδίως ένας κατάλληλος διαρκής συντονισµός στην
ενηµέρωση επί θεµάτων υγείας, µε βάση επαρκείς και
κατάλληλες γνώσεις, όσον αφορά τα ακόλουθα θέµατα: ορι-
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σµός των αναγκών για πληροφόρηση, ανάπτυξη δεικτών,
συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών, συγκρισιµότητα,
ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών µε τα κράτη µέλη
και, µεταξύ αυτών, συνεχής ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων,
αναλύσεις και ευρύτερη διάδοση των πληροφοριών. Ο ίδιος
συντονισµός χρειάζεται και στον τοµέα της ταχείας αντίδρασης σε απειλές κατά της υγείας, προκειµένου περί των
δραστηριοτήτων που αφορούν την επιδηµιολογική
επιτήρηση, την ανάπτυξη µεθόδων επιτήρησης, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε κατευθυντήριες γραµµές,
καθώς και τις δράσεις, τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες
πρόληψης και ελέγχου.

(16)

Είναι ουσιώδες η Επιτροπή να εξασφαλίσει µε τις κατάλληλες
διαρθρωτικές ρυθµίσεις την αποτελεσµατικότητα και τη
συνοχή των µέτρων και των ενεργειών του προγράµµατος
και να προαγάγει τη συνεργασία των κρατών µελών. Για την
εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία αυτών των διαρθρωτικών ρυθµίσεων, είναι ουσιαστικής σηµασίας να καθιερωθεί διαρκής συνεργασία µε τις υγειονοµικές αρχές των
κρατών µελών, τηρουµένων των αρµοδιοτήτων των κρατών
µελών.

(17)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ενδεχοµένως περαιτέρω
προτάσεις σχετικά µε το είδος των διαρθρωτικών ρυθµίσεων
που απαιτούνται για την υλοποίηση της στρατηγικής στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση της υγείας και την ταχεία αντίδραση σε απειλές
κατά της υγείας.

(18)

Ο συνολικός στόχος του προγράµµατος δηµόσιας υγείας
είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου σωµατικής και ψυχικής
υγείας και ευεξίας καθώς και µεγαλύτερης ισότητας σε
θέµατα υγείας σε ολόκληρη την Κοινότητα, κατευθύνοντας
τη δράση προς τη βελτίωση της δηµόσιας υγείας, την
πρόληψη των ασθενειών και διαταραχών και την εξάλειψη
των πηγών κινδύνου για την υγεία, µε σκοπό την καταπολέµηση της νοσηρότητας και της πρόωρης θνησιµότητας,
λαµβανοµένων υπόψη του φύλου και της ηλικίας. Για την
εκπλήρωση του στόχου αυτού, οι δράσεις θα πρέπει να
καθοδηγούνται από την ανάγκη αύξησης του προσδόκιµου
ζωής χωρίς ανικανότητα ή ασθένεια, προαγωγής της ποιότητας της ζωής και ελαχιστοποίησης των οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών της ασθένειας, µειώνοντας έτσι τις ανισότητες στον τοµέα της υγείας, λαµβανοµένης υπόψη της
περιφερειακής προσέγγισης όσον αφορά τα θέµατα υγείας.
Προτεραιότητα θα πρέπει να δίδεται σε δράσεις προαγωγής
της υγείας που αφορούν τις σοβαρότερες ασθένειες. Tο
πρόγραµµα θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη ολοκληρωµένης και διατοµεακής στρατηγικής για την υγεία για να
εξασφαλισθεί ότι οι κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες
συµβάλλουν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας.

(19)

Για την επίτευξη των ανωτέρω, το πρόγραµµα θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη τη σηµασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και της διασύνδεσης µέσω δικτύων.
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(22)
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την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών και παρέχοντας µια βάση για από κοινού ανάλυση των παραγόντων
που επηρεάζουν τη δηµόσια υγεία. Επίσης, το πρόγραµµα
µπορεί να έχει προστιθέµενη αξία σε περιπτώσεις διασυνοριακών απειλών για τη δηµόσια υγεία όπως οι λοιµώδεις
νόσοι, η περιβαλλοντική ρύπανση ή η µόλυνση των τροφίµων, στο µέτρο που αυτές καθιστούν αναγκαία την ανάληψη
κοινών στρατηγικών και δράσεων. Το πρόγραµµα θα επιτρέψει στην Κοινότητα να συµβάλει στην εκπλήρωση των εκ της
συνθήκης υποχρεώσεών της στον τοµέα της δηµόσιας
υγείας, σεβόµενη πλήρως τις αρµοδιότητες των κρατών
µελών περί την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας
και ιατρικής περίθαλψης. Η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η συνθήκη επιτάσσει υψηλό βαθµό προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων
των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων. Χρειάζεται
ισχυρός σύνδεσµος µεταξύ όλων των κοινοτικών πολιτικών
που έχουν αντίκτυπο στην υγεία και της κοινοτικής στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία. Στο πλαίσιο του προγράµµατος
δηµόσιας υγείας, µια από τις προτεραιότητες θα είναι η
θέσπιση κριτηρίων και µεθοδολογίας για την αξιολόγηση και
υλοποίηση των προτάσεων πολιτικής. Κατά την ανάπτυξη
των µέτρων στο πλαίσιο του προγράµµατος και τη θέσπιση
στρατηγικών και δράσεων από κοινού µε άλλα κοινοτικά
προγράµµατα και δράσεις, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι
εν λόγω άλλες κοινοτικές πολιτικές και δράσεις ενσωµατώνουν τη διάσταση της υγείας και ότι υποστηρίζονται από
διατοµεακή πολιτική.

Για την επίτευξη του συνολικού και των γενικών στόχων του
προγράµµατος, απαιτείται η αποτελεσµατική συνεργασία των
κρατών µελών, η πλήρης δέσµευσή τους για την υλοποίηση
των κοινοτικών ενεργειών και η συµµετοχή ιδρυµάτων,
ενώσεων, οργανισµών και φορέων στον τοµέα της υγείας
καθώς επίσης και του ευρύτερου κοινού. Για να εξασφαλισθεί η βιωσιµότητα και η αποτελεσµατική χρήση των υφισταµένων κοινοτικών επενδύσεων και δυνατοτήτων, θα
πρέπει να χρησιµοποιηθούν καθιερωµένα κοινοτικά και
εθνικά δίκτυα που θα συγκεντρώνουν την εµπειρογνωµοσύνη
και την πείρα των κρατών µελών όσον αφορά ουσιαστικές
µεθόδους παρεµβάσεων µε στόχο την προαγωγή της υγείας
και την πρόληψη και κριτήρια ποιότητας. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί διάλογος µε όλους τους βασικούς συντελεστές
στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας ενώ οι ειδικές γνώσεις
τους θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε µια αποτελεσµατική και
διαφανή κοινοτική βάση γνώσεων. Θα πρέπει να καθιερωθεί
συνεργασία µε φορείς και µη κυβερνητικές οργανώσεις που
δρουν στον τοµέα της υγείας, µέσω των κατάλληλων µηχανισµών, όπως φόρουµ υγείας.

Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που καθορίζονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, η
Κοινότητα δρα στους τοµείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητά της, όπως η δηµόσια υγεία, µόνον
εάν και στο βαθµό που ο στόχος της, λόγω των διαστάσεων
και των αποτελεσµάτων του, δύναται να επιτευχθεί καλύτερα
σε κοινοτικό επίπεδο. Οι στόχοι του προγράµµατος δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, λόγω της
πολυπλοκότητας, του διακρατικού χαρακτήρα και της
έλλειψης πλήρους ελέγχου σε επίπεδο κρατών µελών επί των
παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, και συνεπώς το
πρόγραµµα θα πρέπει να στηρίζει και να συµπληρώνει τις
δράσεις και τα µέτρα των κρατών µελών. Το πρόγραµµα
µπορεί να παράσχει σηµαντική προστιθέµενη αξία στην προαγωγή της υγείας και στα συστήµατα υγείας στην Κοινότητα
µέσω της στήριξης δοµών και προγραµµάτων που ενισχύουν
τις ικανότητες ατόµων, ιδρυµάτων, ενώσεων, οργανισµών και
φορέων που δρουν στον τοµέα της υγείας, διευκολύνοντας
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(23)

Τα µέτρα του προγράµµατος στηρίζουν την κοινοτική
στρατηγική υγείας και αποφέρουν κοινοτική προστιθέµενη
αξία, καλύπτοντας τις ανάγκες που ανακύπτουν από τις
συνθήκες και τις δοµές που έχουν δηµιουργηθεί µέσω της
κοινοτικής δράσης σε άλλους τοµείς, αντιµετωπίζοντας τις
νέες εξελίξεις, απειλές και προβλήµατα για τα οποία η Κοινότητα θα µπορεί να δράσει καλύτερα προκειµένου να προστατεύσει τον πληθυσµό της, συνδυάζοντας εθνικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται σχετικά µεµονωµένα και µε
περιορισµένο αντίκτυπο και συµπληρώνοντάς τις προκειµένου να επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα για τον πληθυσµό
της Κοινότητας και συµβάλλοντας στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνοχής στην Κοινότητα. Η νέα στρατηγική για την υγεία και το πρόγραµµα δράσης για τη δηµόσια
υγεία θα πρέπει να επιτρέψουν περαιτέρω ανάπτυξη της
διάστασης των πολιτών στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής
στον τοµέα της υγείας.

(24)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι δράσεις µπορούν να
αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά ευρύτερα ζητήµατα και
απειλές για την υγεία σε συνεργασία µε άλλες κοινοτικές
πολιτικές και δραστηριότητες, χωρίς επικαλύψεις, το πρόγραµµα θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα ανάληψης
κοινών ενεργειών µε συναφή κοινοτικά προγράµµατα και
δράσεις. Η προληπτική χρήση άλλων κοινοτικών πολιτικών,
όπως τα διαρθρωτικά ταµεία και η κοινωνική πολιτική, θα
µπορούσαν να επηρεάσουν θετικά καθοριστικούς παράγοντες
της υγείας.

(25)

Η αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων και των ενεργειών,
καθώς και η επίτευξη των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων
του προγράµµατος απαιτούν τη συγκρισιµότητα των στοιχείων που συλλέγονται. Η συµβατότητα και η διαλειτουργικότητα των συστηµάτων και των δικτύων για την ανταλλαγή
πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε την ανάπτυξη της
δηµόσιας υγείας θα συµβάλουν επίσης σηµαντικά, πρέπει δε
να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη
των στόχων αυτών. Η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει
συγκρίσιµων και συµβατών στοιχείων είναι πρωταρχικής
σηµασίας.
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(26)

Γενικά, τα µέτρα και οι δράσεις του προγράµµατος θα πρέπει
να λαµβάνουν υπόψη την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και
τις εφαρµογές της πληροφορικής, και ιδίως θα πρέπει να
υπάρχει στενός συντονισµός µε τα σχέδια που καταρτίζονται
και υλοποιούνται στον τοµέα της δηµόσιας υγείας στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης για µια
ηλεκτρονική Ευρώπη (e-Europe) και άλλων συναφών προγραµµάτων, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και µεριµνώντας
για την ισότητα όσον αφορά την ενηµέρωση σε θέµατα
υγείας.

(27)

Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Φέιρα τον Ιούνιο του 2000
ενέκρινε το σχέδιο δράσης «e-Europe 2002 για µια κοινωνία
πληροφοριών για όλους», το οποίο στο κεφάλαιο «Υγειονοµική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση» καλεί τα κράτη µέλη
να αναπτύξουν υποδοµή φιλικών προς τους χρήστες, εγκεκριµένων και διαλειτουργικών συστηµάτων για εκπαίδευση
σε θέµατα υγείας, πρόληψη ασθενειών και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Είναι ουσιώδες να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες των πληροφοριών ώστε να έχουν οι πολίτες όσο
το δυνατόν µεγαλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά
µε την υγεία.
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(35)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος, ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου
33 της διοργανικής συµφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999,
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής, για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη
βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού (1), για την
αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή, κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο θα
πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις και τους στόχους
του προγράµµατος.

