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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (αναδιατύπωση)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Το φαινόμενο των ναρκωτικών περικλείει πολλαπλές και
πολύπλοκες πτυχές, στενώς αλληλοσυνδεόμενες, που είναι
δύσκολο να διαχωρισθούν. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ανατεθεί στο Κέντρο η αποστολή γενικής ενημέρωσης που θα
προσδώσει στην Κοινότητα και τα κράτη μέλη της μια συνολική εικόνα του φαινομένου των ναρκωτικών και της
τοξικομανίας. Η εν λόγω αποστολή δεν πρόκειται να
προδικάσει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της
Κοινότητας και των κρατών μελών της ως προς τις νομοθετικές διατάξεις περί προσφοράς και ζήτησης των ναρκωτικών.

(4)

Με την απόφαση αριθ. 2367/2002/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου
2002 (5), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
θέσπισαν το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα για το χρονικό
διάστημα 2003 έως 2007, το οποίο περιλαμβάνει τις δράσεις
της Κοινότητας για τις στατιστικές στον τομέα της υγείας και
ασφάλειας.

(5)

Στην απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
10ης Μαΐου 2005 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών,
την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο των νέων
ψυχοδραστικών ουσιών (6), καθορίζεται ο ρόλος του Κέντρου
και της επιστημονικής του επιτροπής στο πλαίσιο του
συστήματος ταχείας ενημέρωσης και της αξιολόγησης των
κινδύνων που συνιστούν οι νέες ουσίες.

(6)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες μορφές κατανάλωσης,
και ιδίως η χρήση πολλαπλών ναρκωτικών, δηλαδή ο συνδυασμός της λήψης παράνομων ναρκωτικών με τη λήψη
νόμιμων ναρκωτικών ή φαρμάκων.

(7)

Ένα από τα καθήκοντα του Κέντρου θα πρέπει να είναι η
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και
τις κατευθυντήριες γραμμές των κρατών μελών και η
διευκόλυνση της ανταλλαγής αυτών των πρακτικών μεταξύ
τους.

(8)

Με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2001
σχετικά με την καθιέρωση πέντε βασικών επιδημιολογικών
δεικτών για τα ναρκωτικά τα κράτη μέλη παροτρύνονται να
διασφαλίζουν, μέσω των εθνικών σημείων επαφής, την παροχή
πληροφοριών για τους εν λόγω δείκτες υπό συγκρίσιμη
μορφή. Η εφαρμογή των δεικτών αυτών εκ μέρους των κρατών
μελών αποτελεί προϋπόθεση ώστε το Κέντρο να εκτελεί τα
καθήκοντά του όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 152,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Aφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του στο
Λουξεμβούργο στις 28 και 29 Ιουνίου 1991, ενέκρινε την
αρχή της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κέντρου
παρακολούθησης ναρκωτικών. Αυτός ο οργανισμός, που φέρει
το όνομα «Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών
και τοξικομανίας» («το Κέντρο»), ιδρύθηκε με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου
1993 (3), ο οποίος έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως και
κατά τρόπο ουσιαστικό (4). Καθώς πρόκειται να γίνουν
περαιτέρω τροποποιήσεις, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για
λόγους σαφήνειας.
Είναι απαραίτητη η συλλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο
τεκμηριωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων
πληροφοριών για το φαινόμενο των ναρκωτικών και της
τοξικομανίας και των συνεπειών τους, που θα προσδώσουν
στην Κοινότητα και τα κράτη μέλη μια σφαιρική εικόνα και
θα τους αποφέρουν έτσι προστιθέμενη αξία όταν, στους τομείς
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν μέτρα ή
καθορίζουν δράσεις για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

(1) ΕΕ C 69, 21.3.2006, σ. 22.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) ΕΕ L 36, 12.2.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1651/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 30).
(4) Βλέπε Παράρτημα II.

(5) ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση αριθ. 787/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138, 30.4.2004, σ. 12).
(6) ΕΕ L 127, 20.5.2005, σ. 32.
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(9)

Είναι ευκταίο να μπορεί η Επιτροπή να αναθέτει απευθείας στο
Κέντρο την υλοποίηση κοινοτικών σχεδίων διαρθρωτικής συνδρομής στον τομέα των συστημάτων πληροφόρησης σχετικά
με τα ναρκωτικά σε τρίτες χώρες, όπως είναι οι χώρες που
είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
χώρες των δυτικών Βαλκανίων, η συμμετοχή των οποίων στα
κοινοτικά προγράμματα και τους οργανισμούς έχει εγκριθεί
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

(10)

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται το Κέντρο και οι μέθοδοι
εργασίας του θα πρέπει να είναι συνεπείς με τον αντικειμενικό χαρακτήρα των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, δηλαδή
τη συγκρισιμότητα και το συμβατό πηγών και μεθόδων σε
σχέση με την ενημέρωση στον τομέα των ναρκωτικών.

(11)

Οι πληροφορίες που συλλέγει το Κέντρο θα πρέπει να
αφορούν τομείς προτεραιότητας οι οποίοι θα πρέπει να
καθορισθούν ως προς το περιεχόμενό τους, το πεδίο τους και
τους τρόπους εφαρμογής τους.

(12)

(13)

(14)

Υπάρχουν ήδη εθνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί και
οργανώσεις που ήδη παρέχουν πληροφορίες αυτού του είδους
και είναι αναγκαίο το Κέντρο παρακολούθησης να μπορεί να
συνεργάζεται στενά μαζί τους.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το
Κέντρο θα πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1).

Το Κέντρο θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τις γενικές αρχές
και τα όρια που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα
όπως ορίζεται στο άρθρο 255 της Συνθήκης και
προσδιορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης
Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής (2).
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(18)

Οι εργασίες του Κέντρου θα πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο
διαφανή, ενώ η διοίκησή του θα πρέπει να υπόκειται στο
σύνολο των υφιστάμενων διατάξεων περί χρηστής διοίκησης
και καταπολέμησης της απάτης, όπως είναι οι διατάξεις του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999
σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (3)
καθώς επίσης η διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF) (4), στην οποία το Κέντρο έχει προσχωρήσει και σχετικά με την οποία έχει θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις
εφαρμογής.

(19)

Ενδείκνυται να επιχειρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η
εξωτερική αξιολόγηση των εργασιών του Κέντρου, καθώς
επίσης να επιφέρονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο,
τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό με γνώμονα την εν
λόγω αξιολόγηση.

(20)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν είναι
δυνατό να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό από τα κράτη
μέλη και μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο
Κοινότητας εξαιτίας της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του
παρόντος κανονισμού, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του
ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(21)

Ο παρών κανονισμός συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και
είναι συμβατός με τις αρχές που προβλέπονται, μεταξύ άλλων,
στον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(15)

Το Κέντρο θα πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα.

(16)

Λόγω του μεγέθους του, το διοικητικό συμβούλιο του
Κέντρου είναι σκόπιμο να επικουρείται από εκτελεστική
επιτροπή.

1.
Ο παρών κανονισμός προβλέπει το ευρωπαϊκό κέντρο
παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας (εφεξής: το Κέντρο).

(17)

Για να είναι δυνατή η καλή ενημέρωση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση του φαινομένου των
ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει σε
ακρόαση τον διευθυντή του Κέντρου.

2. Το Κέντρο έχει ως στόχο να παρέχει στην Κοινότητα και στα
κράτη μέλη της, στους τομείς που προσδιορίζονται στο άρθρο 3,
τεκμηριωμένες, αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο πληροφορίες για το φαινόμενο των ναρκωτικών
και της τοξικομανίας καθώς και για τις συνέπειές τους.

(1) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.

Στόχος

(3) ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.
(4) ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 15.
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3.
Σκοπός των στατιστικής, τεκμηριωτικής και τεχνικής φύσεως
πληροφοριών που επεξεργάζεται ή παρέχει το Κέντρο
παρακολούθησης είναι να συνδράμει την Κοινότητα και τα κράτη
μέλη να έχουν συνολική θεώρηση του φαινομένου των ναρκωτικών
και της τοξικομανίας όταν, στα πλαίσια των αντιστοίχων
αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν μέτρα ή καθορίζουν δράσεις. Οι στατιστικές παράμετροι των εν λόγω πληροφοριών καταρτίζονται σε
συνεργασία με τις οικείες στατιστικές αρχές και με κατάλληλη χρήση
του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος, με σκοπό την προώθηση
της συνέργειας και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων. Λαμβάνονται
υπόψη και παγκοσμίως διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
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(iv) δημιουργεί και συντονίζει, σε συνεργασία και συνεννόηση
με τις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς των κρατών μελών,
το δίκτυο που προβλέπει το άρθρο 5∙

(v) διευκολύνει τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων,
ερευνητών, επαγγελματιών και παραγόντων που
ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά
στο πλαίσιο κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών οργανισμών.

(β) Βελτίωση της μεθοδολογίας συγκρίσεως των στοιχείων
4.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, στοιχείο δ), σημείο (v), το
Κέντρο δεν μπορεί να λαμβάνει μέτρα τα οποία βαίνουν πέραν των
ορίων του τομέα των πληροφοριών και της επεξεργασίας τους.

(i)

5.
Το Κέντρο δεν συλλέγει στοιχεία που να επιτρέπουν την
αναγνώριση της ταυτότητας των προσώπων ή μικρών ομάδων
προσώπων, απέχει δε από κάθε διαβίβαση πληροφοριών σχετική με
ειδικώς κατονομαζόμενες περιπτώσεις.

Άρθρο 2
Καθήκοντα
Για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 1, το Κέντρο εκπληρώνει
τα κατωτέρω καθήκοντα στους τομείς δραστηριοτήτων του:

εξασφαλίζει
την
καλύτερη
συγκρισιμότητα,
αντικειμενικότητα και αξιοπιστία των στοιχείων για τα ναρκωτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης κοινών
μη δεσμευτικών δεικτών και κριτηρίων, των οποίων όμως
μπορεί να συνιστά την τήρηση προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή των μεθόδων μετρήσεων που
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και η Κοινότητα∙ ειδικότερα, το
Κέντρο αναπτύσσει εργαλεία και μηχανισμούς για τη
διευκόλυνση της παρακολούθησης και αξιολόγησης,
αφενός, από τα κράτη μέλη των εθνικών τους πολιτικών
και, αφετέρου, από την Επιτροπή, των πολιτικών της
Ένωσης∙

(ii) διευκολύνει και διαρθρώνει την ανταλλαγή ποιοτικών και
ποσοτικών πληροφοριών (βάσεις δεδομένων).