(36)

Η χρηµατοδότηση από άλλες κοινοτικές πολιτικές, η οποία
χρησιµοποιείται για κοινές δράσεις στα πλαίσια του
προγράµµατος, είναι πρόσθετη προς το χρηµατοδοτικό πλαίσιο που προβλέπεται για το πρόγραµµα.

(37)

Έχει ουσιαστική σηµασία να υπάρχει ευέλικτη ανακατανοµή
των πόρων και αναπροσαρµογή των δραστηριοτήτων, ενώ
παράλληλα θα γίνεται σεβαστή η ανάγκη για διαφάνεια και
θα τηρούνται τα κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων ανάλογα µε το µέγεθος του κινδύνου ή τις
ενδεχόµενες επιπτώσεις, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης,
τις ανησυχίες του κοινού, τις δυνατότητες παρεµβάσεων ή
το δυναµικό για την ανάπτυξη τους, την επικουρικότητα,
την προστιθέµενη αξία και τον αντίκτυπο σε άλλους τοµείς.
Είναι πάντως απαραίτητο να διατηρηθεί κάποια ισορροπία
µεταξύ των τριών στόχων του προγράµµατος ακολουθώντας
µια δίκαιη κατανοµή του προϋπολογισµού µεταξύ των τριών
αυτών στόχων.

(28)

Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος, θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως τα σχετικά αποτελέσµατα των κοινοτικών
προγραµµάτων έρευνας, τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα
στους τοµείς που καλύπτονται από το πρόγραµµα.

(29)

Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εµπειρίες που αποκτώνται από τους διάφορους χάρτες στον τοµέα της δηµόσιας
υγείας.

(30)

Κατά την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος, απαιτείται η τήρηση όλων των σχετικών νοµικών διατάξεων περί
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, καθώς και η καθιέρωση
µηχανισµών για την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας και
της ασφάλειας αυτών των δεδοµένων.

(38)

Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, είναι
ουσιώδης η πραγµατοποίηση πρακτικών ενεργειών. Κατά
συνέπεια, κατά την εφαρµογή του προγράµµατος και τη
διάθεση πόρων στο πλαίσιό του, θα πρέπει να τονίζεται η
σηµασία των πρακτικών ενεργειών.

(31)

Το πρόγραµµα θα πρέπει να έχει διάρκεια έξι ετών προκειµένου να δοθεί επαρκής χρόνος υλοποίησης των µέτρων για
την επίτευξη των στόχων του.

(39)

(32)

Είναι ουσιαστικής σηµασίας η Επιτροπή να εξασφαλίζει την
υλοποίηση του προγράµµατος σε στενή συνεργασία µε τα
κράτη µέλη. Προκειµένου να αποκτηθούν επιστηµονικά στοιχεία και συµβουλές για την υλοποίηση του προγράµµατος,
είναι επιθυµητή η συνεργασία µε επιστήµονες και εµπειρογνώµονες διεθνούς κύρους.

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης 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 (2).

(40)

Η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (συµφωνία ΕΟΧ) προβλέπει µεγαλύτερη συνεργασία στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ),
αφετέρου. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι το πρόγραµµα θα είναι ανοικτό στη συµµετοχή των συνδεδεµένων
χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες,
στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και στις αποφάσεις των
αντίστοιχων συµβουλίων σύνδεσης, της Κύπρου, µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή, καθώς και
της Μάλτας και της Τουρκίας, µε χρηµατοδότηση από
συµπληρωµατικές πιστώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
συνθήκης.

(33)

Θα πρέπει να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δράσεων που πρέπει να διεξαχθούν στα πλαίσια του προγράµµατος και εκείνων που
προβλέπονται ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων πολιτικών
και δραστηριοτήτων, ιδίως ενόψει της απαίτησης για την
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης
υγείας κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων.

(34)

Αναµένεται στενή συνεργασία και διαβούλευση µε κοινοτικούς φορείς αρµόδιους για την αξιολόγηση των κινδύνων,
την παρακολούθηση και την έρευνα στους τοµείς της ασφάλειας των τροφίµων και των ζωοτροφών, την προστασία του
περιβάλλοντος και την ασφάλεια των προϊόντων.

(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 3.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Οι αιτούσες χώρες θα πρέπει να συµµετάσχουν ενεργώς στην
ανάπτυξη και την εκτέλεση του προγράµµατος και θα πρέπει
να εξετασθεί η διαµόρφωση στρατηγικής προσέγγισης για
την υγεία στις χώρες αυτές, ιδίως ως προς τα ειδικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
Κατά την ένταξη νέων κρατών µελών, η Επιτροπή θα πρέπει
να υποβάλει έκθεση σχετικά µε τις συνέπειες των εντάξεων
αυτών για το πρόγραµµα.
Η συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στον τοµέα της υγείας, όπως η ΠΟΥ, το
Συµβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΟΣΑ, θα πρέπει να ενισχυθεί, όχι µόνο στον τοµέα της συλλογής και της ανάλυσης
δεδοµένων (περιλαµβανοµένων και των δεικτών), αλλά και
στον τοµέα της διατοµεακής προαγωγής της υγείας, προκειµένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας, να αποφευχθεί η επικάλυψη δραστηριοτήτων και προγραµµάτων και να ενισχυθεί η συνεργία και η
αλληλεπίδραση, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τους ειδικούς
διακανονισµούς σχετικά µε τη συνεργασία, όπως αυτόν που
έχει συµφωνηθεί µεταξύ της ΠΟΥ και της Επιτροπής.
Προκειµένου να αυξηθεί η αξία και ο αντίκτυπος του
προγράµµατος, θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά, συµπεριλαµβανοµένων ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων, τα µέτρα που λαµβάνονται. Θα
πρέπει να είναι δυνατή η αναπροσαρµογή και η τροποποίηση
του προγράµµατος µε βάση τις αξιολογήσεις αυτές και τις
τυχόν εξελίξεις στο γενικό πλαίσιο της κοινοτικής δράσης
στον τοµέα της υγείας και στους σχετικούς τοµείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε τα
ετήσια προγράµµατα εργασίας τα οποία εκπονούνται από
την Επιτροπή.
Το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της δηµόσιας
υγείας βασίζεται στις δραστηριότητες και στα οκτώ
προγράµµατα του προηγούµενου πλαισίου, καθώς και στις
εργασίες του δικτύου επιδηµιολογικής παρακολούθησης και
ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα, και επιδιώκει το σύνολο των στόχων και µέτρων που καθορίσθηκαν
στο πλαίσιο αυτό υπό µορφή γενικής και ολοκληρωµένης
στρατηγικής για την υγεία. Οι αποφάσεις που αφορούν τα
ανωτέρω οκτώ προγράµµατα καλύπτονται από το νέο πρόγραµµα και θα πρέπει εποµένως να καταργηθούν από τις 31
∆εκεµβρίου 2002,
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Άρθρο 2

Συνολικός σκοπός και γενικοί στόχοι
1. Το πρόγραµµα, το οποίο συµπληρώνει τις εθνικές πολιτικές,
αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη βελτίωση
της δηµόσιας υγείας.
2.

Γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:

α) η βελτίωση της πληροφόρησης και της γνώσης για την ανάπτυξη
της δηµόσιας υγείας·
β) η ενίσχυση της ικανότητας ταχείας και συντονισµένης αντίδρασης όταν η υγεία απειλείται·
γ) η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών µέσω της
αντιµετώπισης των καθοριστικών παραγόντων της υγείας σε όλες
τις πολιτικές και δραστηριότητες.
3.

Το πρόγραµµα, ως εκ τούτου, συµβάλλει:

α) στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης
υγείας κατά τον καθορισµό και την υλοποίηση όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, προωθώντας µια ολοκληρωµένη και διατοµεακή στρατηγική υγείας·
β) στην αντιµετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία·
γ) στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών στους
τοµείς που καλύπτονται από το άρθρο 152 της συνθήκης.
Άρθρο 3
Κοινοτικές δράσεις και δραστηριότητες
1. Οι κατ' άρθρο 2 γενικοί στόχοι του προγράµµατος επιδιώκονται µέσω των δράσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα.
2. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε στενή συνεργασία µε τα
κράτη µέλη µε την υποστήριξη εγκάρσιων δραστηριοτήτων που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή του συνόλου ή
µέρους των δράσεων και οι οποίες, εφόσον ενδείκνυται, µπορούν να
συνδυάζονται. Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι ακόλουθες:
α) ∆ραστηριότητες που αφορούν τα συστήµατα παρακολούθησης
και ταχείας αντίδρασης
i) δραστηριότητες δικτύων τα οποία λειτουργούν µέσω δοµών
που καθορίζονται από τα κράτη µέλη και άλλες δραστηριότητες κοινοτικού ενδιαφέροντος για τους σκοπούς της
παρακολούθησης της δηµόσιας υγείας και την παροχή
εθνικών πληροφοριών, καθώς και στοιχείων σε κοινοτικό
επίπεδο, για την προαγωγή των στόχων του προγράµµατος·

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Θέσπιση του προγράµµατος

ii) δραστηριότητες αντιµετώπισης απειλών κατά της υγείας,
συµπεριλαµβανοµένων των σοβαρών ασθενειών, και αντίδρασης σε απρόβλεπτα γεγονότα, διεξαγωγής έρευνας και
συντονισµού των αντιδράσεων·

1.
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται κοινοτικό πρόγραµµα
δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, στο εξής καλούµενο «το
πρόγραµµα».

iii) προετοιµασία, θέσπιση και λειτουργία των κατάλληλων
διαρθρωτικών ρυθµίσεων για το συντονισµό και την ολοκλήρωση των δικτύων παρακολούθησης της υγείας και ταχείας
αντίδρασης σε απειλές κατά της υγείας·

2.
Το πρόγραµµα εφαρµόζεται κατά την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

iv) ανάπτυξη κατάλληλων δεσµών µεταξύ των δράσεων που
αφορούν την παρακολούθηση και τα συστήµατα ταχείας
αντίδρασης.
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β) ∆ραστηριότητες που αφορούν τους καθοριστικούς παράγοντες
της υγείας
Ανάπτυξη και εφαρµογή δραστηριοτήτων προαγωγής της υγείας
και πρόληψης ασθενειών σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και µε
ενδεχόµενη συµµετοχή µη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και
καινοτόµων ή πιλοτικών σχεδίων και δικτύων µεταξύ εθνικών
ιδρυµάτων και δραστηριοτήτων.
γ) Νοµοθετικές δραστηριότητες
i) προπαρασκευή κοινοτικών νοµοθετηµάτων στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας·
ii) αξιολόγηση των επί της υγείας επιπτώσεων της κοινοτικής
νοµοθεσίας·
iii) συντονισµός της θέσης της Κοινότητας και των κρατών
µελών της σε φόρουµ στα οποία συζητούνται ζητήµατα
υγείας.
δ) ∆ραστηριότητες που αφορούν τη διαβούλευση, τη γνώση και
την πληροφόρηση
i) ανάπτυξη και διάδοση στις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών, στους επαγγελµατίες της υγείας και άλλων τοµέων
και, όταν ενδείκνυται, σε άλλους ενδιαφερόµενους και στο
ευρύτερο κοινό, πληροφοριών και ενηµέρωσης σχετικά µε
την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων στατιστικών, εκθέσεων,
µελετών, αναλύσεων και συµβουλών για θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος Κοινότητας και κρατών µελών·
ii) πληροφόρηση και διαβούλευση για θέµατα υγείας και
θέµατα σχετικά µε την υγεία σε κοινοτικό επίπεδο, µε τη
συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών, όπως οι
οργανώσεις ασθενών, οι επαγγελµατίες της υγείας, οι παρέχοντες υγειονοµική περίθαλψη, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας·
iii) ανταλλαγή εµπειριών και πληροφοριών για θέµατα υγείας
µεταξύ της Κοινότητας και των αρχών και αρµόδιων
οργανώσεων των κρατών µελών·
iv) ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, οι οποίες είναι
συναφείς µε τους στόχους του προγράµµατος·
v) ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύων για την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών υγείας·
vi) λήψη επιστηµονικών πληροφοριών και συµβουλών από
υψηλού επιπέδου επιστήµονες και εµπειρογνώµονες·
vii) υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων της Κοινότητας
και των κρατών µελών σε σχέση µε τις ορθές πρακτικές και
κατευθυντήριες γραµµές για τη δηµόσια υγεία µε βάση
επιστηµονικά δεδοµένα.
ε) Ανάπτυξη του συντονισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο των µη
κυβερνητικών οργανώσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες
προτεραιότητας βάσει του προγράµµατος. Αυτές µπορούν να
δρουν είτε µεµονωµένα είτε υπό µορφή περισσοτέρων, συντονισµένων µεταξύ τους, ενώσεων.
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Άρθρο 4