(α) Συλλογή και ανάλυση υπαρχόντων στοιχείων
(i)

συλλέγει, καταγράφει και αναλύει τα στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την
έρευνα, τα οποία ανακοινώνουν τα κράτη μέλη, καθώς και
στοιχεία που προέρχονται από κοινοτικές πηγές, από εθνικές
μη κυβερνητικές πηγές και από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol)∙ παρέχει πληροφορίες για τις
καλύτερες πρακτικές στα κράτη μέλη και διευκολύνει την
ανταλλαγή των εν λόγω πρακτικών μεταξύ τους∙ η εν λόγω
δραστηριότητα συλλογής, καταγραφής, ανάλυσης και
ενημέρωσης αφορά επίσης τα στοιχεία τα σχετικά με τις
αναφαινόμενες τάσεις στον τομέα της κατανάλωσης
πολλαπλών
ναρκωτικών,
περιλαμβανομένης
της
κατανάλωσης νόμιμων ψυχοδραστικών ουσιών σε συνδυασμό με παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες∙

(ii) πραγματοποιεί έρευνες, προπαρασκευαστικές μελέτες και
μελέτες σκοπιμότητας, καθώς και τις δοκιμαστικές δράσεις
που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων
του∙ διοργανώνει συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και
δημιουργεί, εν ανάγκη, για τον σκοπό αυτό ad hoc ομάδες
εργασίας∙ δημιουργεί και καθιστά διαθέσιμο ένα ανοιχτό
αρχείο επιστημονικής τεκμηρίωσης και διευκολύνει την
προώθηση ενημερωτικών δραστηριοτήτων∙
(iii) προσφέρει ένα οργανωτικό και τεχνικό σύστημα ικανό να
παρέχει πληροφορίες για παρόμοια ή συμπληρωματικά
προγράμματα ή δράσεις που πραγματοποιούνται στα κράτη
μέλη∙

(γ) Διάδοση των στοιχείων

(i)

θέτει στη διάθεση της Κοινότητας, των κρατών μελών και
των αρμόδιων οργανισμών τις πληροφορίες που παράγει∙

(ii) εξασφαλίζει ευρεία διάδοση της εργασίας που
πραγματοποιείται σε κάθε κράτος μέλος και από την ίδια
την Κοινότητα, καθώς και από ορισμένες τρίτες χώρες ή
διεθνείς οργανισμούς, εφόσον απαιτείται∙

(iii) εξασφαλίζει ευρεία διάδοση των αξιόπιστων μη
εμπιστευτικών πληροφοριών, δημοσιεύοντας κάθε χρόνο,
βάσει των στοιχείων που συλλέγει, έκθεση σχετικά με την
κατάσταση
του
φαινομένου
των
ναρκωτικών,
περιλαμβανομένων στοιχείων για τις αναφαινόμενες τάσεις.

(δ) Συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και
οργανώσεις και τρίτες χώρες

(i)

συμβάλλει στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των
εθνικών και των κοινοτικών δράσεων στους τομείς
δραστηριοτήτων του∙
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(ii) με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών να
διαβιβάζουν πληροφορίες δυνάμει των διατάξεων των
συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, προωθεί την ενσωμάτωση των στοιχείων για τα ναρκωτικά και
την τοξικομανία τα οποία συλλέγονται στα κράτη μέλη ή
προέρχονται από την Κοινότητα, στα διεθνή προγράμματα
επιτήρησης και ελέγχου των ναρκωτικών, και ιδίως εκείνων
που καταρτίζει ο ΟΗΕ και τα ειδικά του όργανα∙

(iii) συνεργάζεται ενεργά με τη Europol για να επιτευχθεί η
μέγιστη αποτελεσματικότητα στον έλεγχο του προβλήματος
των ναρκωτικών∙

(iv) συνεργάζεται ενεργά με τους οργανισμούς και τους φορείς
του άρθρου 20∙

(v) παρέχει, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής και με
την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του άρθρου 9,
τεχνογνωσία σε ορισμένες τρίτες χώρες, π.χ. στις υποψήφιες
χώρες ή στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, και βοήθεια
για τη δημιουργία και ενίσχυση δομικών δεσμών με το
δίκτυο του άρθρου 5 καθώς και για τη συγκρότηση και
εδραίωση των εθνικών σημείων επαφής του εν λόγω άρθρου.

(ε) Καθήκοντα ενημέρωσης

Το Κέντρο έχει κατ’ αρχήν την υποχρέωση, σε περίπτωση που
εντοπίσει νέες εξελίξεις και μεταβαλλόμενες τάσεις, να
ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 3
Τομείς προτεραιότητας

Ο στόχος και τα καθήκοντα του Κέντρου, όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 2, υλοποιούνται βάσει της σειράς προτεραιοτήτων που
περιέχεται στο παράρτημα I.

27.12.2006
Άρθρο 5

Ευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης για τα ναρκωτικά και την
τοξικομανία (Reitox)

1. Το Κέντρο διαθέτει δίκτυο αποκαλούμενο «Ευρωπαϊκό δίκτυο
ενημέρωσης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία» (Reitox). Το
δίκτυο απαρτίζεται από ένα σημείο επαφής για κάθε κράτος μέλος
και για κάθε χώρα που έχει συνάψει συμφωνία δυνάμει του
άρθρου 21, καθώς και από ένα σημείο επαφής για την Επιτροπή. Ο
διορισμός των εθνικών σημείων επαφής υπάγεται στην αποκλειστική
ευθύνη των οικείων χωρών.

2. Τα εθνικά σημεία επαφής αποτελούν τη διεπαφή μεταξύ των
χωρών που συμμετέχουν και του Κέντρου. Συμβάλλουν δε στην
επεξεργασία βασικών δεικτών και στοιχείων, περιλαμβανομένων
κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή τους, ενόψει της συναγωγής αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Συγκεντρώνουν και αναλύουν με αντικειμενικότητα σε εθνικό
επίπεδο, συλλέγοντας εμπειρίες από διαφόρους τομείς - υγεία,
δικαιοσύνη, επιβολή του νόμου - σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες
και εθνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά, όλα τα συναφή στοιχεία σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, καθώς και σχετικά με τις πολιτικές και
τις λύσεις που εφαρμόζονται. Ειδικότερα, διασφαλίζουν την εφαρμογή των πέντε επιδημιολογικών δεικτών που καθορίζει το Κέντρο.

Έκαστο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι ο αντιπρόσωπός του στο δίκτυο
Reitox παρέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 4,
παράγραφος 1, της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ.

Τα εθνικά σημεία επαφής δύνανται επίσης να παρέχουν στο Κέντρο
πληροφορίες για τις νέες τάσεις όσον αφορά τη χρήση υφιστάμενων
ψυχοδραστικών ουσιών ή/και νέους συνδυασμούς ψυχοδραστικών
ουσιών που ενέχουν δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία,
καθώς και πληροφορίες για ενδεχόμενα μέτρα στον τομέα της
δημόσιας υγείας.

Μέθοδος εργασίας

3.
Οι εθνικές αρχές μεριμνούν για τη λειτουργία του σημείου
επαφής τους με σκοπό τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων
σε εθνικό επίπεδο, βάσει κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες
αποφασίζονται από κοινού με το Κέντρο.

1.
Το Κέντρο υλοποιεί προοδευτικά τα καθήκοντά του, ανάλογα
με τους στόχους που καθορίζονται στο πλαίσιο των τριετών και
ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του άρθρου 9, παράγραφοι 4 και
5, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα διαθέσιμα μέσα.

4. Τα ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται στα εθνικά σημεία επαφής
παρατίθενται στο τριετές πρόγραμμα του Κέντρου, σύμφωνα με το
άρθρο 9, παράγραφος 4.

2. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του και προς αποφυγήν
επικαλύψεων, το Κέντρο λαμβάνει υπόψη του τις δραστηριότητες
που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από άλλα όργανα και οργανισμούς
υπάρχοντες ή μελλοντικούς, ιδίως από τη Europol, και προσπαθεί
να τους προσδίδει προστιθέμενη αξία.

5. Το Κέντρο σέβεται μεν πλήρως την πρωτοκαθεδρία των εθνικών
σημείων επαφής και συνεργάζεται στενά μαζί τους, δύναται όμως,
παράλληλα, να προσφύγει σε περαιτέρω εμπειρογνώμονες και πηγές
πληροφόρησης στον τομέα των ναρκωτικών και της τοξικομανίας.

Άρθρο 4
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Προστασία και εμπιστευτικός χαρακτήρας των στοιχείων

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαθέτει μία ψήφο, με
εξαίρεση τους αντιπροσώπους των χωρών που έχουν συνάψει
συμφωνία δυνάμει του άρθρου 21, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα
ψήφου.

1.
Τα στοιχεία που αφορούν τα ναρκωτικά και την τοξικομανία,
τα οποία παρέχει ή ανακοινώνει το Κέντρο, μπορούν να
δημοσιεύονται, υπό την επιφύλαξη της τήρησης της κοινοτικής και
εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διάδοση και τον εμπιστευτικό
χαρακτήρα των πληροφοριών. Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα
δεν δημοσιεύονται ούτε τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών με δικαίωμα ψήφου, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 6 του
παρόντος άρθρου και στο άρθρο 20.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη και τα εθνικά σημεία επαφής δεν υποχρεούνται να
παρέχουν πληροφορίες που, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο,
χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές.

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να επικουρείται ή
να αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση
απουσίας του τακτικού μέλους, με δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος μπορεί να ασκεί το εν λόγω δικαίωμα.

2.
Το Κέντρο υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 45/2001.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να καλεί, ως παρατηρητές χωρίς
δικαίωμα ψήφου, εκπροσώπους των διεθνών οργανώσεων με τις
οποίες το Κέντρο συνεργάζεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20.

Άρθρο 7
Πρόσβαση στα έγγραφα

2. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
εκλέγονται μεταξύ και από τα μέλη του για τριετή περίοδο. Η θητεία
τους μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο φορά.

1.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρμόζεται στα
έγγραφα που έχει στην κατοχή του το Κέντρο.

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν
στην ψηφοφορία.

2.
Το διοικητικό συμβούλιο του άρθρου 9 θεσπίζει τους πρακτικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

3.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Κέντρο κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 επιδέχονται
καταγγελίας στο διαμεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των όρων που
προβλέπονται στα άρθρα 195 και 230 της Συνθήκης αντίστοιχα.

Άρθρο 8
Ικανότητα δικαίου και έδρα
1.
Το Κέντρο έχει νομική προσωπικότητα. Σε κάθε κράτος μέλος,
απολαμβάνει την ευρύτερη δυνατή ικανότητα δικαίου που
αναγνωρίζεται από τις εθνικές νομοθεσίες στα νομικά πρόσωπα.
Δύναται ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία
και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
2.

Η έδρα του Κέντρου είναι στη Λισαβόνα.

Άρθρο 9
Διοικητικό συμβούλιο
1.
Το Κέντρο έχει διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από έναν
αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους, δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής, δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις στον
τομέα των ναρκωτικών, οριζόμενους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
καθώς και από έναν αντιπρόσωπο από καθεμιά από τις χώρες που
έχουν συνάψει συμφωνία δυνάμει του άρθρου 21.

3.
Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται
από τον πρόεδρό του. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται σε
τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Ο κατά το
άρθρο 11 διευθυντής του Κέντρου μετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και παρέχει την αναγκαία
γραμματειακή υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με
το άρθρο 11, παράγραφος 3.
4. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τριετές πρόγραμμα εργασίας,
βάσει του σχεδίου που υποβάλλεται από τον διευθυντή, ύστερα από
διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή του άρθρου 13 και αφού
λάβει τη γνώμη της Επιτροπής∙ εν συνεχεία το διαβιβάζει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
5. Στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος εργασίας, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει, κάθε χρόνο, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
του Κέντρου, βάσει σχεδίου που υποβάλλεται από το διευθυντή,
ύστερα από διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή και αφού
λάβει τη γνώμη της Επιτροπής. Το πρόγραμμα εργασίας διαβιβάζεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
Μπορεί δε να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του έτους, με την
ίδια διαδικασία.
6. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή δηλώσει ότι διαφωνεί με το
τριετές ή το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, τα εν λόγω προγράμματα
υιοθετούνται από το διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των τριών
τετάρτων των μελών με δικαίωμα ψήφου.
7.
Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση για τις
δραστηριότητες του Κέντρου και τη διαβιβάζει την 15η Ιουνίου το
αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή,
το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα κράτη μέλη.
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8.
Το Κέντρο διαβιβάζει κατ’ έτος στην αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα
πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.

27.12.2006

η)

για την εφαρμογή των λειτουργιών και καθηκόντων που
αναφέρουν τα άρθρα 1 και 2,

θ)

για την ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση των εργασιών
του Κέντρου.

Άρθρο 10
Εκτελεστική επιτροπή
1.
Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται από εκτελεστική επιτροπή. Αυτή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου, δύο άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
που αντιπροσωπεύουν τα κράτη μέλη και που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και από δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής. Ο
διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής.

4. Ο διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά
τις δραστηριότητές του.
5.