Κοινές στρατηγικές και δράσεις
Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης
υγείας κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των κοινοτικών
πολιτικών και δραστηριοτήτων, οι στόχοι του προγράµµατος µπορούν να υλοποιηθούν ως κοινές στρατηγικές και κοινές δράσεις µε
τη δηµιουργία συνδέσεων, αφενός, µε συναφή κοινοτικά προγράµµατα και δράσεις, κυρίως στους τοµείς της προστασίας του καταναλωτή, της κοινωνικής προστασίας, της υγείας και της ασφάλειας
στην εργασία, της απασχόλησης, της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης, της εσωτερικής αγοράς, της κοινωνίας της πληροφορίας
και της πληροφορικής, των στατιστικών, της γεωργίας, της εκπαίδευσης, των µεταφορών, της βιοµηχανίας και του περιβάλλοντος
και, αφετέρου, µε δράσεις που αναλαµβάνει το Κοινό Κέντρο
Ερευνών και οι αρµόδιες κοινοτικές οργανώσεις· η συνεργασία µε
τις οργανώσεις αυτές προωθείται.

Άρθρο 5
Εφαρµογή του προγράµµατος
1. Η Επιτροπή µεριµνά, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
για την εφαρµογή των δράσεων του προγράµµατος, βάσει του
άρθρου 9, εξασφαλίζοντας την αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξή
του.
2. Για τη στήριξη της εφαρµογής, η Επιτροπή εξασφαλίζει, µε
κατάλληλες διαρθρωτικές ρυθµίσεις στις οποίες τα κράτη µέλη συµµετέχουν ενεργώς, το συντονισµό και την ολοκλήρωση δικτύων
παρακολούθησης της υγείας και ταχείας αντίδρασης σε απειλές
κατά της υγείας.
3. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν, στο πλαίσιο
των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, την ενδεδειγµένη δράση για
την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του προγράµµατος και την ανάπτυξη µηχανισµών σε επίπεδο Κοινότητας και
κρατών µελών για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος.
Εξασφαλίζουν την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε τις δράσεις
που υποστηρίζονται δυνάµει του προγράµµατος και την ευρύτερη
δυνατή συµµετοχή σε δράσεις οι οποίες εφαρµόζονται από τοπικές
και περιφερειακές αρχές και µη κυβερνητικές οργανώσεις.
4. Η Επιτροπή, συνεργαζόµενη στενά µε τα κράτη µέλη, επιδιώκει τη συγκρισιµότητα των δεδοµένων και των πληροφοριών και,
όταν αυτό είναι δυνατόν, τη συµβατότητα και τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων και των δικτύων ανταλλαγής δεδοµένων
και πληροφοριών σχετικά µε την υγεία.
5. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή, συνεργαζόµενη µε τα κράτη µέλη, εξασφαλίζει την τήρηση όλων των σχετικών νοµικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων
και, όπου απαιτείται, την καθιέρωση µηχανισµών για την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτών των δεδοµένων.
6. H Επιτροπή, συνεργαζόµενη στενά µε τα κράτη µέλη, εξασφαλίζει τη µετάβαση από τις δράσεις τις διεξαγόµενες στο πλαίσιο
των προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που θεσπίζονται δυνάµει των
αναφεροµένων στο άρθρο 13 αποφάσεων, οι οποίες συµβάλλουν
στις προτεραιότητες που εκτίθενται στο παρόν πρόγραµµα, προς
εκείνες που υλοποιούνται δυνάµει του παρόντος προγράµµατος.
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Άρθρο 6
Συνοχή και συµπληρωµατικότητα
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή και συµπληρωµατικότητα µεταξύ
των δράσεων που υλοποιούνται δυνάµει του προγράµµατος και των
εκτελουµένων δυνάµει άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών του άρθρου 4. Ειδικότερα, η Επιτροπή προσδιορίζει τις προτάσεις που είναι ιδιαιτέρως
συναφείς µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος και
πληροφορεί την επιτροπή του άρθρου 9 για τον τρόπο µε τον
οποίο τα θέµατα υγείας λαµβάνονται υπόψη στις προτάσεις αυτές,
καθώς και για τις αναµενόµενες επιπτώσεις τους επί της υγείας.
Άρθρο 7
Χρηµατοδότηση
1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση του προγράµµατος κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 καθορίζεται
σε 312 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας για τις διαρθρωτικές
ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)
σηµείο iii) και οι ανακύπτουσες εξ αυτών δραστηριότητες, χρηµατοδοτούνται από το συνολικό προϋπολογισµό του προγράµµατος.
2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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κασία της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 9
παράγραφος 3.

Άρθρο 9
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 10
Συµµετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεµένων χωρών
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της
Μάλτας και της Τουρκίας
Το πρόγραµµα είναι ανοικτό στη συµµετοχή:

Άρθρο 8
Μέτρα εφαρµογής
1.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τα ακόλουθα θέµατα, θεσπίζονται µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο
9 παράγραφος 2:
α) το ετήσιο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του προγράµµατος, το
οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και τις δράσεις που αναλαµβάνονται, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής των πόρων·
β) τις ρυθµίσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και
χρηµατοδότησης των δράσεων του προγράµµατος·

α) των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο·
β) των συνδεδεµένων χωρών της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στις
ευρωπαϊκές συµφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και στις
αποφάσεις των αντίστοιχων συµβουλίων σύνδεσης·
γ) της Κύπρου, µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις, σύµφωνα µε διαδικασίες που πρόκειται να συµφωνηθούν µε
τη χώρα αυτή·
δ) της Μάλτας και της Τουρκίας, µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης.

γ) τις ρυθµίσεις εφαρµογής των κοινών στρατηγικών και δράσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 4·

Άρθρο 11

δ) τις ρυθµίσεις αξιολόγησης του προγράµµατος που αναφέρονται
στο άρθρο 12·

∆ιεθνής συνεργασία

ε) τις ρυθµίσεις προετοιµασίας τυχόν διαρθρωτικών ρυθµίσεων για
το συντονισµό της παρακολούθησης της υγείας και της ταχείας
αντίδρασης σε απειλές κατά της υγείας·

Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, ενισχύεται η συνεργασία µε
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς αρµόδιους στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας, ιδίως δε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, το
Συµβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ή δυνάµενους να έχουν επίδραση στη δηµόσια
υγεία, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και ο Οργανισµός
Επισιτισµού και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 3. Ειδικότερα, το σύστηµα
πληροφόρησης σε θέµατα υγείας και τα µέσα αντιµετώπισης των
απειλών κατά της υγείας θα πρέπει, εφόσον χρειάζεται και είναι
δυνατόν, να συντονίζονται µε τις δραστηριότητες της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας.

στ) τις ρυθµίσεις διαβίβασης, ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών καθώς και ταχείας αντίδρασης σε απειλές κατά της υγείας
στο πλαίσιο του προγράµµατος, υπό την επιφύλαξη των µέτρων
εφαρµογής που υλοποιούνται βάσει της απόφασης αριθ. 2119/
98/ΕΚ.
2.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά όλα τα άλλα θέµατα, θεσπίζονται µε τη διαδι-
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Άρθρο 12
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσµάτων
1.
Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, παρακολουθεί τακτικά, ενδεχοµένως µε τη βοήθεια εµπειρογνωµόνων, την
εφαρµογή των δράσεων του προγράµµατος βάσει των τεθέντων στόχων. Υποβάλλει ετήσια έκθεση στην επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφο των κυρίων πορισµάτων της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.
2.
Αιτήσει της Επιτροπής, τα κράτη µέλη υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος.
3.
Η Επιτροπή, ως το τέλος του τετάρτου έτους του προγράµµατος, αναθέτει σε ανεξάρτητους ειδικευµένους εµπειρογνώµονες
εξωτερική αξιολόγηση της εφαρµογής και των επιτευγµάτων του
προγράµµατος κατά τα τρία πρώτα έτη. Αξιολογεί επίσης τα αποτελέσµατά του για την υγεία και την αποτελεσµατική αξιοποίηση
των πόρων, καθώς και τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα µε
άλλα συναφή προγράµµατα, δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται βάσει άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων.
Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσµατά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών. Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης σ'
αυτά τα όργανα και οργανισµούς τελική έκθεση επί της εφαρµογής
του προγράµµατος έως το τέλος του έτους που έπεται της ολοκλήρωσης του προγράµµατος.
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4. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα των δράσεων που
αναλήφθηκαν και τις εκθέσεις αξιολόγησης.
Άρθρο 13
Κατάργηση
Οι ακόλουθες αποφάσεις καταργούνται διά της παρούσης στις 31
∆εκεµβρίου 2002:
απόφαση αριθ. 645/96/ΕΚ, απόφαση αριθ. 646/96/ΕΚ, απόφαση
αριθ. 647/96/ΕΚ, απόφαση αριθ. 102/97/ΕΚ, απόφαση αριθ.
1400/97/ΕΚ, απόφαση αριθ. 372/1999/ΕΚ, απόφαση αριθ. 1295/
1999/ΕΚ, απόφαση αριθ. 1296/1999/ΕΚ.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεµβρίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. FISCHER BOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Βελτίωση της πληροφόρησης και της γνώσης σε θέµατα υγείας για τη βελτίωση της δηµόσιας υγείας µε:
1.1. την ανάπτυξη και λειτουργία, σε κοινοτικό επίπεδο, ενός βιώσιµου συστήµατος παρακολούθησης της υγείας το οποίο
θα θέτει συγκρίσιµους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, βάσει των υφιστάµενων εργασιών και των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων και θα συλλέγει, αναλύει και διαδίδει διακοινοτικώς συγκρίσιµες και συµβατές πληροφορίες για την υγεία
ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας, τις πολιτικές για την υγεία και τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, και ιδίως τη δηµογραφική, γεωγραφική και κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, τους προσωπικούς και βιολογικούς παράγοντες, τις συµπεριφορές, όπως κατάχρηση ορισµένων ουσιών, διατροφή, σωµατική
άσκηση, σεξουαλική συµπεριφορά, τους όρους διαβίωσης και εργασίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, µε ιδιαίτερη
έµφαση στις ανισότητες στην υγεία·
1.2. την ανάπτυξη ενός συστήµατος πληροφόρησης για την έγκαιρη προειδοποίηση, διάγνωση και παρακολούθηση των
απειλών κατά της υγείας, τόσο των µεταδοτικών ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου της διασυνοριακής
διάδοσης ασθενειών (συµπεριλαµβανοµένων των ανθεκτικών παθογόνων οργανισµών) όσο και των µη µεταδοτικών ασθενειών·
1.3. τη βελτίωση του συστήµατος διαβίβασης και ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων για την υγεία, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης του κοινού·
1.4. την ανάπτυξη και την αξιοποίηση µηχανισµών για την ανάλυση, την παροχή συµβουλών, την υποβολή εκθέσεων, την
πληροφόρηση και τη διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και τους ενδιαφερόµενους φορείς όσον αφορά θέµατα υγείας διακοινοτικού ενδιαφέροντος·
1.5. τη βελτίωση της ανάλυσης και της γνώσης όσον αφορά τις συνέπειες τόσο της ανάπτυξης της πολιτικής για την υγεία
όσο και των λοιπών κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, όπως στην εσωτερική αγορά, εφόσον επηρεάζει τα συστήµατα υγείας, µε στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, συµπεριλαµβανοµένων
κριτηρίων για την ανάπτυξη και µεθόδων για την αξιολόγηση των πολιτικών από πλευράς επιπτώσεων επί της υγείας και
µε την ανάπτυξη άλλων διασυνδέσεων µεταξύ δηµόσιας υγείας και λοιπών πολιτικών·
1.6. την ανασκόπηση, ανάλυση και υποστήριξη της ανταλλαγής εµπειριών όσον αφορά τις τεχνολογίες της υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας·
1.7. την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και εµπειριών ορθής πρακτικής·
1.8. την ανάπτυξη και εφαρµογή κοινής δράσης µε τα σχέδια που καταρτίζονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-Europe
για τη βελτίωση της διαθεσιµότητας πληροφοριών σχετικά µε θέµατα υγείας στο ευρύ κοινό µέσω του ∆ιαδικτύου, και
την εξέταση των δυνατοτήτων για την καθιέρωση συστήµατος αναγνωρίσιµων κοινοτικών σηµάτων ποιότητας των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου.
Τα υφιστάµενα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει το σύστηµα είναι ευχερώς προσιτά στην Κοινότητα, στους οικείους
χρήστες στα κράτη µέλη και, ενδεχοµένως, στις διεθνείς οργανώσεις.
Το στατιστικό µέρος του συστήµατος αναπτύσσεται, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µε τη χρησιµοποίηση σε περίπτωση
ανάγκης του κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος, προκειµένου να προωθείται η συνεργία και να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη.
2. Ενίσχυση της ικανότητας ταχείας και συντονισµένης αντίδρασης σε απειλές κατά της υγείας µέσω των εξής:
2.1. ενίσχυση της ικανότητας αντιµετώπισης των µεταδοτικών νόσων µε την υποστήριξη της περαιτέρω εφαρµογής της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ σχετικά µε το κοινοτικό δίκτυο για την επιδηµιολογική παρακολούθηση και τον έλεγχο των
µεταδοτικών νόσων·
2.2. υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου στα κράτη µέλη και στις χώρες που συµµετέχουν βάσει του άρθρου 10 της
παρούσας απόφασης, όσον αφορά ιδίως τις κοινές έρευνες, την κατάρτιση, τη συνεχή αξιολόγηση και τη διασφάλιση
της ποιότητας και, ανάλογα µε την περίπτωση, σε σχέση µε τη συµβολή του στις δράσεις που περιγράφονται στα σηµεία
1.2 και 1.3 του παραρτήµατος·
2.3. ανάπτυξη στρατηγικών και µηχανισµών πρόληψης, ανταλλαγής πληροφοριών για τις µη µεταδοτικές ασθένειες και αντίδρασης σε σχετικές απειλές κατά της υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των απειλών που συνδέονται µε το φύλο και των
σπάνιων ασθενειών·
2.4. ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε στρατηγικές για την αντιµετώπιση των απειλών κατά της υγείας από φυσικές,
χηµικές ή βιολογικές πηγές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που συνδέονται µε τροµοκρατικές πράξεις, και ανάπτυξη ή χρησιµοποίηση, ανάλογα µε την περίπτωση, κοινοτικών προσεγγίσεων και µηχανισµών·
2.5. ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις στρατηγικές εµβολιασµού και ανοσοποίησης·
2.6. ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του
αίµατος, συστατικών του αίµατος και προδρόµων του αίµατος, µε την ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και
ασφάλειας κατά τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, διανοµή και χρησιµοποίηση των ουσιών αυτών·
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2.7. λειτουργία δικτύων επαγρύπνησης για ανθρώπινα προϊόντα, όπως το αίµα, τα συστατικά του αίµατος και τα πρόδροµα
του αίµατος·
2.8. προώθηση στρατηγικών και µέτρων προστασίας της ανθρώπινης υγείας από ενδεχόµενες δυσµενείς επιδράσεις περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως οι ιοντίζουσες και µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και ο θόρυβος·
2.9. ανάπτυξη στρατηγικών µε σκοπό τον περιορισµό της αντίστασης στα αντιβιοτικά.
3. Προαγωγή της υγείας και πρόληψη ασθενειών µέσω δράσεων επί των καθοριστικών παραγόντων της υγείας και σε όλες τις
κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες, µέσω:
3.1. της προετοιµασίας και εφαρµογής στρατηγικών και µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε την
ευαισθητοποίηση, όσον αφορά τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας που συνδέονται µε τον τρόπο ζωής, όπως η
διατροφή, η σωµατική άσκηση, ο καπνός, τα οινοπνευµατώδη, οι ναρκωτικές ουσίες και άλλες ουσίες, καθώς και όσον
αφορά την ψυχική υγεία, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που πρέπει να ληφθούν σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και
στρατηγικές ανάλογα µε τη ηλικία και το φύλο·
3.2. της ανάλυσης της κατάστασης και της κατάρτισης στρατηγικών για τους παράγοντες κοινωνικής και οικονοµικής
φύσεως που καθορίζουν την υγεία, προκειµένου αφενός να εντοπισθούν και να καταπολεµηθούν οι ανισότητες όσον
αφορά την υγεία, και αφετέρου, να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις διαφόρων κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων στην
υγεία·
3.3. της ανάλυσης της κατάστασης και της ανάπτυξης στρατηγικών για τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας που συνδέονται µε το περιβάλλον, και της συµβολής στον εντοπισµό και στην αποτίµηση των συνεπειών των περιβαλλοντικών
παραγόντων στην υγεία·
3.4. της ανάλυσης της κατάστασης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τους γενετικούς καθοριστικούς παράγοντες
και τη χρήση γενετικών ελέγχων·
3.5. της ανάπτυξης µεθόδων για την αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών και µέτρων
προαγωγής της υγείας·
3.6. της ενθάρρυνσης σχετικών δραστηριοτήτων κατάρτισης που συνδέονται µε τα ανωτέρω µέτρα.
4. Μέτρα στήριξης
4.1. Η κοινοτική βοήθεια µπορεί να παρέχεται για τη στήριξη των δράσεων και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο
άρθρο 3.
4.2. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να απαιτήσει πρόσθετους πόρους, συµπεριλαµβανοµένης
της προσφυγής σε εµπειρογνώµονες, π.χ. για το σύστηµα παρακολούθησης, την αξιολόγηση του προγράµµατος ή την
προετοιµασία νέας νοµοθεσίας. Μπορεί επίσης να ζητήσει εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετάσχουν στις κοινοτικές
διαρθρωτικές ρυθµίσεις για το συντονισµό και την ολοκλήρωση των δικτύων παρακολούθησης της υγείας και ταχείας
αντίδρασης σε απειλές κατά της υγείας. Η αναφερόµενη στο άρθρο 12 παράγραφος 1 έκθεση, συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις για την προσαρµογή των απαιτήσεων.
4.3. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να αναλαµβάνει δράσεις ενηµέρωσης, δηµοσίευσης και διάδοσης. Μπορεί επίσης να αναλαµβάνει µελέτες αξιολόγησης και να διοργανώνει σεµινάρια, συµπόσια ή άλλες συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων.

L 271/11

L 271/12

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ήλωση σχετικά µε τις διαρθρωτικές ρυθµίσεις
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος, σε συµφωνία µε το άρθρο 5 της
απόφασης, η Επιτροπή προτίθεται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Θα λάβει τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει τη λειτουργία της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάµει των
άρθρων 8 και 9 της απόφασης. Αυτή η επιτροπή θα αποτελείται από αντιπροσώπους που ορίζονται από τα
κράτη µέλη, όπως ορίζεται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ.
2. Τηρώντας πλήρως τις διατάξεις του άρθρου 218 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, θα διευθύνει τις διευθύνσεις
της κατά το βέλτιστο τρόπο, προκειµένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των τριών γενικών στόχων του προγράµµατος που καθορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης.
3. Σύµφωνα µε το σηµείο 4 του παραρτήµατος της απόφασης, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει επιστήµονες και
τεχνικούς εµπειρογνώµονες για την ενίσχυση της ικανότητάς της στους ειδικούς τοµείς δράσης του προγράµµατος. Αυτοί οι εµπειρογνώµονες θα συνεργαστούν µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής σε συµφωνία µε τους σχετικούς διοικητικούς κανόνες.
4. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να κάνει πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που περιγράφονται στην ανακοίνωσή
της σχετικά µε την εκτός οργάνου ανάθεση καθηκόντων [COM(2000) 788] και την προτεινόµενη ρύθµιση
[COM(2001) 808]. Σε αυτές µπορεί να περιλαµβάνεται η εξέταση της σύστασης ενός εκτελεστικού οργανισµού προκειµένου να επικουρήσει την Επιτροπή στην εφαρµογή ορισµένων εργασιών του προγράµµατος µόλις
εγκριθεί ο προτεινόµενος κανονισµός, που, επί του παρόντος, βρίσκεται ενώπιον του Συµβουλίου.
Η Επιτροπή δηλώνει περαιτέρω ότι οι ενέργειες που προβλέπονται στα σηµεία 1 και 2 θα εφαρµοστούν όχι αργότερα από τις αρχές 2003, όταν το πρόγραµµα τεθεί σε εφαρµογή. Η εφαρµογή του σηµείου 3 θα αρχίσει στην
αρχή του προγράµµατος, µόλις µπορούν να γίνουν οι σχετικές ρυθµίσεις, και το σηµείο 4 θα εξεταστεί αργότερα
στο πλαίσιο του προγράµµατος, µόλις εγκριθεί ο προτεινόµενος κανονισµός.
∆ήλωση σχετικά µε το άρθρο 7
Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο του προγράµµατος θα εξεταστεί τόσο σε σχέση µε την προσχώρηση νέων κρατών µελών
όσο και σε σχέση µε την προετοιµασία για την αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών, λαµβάνοντας υπόψη
τη θέσπιση των διαρθρωτικών ρυθµίσεων και τις εξελίξεις που αφορούν τις κύριες προτεραιότητες· θα υποβληθούν
δηµοσιονοµικές προτάσεις, εάν χρειαστεί.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1787/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Οκτωβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
060
096
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
096
388
400
512
804
999
052
999

70,6
93,0
33,6
65,7
95,3
95,3
84,0
84,0
69,4
60,1
58,0
48,4
59,0
113,0
124,7
204,0
147,2
41,3
72,7
58,9
85,1
74,7
66,5
94,2
94,2

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1788/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2002
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας γαρίδας Αρκτικής από σκάφη που φέρουν σηµαία Σουηδίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2555/2001 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 2001, περί καθορισµού, για το 2002, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), προβλέπει
ποσοστώσεις γαρίδας Αρκτικής για το 2002.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα γαρίδας Αρκτικής στα νορβηγικά ύδατα
νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 62° 00' B, από σκάφη

που φέρουν σουηδική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη
Σουηδία, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει
χορηγηθεί για το 2002. Η Σουηδία απαγόρευσε την αλιεία
του αποθέµατος αυτού από τις 8 Απριλίου 2002. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα γαρίδας Αρκτικής στα νορβηγικά ύδατα νοτίως του
γεωγραφικού πλάτους 62° 00' B, από σκάφη που φέρουν σουηδική
σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Σουηδία, θεωρούνται ότι έχουν
εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Σουηδία για το
2002.
Απαγορεύεται η αλιεία γαρίδας Αρκτικής στα νορβηγικά ύδατα
νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 62° 00' B, από σκάφη που
φέρουν σουηδική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Σουηδία, καθώς
και η διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση
του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα
σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 8 Απριλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 5.
(3) ΕΕ L 347 της 31.12.2001, σ. 1.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Σεπτεµβρίου 2002
σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την
τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θα
πρέπει να αυξάνει την εµπιστοσύνη του καταναλωτή στη
χρησιµοποίηση των νέων τεχνικών εξ αποστάσεως εµπορίας
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2 και τα άρθρα 55 και 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(6)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε
τη συνθήκη και το παράγωγο δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (4) περί ηλεκτρονικού εµπορίου,
µε την προϋπόθεση ότι η τελευταία ισχύει µόνο για τις
συναλλαγές τις οποίες καλύπτει.