Ο διευθυντής αποτελεί τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κέντρου.

Άρθρο 12
2.
Η εκτελεστική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές
ετησίως και όποτε είναι αναγκαίο για την προετοιμασία των
αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και για την παροχή συνδρομής και συμβουλών στον διευθυντή. Αποφασίζει εξ ονόματος του
διοικητικού συμβουλίου για τα θέματα που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 15,
παράγραφος 10, και τα οποία δεν υπάγονται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου δυνάμει του παρόντος
κανονισμού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναινετικές διαδικασίες.

Ακρόαση του διευθυντή και του προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο διευθυντής υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη
γενική έκθεση για τις δραστηριότητες του Κέντρου. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δύναται εξάλλου να ζητήσει την προσέλευση του διευθυντή σε ακρόαση, καθώς και του προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου, σχετικά με θέματα που άπτονται της δραστηριότητας
του Κέντρου.

Άρθρο 11
Διευθυντής
1.
Το Κέντρο τίθεται υπό τη διεύθυνση ενός διευθυντή που
διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής για θητεία πέντε ετών η οποία μπορεί να ανανεωθεί.
2.
Πριν τον διορισμό του για την πρώτη θητεία, επί συνόλου δύο
θητειών κατ’ ανώτατο όριο, ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί από το
διοικητικό συμβούλιο για τη θέση του διευθυντή καλείται άνευ χρονοτριβής να προβεί σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών του
εν λόγω οργάνου.
3.

Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος:

α)

για την επεξεργασία και την εφαρμογή των αποφάσεων και των
προγραμμάτων που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο,

β)

για τα τρέχοντα διοικητικά θέματα,

γ)

για την κατάστρωση των προγραμμάτων εργασίας,

δ)

για την προετοιμασία του σχεδίου κατάστασης των
προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών και για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του Κέντρου,

ε)

για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των εκθέσεων που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό,

στ) για τη διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό και ιδίως για την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται
στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή,
ζ)

για την κατάρτιση της οργανωτικής δομής του Κέντρου και την
υποβολή της προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο,

Άρθρο 13
Επιστημονική επιτροπή
1. Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθυντής επικουρούνται από
επιστημονική επιτροπή επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις
που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό για κάθε επιστημονικό ζήτημα σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου, που
υποβάλλουν το διοικητικό συμβούλιο ή ο διευθυντής.
Οι γνώμες της επιστημονικής επιτροπής δημοσιεύονται.
2. Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από δεκαπέντε το πολύ
γνωστούς επιστήμονες που διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο
λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική αριστεία τους και την
ανεξαρτησία τους, μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η διαδικασία επιλογής διασφαλίζει ότι οι ειδικοί τομείς των
μελών του επιστημονικού συμβουλίου καλύπτουν τους πλέον
οικείους επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και
την τοξικομανία.
Ο διορισμός των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι προσωποπαγής. Για τις γνωμοδοτήσεις τους, τα μέλη απολαύουν πλήρους
ανεξαρτησίας από τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα.
Η επιστημονική επιτροπή συνεκτιμά τις διάφορες θέσεις που έχουν
εκφρασθεί από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, εάν υπάρχουν, πριν
από τη διατύπωση οποιασδήποτε γνώμης.
Για τον σκοπό της εφαρμογής της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ, η επιστημονική επιτροπή μπορεί να διευρυνθεί σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 6, παράγραφος 2, της απόφασης αυτής.
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3.
Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τριετής
και ανανεώσιμη.
4. Η επιστημονική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της για διάρκεια
τριών ετών. Η επιστημονική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό
της τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Άρθρο 14
Κατάρτιση του προϋπολογισμού

9. Το διοικητικό συμβούλιο κοινοποιεί το συντομότερο δυνατόν
στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την πρόθεσή του να
υλοποιήσει κάθε σχέδιο που μπορεί να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του, ιδίως
τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η μίσθωση ή η αγορά ακινήτων.
Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό
αρχής κοινοποιεί την πρόθεσή του για διατύπωση γνώμης, διαβιβάζει
τη γνώμη αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας έξι
εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου.

1.
Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Κέντρου αποτελούν
αντικείμενο προβλέψεων για κάθε οικονομικό έτος, που συμπίπτει με
το ημερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του
Κέντρου.
2.
Ο προϋπολογισμός του Κέντρου είναι ισοσκελισμένος ως προς
τα έσοδα και τις δαπάνες.
3.
Τα έσοδα του Κέντρου περιλαμβάνουν, χωρίς να αποκλείονται
και άλλοι πόροι, μια επιδότηση της Κοινότητας, που εγγράφεται στο
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα «Επιτροπή»),
και τις πληρωμές που πραγματοποιούνται ως αμοιβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις ενδεχόμενες χρηματοδοτικές
εισφορές των οργανώσεων ή οργανισμών και τρίτων χωρών που
παρατίθενται αντίστοιχα στα άρθρα 20 και 21.
4.

Οι δαπάνες του Κέντρου περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

την αμοιβή του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις
δαπάνες υποδομής και τα έξοδα λειτουργίας∙

β)

τις δαπάνες υποστήριξης των σημείων επαφής Reitox.

5.
Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο, βάσει σχεδίου που
καταρτίζεται από τον διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των
προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Κέντρου για το επόμενο
οικονομικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που περιλαμβάνει
σχέδιο του πίνακα προσωπικού και η οποία συνοδεύεται από το
πρόγραμμα εργασίας του Κέντρου, διαβιβάζεται από το διοικητικό
συμβούλιο στην Επιτροπή έως την 31η Μαρτίου. Η κατάσταση
προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (που καλούνται εφεξής «αρμόδια για
τον προϋπολογισμό αρχή») με το προσχέδιο του γενικού
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.
Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο
προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις
προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό,
καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 272 της Συνθήκης.
7.
Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθορίζει τις
διαθέσιμες πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται
για το Κέντρο και εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού του.
8.
Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.
Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσαρμόζεται,
ενδεχομένως, αναλόγως.
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Άρθρο 15
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού
1.

Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό του Κέντρου.

2. Ο υπόλογος του Κέντρου κοινοποιεί στον υπόλογο της Επιτροπής, έως την 1η Μαρτίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε,
τους προσωρινούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από την έκθεση
για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού
έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων και των αποκεντρωμένων
οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κανονισμού (ΕΚ,
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου
2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (1) (εφεξής: γενικός δημοσιονομικός κανονισμός).
3. Ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
έως την 31η Μαρτίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε, τους προσωρινούς λογαριασμούς του Κέντρου, συνοδευόμενους από την
έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους. Η έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική
διαχείριση του οικονομικού έτους διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
4.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε σχέση με τους προσωρινούς λογαριασμούς του
Κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του γενικού
δημοσιονομικού κανονισμού, ο διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του Κέντρου με δική του ευθύνη και τους
διαβιβάζει για διατύπωση γνώμης στο διοικητικό συμβούλιο.
5. Το διοικητικό συμβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του για τους
οριστικούς λογαριασμούς του Κέντρου.
6.
Ο διευθυντής του Κέντρου διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο
αυτούς τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη
γνώμη του διοικητικού συμβουλίου έως την 1η Ιουλίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε.
Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται.
7.
Ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση
στις παρατηρήσεις του έως την 30ή Σεπτεμβρίου. Αποστέλλει επίσης
την απάντηση αυτή στο διοικητικό συμβούλιο.
(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
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8.
Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’
αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146, παράγραφος 3,
του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε πληροφορία που
απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του
συγκεκριμένου οικονομικού έτους.
9.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από σύσταση του
Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, προβαίνει έως την
30ή Απριλίου του έτους N+2 στην απαλλαγή του διευθυντή του
Κέντρου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους N.
10.
Οι δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο Κέντρο
εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από διαβούλευση
με την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να αποκλίνουν από τον
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής (1), για τη
θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς
οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, μόνο εάν το απαιτούν οι ειδικές
ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου και με προηγούμενη συμφωνία της
Επιτροπής.
Άρθρο 16
Καταπολέμηση της απάτης
1.
Με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και
άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά
συμφέροντα της Κοινότητας, το Κέντρο υπόκειται άνευ περιορισμού
στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999.
2.
Οι αποφάσεις χρηματοδότησης και οι συμφωνίες και πράξεις
εφαρμογής που απορρέουν από αυτές προβλέπουν ρητώς ότι το
Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF δύνανται, εν ανάγκη, να διενεργούν
επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις με αντικείμενο τους
δικαιούχους των πιστώσεων του Κέντρου.
Άρθρο 17
Προνόμια και ασυλίες
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Το Κέντρο ασκεί στο προσωπικό του τις εξουσίες που διαθέτει η
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή.

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει, σε συμφωνία με την Επιτροπή, τις
κατάλληλες διατάξεις εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 110 του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και των όρων απασχόλησης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να θεσπίσει διατάξεις ούτως ώστε
στο Κέντρο να μπορούν να εργασθούν με απόσπαση εθνικοί
εμπειρογνώμονες από άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 19
Ευθύνη

1. Η συμβατική ευθύνη του Κέντρου διέπεται από το δίκαιο που
εφαρμόζεται στη σχετική σύμβαση. Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να
αποφασίζει δυνάμει ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε
σύμβαση που συνάπτεται από το Κέντρο.

2. Στο πεδίο της εξωσυμβατικής ευθύνης, το Κέντρο υποχρεούται,
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου που είναι κοινές στα δίκαια
των κρατών μελών, να αποκαθιστά τη ζημία που προξενούν τα όργανα
ή οι υπάλληλοί του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Το
Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των διαφορών που
αφορούν την αποκατάσταση ζημιών αυτού του είδους.

3.
Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του Κέντρου
διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού περί της υπηρεσιακής τους
καταστάσεως ή του καθεστώτος που τους διέπει.

Το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων εφαρμόζεται στο Κέντρο.
Άρθρο 20
Άρθρο 18

Συνεργασία με άλλες οργανώσεις και άλλους φορείς

Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
Το προσωπικό του Κέντρου υπόκειται στους κανονισμούς που
εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στους
όρους απασχόλησης του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και στους κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται από κοινού από
τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας με σκοπό την εφαρμογή των εν
λόγω κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης και όρων απασχόλησης.

Με την επιφύλαξη των σχέσεων που μπορεί να διασφαλίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 302 της Συνθήκης, το Κέντρο επιδιώκει
ενεργά τη συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις και άλλους, κυρίως
ευρωπαϊκούς, κυβερνητικούς ή μη φορείς, αρμόδιους στα ζητήματα
των ναρκωτικών.

Η πρόσληψη προσωπικού του Κέντρου από τρίτες χώρες μετά τη
σύναψη των συμφωνιών που μνημονεύονται στο άρθρο 21 πρέπει
οπωσδήποτε να συνάδει με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης
και με τους όρους απασχόλησης της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.

Η εν λόγω συνεργασία βασίζεται σε ρυθμίσεις εργασίας οι οποίες
συνάπτονται με τις οργανώσεις και τους φορείς του πρώτου εδαφίου.
Αυτές οι ρυθμίσεις θεσπίζονται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει
σχεδίου που υποβάλλει ο διευθυντής και κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δηλώσει ότι διαφωνεί με
τις ρυθμίσεις, το διοικητικό συμβούλιο τις θεσπίζει με πλειοψηφία
των τριών τετάρτων των μελών με δικαίωμα ψήφου.

(1) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
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Άρθρο 21
Συμμετοχή τρίτων χωρών
Το Κέντρο είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών, οι οποίες
συμμερίζονται το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών
της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Κέντρου, δυνάμει
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ αυτών των τρίτων χωρών και της
Κοινότητας, βάσει του άρθρου 300 της Συνθήκης.

L 376/9

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν το κρίνει σκόπιμο,
πρόταση για την αναθεώρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού με γνώμονα τις εξελίξεις σε σχέση με τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης.

Άρθρο 24
Κατάργηση

Άρθρο 22
Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου
Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών που
ασκούνται κατά του Κέντρου σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 230 της Συνθήκης.

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 καταργείται.

Οι παραπομπές στον κανονισμό που καταργείται νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και για την ερμηνεία τους
χρησιμοποιείται ο πίνακας αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Άρθρο 23
Έκθεση αξιολόγησης
Άρθρο 25
Η Επιτροπή αναθέτει την εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου κάθε
έξι έτη, σε χρονική στιγμή που συμπίπτει με την ολοκλήρωση δύο
τριετών προγραμμάτων εργασίας του Κέντρου. Η αξιολόγηση
περιλαμβάνει επίσης το σύστημα Reitox. Η Επιτροπή διαβιβάζει την
έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο
και στο διοικητικό συμβούλιο.

Έναρξη ισχύος

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Έγινε στο Στρασβούργο, 12ης Δεκεμβρίου 2006.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A.

Οι εργασίες του Κέντρου διεξάγονται χωρίς να θίγονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών
της στον τομέα των ναρκωτικών, όπως αυτές ορίζονται από τη Συνθήκη. Οι εργασίες του Κέντρου καλύπτουν τις διάφορες
πτυχές του φαινομένου των ναρκωτικών και της τοξικομανίας, καθώς και τις λύσεις που εφαρμόζονται σχετικά. Κατά την
ανάπτυξη του έργου του, το Κέντρο έχει ως γνώμονα τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για τον τομέα των ναρκωτικών
που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Κέντρο εστιάζει το έργο του στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:
(1) παρακολούθηση της κατάστασης του προβλήματος των ναρκωτικών, ιδίως με τη χρήση επιδημιολογικών ή άλλων
δεικτών, και παρακολούθηση των αναφαινόμενων τάσεων, ιδίως εκείνων που αφορούν τη χρήση πολλαπλών ναρκωτικών
ουσιών∙
(2) παρακολούθηση των λύσεων που εφαρμόζονται για τα προβλήματα που άπτονται των ναρκωτικών∙ παροχή πληροφοριών
για τις καλύτερες πρακτικές στα κράτη μέλη και διευκόλυνση της ανταλλαγής των πρακτικών αυτών∙
(3) αξιολόγηση των κινδύνων που συνιστούν οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες και διατήρηση συστήματος ταχείας ενημέρωσης
σχετικά με τη χρήση τους, καθώς επίσης σε σχέση με νέους τρόπους χρήσης των υφιστάμενων ψυχοδραστικών ουσιών∙
(4) επεξεργασία εργαλείων και μηχανισμών για τη διευκόλυνση, αφενός, της παρακολούθησης και αξιολόγησης από τα
κράτη μέλη των εθνικών τους πολιτικών και, αφετέρου, της παρακολούθησης και αξιολόγησης από την Επιτροπή των
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B.

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Κέντρου, προκειμένου να διαδοθούν, τις πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία που
διαθέτει δυνάμει των αρμοδιοτήτων της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου

ΕΕ L 36, 12.2.1993, σ. 1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3294/94 του Συμβουλίου

ΕΕ L 341, 30.12.1994, σ. 7.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2220/2000 του Συμβουλίου

ΕΕ L 253, 7.10.2000, σ. 1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1651/2003 του Συμβουλίου

ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 30.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

-

Άρθρο 1, παράγραφος 3, δεύτερη και τρίτη πρόταση

Άρθρο 2, σημείο (A), εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, στοιχείο (α), εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, σημείο (A), παράγραφος 1

Άρθρο 2, στοιχείο (α), σημείο (i), πρώτη πρόταση

-

Άρθρο 2, στοιχείο (α), σημείο (i), δεύτερη και τρίτη πρόταση

Άρθρο 2, σημείο (A), παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 2, στοιχείο (α), σημεία (ii) έως (v)

Άρθρο 2, σημείο (B), εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, στοιχείο (β), εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, σημείο (B), παράγραφος 6, πρώτη πρόταση

Άρθρο 2, στοιχείο (β), σημείο (i), πρώτη πρόταση

-

Άρθρο 2, στοιχείο (β), σημείο (i), δεύτερη πρόταση

Άρθρο 2, σημείο (B), παράγραφος 7

Άρθρο 2, στοιχείο (β), σημείο (ii)

Άρθρο 2, σημείο (Γ), εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, στοιχείο (γ), εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, σημείο (Γ), παράγραφοι 8 έως 10

Άρθρο 2, στοιχείο (γ), σημεία (i) έως (iii)

Άρθρο 2, σημείο (Δ), εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, στοιχείο (δ), εισαγωγική φράση

Άρθρο 2, σημείο (Δ), παράγραφοι 11 έως 13

Άρθρο 2, στοιχείο (δ), σημεία (i), (ii) και (v)

-

Άρθρο 2, στοιχείο (δ), σημεία (iii)και (v)

-

Άρθρο 2, στοιχείο (ε)

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 5, παράγραφος 1

Άρθρο 5, παράγραφος 1

-

Άρθρο 5, παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 5, παράγραφος 4

Άρθρο 5, παράγραφος 5

Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 6, παράγραφος 1

-

Άρθρο 6, παράγραφος 2

Άρθρο 6α

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

-

Άρθρο 8, τίτλος

-

Άρθρο 8, παράγραφος 2

Άρθρο 8, παράγραφος 1

Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 8, παράγραφος 2

Άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερο και τρίτο εδάφιο
Άρθρο 9, παράγραφος 2
Άρθρο 9, παράγραφος 3, δεύτερη πρόταση

-

Άρθρο 9, παράγραφος 3, πρώτη και τρίτη πρόταση

Άρθρο 8, παράγραφος 3

Άρθρο 9, παράγραφος 4

Άρθρο 8, παράγραφος 4

Άρθρο 9, παράγραφος 5, πρώτη και τρίτη πρόταση

-

Άρθρο 9, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 9, παράγραφος 6

Άρθρο 8, παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 9, παράγραφοι 7 και 8

-

Άρθρο 10

Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11, παράγραφος 1
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

-

Άρθρο 11, παράγραφος 2

Άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11, παράγραφος 3

Άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, πρώτη έως έκτη
περίπτωση

Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχεία (α) έως (στ), πρώτη
πρόταση

-

Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (στ), δεύτερη πρόταση

-

Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (ζ)

Άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, έβδομη περίπτωση

Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (η)

-

Άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (θ)

Άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 11, παράγραφοι 4 και 5

-

Άρθρο 12

Άρθρο 10, παράγραφος 1

Άρθρο 13, παράγραφος 1

Άρθρο 10, παράγραφος 2

Άρθρο 13, παράγραφος 2, πρώτο και τέταρτο εδάφιο

-

Άρθρο 13, παράγραφος 2, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 10, παράγραφοι 3, 4 και 5

Άρθρο 13, παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 11, παράγραφοι 1 έως 6

Άρθρο 14, παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 11, παράγραφοι 7 έως 10

Άρθρο 14, παράγραφοι 6 έως 9

Άρθρο 11α, παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 15, παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 11α, παράγραφοι 6 και 7

Άρθρο 15, παράγραφος 6

Άρθρο 11α, παράγραφοι 8 έως 11

Άρθρο 15, παράγραφοι 7 έως 10

-

Άρθρο 16

Άρθρο 12

Άρθρο 20

-

Άρθρο 20, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13, παράγραφος 1

Άρθρο 21

Άρθρο 13, παράγραφος 2

-

Άρθρο 14

Άρθρο 17

Άρθρο 15

Άρθρο 18, πρώτο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

-

Άρθρο 18, δεύτερο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 16

Άρθρο 19

Άρθρο 17

Άρθρο 22

Άρθρο 18

Άρθρο 23, πρώτο εδάφιο, πρώτη και τρίτη πρόταση

-

Άρθρο 23, πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση

-

Άρθρο 23, δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 24

Άρθρο 19

Άρθρο 25

Παράρτημα, παράγραφος A, πρώτη παράγραφος

Παράρτημα I, παράγραφος A, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση

-

Παράρτημα I, παράγραφος A, πρώτο εδάφιο, δεύτερη και
τρίτη πρόταση

-

Παράρτημα I, παράγραφος Α, δεύτερο εδάφιο, σημεία 1 έως 4

Παράρτημα, παράγραφος A, δεύτερο εδάφιο, σημεία 1 έως 5

-

Παράρτημα, παράγραφος B

Παράρτημα I, παράγραφος B

Παράρτημα, παράγραφος Γ

-

-

Παράρτημα II

-

Παράρτημα III
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ΟΔΗΓΙΑ 2006/113/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Δεκεμβρίου 2006
περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή
(κωδικοποίηση)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ::

(6)

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα κράτη
μέλη πρέπει να υποδείξουν τα ύδατα στα οποία εφαρμόζεται
και να καθορίσουν τις οριακές τιμές που αντιστοιχούν σε
ορισμένες παραμέτρους. Τα ύδατα που θα υποδειχθούν θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές αυτές επί έξι έτη από
την υπόδειξη.

(7)

Για να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της απαιτούμενης ποιότητας
των υδάτων για οστρακοειδή, είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί ένας ελάχιστος αριθμός δειγματοληψιών και να γίνουν
μετρήσεις των παραμέτρων που προσδιορίζονται στο
παράρτημα I. Οι λήψεις αυτές μπορούν να μειωθούν σε
αριθμό ή να καταργηθούν σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα
των μετρήσεων.

(8)

Ορισμένες φυσικές περιστάσεις διαφεύγουν από τον έλεγχο
των κρατών μελών και γι’ αυτό πρέπει να προβλεφθεί η
δυνατότητα παρέκκλισης, σε ορισμένες περιπτώσεις, από την
παρούσα οδηγία.

(9)

Η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος μπορεί να
καταστήσει αναγκαία τη γρήγορη προσαρμογή ορισμένων
διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των αναγκαίων για το σκοπό αυτό
μέτρων, πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία που να
καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και
της Επιτροπής. Αυτή η συνεργασία πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνολογική
και επιστημονική πρόοδο, η οποία ιδρύθηκε με το άρθρο 13,
παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/44/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου
2006, περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων τα οποία έχουν
ανάγκη να προστατευθούν ή να βελτιωθούν για να είναι
κατάλληλα για τη ζωή των ιχθύων (5).

(10)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών
μελών όσον αφορά τις κατά το Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β,
προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 175, παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (1),
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Η οδηγία 79/923/EOK του Συμβουλίου, της 30ής
Οκτωβρίου 1979, περί της απαιτούμενης ποιότητας των
υδάτων για οστρακοειδή (2), έχει τροποποιηθεί (3) ουσιαστικά.
Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίησή της.

(2)

Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος καθιστούν
αναγκαία συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των υδάτων
από τη ρύπανση, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων για
οστρακοειδή.

(3)

Είναι αναγκαίο να διασωθούν ορισμένοι πληθυσμοί οστράκων
από τις διάφορες καταστρεπτικές συνέπειες που οφείλονται
στην απόρριψη ρυπαντικών ουσιών στα θαλάσσια ύδατα.

(4)

Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002,
για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης
για το περιβάλλον (4) προβλέπει την από κοινού καθιέρωση
στόχων ποιότητας οι οποίοι αποβλέπουν στις διαφορετικές
απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα περιβάλλον και
ιδιαίτερα τον ορισμό καταλλήλων παραμέτρων για το ύδωρ,
συμπεριλαμβανομένων των υδάτων για οστρακοειδή.