(7)

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων, υπό την επιφύλαξη της κοινοτικής ή της
εθνικής νοµοθεσίας που διέπει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή, ενδεχοµένως, του ελέγχου που ασκείται από το
κράτος µέλος υποδοχής ή/και των συστηµάτων χορήγησης
αδειών ή εποπτείας των κρατών µελών, στις περιπτώσεις που
αυτό είναι συµβατό µε την κοινοτική νοµοθεσία.

(8)

Εξάλλου, η παρούσα οδηγία, και ιδίως οι διατάξεις της
σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν τις συµβατικές
ρήτρες σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβαση ή/και
το αρµόδιο δικαστήριο, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφαρµογής, στην εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις (5) και της σύµβασης της
Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές
ενοχές.

(9)

Η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος δράσης για τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες απαιτεί ένα ακόµα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε ορισµένους
τοµείς. Αυτό συνεπάγεται µεγαλύτερη σύγκλιση, µεταξύ
άλλων, όσον αφορά τα µη εναρµονισµένα µετοχικά αµοιβαία
κεφάλαια, τους κανόνες συµπεριφοράς που ισχύουν για τις
επενδυτικές υπηρεσίες και την καταναλωτική πίστη. Μέχρις
ότου επιτευχθεί η εν λόγω σύγκλιση, θα πρέπει να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

(10)

Η οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (6) θεσπίζει
τις βασικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εξ αποστάσεως
συµβάσεις οι οποίες αφορούν αγαθά και υπηρεσίες και
συνάπτονται µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός καταναλωτή.
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων
της εσωτερικής αγοράς, να ληφθούν µέτρα για την προοδευτική εδραίωση της αγοράς αυτής, τα οποία θα πρέπει να
συµβάλλουν εκτός των άλλων και στην επίτευξη υψηλού
επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, σύµφωνα µε τα
άρθρα 95 και 153 της συνθήκης.

(2)

Τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους προµηθευτές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η εξ αποστάσεως εµπορία
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θα είναι ένα από τα κυριότερα απτά αποτελέσµατα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής
αγοράς.

(3)

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση αδιακρίτως στο
ευρύτερο δυνατό φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών
που διατίθενται στην Κοινότητα, ώστε να µπορούν να επιλέγουν τις πλέον κατάλληλες για τις ανάγκες τους. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ελευθερία επιλογής του καταναλωτή, η οποία αποτελεί ουσιώδες δικαίωµά του, είναι
απαραίτητο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του, ώστε να
βελτιώνεται η εµπιστοσύνη του στην εξ αποστάσεως
πώληση.

(4)

Είναι ουσιώδες για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς να είναι οι καταναλωτές σε θέση να διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν συµβάσεις µε προµηθευτή εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, ανεξάρτητα αν ο προµηθευτής
είναι εγκατεστηµένος και στο κράτος µέλος διαµονής του
καταναλωτή.

(5)

Οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, λόγω του άυλου
χαρακτήρα τους, προσφέρονται κατ’ εξοχήν για την εξ αποστάσεως πώληση. Η θέσπιση νοµικού πλαισίου για την εξ

(1) EE C 385 της 11.12.1998, σ. 10 και
ΕΕ C 177 E της 27.6.2000, σ. 21.
(2) ΕΕ C 169 της 16.6.1999, σ. 43.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 1999 (ΕΕ C 279
της 1.10.1999, σ. 207), κοινή θέση του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2001 (ΕΕ C 58 Ε της 5.3.2002, σ. 32) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(4) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.
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(11)

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανάλυσης στην οποία προέβη,
προκειµένου να προσδιορίσει την ανάγκη λήψης ειδικών
µέτρων στο τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,
κάλεσε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να της διαβιβάσουν τις
παρατηρήσεις τους, µε την ευκαιρία ιδίως της εκπόνησης
της Πράσινης Βίβλου της µε τίτλο: «Χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες: οι προσδοκίες των καταναλωτών». Από τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο αυτό προέκυψε
ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία του καταναλωτή
στο συγκεκριµένο τοµέα. Η Επιτροπή, κατά συνέπεια, αποφάσισε να υποβάλει ειδική πρόταση για την εξ αποστάσεως
εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.

(12)

∆ιαφορετικές ή ανόµοιες διατάξεις προστασίας των καταναλωτών θεσπιζόµενες από τα κράτη µέλη στον τοµέα της εξ
αποστάσεως εµπορίας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς
τους καταναλωτές, θα µπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τον
ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων. Συνεπώς, χρειάζεται
να θεσπισθούν κοινοί κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο στο
συγκεκριµένο τοµέα, χωρίς να θίγει το γενικό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή στα κράτη µέλη.

(13)

(14)

Με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να µπορούν
να προβλέπουν διατάξεις άλλες από αυτές που θεσπίζονται
από την παρούσα οδηγία για τους τοµείς τους οποίους
αυτή εναρµονίζει, εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο ρητώς
σε αυτή.
Η παρούσα οδηγία καλύπτει όλες τις χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εξ αποστάσεως. Ωστόσο, ορισµένες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
διέπονται από ειδικές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας
που εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις συγκεκριµένες
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Είναι, εντούτοις, σκόπιµο να
θεσπιστούν αρχές σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία
τέτοιων υπηρεσιών.

(15)

Η διαπραγµάτευση συµβάσεων εξ αποστάσεως συνεπάγεται
τη χρησιµοποίηση µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως,
χρησιµοποιουµένων στο πλαίσιο ενός συστήµατος εξ αποστάσεως πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς ταυτόχρονη
παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή. Η διαρκής
εξέλιξη των µέσων αυτών επιβάλλει την ανάγκη καθορισµού
έγκυρων αρχών ακόµη και για τα µέσα που χρησιµοποιούνται προς το παρόν ελάχιστα. Εποµένως, οι συµβάσεις εξ
αποστάσεως είναι εκείνες των οποίων η προσφορά, η διαπραγµάτευση και η σύναψη πραγµατοποιούνται εξ αποστάσεως.

(16)

Η ίδια σύµβαση που περιλαµβάνει διαδοχικές πράξεις ή
διακριτές πράξεις της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται
χρονικά µπορεί να χαρακτηρίζεται νοµικώς µε διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα κράτη µέλη. Είναι ωστόσο σηµαντικό η παρούσα οδηγία να εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο
σε όλα τα κράτη µέλη. Για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να
θεωρηθεί ότι η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην πρώτη
από µια σειρά διαδοχικών πράξεων ή διακριτών πράξεων της
αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά και είναι δυνατόν
να θεωρηθεί ότι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, ανεξάρτητα
από το εάν η πράξη αυτή ή αυτή η σειρά πράξεων αποτελεί
αντικείµενο µιας µοναδικής σύµβασης ή διακριτών διαδοχικών συµβάσεων.
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(17)

Μια «αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας» µπορεί να συνιστά, παραδείγµατος χάριν, το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, την απόκτηση πιστωτικής κάρτας, και τη σύναψη
σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου. «Πράξεις» µπορούν
να συνιστούν, παραδείγµατος χάριν, η κατάθεση ή η
ανάληψη µετρητών προς ή από τραπεζικό λογαριασµό, η
πληρωµή µε πιστωτική κάρτα και οι συναλλαγές στα πλαίσια
σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Όταν προστίθενται
στην αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας νέα στοιχεία,
όπως είναι η δυνατότητα χρησιµοποίησης ηλεκτρονικού
µέσου πληρωµής µαζί µε ήδη υφιστάµενο τραπεζικό λογαριασµό, αυτό δεν συνιστά «πράξη» αλλά πρόσθετη σύµβαση
στην οποία έχει εφαρµογή η παρούσα οδηγία. Η πραγµατοποίηση εγγραφής για την απόκτηση νέων µεριδίων του ίδιου
οργανισµού συλλογικών επενδύσεων συνιστά µια από τις
«διαδοχικές πράξεις της ίδιας φύσης».

(18)

Η παρούσα οδηγία, αναφερόµενη σε ένα σύστηµα παροχής
υπηρεσιών οργανωµένο από τον προµηθευτή των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, αποβλέπει να αποκλείσει από το
πεδίο εφαρµογής της την παροχή υπηρεσιών η οποία πραγµατοποιείται σε αυστηρά περιστασιακή βάση και εκτός
συγκεκριµένης εµπορικής δοµής, µε σκοπό τη σύναψη συµβάσεων εξ αποστάσεως.

(19)

Ο προµηθευτής είναι το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εξ
αποστάσεως. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, ωστόσο, να
εφαρµόζεται και σε περίπτωση που κάποια από τις φάσεις
της εµπορίας διεκπεραιώνεται µε τη συµµετοχή κάποιου
διαµεσολαβητή. Έχοντας υπόψη τη φύση και το βαθµό
αυτής της συµµετοχής, θα πρέπει να εφαρµόζονται στο
διαµεσολαβητή αυτόν, οι κατάλληλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξάρτητα από το νοµικό του καθεστώς.

(20)

Στα «σταθερά µέσα» συµπεριλαµβάνονται ιδίως δισκέτες,
CD-ROM, DVD και σκληροί δίσκοι υπολογιστών του καταναλωτή, όπου αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
ενώ δεν συµπεριλαµβάνονται οι ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου,
εκτός εάν οι ιστοσελίδες αυτές πληρούν τα κριτήρια που
καθορίζονται στον ορισµό των σταθερών µέσων.

(21)

Η χρησιµοποίηση µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως δεν θα
πρέπει να οδηγεί σε απαράδεκτο περιορισµό των πληροφοριών που παρέχονται στον πελάτη. Προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η παρούσα οδηγία καθορίζει απαιτήσεις
οι οποίες αποβλέπουν στην επαρκή ενηµέρωση του καταναλωτή, τόσο πριν από όσο και µετά τη σύναψη της σύµβασης. Θα πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή πριν από
τη σύναψη της σύµβασης, οι απαραίτητες πληροφορίες,
ώστε να είναι σε θέση να εκτιµήσει ορθά τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία που του προτείνεται και να προβαίνει
συνεπώς στην επιλογή του, έχοντας πλήρη επίγνωση. Ο
προµηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει ρητώς επί πόσο
χρόνο ισχύει αµετάβλητη η ενδεχόµενη προσφορά του.

(22)

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαριθµούνται στην
παρούσα οδηγία παραπέµπουν στις γενικής φύσεως πληροφορίες που αφορούν όλα τα είδη χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Οι λοιποί όροι πληροφόρησης σχετικά µε δεδοµένη
χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, όπως η κάλυψη από ασφαλιστήριο συµβόλαιο, δεν προσδιορίζονται στην παρούσα
οδηγία και µόνο. Αυτού του είδους οι πληροφορίες θα
πρέπει να παρέχονται, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα
µε την κοινοτική νοµοθεσία ή τη σχετική εθνική νοµοθεσία,
η οποία θεσπίζεται σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.
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Είναι σηµαντικό, για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία
του καταναλωτή, να ενηµερώνεται αυτός επαρκώς για τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας και, ενδεχοµένως, για τους
κώδικες συµπεριφοράς που υφίστανται στον εν λόγω τοµέα
και να διαθέτει δικαίωµα υπαναχώρησης.

(24)

Όταν το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν εφαρµόζεται διότι ο
καταναλωτής έχει ζητήσει ρητώς την εκτέλεση µιας σύµβασης, ο προµηθευτής θα πρέπει να πληροφορεί τον καταναλωτή.