(5)

Η δυσαρμονία μεταξύ των διατάξεων που εφαρμόζονται στα
διάφορα κράτη μέλη σχετικά με την απαιτούμενη ποιότητα
των υδάτων για οστρακοειδή μπορεί να δημιουργήσει άνισους
όρους ανταγωνισμού και να έχει, ως εκ τούτου, άμεση
επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(1) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2006 (δεν
έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2006.
(2) ΕΕ L 281, 10.11.1979, σ. 47. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 48).
(3) Βλ. Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α.
(4) ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή
και εφαρμόζεται στα παράκτια και στα υφάλμυρα ύδατα που
υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη ότι έχουν ανάγκη να
προστατευθούν ή να βελτιωθούν για να καταστήσουν δυνατή τη ζωή
και την ανάπτυξη των οστρακοειδών (μαλάκια δίθυρα και
γαστερόποδα) και για να συνεισφέρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην
καλή ποιότητα των προϊόντων οστρακοειδών τα οποία
καταναλώνονται άμεσα από τον άνθρωπο.
(5) EE L 264, 25.9.2006, σ. 20.
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Άρθρο 2
Οι παράμετροι που εφαρμόζονται στα ύδατα που έχουν υποδειχθεί
από τα κράτη μέλη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί, τις τιμές για τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα Ι, εφόσον οι τιμές εμφανίζονται στη στήλη G ή στη στήλη
I. Συμμορφώνονται προς τις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στις
δύο αυτές στήλες.
2.
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καθορίσουν τιμές λιγότερο
αυστηρές από αυτές που περιλαμβάνονται στη στήλη I του
παραρτήματος Ι και προσπαθούν να τηρήσουν τις τιμές που
περιλαμβάνονται στη στήλη G, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του
άρθρου 8.
3.
Όσον αφορά τις απορρίψεις ουσιών που σχετίζονται με τις
παραμέτρους «ουσίες οργανοαλογόνες» και «μέταλλα», οι προδιαγραφές εκπομπής που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη σε εφαρμογή
της οδηγίας 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1), της 15ης Φεβρουαρίου 2006, για τη ρύπανση που
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο
υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας εφαρμόζονται συγχρόνως με
τους στόχους ποιότητας καθώς και με τις άλλες υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παρούσα οδηγία, ιδίως αυτές που έχουν σχέση
με τη δειγματοληψία.
Άρθρο 4
1.
Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν τα ύδατα για οστρακοειδή και
μπορούν εν συνεχεία να πραγματοποιούν συμπληρωματικές
υποδείξεις.
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν στην αναθεώρηση
της υποδείξεως ορισμένων υδάτων, κυρίως λόγω της υπάρξεως
παραγόντων που δεν είχαν προβλεφθεί την ημερομηνία της
υποδείξεως λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του άρθρου 8.
Άρθρο 5
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα με σκοπό να περιορίσουν
τη ρύπανση και να εξασφαλίσουν ότι τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί
είναι σύμφωνα, σε διάστημα έξι ετών από την υπόδειξη που
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4, με τις τιμές που
καθορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 καθώς και με τις
σημειώσεις που περιλαμβάνονται στις στήλες G και I του
παραρτήματος Ι.
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β)

95 % των δειγμάτων για τις παραμέτρους «αλατότητα» και
«διαλυμένο οξυγόνο»∙

γ)

75 % των δειγμάτων για τις υπόλοιπες παραμέτρους που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, η συχνότητα των
δειγματοληψιών για όλες τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα Ι εκτός από τις παραμέτρους «ουσίες οργανοαλογόνες»
και «μέταλλα», είναι κατώτερη από αυτήν που ορίζεται στο παράρτημα
Ι, οι τιμές και οι σημειώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν τηρηθεί για όλα τα δείγματα.
2. Η μη τήρηση των τιμών που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 3 ή τις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στις
στήλες G και I του παραρτήματος Ι δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των ποσοστών που προβλέπονται από την παράγραφο 1 όταν
είναι συνέπεια καταστροφής.
Άρθρο 7
1.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν τις
δειγματοληψίες, η ελαχίστη συχνότητα των οποίων καθορίζεται στο
παράρτημα Ι.
2. Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι η ποιότητα των υδάτων
που έχουν υποδειχθεί είναι αισθητά ανώτερη από αυτήν που θα
προέκυπτε από την εφαρμογή των τιμών που καθορίζονται σύμφωνα
με το άρθρο 3 και των σημειώσεων που περιλαμβάνονται στις στήλες
G και I του παραρτήματος Ι, η συχνότητα των δειγματοληψιών μπορεί να μειωθεί. Εάν δεν υπάρχει ρύπανση και κίνδυνος χειροτέρευσης
της ποιότητας των υδάτων, η αντίστοιχη αρμόδια αρχή μπορεί να
αποφασίσει ότι η δειγματοληψία δεν είναι αναγκαία.
3. Αν αποκαλυφθεί, μετά από δειγματοληψία, ότι τιμή που έχει
καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 ή σημείωση που περιλαμβάνεται
στις στήλες G ή I του παραρτήματος Ι δεν τηρείται, η αρμόδια αρχή
προσδιορίζει εάν η κατάσταση αυτή είναι τυχαίο γεγονός, συνέπεια
ενός φυσικού φαινομένου, ή οφείλεται σε ρύπανση, και υιοθετεί τα
κατάλληλα μέτρα.
4. Ο ακριβής τόπος λήψεως των δειγμάτων, η απόστασή του από
το πλησιέστερο σημείο απορρίψεως ρύπων, καθώς και το βάθος από
το οποίο πρέπει να ληφθούν τα δείγματα ορίζονται από την αρμόδια
αρχή κάθε κράτους μέλους σε συνάρτηση κυρίως με τις τοπικές
συνθήκες του περιβάλλοντος.

Άρθρο 6
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 5, τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί θεωρούνται ότι είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία εάν τα
δείγματα των υδάτων αυτών, που λαμβάνονται με την ελάχιστη
συχνότητα που προβλέπεται στο παράρτημα Ι, στον ίδιο τόπο
δειγματοληψίας και κατά τη διάρκεια περιόδου δώδεκα μηνών,
δείχνουν ότι τηρούν τις τιμές που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 3 καθώς και με τις σημειώσεις που
περιλαμβάνονται στις στήλες G και I του παραρτήματος Ι, όσον
αφορά:
α)

100 % των δειγμάτων για τις
οργανοαλογόνες» και «μέταλλα»∙

(1) ΕΕ L 64, 4.3.2006, σ. 52.

παραμέτρους

«ουσίες

5.
Οι πρότυπες μέθοδοι αναλύσεως που πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της τιμής των αντιστοίχων
παραμέτρων καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Τα εργαστήρια που
χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα
αποτελέσματα που λαμβάνουν είναι ισοδύναμα ή συγκρίσιμα με αυτά
που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.
Άρθρο 8
Η εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται σε εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει σαν
αποτέλεσμα να αυξήσει, άμεσα ή έμμεσα, τη ρύπανση των παράκτιων
ή υφάλμυρων υδάτων.
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Άρθρο 9

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη μπορούν οποτεδήποτε να καθορίσουν για τα ύδατα
που έχουν υποδειχθεί πιο αυστηρές τιμές από αυτές που
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Μπορούν επίσης να
εκδώσουν διατάξεις σχετικά με παραμέτρους διαφορετικές από αυτές
που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

Κάθε τρία χρόνια και για πρώτη φορά για την περίοδο από 1993
μέχρι και 1995, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή
πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τομεακή
έκθεση η οποία καλύπτει και τις άλλες σχετικές κοινοτικές οδηγίες.
Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει ερωτηματολογίου ή
σχεδιαγράμματος το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας
91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για
την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν
την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον. Το
ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αυτό αποστέλλεται στα κράτη
μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η
έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα μηνών από
τη λήξη της τριετίας την οποία καλύπτει.

Άρθρο 10
Όταν κράτος μέλος σκοπεύει να υποδείξει ύδατα για οστρακοειδή
σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορα άλλου κράτους μέλους, τα κράτη
αυτά διαβουλεύονται για να ορίσουν το μέρος αυτών των υδάτων
στο οποίο θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η παρούσα οδηγία καθώς και
τις συνέπειες που θα προκαλέσουν οι κοινοί στόχοι ποιότητας οι
οποίοι θα προσδιορισθούν, μετά από συμφωνία, από το κάθε
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στις
διαβουλεύσεις αυτές.

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών
μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει κοινοτική έκθεση για την εφαρμογή
της παρούσης οδηγίας.

Άρθρο 11
Άρθρο 15
Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την παρούσα οδηγία
σε περίπτωση εξαιρετικών μετεωρολογικών ή γεωγραφικών συνθηκών.
Άρθρο 12
Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή στην τεχνολογική
και επιστημονική πρόοδο των τιμών G των παραμέτρων και των
μεθόδων αναλύσεως που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι
αποφασίζονται από την επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 13,
παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/44/ΕΚ και σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας.
Άρθρο 13
1.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα κράτη
μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αφορούν:

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 16
Η οδηγία 79/923/ΕΟΚ, καταργείται, με την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις κατά το Παράρτημα
ΙΙ, Μέρος Β, προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο των
οδηγιών.
Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Άρθρο 17

α)
β)
γ)

τα ύδατα που υποδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 4,
παράγραφος 1, σε συνθετική μορφή∙
την αναθεώρηση της υποδείξεως ορισμένων υδάτων σύμφωνα με
το άρθρο 4, παράγραφος 2∙
τις διατάξεις που εκδίδονται με σκοπό τον καθορισμό νέων
παραμέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9.

2.
Όταν κράτος μέλος επικαλείται το άρθρο 11, πληροφορεί
αμέσως σχετικά την Επιτροπή, προσδιορίζοντας τα αίτια και τις
προθεσμίες.
3.
Γενικότερα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μετά
από αιτιολογημένη αίτησή της, τις αναγκαίες πληροφορίες για την
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 18
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 12ης Δεκεμβρίου 2006.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN

(1) ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 48. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

Παράμετρος

1

G

pH

I

7—9

Πρότυπη μέθοδος αναλύσεως

—

μονάδα pH

2

3

4

5

Θερμοκρασία °C

Τριμηνιαία

Η μέτρηση πραγματοποιείται
επί
τόπου
συγχρόνως με τη δειγματοληψία
Η διαφορά θερμοκρασίας
που προέρχεται από μια
απόρριψη δεν πρέπει στα
ύδατα για οστρακοειδή που
επηρεάζονται από αυτή την
απόρριψη, να ξεπερνά
περισσότερο από 2 °C τη
θερμοκρασία που μετρείται
στα ύδατα που δεν
επηρεάζονται

Χρωματισμός (μετά από
διήθηση) mg Pt/l

Αιωρούμενα στερεά mg/l

Αλατότητα ‰

Ηλεκτρομετρία

Ελάχιστη συχνότητα
δειγματοληψίας και
μετρήσεως

12 — 38 ‰

—

Θερμομετρία

Τριμηνιαία

Η μέτρηση πραγματοποιείται
επί
τόπου
συγχρόνως
με
τη
δειγματοληψία

Το χρώμα του ύδατος μετά
από διήθηση, το οποίο
προέρχεται από απόρριψη,
δεν πρέπει για τα ύδατα για
οστρακοειδή που επηρεάζονται από αυτή την απόρριψη,
να διαφέρει περισσότερο από
10 mg Pt/l από το χρώμα
που μετρείται στα ύδατα που
δεν επηρεάζονται

—

Διήθηση με διηθητική
μεμβράνη με διάμετρο
πόρου 0,45 μm

Τριμηνιαία

Η αύξηση της περιεκτικότητας σε αιωρούμενα στερεά που προκαλείται από
απόρριψη δεν πρέπει για τα
ύδατα για οστρακοειδή που
επηρεάζονται από αυτή την
απόρριψη, να ξεπεράσει
περισσότερο από 30 % την
περιεκτικότητα που μετρείται, στα ύδατα που δεν
επηρεάζονται

—

Διήθηση με διηθητική
μεμβράνη με διάμετρο
πόρου 0,45 μm, ξήρανση
στους 105 °C, και ζύγιση

—

Φυγοκέντρηση (ελάχιστος
χρόνος 5 λεπτά, μέση
επιτάχυνση 2 800 έως
3 200 g), ξήρανση στους
105 °C και ζύγιση.

≤ 40 ‰

Αγωγιμομετρία

Μηνιαία

≥ 70 % (μέση τιμή)

Μέθοδος Winkler

Αν ξεχωριστή μέτρηση
δείχνει τιμή κατώτερη από
70 %
οι
μετρήσεις
επαναλαμβάνονται

Ηλεκτροχημική μέθοδος

Μηνιαία, με ένα τουλάχιστον αντιπροσωπευτικό δείγμα χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο που
παρουσιάζεται την ημέρα
της δειγματοληψίας. Ωστόσο, αν υπάρχει υποψία
σημαντικών
ημερήσιων
μεταβολών, θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο
δειγματοληψίες την ημέρα.

Φωτομετρική μέθοδος, στα
πρότυπα της κλίμακας
λευκοχρύσου-κοβαλτίου

Τριμηνιαία

Η μεταβολή της αλατότητας που προκαλείται από
απόρριψη δεν πρέπει, για τα
ύδατα για οστρακοειδή, που
επηρεάζονται από αυτή την
απόρριψη, να ξεπεράσει
περισσότερο από 10 % την
αλατότητα που μετρείται
στα ύδατα που δεν
επηρεάζονται
6

Διαλυμένο οξυγόνο
(% κορεσμού)

≥ 80 %

Μια ξεχωριστή μέτρηση δεν
μπορεί να δείξει τιμή
κατώτερη από 60 % παρά
μόνο αν δεν υπάρχουν βλαβερές συνέπειες για την
ανάπτυξη των πληθυσμών
των οστρακοειδών
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G

Υδρογονάνθρακες
πετρελαϊκής προελεύσεως

I

Οι υδρογονάνθρακες δεν
πρέπει να υπάρχουν στο
ύδωρ για οστρακοειδή σε
ποσότητα τέτοια ώστε:
—

να παράγουν στην
επιφάνεια του ύδατος
ένα ορατό υμένιο
ή/και μια απόθεση
πάνω στα όστρακα

—

να προκαλούν νοσηρά
αποτελέσματα
στα
όστρακα

Πρότυπη μέθοδος αναλύσεως

27.12.2006
Ελάχιστη συχνότητα
δειγματοληψίας και
μετρήσεως

Οπτικός έλεγχος

Τριμηνιαία

8

Ουσίες οργανοαλογόνες

Ο
περιορισμός
της
συγκεντρώσεως κάθε ουσίας
στη σάρκα του οστράκου
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε
να συνεισφέρει σύμφωνα με
το άρθρο 1 σε μια καλή
ποιότητα των οστρακοειδών
προϊόντων

Η συγκέντρωση κάθε
ουσίας στο ύδωρ για οστρακοειδή ή στη σάρκα του
οστράκου δεν πρέπει να
ξεπερνά μια στάθμη που
προκαλεί
νοσηρά
αποτελέσματα στα όστρακα
και στις προνύμφες τους

Χρωματογραφία σε αέρια φάση
μετά
από
εξαγωγή
με
κατάλληλα διαλυτικά και καθαρισμό

Εξαμηνιαία

9

Μέταλλα

Ο
περιορισμός
της
συγκεντρώσεως κάθε ουσίας
στη σάρκα του οστράκου
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε
να συνεισφέρει σύμφωνα με
το άρθρο 1, σε μια καλή
ποιότητα των οστρακοειδών
προϊόντων

Η συγκέντρωση κάθε
ουσίας στο ύδωρ για οστρακοειδή ή στη σάρκα του
οστράκου δεν πρέπει να
ξεπερνά μια στάθμη που
προκαλεί
νοσηρά
αποτελέσματα στα όστρακα
και στις προνύμφες τους.

Φασματομετρία
ατομικής
απορροφήσεως, που ακολουθεί
ενδεχομένως συγκέντρωση ή/και
εξαγωγή

Εξαμηνιαία

Μέθοδος αραιώσεως με ζύμωση
σε υγρά υποστρώματα μέσα σε
τρεις τουλάχιστον σωλήνες σε
τρεις αραιώσεις. Μεταφορά των
θετικών σωλήνων σε μέσο
επιβεβαιώσεως. Απαρίθμηση κατά
ΝΡΡ (πιθανότερος αριθμός).
Θερμοκρασία
επωάσεως
44 ± 0,5 °C

Τριμηνιαία

Άργυρο
Ag
Αρσενικό
As
Κάδμιο
Cd
Χρώμιο
Cr
Χαλκός
Cu
Υδράργυρος Hg
Νικέλιο
Ni
Μόλυβδος Pb
Ψευδάργυρος Zn
mg/l
10

Κοπρανώδη
Κολοβακτηριοειδή/100 ml

11

Ουσίες που επηρεάζουν τη
γεύση του οστράκου

12

Σαλιτολίνη
(η
οποία
παράγεται από δινομαστιγωτά)

Συντομογραφίες:
G = οδηγός
I = υποχρεωτική

Τα συνεργικά αποτελέσματα
των μετάλλων αυτών πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη
≤ 300 στη σάρκα του
οστράκου και στο εσωτερικό υγρό

Συγκέντρωση κατώτερη από
αυτή που μπορεί να
υποβαθμίσει τη γεύση του
οστρακοειδούς

Γευστικός
έλεγχος
των
οστρακοειδών όταν υπάρχει
υπόνοια για παρουσία τέτοιας
ουσίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούμενη οδηγία με την τροποποίησή της
Οδηγία 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 281 της 10.11.1979, σ. 47)
Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48)

Μόνο το παράρτημα Ι, σημείο ε)

ΜΕΡΟΣ B
Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο
(περί των οποίων το άρθρο 16)
Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

79/923/ΕΟΚ

6 Νοεμβρίου 1981

91/692/ΕΟΚ

1 Ιανουαρίου 1993
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγία 79/923/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4, παράγραφο 1 και 2

Άρθρο 4, παράγραφος 1

Άρθρο 4, παράγραφος 3

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α)

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β)

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ)

Άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6, παράγραφος 2

Άρθρο 6, παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 13, παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο β)

Άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13, παράγραφος 2

Άρθρο 13, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 13, παράγραφος 3

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15, παράγραφος 1

—

Άρθρο 15, παράγραφος 2

Άρθρο 15

—

Άρθρο 16

—

Άρθρο 17

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Παράρτημα

Παράρτημα Ι

—

Παράρτημα ΙΙ

—

Παράρτημα ΙΙΙ
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ΟΔΗΓΙΑ 2006/114/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Δεκεμβρίου 2006
για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση
(κωδικοποίηση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

H ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς σημαίνει συνεπάγεται
ευρύ φάσμα δυνατοτήτων επιλογής. Eπειδή οι καταναλωτές
και οι εμπορευόμενοι μπορούν και πρέπει να επωφελούνται
κατά το μέγιστο δυνατόν από την εσωτερική αγορά και επειδή
η διαφήμιση συνιστά σημαντικότατο μέσο για την εμπορική
διάθεση σε ολόκληρη την Κοινότητα κάθε αγαθού και
υπηρεσίας, οι βασικές διατάξεις που διέπουν τη μορφή και το
περιεχόμενο της συγκριτικής διαφήμισης θα πρέπει να είναι
ενιαίες και οι όροι της χρήσης της συγκριτικής διαφήμισης
στα κράτη μέλη θα πρέπει να εναρμονισθούν. Yπό τους όρους
αυτούς, τούτο αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αντικειμενική προβολή των πλεονεκτημάτων των διαφόρων
συγκρίσιμων προϊόντων. Eξάλλου, η συγκριτική διαφήμιση
μπορεί να τονώσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών
αγαθών και υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών.

(7)

Θα έπρεπε να οριστούν τα ελάχιστα και αντικειμενικά κριτήρια
για τον προσδιορισμό της παραπλανητικής διαφήμισης.

(8)

H συγκριτική διαφήμιση, εφόσον συγκρίνει ουσιώδη, συναφή,
επαληθεύσιμα και αντιπροσωπευτικά στοιχεία και δεν είναι
παραπλανητική, μπορεί να αποτελέσει θεμιτό μέσο
ενημέρωσης των καταναλωτών προς το συμφέρον τους. Η
έννοια της συγκριτικής διαφήμισης καλό είναι να είναι ευρεία,
ώστε να καλύπτει όλους τους τρόπους συγκριτικής
διαφήμισης.

(9)

Θα πρέπει να τεθούν όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η
συγκριτική διαφήμιση, όσον αφορά τη σύγκριση, με στόχο
τον προσδιορισμό των πρακτικών συγκριτικής διαφήμισης που
μπορούν να προκαλέσουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό ή
να είναι επιζήμιες για τους ανταγωνιστές και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιλογές των καταναλωτών. Οι εν λόγω
όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η διαφήμιση θα πρέπει να
περιλαμβάνουν κριτήρια αντικειμενικής σύγκρισης των
στοιχείων των αγαθών και υπηρεσιών.

(10)

Οι διεθνείς συμβάσεις για την πνευματική ιδιοκτησία καθώς
και οι εθνικές διατάξεις περί συμβατικής και εξωσυμβατικής
ευθύνης πρέπει να εφαρμόζονται όταν κατά τη συγκριτική
διαφήμιση γίνεται αναφορά ή αναπαραγωγή των
αποτελεσμάτων των συγκριτικών δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί από τρίτους.

(11)

Οι όροι της συγκριτικής διαφήμισης θα πρέπει να είναι σωρευτικοί και να πληρούνται στο σύνολό τους. Σύμφωνα με τη
συνθήκη, η επιλογή της μορφής και των μεθόδων για την
εφαρμογή των όρων αυτών πρέπει να επαφίεται στα κράτη
μέλη, εφόσον η εν λόγω μορφή και οι μέθοδοι δεν
καθορίζονται ήδη από την παρούσα οδηγία.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Η οδηγία 84/450/EOK του Συμβουλίου, της
10ης Σεπτεμβρίου 1984, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί (4)
ουσιαστικά. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους
σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίησή της.

(2)

Oι ισχύουσες στα κράτη μέλη νομοθεσίες για την παραπλανητική διαφήμιση διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. H διαφήμιση
εκτείνεται και πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών και έχει,
συνεπώς, άμεσες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3)

H παραπλανητική και η μη επιτρεπόμενη συγκριτική
διαφήμιση μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μέσα στην εσωτερική αγορά.

(4)

H διαφήμιση, είτε καταλήγει στη σύναψη σύμβασης είτε όχι,
επιδρά στην οικονομική κατάσταση των καταναλωτών και των
εμπορευομένων.

(5)

Οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαφήμιση που είναι παραπλανητική για τις
επιχειρήσεις εμποδίζουν την πραγματοποίηση διαφημιστικής
εκστρατείας πέρα από τα εθνικά σύνορα και θίγουν, επομένως,
την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

(1) Γνώμη της 26ης Οκτωβρίου 2006 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη
Εφημερίδα).
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2006 (δεν
δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2006.
(3) ΕΕ L 250, 19.9.1984, σ. 17. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με
την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22).
(4) Βλ. Παράρτημα Ι, Μέρος Α.
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Στα πλαίσια των όρων αυτών, θα πρέπει να λαμβάνονται ιδίως
υπόψη οι διατάξεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006,
για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 13, και άλλες κοινοτικές
διατάξεις που έχουν εγκριθεί στο γεωργικό τομέα.

Το άρθρο 5 της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (2) παρέχει
στο δικαιούχο καταχωρισμένου σήματος αποκλειστικό
δικαίωμα το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα να απαγορεύει
σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί κατά τις συναλλαγές σημείο
πανομοιότυπο ή παρόμοιο προς το κατατεθέν σήμα για
πανομοιότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες ή, ενδεχομένως, ακόμη
και για άλλα προϊόντα.