(25)

Ο καταναλωτής θα πρέπει να προστατεύεται από τις
αυτόκλητες υπηρεσίες. Ο καταναλωτής θα πρέπει να απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση στις περιπτώσεις αυτόκλητων
υπηρεσιών, η δε απουσία απάντησης δεν θα πρέπει να ισοδυναµεί µε συγκατάθεση εκ µέρους του. Ωστόσο, ο κανόνας
αυτός δεν θα πρέπει να θίγει τη σιωπηρή ανανέωση των
συµβάσεων που έχουν εγκύρως συναφθεί µεταξύ των µερών,
όταν το δίκαιο των κρατών µελών επιτρέπει µια τέτοια
σιωπηρή ανανέωση.

(26)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα
µέτρα ώστε να προστατεύουν αποτελεσµατικά τους καταναλωτές που δεν επιθυµούν να τους διαβιβάζονται προτάσεις µε ορισµένα µέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως ή σε
ορισµένες χρονικές στιγµές. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις συγκεκριµένες εγγυήσεις που προσφέρει
στον καταναλωτή η κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία
του ιδιωτικού βίου και των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.

(27)

Για να προστατεύεται ο καταναλωτής, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες και αποτελεσµατικές διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών στα κράτη µέλη για το
διακανονισµό τυχόν διαφορών µεταξύ των καταναλωτών και
των προµηθευτών, µε χρησιµοποίηση, ενδεχοµένως, των υφιστάµενων διαδικασιών.

(28)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους δηµόσιους ή
ιδιωτικούς οργανισµούς, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί µε σκοπό
την εξώδικη ρύθµιση διαφορών, να συνεργάζονται για την
επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Η συνεργασία αυτή θα
µπορούσε ιδίως να έχει ως στόχο να παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα να απευθύνεται στα εξωδικαστικά
όργανα που είναι εγκατεστηµένα στο κράτος µέλος διαµονής, για καταγγελίες οι οποίες αφορούν προµηθευτές
εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη. Η δηµιουργία του
δικτύου FIN-NET προσφέρει αυξηµένη βοήθεια στους καταναλωτές όταν αυτοί χρησιµοποιούν διασυνοριακές υπηρεσίες.

(29)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών
µελών, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, να επεκτείνουν την
προστασία που παρέχεται από την παρούσα οδηγία στους
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή στα πρόσωπα που
κάνουν χρήση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προκειµένου
να γίνουν επιχειρηµατίες.
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σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, και οι οποίες διέπουν την
επιλογή της γλώσσας.
(32)

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη έχουν δεσµευτεί στο πλαίσιο της γενικής συµφωνίας για το εµπόριο υπηρεσιών
(GATS) σχετικά µε τη δυνατότητα των καταναλωτών να
αγοράζουν στο εξωτερικό τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες. Η GATS επιτρέπει στα κράτη µέλη να λαµβάνουν
µέτρα για προληπτικούς λόγους, συµπεριλαµβάνοντας
µέτρα για την προστασία των επενδυτών, των καταθετών,
των ασφαλιζοµένων ή των ατόµων στα οποία οφείλεται
χρηµατοοικονοµική υπηρεσία από τον προµηθευτή χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας. Τα µέτρα αυτά δεν θα πρέπει να
επιβάλλουν περιορισµούς οι οποίοι να υπερβαίνουν ό,τι
απαιτείται για τη διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή.

(33)

Ενόψει της έκδοσης της παρούσας οδηγίας, είναι σκόπιµο
να προσαρµοσθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 97/7/EK
και της οδηγίας 98/27/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί των
αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών (1) καθώς και το πεδίο εφαρµογής της προθεσµίας παραίτησης στην οδηγία 90/619/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης Νοεµβρίου 1990, για το
συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων σχετικά µε την πρωτασφάλιση ζωής και τη
θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την
πραγµατική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών (2).

(34)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η
θέσπιση κοινών κανόνων για την εξ αποστάσεως εµπορία
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές,
δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη
και µπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί 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, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια προς επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1.
Αντικείµενο της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

(30)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση
όπου η εθνική νοµοθεσία γνωρίζει και την έννοια της
δεσµευτικής συµβατικής δήλωσης εκ µέρους του καταναλωτή.

2.
Όσον αφορά τις συµβάσεις που αφορούν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαµβάνουν µια αρχική συµφωνία
παροχής υπηρεσίας και ακολούθως διαδοχικές πράξεις ή σειρά
διακριτών πράξεων της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά,
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µόνο στην
αρχική συµφωνία.

(31)

Η διάταξη στην παρούσα οδηγία σχετικά µε την επιλογή της
γλώσσας από τον προµηθευτή δεν θα πρέπει να θίγει τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί

(1) ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 51· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/31/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
(2) ΕΕ L 330 της 29.11.1990, σ. 50· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 360 της 9.12.1992, σ. 1).
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Αν δεν υπάρχει αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας αλλά οι
διαδοχικές ή διακριτές πράξεις της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά, διενεργούνται µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων
µερών, τα άρθρα 3 και 4 εφαρµόζονται µόνο κατά τη διενέργεια
της πρώτης πράξης. Όταν όµως δεν έχει διενεργηθεί πράξη της
ίδιας φύσης για διάστηµα άνω του ενός έτους, η διενέργεια της
επόµενης πράξης θεωρείται ως η πρώτη µιας νέας σειράς πράξεων
και, συνεπώς, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 4.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «σύµβαση εξ αποστάσεως»: κάθε σύµβαση που αφορά χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και συνάπτεται µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός καταναλωτή, στο πλαίσιο συστήµατος εξ αποστάσεως πώλησης ή παροχής υπηρεσιών οργανωµένου από τον
προµηθευτή, ο οποίος χρησιµοποιεί αποκλειστικά, για τη σύµβαση αυτή, ένα ή περισσότερα µέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, µέχρι και τη στιγµή σύναψης της σύµβασης·
β) «χρηµατοοικονοµική υπηρεσία»: κάθε υπηρεσία τραπεζικής,
πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσεως, ή σχετική µε
ατοµικές συντάξεις ή µε πληρωµές·
γ) «προµηθευτής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο, ενεργώντας στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής του ιδιότητας, παρέχει συµβατικώς
υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο συµβάσεων εξ αποστάσεως·
δ) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο
συµβάσεων εξ αποστάσεως, ενεργεί για σκοπούς εκτός του
πεδίου της εµπορικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας·
ε) «µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: κάθε µέσο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή, για την
εξ αποστάσεως εµπορία υπηρεσίας µεταξύ των µερών αυτών·
στ) «σταθερό µέσο»: κάθε µέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή να
αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόµενες προσωπικά σε αυτόν,
κατά τρόπο προσπελάσιµο για µελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι
πληροφορίες, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή
των αποθηκευµένων πληροφοριών·
ζ) «φορέας ή προµηθευτής µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως»:
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου,
του οποίου η εµπορική ή η επαγγελµατική δραστηριότητα
συνίσταται στη διάθεση ενός ή περισσότερων µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως στους προµηθευτές.
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β) την ταυτότητα του αντιπροσώπου του προµηθευτή που είναι
εγκατεστηµένος στο κράτος µέλος διαµονής του καταναλωτή
και τη γεωγραφική διεύθυνση που πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη για τις σχέσεις του καταναλωτή µε τον αντιπρόσωπο,
όταν υπάρχει αντιπρόσωπος·
γ) εάν οι επαγγελµατικές επαφές του καταναλωτή έγιναν µε
άλλον επαγγελµατία πλην του προµηθευτή, την ταυτότητα
του εν λόγω επαγγελµατία, την ιδιότητα µε την οποία ενεργεί έναντι του καταναλωτή, και τη γεωγραφική διεύθυνση
που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις µεταξύ του
καταναλωτή και του επαγγελµατία·
δ) όταν ο προµηθευτής είναι καταχωρηµένος σε εµπορικό ή
αντίστοιχο δηµόσιο µητρώο, το εµπορικό µητρώο στο οποίο
είναι εγγεγραµµένος ο προµηθευτής και τον αριθµό
καταχώρησής του ή ισοδύναµο µέσο αναγνώρισης στο εν
λόγω µητρώο·
ε) όταν η δραστηριότητα του προµηθευτή υπόκειται σε
καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της αρµόδιας εποπτεύουσας
αρχής.
2. Τ η χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή υ π η ρ ε σ ί α
α) περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών στοιχείων της
χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας·
β) το συνολικό τίµηµα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής
στον προµηθευτή για τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών τελών, επιβαρύνσεων και δαπανών και όλων των φόρων που εισπράττονται
µέσω του προµηθευτή, ή, εάν δεν µπορεί να προσδιοριστεί
το ακριβές τίµηµα, τη βάση υπολογισµού του, κατά τρόπον
ώστε να µπορεί να το ελέγξει ο καταναλωτής·
γ) ενδεχοµένως, κοινοποίηση οποία αναφέρει ότι η χρηµατοοικονοµική υπηρεσία συνδέεται µε τίτλους που συνεπάγονται
ειδικούς κινδύνους συνδεόµενους µε τα ειδικά χαρακτηριστικά ή τις πράξεις που πρέπει να εκτελεστούν ή των
οποίων η τιµή εξαρτάται από τις διακυµάνσεις στις κεφαλαιαγορές επί των οποίων ο προµηθευτής δεν έχει καµία
επίδραση, καθώς και ότι οι επιδόσεις του παρελθόντος δεν
αποτελούν δείκτη για τις µελλοντικές επιδόσεις·
δ) µνεία της ενδεχόµενης ύπαρξης άλλων φόρων ή/και
δαπανών που δεν εισπράττονται µέσω του προµηθευτή ούτε
χρεώνονται από αυτόν·
ε) τους τυχόν χρονικούς περιορισµούς της ισχύος των παρεχόµενων πληροφοριών·

Άρθρο 3

στ) τις ρυθµίσεις σχετικά µε την πληρωµή και την εκτέλεση·

Πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της συµβάσεως εξ αποστάσεως

ζ) το τυχόν ειδικό επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για τον
καταναλωτή η χρήση των µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εάν αυτό το επιπλέον κόστος χρεώνεται.

1.
Ο καταναλωτής σε εύθετο χρόνο και προτού δεσµευθεί από
µια εξ αποστάσεως σύµβαση ή προσφορά, λαµβάνει τις πληροφορίες που αφορούν:
1. Τ ο ν π ρ ο µ η θ ε υ τ ή
α) την ταυτότητα και την κύρια δραστηριότητα του προµηθευτή, τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, καθώς και κάθε άλλη γεωγραφική διεύθυνση που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις
σχέσεις του καταναλωτή µε τον προµηθευτή·

3. Τ η σ ύ µ β α σ η ε ξ α π ο σ τ ά σ ε ω ς
α) την ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, και, εάν υπάρχει τέτοιο δικαίωµα, τη
διάρκεια και τις προϋποθέσεις άσκησής του, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει ο καταναλωτής σύµφωνα µε το άρθρο
7 παράγραφος 1, καθώς επίσης και τις συνέπειες της µη
άσκησης αυτού του δικαιώµατος·
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β) την ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης εξ αποστάσεως, εάν
πρόκειται για σύµβαση παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε µόνιµη βάση ή περιοδικά·
γ) πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα που µπορεί να
έχουν τα µέρη να προκαλέσουν την πρόωρη ή µονοµερή
λύση της σύµβασης εξ αποστάσεως δυνάµει των όρων της
σύµβασης εξ αποστάσεως, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών ποινών που προβλέπονται στη σύµβαση στις περιπτώσεις αυτές·
δ) πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπου να αναγράφεται, µεταξύ άλλων, η
διεύθυνση στην οποία πρέπει να απευθύνεται η κοινοποίηση·
ε) το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη στη νοµοθεσία των
οποίων βασίζεται ο προµηθευτής για τη δηµιουργία σχέσεων µε τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύµβασης εξ αποστάσεως·

— το συνολικό τίµηµα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής
στον προµηθευτή για τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων που εισπράττονται
µέσω του προµηθευτή, ή, εάν δεν µπορεί να προσδιοριστεί
το ακριβές τίµηµα, η βάση υπολογισµού του, κατά τρόπον
ώστε να µπορεί να το ελέγξει ο καταναλωτής,
— µνεία της ενδεχόµενης ύπαρξης άλλων φόρων ή/και
δαπανών που δεν εισπράττονται µέσω του προµηθευτή ούτε
χρεώνονται από αυτόν,
— η ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, και, εάν υπάρχει τέτοιο δικαίωµα, η
διάρκεια και οι προϋποθέσεις άσκησής του, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει ο καταναλωτής σύµφωνα µε το άρθρο
7 παράγραφος 1.