Ωστόσο, μπορεί να είναι απαραίτητο, για την αποτελεσματική
λειτουργία της συγκριτικής διαφήμισης, να προσδιορίζονται
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ανταγωνισμού με μνεία του
σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας των οποίων ο ανταγωνιστής είναι δικαιούχος.
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(19)

Το βάρος αποδείξεως καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο. Θα
ήταν, ωστόσο, σκόπιμο να έχουν τα δικαστήρια και οι διοικητικές αρχές τη δυνατότητα να ζητούν από τους
εμπορευόμενους να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ως
προς την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών τους.

(20)

Η ρύθμιση της συγκριτικής διαφήμισης, είναι αναγκαία για
την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και συνεπώς
απαιτείται δράση σε κοινοτικό επίπεδο. Η έκδοση οδηγίας
είναι το κατάλληλο μέσο, διότι ορίζει ενιαίες γενικές αρχές
και ταυτόχρονα επαφίεται στα κράτη μέλη η εκλογή του
τύπου και του κατάλληλου τρόπου επίτευξης των στόχων.
Είναι σύμφωνη και με την αρχή της επικουρικότητας.

(21)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών
μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό
δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών, κατά το Παράρτημα I,
Μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
(15)

Κατά την εν λόγω χρήση του σήματος ή της εμπορικής
επωνυμίας ή άλλων διακριτικών σημείων άλλου εφόσον
πληρούνται οι όροι που θέτει η παρούσα οδηγία, δεν
παραβιάζεται αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα, δεδομένου ότι
η χρήση αυτή αποβλέπει μόνο στη διάκριση μεταξύ των δύο
ανταγωνιστών και, κατά συνέπεια, στην αντικειμενική ανάδειξη
των διαφορών.

Η παρούσα οδηγία σκοπό έχει την προστασία των εμπορευομένων
από την παραπλανητική διαφήμιση και τις αθέμιτες συνέπειές της και
τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται η συγκριτική
διαφήμιση.

Άρθρο 2
(16)

(17)

(18)

Τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, έννομο συμφέρον θα πρέπει να έχουν την
ευχέρεια να προσφεύγουν κατά της παραπλανητικής και της
μη επιτρεπόμενης συγκριτικής διαφήμισης είτε ενώπιον
δικαστηρίου είτε ενώπιον διοικητικού οργάνου, αρμόδιων να
αποφασίζουν σχετικά με τις προσφυγές αυτές ή να κινούν τις
κατάλληλες νόμιμες διαδικασίες.

Τα δικαστήρια ή τα διοικητικά όργανα θα πρέπει να έχουν τις
απαραίτητες εξουσίες, ώστε να μπορούν να διατάζουν ή να
επιτυγχάνουν την παύση της παραπλανητικής και της μη
επιτρεπόμενης συγκριτικής διαφήμισης. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, μπορεί να είναι ενδεδειγμένο να απαγορευτεί μια
παραπλανητική και τη μη επιτρεπόμενη συγκριτική διαφήμιση
πριν ακόμα περιέλθει σε γνώση του κοινού. Αυτό, ωστόσο,
δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι τα κράτη μέλη
υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες που θα προβλέπουν
συστηματικό προληπτικό έλεγχο της διαφήμισης.

Mε τους εκούσιους ελέγχους που ασκούνται από αυτόνομους
οργανισμούς για την εξάλειψη της παραπλανητικής και της
μη επιτρεπόμενης συγκριτικής διαφήμισης μπορεί να αποφευχθεί η προσφυγή σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες και
ότι, επομένως, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να ενθαρρυνθούν.

(1) ΕΕ L 93, 31.3.2006 σ. 12.
(2) ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
92/10/EΟΚ (ΕΕ L 6, 11.1.1992, σ. 35).

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως
α)

«διαφήμιση»: κάθε ανακοίνωση που γίνεται στο πλαίσιο εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής
δραστηριότητας, με στόχο την προώθηση της προμήθειας
αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων∙

β)

«παραπλανητική διαφήμιση»: κάθε διαφήμιση που με
οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασής
της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει τα πρόσωπα στα
οποία απευθύνεται ή στων οποίων τη γνώση περιέχεται και που,
εξαιτίας του απατηλού χαρακτήρα της, είναι ικανή να επηρεάσει
την οικονομική τους συμπεριφορά ή που, για τους λόγους
αυτούς, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει έναν ανταγωνιστή∙

γ)

«συγκριτική διαφήμιση»: κάθε διαφήμιση που κατονομάζει ρητά
ή υπονοεί έναν ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
προσφέρονται από έναν ανταγωνιστή∙

δ)

«εμπορευόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί
για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την εμπορική, βιοτεχνική,
επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα
και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του εμπορευόμενου∙
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«ιδιοκτήτης κώδικα»: κάθε οντότητα, συμπεριλαμβανομένων ενός
εμπορευομένου ή ομάδας εμπορευομένων, υπεύθυνη για τη
διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συμπεριφοράς ή/και
για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα
όσων αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από αυτόν.

στ) δεν επωφελείται αθέμιτα από τη φήμη σήματος, εμπορικής
επωνυμίας ή άλλων διακριτικών σημείων ανταγωνιστή ή από τα
δηλωτικά καταγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων∙
ζ)

δεν παρουσιάζει αγαθό ή υπηρεσία ως απομίμηση ή αντίγραφο
αγαθού ή υπηρεσίας που φέρουν σήμα κατατεθέν ή εμπορική
επωνυμία∙

η)

δεν δημιουργεί σύγχυση μεταξύ εμπορευομένων, μεταξύ διαφημιστή και ανταγωνιστή ή μεταξύ των εμπορικών σημάτων, των
εμπορικών επωνυμιών, άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, αγαθών
ή υπηρεσιών του διαφημιστή και του ανταγωνιστή.

Άρθρο 3
Προκειμένου να εκτιμηθεί αν μια διαφήμιση είναι παραπλανητική,
λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της, και ιδίως οι ενδείξεις της
σχετικά με:
α)

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αγαθών ή υπηρεσιών, όπως
διαθεσιμότητα, φύση, εκτέλεση, σύνθεση, μέθοδος και
ημερομηνία κατασκευής ή παροχής, καταλληλότητα, χρήσεις,
ποσότητα, προδιαγραφές, γεωγραφική καταγωγή ή εμπορική
προέλευση ή τα αναμενόμενα από τη χρήση τους αποτελέσματα,
ή τα αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών
ή ελέγχων των αγαθών ή των υπηρεσιών∙
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Άρθρο 5

β)

την τιμή ή τον τρόπο διαμόρφωσής της, καθώς και τους όρους
υπό τους οποίους παρέχονται τα αγαθά ή οι υπηρεσίες∙

1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν κατάλληλα και
αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση της παραπλανητικής
διαφήμισης και επιβάλλουν συμμόρφωση με τις διατάξεις για τη συγκριτική διαφήμιση προς το συμφέρον των εμπορευομένων και των
ανταγωνιστών.

γ)

την ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα
του διαφημιζόμενου, όπως, π.χ., η ταυτότητα και η περιουσία
του, οι ικανότητες και η κατοχή δικαιωμάτων βιομηχανικής,
εμπορικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή τα βραβεία και οι
διακρίσεις του.

Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις
οποίες τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, έχουν έννομο συμφέρον να απαγορευθεί η παραπλανητική διαφήμιση ή να ρυθμιστεί η συγκριτική διαφήμιση δύνανται:

Άρθρο 4

α)

Η συγκριτική διαφήμιση επιτρέπεται, όσον αφορά τη σύγκριση, όταν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

δεν είναι παραπλανητική σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο β),
το άρθρο 3 και το άρθρο 8, παράγραφος 1, της παρούσας
οδηγίας ή τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά της
11ης Μαΐου 2005 για την παραπλανητική και τη συγκριτική
διαφήμιση (1).

β)

συγκρίνει τα αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες
ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους∙

γ)

συγκρίνει κατά τρόπο αντικειμενικό ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη, συναφή, εξακριβώσιμα, και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών, στα οποία μπορεί
να συμπεριλαμβάνεται και η τιμή∙

ή
β)

ε)

Απόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν:

δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήμιση ή την υποτίμηση των
σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, άλλων διακριτικών σημείων,
αγαθών, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή της κατάστασης ενός
ανταγωνιστή∙
για προϊόντα με ονομασία προέλευσης, αφορά σε κάθε
περίπτωση προϊόντα με την ίδια ονομασία προέλευσης∙

(1) ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.

να προσφύγουν κατά της διαφήμισης αυτής ενώπιον διοικητικής
αρχής η οποία είναι αρμόδια είτε να αποφασίσει σχετικά με την
καταγγελία είτε να παραπέμψει το ζήτημα στο αρμόδιο
δικαστήριο.

2.
Απόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποια από τις
διαδικασίες της παραγράφου 1, δεύτερο εδάφιο, θα ισχύσει και αν
θα πρέπει το δικαστήριο ή οι διοικητικές αρχές να έχουν τη
δυνατότητα να απαιτούν την προηγούμενη άσκηση άλλων
υφιστάμενων μέσων για την αντιμετώπιση των καταγγελιών,
συμπεριλαμβανομένων των σημειουμένων στο άρθρο 6.

α)
δ)

να προσφύγουν στα δικαστήρια κατά της εν λόγω διαφήμισης

εάν οι προσφυγές αυτές μπορούν να στρέφονται χωριστά ή από
κοινού κατά ορισμένων εμπορευομένων του ίδιου οικονομικού
τομέα∙
και

β)

εάν οι προσφυγές αυτές μπορούν να στρέφονται κατά ιδιοκτήτη
κώδικα, όταν ο εν λόγω κώδικας προωθεί τη μη συμμόρφωση
με τις διατάξεις του νόμου.
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3. Στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη παρέχουν
στα δικαστήρια ή τα διοικητικά όργανα εξουσίες οι οποίες τους
επιτρέπουν, στην περίπτωση που κρίνουν τα μέτρα αυτά αναγκαία για
την προστασία όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων και ιδιαίτερα
του γενικού συμφέροντος:

α)

β)

6. Εφόσον οι εξουσίες κατά τις παραγράφους 3 και 4 ασκούνται
αποκλειστικά από διοικητικό όργανο, οι αποφάσεις του πρέπει
πάντοτε να είναι αιτιολογημένες. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
θεσπιστούν διαδικασίες με τις οποίες θα είναι δυνατό να προσβληθεί
δικαστικά κάθε καταχρηστική ή αδικαιολόγητη άσκηση των εξουσιών
του διοικητικού οργάνου ή κάθε καταχρηστική ή αδικαιολόγητη
παράλειψη άσκησης των εξουσιών αυτών.