στ) οποιαδήποτε συµβατική ρήτρα σχετικά µε το δίκαιο που
εφαρµόζεται στη σύµβαση εξ αποστάσεως ή/και το αρµόδιο
δικαστήριο·

Ο προµηθευτής οφείλει να πληροφορεί τον καταναλωτή αφενός
ότι, κατόπιν αιτήµατός του, µπορεί να λάβει και άλλες πληροφορίες, αφετέρου δε, για τη φύση των πληροφοριών αυτών. Εν πάση
περιπτώσει, ο προµηθευτής του παρέχει όλες τις πληροφορίες όταν
εκτελεί τις κατά το άρθρο 5 υποχρεώσεις του.

ζ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες παρέχονται οι όροι
της σύµβασης και την αναφερόµενη στο παρόν άρθρο εκ
των προτέρων πληροφόρηση, καθώς και τη γλώσσα ή τις
γλώσσες στις οποίες ο προµηθευτής, σε συµφωνία µε τον
καταναλωτή, αναλαµβάνει την υποχρέωση να επικοινωνεί
κατά τη διάρκεια της σύµβασης.

4.
Οι πληροφορίες σχετικά µε συµβατικές υποχρεώσεις, οι
οποίες πρέπει να ανακοινώνονται στον καταναλωτή κατά την
περίοδο πριν από τη σύναψη της σύµβασης, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις συµβατικές υποχρεώσεις που θα απέρρεαν από τη
νοµοθεσία που θα εφαρµοζόταν κατά τεκµήριο στη σύµβαση εξ
αποστάσεως, εάν η τελευταία είχε συναφθεί.

4. Τ η ν π ρ ο σ φ υ γ ή
α) την ύπαρξη ή έλλειψη εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής
ενστάσεων και προσφυγών στις οποίες έχει πρόσβαση ο
καταναλωτής που είναι µέρος στην εξ αποστάσεως σύµβαση
και, αν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες, τον τρόπο µε τον
οποίο έχει πρόσβαση ο καταναλωτής·
β) την ύπαρξη κεφαλαίων εγγύησης ή άλλων ρυθµίσεων για την
παροχή αποζηµιώσεων, που δεν καλύπτονται από την οδηγία
94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων
εγγύησης των καταθέσεων (1) και από την οδηγία 97/9/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
3ης Μαρτίου 1997, σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης
των επενδυτών (2).
2.
Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο
εµπορικός σκοπός των οποίων πρέπει να καθίσταται σαφής, παρέχονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό µε κάθε ενδεικνυόµενο µέσο
σε σχέση µε το χρησιµοποιούµενο µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη ιδίως των αρχών της καλής
πίστης που πρέπει να διέπει τις εµπορικές συναλλαγές και της
προστασίας εκείνων που, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών
µελών, είναι ανίκανοι προς δικαιοπραξία, όπως οι ανήλικοι.
3.
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Προκειµένου για επικοινωνίες, µε φωνητική τηλεφωνία:

α) πρέπει να δηλώνεται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε συνοµιλίας µε τον καταναλωτή, η ταυτότητα του προµηθευτή και ο
εµπορικός σκοπός του τηλεφωνήµατος που κάνει ο προµηθευτής·
β) υπό την επιφύλαξη της τυπικής συγκατάθεσης του καταναλωτή,
µόνον οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται:
— η ταυτότητα του προσώπου που έρχεται σε επαφή µε τον
καταναλωτή και η σχέση του µε τον προµηθευτή,
— η περιγραφή των κυριοτέρων στοιχείων της χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας,
(1) ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5.
(2) ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22.

Άρθρο 4
Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης
1.
Όταν οι διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπουν τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες συνεπάγονται απαιτήσεις εκ των
προτέρων πληροφόρησης, οι οποίες προστίθενται σε αυτές που
απαριθµούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, οι εν λόγω απαιτήσεις
εξακολουθούν να ισχύουν.
2.
Εν αναµονή περαιτέρω εναρµόνισης, τα κράτη µέλη µπορούν
να διατηρούν σε ισχύ ή να εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, εφόσον οι
διατάξεις αυτές είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο.
3.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν
οι απαιτήσεις αυτές προστίθενται σε αυτές που απαριθµούνται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τις
γνωστοποιούµενες εθνικές διατάξεις, κατά την εκπόνηση της
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
4.
Η Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο
διαφάνειας µε κάθε κατάλληλο µέσο, φροντίζει ώστε οι πληροφορίες που της γνωστοποιούνται για τις εθνικές διατάξεις, να διαβιβάζονται επίσης στους καταναλωτές και στους προµηθευτές.
Άρθρο 5
Ανακοίνωση των συµβατικών όρων και των εκ των προτέρων
πληροφοριών
1.
Ο προµηθευτής ανακοινώνει στον καταναλωτή όλους τους
όρους της σύµβασης, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 4, σε χαρτί ή σε άλλο
σταθερό µέσο, το οποίο τίθεται σε εύθετο χρόνο στη διάθεση του
καταναλωτή και στο οποίο έχει αυτός πρόσβαση, πριν να δεσµευτεί
από σύµβαση εξ αποστάσεως ή προσφορά.
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2.
Ο προµηθευτής εκπληρώνει την δυνάµει της παραγράφου 1
υποχρέωσή του αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης εξ αποστάσεως, εάν αυτή έχει συναφθεί κατόπιν αιτήµατος του καταναλωτή
µε τη χρησιµοποίηση µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, το οποίο
δεν επιτρέπει να ανακοινωθούν οι συµβατικοί όροι και οι πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

— προαιρέσεις (options) αγοράς ή πώλησης οιουδήποτε
τίτλου από τους αναφερόµενους στο παρόν σηµείο, συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν
δικαίωµα εκκαθαρίσεως τοις µετρητοίς. Συµπεριλαµβάνονται, ιδίως, στην κατηγορία αυτή οι προαιρέσεις συναλλάγµατος και επιτοκίων·

3.
Όσο διαρκεί η συµβατική σχέση, ο καταναλωτής δικαιούται,
κατόπιν αιτήµατός του, να λαµβάνει τους συµβατικούς όρους σε
χαρτί. Επιπλέον, ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάζει το χρησιµοποιούµενο µέσο εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εκτός εάν αυτό είναι
ασυµβίβαστο µε τη συναφθείσα σύµβαση εξ αποστάσεως ή µε τη
φύση της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας.

β) σε ασφαλιστήρια συµβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόµοια βραχυπρόθεσµα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε διάρκεια
µικρότερη του ενός µηνός·

Άρθρο 6

3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι το δικαίωµα
υπαναχώρησης δεν έχει εφαρµογή:

∆ικαίωµα υπαναχώρησης
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής διαθέτει
προθεσµία δεκατεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών για να υπαναχωρήσει, χωρίς καµία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία.
Ωστόσο, η προθεσµία αυτή παρατείνεται σε 30 ηµερολογιακές
ηµέρες προκειµένου περί συµβάσεων εξ αποστάσεως µε αντικείµενο
ασφαλίσεις ζωής, καλυπτόµενες από την οδηγία 90/619/ΕΟΚ
καθώς και πράξεις που αφορούν τις ατοµικές συντάξεις.
Η προθεσµία εντός της οποίας µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα
υπαναχώρησης αρχίζει να µετράται:
— είτε από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης εξ αποστάσεως,
εκτός εάν πρόκειται για τις εν λόγω ασφαλίσεις ζωής, για τις
οποίες η προθεσµία αρχίζει να µετράται από τη στιγµή που ο
καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύµβασης εξ
αποστάσεως,
— είτε από την ηµέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συµβατικούς όρους και τις πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 5
παράγραφοι 1 και 2, εφόσον αυτή η τελευταία ηµεροµηνία
είναι µεταγενέστερη από την αναφερόµενη στην πρώτη
περίπτωση.
Τα κράτη µέλη, επιπροσθέτως του δικαιώµατος υπαναχώρησης,
µπορούν να ορίζουν ότι το εκτελεστό των συµβάσεων εξ αποστάσεως που αφορούν επενδυτικές υπηρεσίες αναστέλλεται, κατά τη
διάρκεια της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
2.

Το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν εφαρµόζεται:

α) σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες η τιµή των οποίων εξαρτάται
από διακυµάνσεις της κεφαλαιαγοράς επί των οποίων ο προµηθευτής δεν έχει καµία επίδραση και µπορεί να επέλθουν κατά τη
διάρκεια της προθεσµίας υπαναχώρησης, όπως υπηρεσίες που
αφορούν:
— πράξεις συναλλάγµατος,
— τίτλους της χρηµαταγοράς,
— διαπραγµατεύσιµους τίτλους,
— µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων,
— προθεσµιακές χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις (futures),
συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς,
— προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRA),
— συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) µε αντικείµενο επιτόκιο ή
συνάλλαγµα ή συνδεόµενες µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών
(equity swaps),

γ) στις συµβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί
πλήρως και από τα δύο µέρη µε ρητή αίτηση του καταναλωτή
προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωµα υπαναχώρησης.

α) σε πίστωση η οποία προορίζεται κυρίως για την κτήση ή τη
διατήρηση δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επί εγγείου ιδιοκτησίας ή
επί υπάρχοντος ή υπό κατασκευή κτιρίου, ή για την ανακαίνιση
ή βελτίωση κτιρίου, ή
β) σε πίστωση η οποία εξασφαλίζεται είτε µε υποθήκη επί ακινήτου
είτε µε δικαίωµα επί ακινήτου, ή
γ) σε δηλώσεις καταναλωτών οι οποίες πραγµατοποιούνται µε συµµετοχή δηµόσιου λειτουργού, υπό την προϋπόθεση ότι ο δηµόσιος λειτουργός πιστοποιεί ότι τα δικαιώµατα του καταναλωτή
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 διασφαλίζονται.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος
για χρόνο σκέψης προς όφελος των καταναλωτών που διαµένουν
σε κράτος µέλος όπου το δικαίωµα αυτό υφίσταται, κατά τη στιγµή
της έκδοσης της παρούσας οδηγίας.
4.
Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της προβλεπόµενης στην
παράγραφο 3 δυνατότητας, ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
5.
Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου τις πληροφορίες που της παρέχονται από τα
κράτη µέλη και εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται επίσης στους καταναλωτές και στους προµηθευτές που
τις ζητούν.
6.
Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης,
κοινοποιεί το γεγονός αυτό σύµφωνα µε τις πρακτικές οδηγίες που
του έχουν δοθεί κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχείο
δ) πριν από την εκπνοή της προθεσµίας, έτσι ώστε η κοινοποίηση
να µπορεί να αποδεικνύεται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Η
προθεσµία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον η κοινοποίηση έχει
αποσταλεί πριν από την εκπνοή της προθεσµίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο το οποίο
τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο ο αποδέκτης έχει
πρόσβαση.
7.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις πιστωτικές συµφωνίες
που καταγγέλλονται δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της
οδηγίας 97/7/ΕΚ και του άρθρου 7 της οδηγίας 94/47/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1994, περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές των συµβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης (1).
(1) ΕΕ L 280 της 29.10.1994, σ. 83.
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Εάν στη σύµβαση εξ αποστάσεως µιας δεδοµένης χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας έχει επισυναφθεί άλλη σύµβαση εξ αποστάσεως
σχετική µε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες παρεχόµενες από τον
προµηθευτή ή από τρίτον βάσει συµφωνίας του µε τον προµηθευτή,
η πρόσθετη αυτή σύµβαση καταγγέλλεται, χωρίς καµία ποινή, εάν ο
καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
8.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις των κρατών µελών που διέπουν την καταγγελία, τη διακοπή ή το µη εκτελεστό συµβάσεως εξ αποστάσεως ή το δικαίωµα
του καταναλωτή να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις
πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται στη σύµβαση εξ αποστάσεως. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από τους όρους και
τα νοµικά αποτελέσµατα της λύσεως της σύµβασης.

Άρθρο 7
Πληρωµή για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί πριν από την
υπαναχώρηση
1.
Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης που
του αναγνωρίζεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1, µπορεί να
υποχρεωθεί να πληρώσει, το συντοµότερο δυνατόν, µόνο για τη
χρηµατοοικονοµική υπηρεσία που του έχει όντως παράσχει ο προµηθευτής σύµφωνα µε τη σύµβαση εξ αποστάσεως. Η εκπλήρωση
της σύµβασης επιτρέπεται να αρχίσει µόνο µετά τη συναίνεση του
καταναλωτή. Το πληρωτέο ποσό δεν µπορεί:
— να υπερβαίνει ποσό ανάλογο µε την έκταση της υπηρεσίας που
ήδη παρασχέθηκε, σε σχέση µε το σύνολο των παροχών που
προβλέπει η σύµβαση εξ αποστάσεως,
— σε καµία περίπτωση να είναι τέτοιο που να µπορεί να εκληφθεί
ως ποινή.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι ο καταναλωτής δεν
υποχρεούται να καταβάλει κανένα ποσό, όταν καταγγέλλει από
ασφαλιστική σύµβαση.
3.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να απαιτήσει από τον καταναλωτή
να καταβάλλει κανένα ποσό βάσει της παραγράφου 1 εκτός εάν
µπορεί να αποδείξει ότι ο καταναλωτής είχε δεόντως ενηµερωθεί
για το πληρωτέο ποσό, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1
σηµείο 3 στοιχείο α). Ωστόσο, δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να
απαιτήσει την πληρωµή αυτή, εάν έχει αρχίσει να εκτελεί τη σύµβαση πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υπαναχώρησης, που
προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1, χωρίς να το ζητήσει προηγουµένως ο καταναλωτής.
4.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών, όλα τα ποσά που έχει λάβει από αυτόν
σύµφωνα µε την εξ αποστάσεως σύµβαση, µε εξαίρεση το ποσό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η προθεσµία αρχίζει να µετράται
από την ηµέρα που ο προµηθευτής παραλαµβάνει την κοινοποίηση
της υπαναχώρησης.
5.
Ο καταναλωτής επιστρέφει στον προµηθευτή, το ταχύτερο
δυνατόν και το αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών, ό,τι
χρηµατικά ποσά ή/και πράγµατα έχει λάβει από αυτόν. Η προθεσµία αρχίζει να µετράται από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε την κοινοποίηση της υπαναχώρησης.
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Άρθρο 8
Πληρωµή µε κάρτα

Τα κράτη µέλη µεριµνούν να υπάρχουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο
καταναλωτής:
— να µπορεί να ζητεί την ακύρωση µιας πληρωµής σε περίπτωση
που χρησιµοποιήθηκε δολίως η κάρτα πληρωµής του στα πλαίσια συµβάσεων εξ αποστάσεως,
— σε περίπτωση τέτοιας δόλιας χρήσης να επαναπιστώνεται µε τα
ποσά που έχουν καταβληθεί ή να του επιστρέφονται τα
ποσάαυτά.
Άρθρο 9
Μη αιτηθείσες υπηρεσίες
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε τη
σιωπηρή ανανέωση των συµβάσεων εξ αποστάσεως, όταν αυτές
επιτρέπουν τη σιωπηρή ανανέωση, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα ώστε:
— να απαγορεύεται η παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε
καταναλωτή χωρίς να το έχει ζητήσει αυτός προηγουµένως,
όταν αυτή η παροχή περιλαµβάνει αίτηση για άµεση ή µεταγενέστερη πληρωµή,
— να απαλλάσσεται ο καταναλωτής από οποιαδήποτε υποχρέωση
σε περίπτωση µη αιτηθείσας υπηρεσίας, χωρίς η έλλειψη
απάντησης εκ µέρους του να εκλαµβάνεται ως συγκατάθεση.
Άρθρο 10
Αυτόκλητη επικοινωνία
1.
Η χρησιµοποίηση των ακόλουθων τεχνικών επικοινωνίας εξ
αποστάσεως από έναν προµηθευτή απαιτεί την προηγούµενη
συγκατάθεση του καταναλωτή:
α) αυτοµατοποιηµένα συστήµατα κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (αυτόµατες συσκευές κλήσης),
β) φαξ.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέσα επικοινωνίας εξ
αποστάσεως, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο
1, όταν παρέχουν δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας:
α) να µην επιτρέπονται εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου καταναλωτή, ή
β) να χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον δεν υπάρχει έκδηλη αντίθεση του καταναλωτή.
3.
Τα µέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν
πρέπει να συνεπάγονται έξοδα για τους καταναλωτές.
Άρθρο 11
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη προβλέπουν τις δέουσες κυρώσεις σε περίπτωση
που ο προµηθευτής δεν τηρεί τις εθνικές διατάξεις που έχουν
θεσπιστεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη µέλη µπορούν ιδίως, για τον σκοπό αυτό, να ορίζουν ότι
επιτρέπεται στον καταναλωτή να καταγγείλει τη σύµβαση ανά πάσα
στιγµή, χωρίς έξοδα και ποινές.
Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές.

9.10.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 271/23

Άρθρο 12

Άρθρο 15

Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων της παρούσας
οδηγίας

Το βάρος της απόδειξης

1.
Ο καταναλωτής δεν µπορεί να παραιτείται των δικαιωµάτων
που του απονέµονται από την παρούσα οδηγία.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής δεν στερείται της προστασίας που
του παρέχεται βάσει της παρούσας οδηγίας λόγω της επιλογής
δικαίου τρίτης χώρας ως του δικαίου που διέπει τη σύµβαση, όταν
η σύµβαση αυτή συνδέεται στενά µε το έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών µελών.

Άρθρο 13
Ένδικη και διοικητική προσφυγή
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να υπάρχουν κατάλληλα και
αποτελεσµατικά µέσα εξασφάλισης της συµµόρφωσης µε την
παρούσα οδηγία προς το συµφέρον του καταναλωτή.
2.
Τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν
διατάξεις βάσει των οποίων ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους οργανισµούς, όπως αυτοί ορίζονται από το εθνικό δίκαιο,
µπορούν να προσφεύγουν, βάσει του εθνικού δικαίου, ενώπιον των
δικαστηρίων ή των αρµόδιων διοικητικών φορέων για την εξασφάλιση της εφαρµογής των εθνικών διατάξεων για τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας:
α) οι δηµόσιοι οργανισµοί ή οι εκπρόσωποί τους·
β) οι οργανώσεις των καταναλωτών που έχουν έννοµο συµφέρον
για την προστασία των καταναλωτών·
γ) οι επαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον να
ενεργήσουν.
3.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι οργανισµοί και οι προµηθευτές µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως να
θέτουν τέρµα, εφόσον είναι σε θέση να το πράξουν, στις πρακτικές
που, βάσει δικαστικής απόφασης, διοικητικής απόφασης ή απόφασης ελεγκτικής αρχής, η οποία τους κοινοποιείται, κηρύσσονται
ότι αντιβαίνουν στην παρούσα οδηγία.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη
µπορούν να ορίζουν ότι το βάρος της απόδειξης για την τήρηση
των υποχρεώσεων πληροφόρησης του καταναλωτή που επιβάλλονται στον προµηθευτή, καθώς και για τη συγκατάθεση του καταναλωτή στη σύναψη της σύµβασης και, ενδεχοµένως, στην εκτέλεσή
της, µπορεί να βαρύνει τον προµηθευτή.
Θεωρείται καταχρηστική ρήτρα, κατά την έννοια της οδηγίας 93/
13/EOK του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις
καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε τους
καταναλωτές (1), η συµβατική ρήτρα η οποία προβλέπει ότι το
βάρος της απόδειξης για την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή
του συνόλου ή µέρους των υποχρεώσεων που τον βαρύνουν βάσει
της παρούσας οδηγίας το φέρει ο καταναλωτής.
Άρθρο 16
Μεταβατικά µέτρα
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλλουν εθνικούς κανόνες που είναι
σύµφωνοι µε την παρούσα οδηγία σχετικά µε προµηθευτές που
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος το οποίο δεν έχει ακόµα
µεταφέρει την παρούσα οδηγία στην εθνική νοµοθεσία του και το
δίκαιο του οποίου δεν προβλέπει υποχρεώσεις αντίστοιχες προς τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 17
Οδηγία 90/619/ΕΟΚ
Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/619/ΕΟΚ, το πρώτο
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει ότι ο αντισυµβαλλόµενος µιας
σύµβασης ατοµικής ασφαλίσεως ζωής διαθέτει προθεσµία
καταγγελίας 30 ηµερολογιακών ηµερών από τη στιγµή που
πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύµβασης προκειµένου να αποποιηθεί τα αποτελέσµατα που απορρέουν από τη σύµβαση
αυτή.»
Άρθρο 18
Οδηγία 97/7/ΕΚ
Η οδηγία 97/7/EK τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 14
Ένδικη προσφυγή
1.
Τα κράτη µέλη προωθούν τη θέσπιση ή ανάπτυξη εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής ενστάσεων και προσφυγών οι οποίες
είναι κατάλληλες και αποτελεσµατικές για την επίλυση διαφορών
επί καταναλωτικών θεµάτων που αφορούν τις εξ αποστάσεως παρεχόµενες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.
2.
Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν ιδίως τα όργανα που είναι
υπεύθυνα για την εξωδικαστική λύση των διαφορών να συνεργάζονται για να επιλύονται οι διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τις
εξ αποστάσεως παρεχόµενες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«— που αφορούν οποιαδήποτε χρηµατοοικονοµική υπηρεσία,
στην οποία εφαρµόζεται η οδηγία 2002/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης
Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (*).
(*) ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.»
2. Το παράρτηµα ΙΙ διαγράφεται.
(1) ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.
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Άρθρο 19

Άρθρο 21

Οδηγία 98/27/ΕΚ

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

Στο παράρτηµα της οδηγίας 98/27/EK προστίθεται το ακόλουθο
σηµείο:

1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 9 Οκτωβρίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

«11. Οδηγία 2002/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002,
σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 90/619/ΕΟΚ,
97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (*).
(*) ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.»
Άρθρο 20
Αναθεώρηση
1.
Μετά τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα
των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών όσον αφορά την εµπορία
των υπηρεσιών αυτών. Επιδιώκει να αναλύσει και να προσδιορίσει
τις δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν, ή ενδέχεται να αντιµετωπίσουν, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι προµηθευτές, εξ
αφορµής ιδίως των διαφορών µεταξύ των εθνικών διατάξεων περί
πληροφόρησης και του δικαιώµατος υπαναχώρησης.
2.
Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση, στις 9 Απριλίου 2006 το
αργότερο, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
σχετικά µε τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν τόσο οι
καταναλωτές όσο και οι προµηθευτές οι οποίοι επιθυµούν να
αγοράσουν και να πωλήσουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
καθώς και προτάσεις, εφόσον απαιτείται, για την τροποποίηση
ή/και την περαιτέρω εναρµόνιση των διατάξεων περί πληροφόρησης και δικαιώµατος υπαναχώρησης της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ή/και εκείνες
που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο
των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία καθώς και πίνακα
αντιστοιχιών µεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 23
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 23 Σεπτεµβρίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. FISCHER BOEL