να διατάζουν την παύση της παραπλανητικής διαφήμισης ή της
μη επιτρεπόμενης συγκριτικής διαφήμισης, ή να κινούν τις
κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες προς τούτο

ή

εάν η παραπλανητική διαφήμιση ή η μη επιτρεπόμενη συγκριτική διαφήμιση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, επίκειται όμως η
δημοσίευσή της, να την απαγορεύουν ή να κινούν την οικεία
δικαστική διαδικασία απαγόρευσης της δημοσίευσης αυτής.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται έστω και αν δεν αποδεικνύεται ζημία
ή πραγματική βλάβη, ούτε δόλος ή αμέλεια εκ μέρους του
διαφημιζόμενου.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο μπορούν να ληφθούν στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας
είτε με προσωρινή ισχύ, είτε με οριστική ισχύ, στη διακριτική ευχέρεια
του κράτους μέλους.
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Άρθρο 6
Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τον εκούσιο έλεγχο, ο οποίος μπορεί να ενθαρρυνθεί και από τα κράτη μέλη, της παραπλανητικής ή
της συγκριτικής διαφήμισης από αυτόνομους οργανισμούς καθώς και
την προσφυγή των κατ’ άρθρο 5, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο,
προσώπων ή οργανώσεων σε οργανισμούς αυτού τους είδους, υπό
την προϋπόθεση ότι υφίστανται διαδικασίες ενώπιον αυτών των
οργανισμών πέραν των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που
μνημονεύονται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 7
Τα κράτη μέλη παρέχουν στα δικαστήρια ή στα διοικητικά όργανα
τις κατάλληλες αρμοδιότητες που τους επιτρέπουν, κατά τη διάρκεια
αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά την έννοια του άρθρου 5:
α)

4. Προκειμένου να εξαλειφθούν οι συνεχιζόμενες συνέπειες παραπλανητικής διαφήμισης ή μη επιτρεπόμενης συγκριτικής διαφήμισης,
η παύση της οποίας έχει διαταχθεί με τελεσίδικη απόφαση, τα κράτη
μέλη μπορούν να απονέμουν στα δικαστήρια ή τα διοικητικά όργανα
εξουσίες οι οποίες τους επιτρέπουν:

να απαιτούν να προσκομίζει ο διαφημιζόμενος αποδείξεις για
την αντικειμενική ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που
περιέχονται στη διαφήμιση, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο στη
συγκεκριμένη περίπτωση για την προστασία των νόμιμων
συμφερόντων του διαφημιζόμενου και των λοιπών μερών που
συμμετέχουν στη διαδικασία και σε περίπτωση συγκριτικής
διαφήμισης να απαιτούν να προσκομίζει ο διαφημιζόμενος τις
αποδείξεις αυτές σε βραχύ χρονικό διάστημα∙
και

α)

να απαιτούν τη δημοσίευση ολόκληρης της απόφασης ή μέρους
της, με την μορφή που κρίνουν κατάλληλη∙

β)

να απαιτούν, επιπλέον, τη δημοσίευση της επανορθωτικής
δήλωσης.

β)

να θεωρούν ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς που
περιέχονται στη διαφήμιση, εφόσον οι αποδείξεις που ζητούνται
σύμφωνα με το στοιχείο α) δεν προσκομιστούν ή δεν αρκούν
για να πεισθεί το δικαστήριο ή το διοικητικό όργανο.

Άρθρο 8
5.
Οι διοικητικές αρχές, τις οποίες προβλέπει η παράγραφος, 1
δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β), πρέπει:

α)

να έχουν τέτοια σύνθεση ώστε να μη γεννώνται αμφιβολίες ως
προς την αμεροληψία τους∙

1. Η παρούσα οδηγία δεν κωλύει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή
να θεσπίζουν διατάξεις οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη προστασία
στους εμπορευομένους και τους ανταγωνιστές έναντι της παραπλανητικής διαφήμισης.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στη συγκριτική διαφήμιση όσον
αφορά τη σύγκριση.

β)

γ)

να έχουν επαρκείς εξουσίες όταν αποφαίνονται σχετικά με τις
προσφυγές ώστε να ασκούν εποπτεία και να επιβάλλουν την
τήρηση των αποφάσεών τους με αποτελεσματικό τρόπο∙

κατ’ αρχήν, να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους.

2.
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται με την
επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων περί διαφημίσεως
συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή των περιορισμών ή των
απαγορεύσεων σχετικά με τη διαφήμιση σε συγκεκριμένα μέσα
ενημέρωσης.

27.12.2006

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

3.
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν τη συγκριτική διαφήμιση δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη τα οποία,
τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης, διατηρούν ή εισάγουν
απαγορεύσεις της διαφήμισης για συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες,
επιβάλλοντας είτε απευθείας είτε με πράξη φορέα ή οργάνωσης
επιφορτισμένης δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών με τη
ρύθμιση της άσκησης μιας εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή
επαγγελματικής δραστηριότητας, να επιτρέπουν τη συγκριτική
διαφήμιση για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες. Όταν οι απαγορεύσεις
αυτές περιορίζονται σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, η παρούσα
οδηγία εφαρμόζεται στα μέσα ενημέρωσης που δεν καλύπτονται από
τις εν λόγω απαγορεύσεις.
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Άρθρο 10

Η οδηγία 84/450/EOK καταργείται, με την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες
ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών, κατά
το Παράρτημα I, Μέρος Β.
Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο Παράρτημα II.
Άρθρο 11

4.
Ουδεμία διάταξη της παρούσας οδηγίας εμποδίζει τα κράτη
μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της
συνθήκης, απαγορεύσεις ή περιορισμούς στη χρήση συγκρίσεων κατά
τη διαφήμιση επαγγελματικών υπηρεσιών, είτε αυτοί επιβάλλονται
απευθείας είτε επιβάλλονται από οργάνωση ή οργανισμό υπεύθυνο,
κατά τη νομοθεσία των κρατών μελών, για τη ρύθμιση της άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας.

Άρθρο 9
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών
διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει στις 12 Δεκεμβρίου 2007.
Άρθρο 12
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 12ης Δεκεμβρίου 2006.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της
Οδηγία 84/450/EOK του Συμβουλίου
(ΕΕ L 250 της 19.9.1984, σ. 17)
Οδηγία 97/55/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 290 της 23.10.1997, σ. 18)
Οδηγία 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

μόνο το άρθρο 14

(ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22)

ΜΕΡΟΣ B
Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής
(που αναφέρονται στο άρθρο 10)
Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

Ημερομηνία εφαρμογής

84/450/EOK

1η Οκτωβρίου 1986

—

97/55/EK

23η Απριλίου 2000

—

2005/29/EΚ

12 Ιουνίου 2007

12 Δεκεμβρίου 2007
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 84/450/EΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2, εισαγωγικό τμήμα

Άρθρο 2, εισαγωγικό τμήμα

Άρθρο 2, σημείο 1

Άρθρο 2, στοιχείο α)

Άρθρο 2, σημείο 2

Άρθρο 2, στοιχείο β)

Άρθρο 2, σημείο 2α

Άρθρο 2, στοιχείο γ)

Άρθρο 2, σημείο 3

Άρθρο 2, στοιχείο δ)

Άρθρο 2, σημείο 4

Άρθρο 2, στοιχείο ε)

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3α παράγραφος 1

Άρθρο 4

Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος

Άρθρο 5, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εισαγωγικό τμήμα

Άρθρο 5, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, εισαγωγικό τμήμα

Άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 5, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α)

Άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 5, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β)

Άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, τελική φράση

Άρθρο 5, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 5, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 5, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο τελική φράση

Άρθρο 5, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, εισαγωγικό τμήμα

Άρθρο 5, παράγραφος 4, εισαγωγικό τμήμα

Άρθρο 4, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 5, παράγραφος 4, στοιχείο α)

Άρθρο 4, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 5, παράγραφος 4, στοιχείο β)

Άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5, παράγραφος 5

Άρθρο 4, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5, παράγραφος 6

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7, παράγραφος 1

Άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7, παράγραφος 2

Άρθρο 8, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7, παράγραφος 3

Άρθρο 8, παράγραφος 2

Άρθρο 7, παράγραφος 4

Άρθρο 8, παράγραφος 3

Άρθρο 7, παράγραφος 5

Άρθρο 8, παράγραφος 4

Άρθρο 8, πρώτο εδάφιο

—

Άρθρο 8, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9

—

Άρθρο 10

—

Άρθρο 11

Άρθρο 9

Άρθρο 12

—

Παράρτημα I

—

Παράρτημα II
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ΟΔΗΓΙΑ 2006/115/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την
πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας
(κωδικοποίηση)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Για τη συνέχεια του δημιουργικού και καλλιτεχνικού έργου
των δημιουργών και των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή
εκτελεστών είναι αναγκαία η ύπαρξη επαρκούς εισοδήματος
και οι επενδύσεις που απαιτούνται, ιδίως για την παραγωγή
φωνογραφημάτων και ταινιών, είναι ιδιαίτερα υψηλές και
ριψοκίνδυνες. Η δυνατότητα πραγματοποίησης του εν λόγω
εισοδήματος και απόσβεσης των επενδυόμενων ποσών μπορεί
να διασφαλιστεί αποτελεσματικά μόνο με την ενδεδειγμένη
έννομη προστασία των εν λόγω δικαιούχων.

(6)

Οι εν λόγω δημιουργικές, καλλιτεχνικές και επιχειρηματικές
δραστηριότητες αποτελούν σε σημαντικό βαθμό
δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελματιών. Η άσκηση των εν
λόγω δραστηριοτήτων θα πρέπει να διευκολυνθεί με την
παροχή εναρμονισμένης έννομης προστασίας εντός της
Κοινότητας. Καθόσον οι δραστηριότητες αυτές συνιστούν
κυρίως υπηρεσίες, η παροχή τους θα πρέπει να διευκολυνθεί
με εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο εντός της Κοινότητας.

(7)

Πρέπει να υπάρξει προσέγγιση στις νομοθεσίες των κρατών
μελών, με τρόπο που να μην αντιβαίνει στις διεθνείς συμβάσεις
στις οποίες βασίζεται η πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα πολλών κρατών μελών.

(8)

Το νομικό πλαίσιο τής Κοινότητας για το δικαίωμα
εκμίσθωσης και δανεισμού καθώς και για ορισμένα συγγενικά
δικαιώματα μπορεί να ορίζει απλώς ότι τα κράτη μέλη
προβλέπουν δικαιώματα σχετικά με την εκμίσθωση και το
δανεισμό για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων και, επιπλέον,
προβλέπουν δικαιώματα υλικής ενσωμάτωσης, διανομής,
ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και παρουσίασης στο κοινό για
ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων στο πεδίο προστασίας των
συγγενικών δικαιωμάτων.

(9)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι έννοιες της εκμίσθωσης και
του δανεισμού για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(10)

Είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να εξαιρεθούν από την
εκμίσθωση και το δανεισμό κατά την έννοια της παρούσας
οδηγίας ορισμένες μορφές διάθεσης, όπως για παράδειγμα η
διάθεση φωνογραφημάτων ή ταινιών με σκοπό τη δημόσια
προβολή ή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, η διάθεση για έκθεση
ή η διάθεση για επί τόπου συμβουλευτική χρήση. Ο δανεισμός
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να καλύπτει
τη διάθεση μεταξύ ιδρυμάτων ανοιχτών στο κοινό.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 47, παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (1),
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου
1992, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (2),
έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί (3) ουσιαστικά. Είναι, ως εκ
τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η
κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.
Η εκμίσθωση και ο δανεισμός των έργων που προστατεύονται
από την πνευματική ιδιοκτησία και του υλικού που
προστατεύεται από τα συγγενικά δικαιώματα διαδραματίζει
όλο και σημαντικότερο ρόλο, ιδίως για τους δημιουργούς,
τους καλλιτέχνες και τους παραγωγούς φωνογραφημάτων και
ταινιών και η πειρατεία καθίσταται αυξανόμενη απειλή.
Η προσήκουσα προστασία των έργων που καλύπτονται από
την πνευματική ιδιοκτησία και του προστατευόμενου
αντικειμένου των συγγενικών δικαιωμάτων μέσω των
δικαιωμάτων εκμίσθωσης και δανεισμού, καθώς και η
προστασία του αντικειμένου των συγγενικών δικαιωμάτων
μέσω του δικαιώματος υλικής ενσωμάτωσης, του δικαιώματος
διανομής, του δικαιώματος ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και
παρουσίασης στο κοινό είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως
θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική και πολιτιστική
ανάπτυξη της Κοινότητας.
Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών
δικαιωμάτων πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές
εξελίξεις, όπως για παράδειγμα οι νέες μορφές εκμετάλλευσης.

(1) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2006 (δεν
δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) ΕΕ L 346 της 27.11.1992, σ. 61. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10).
(3) Βλ. Παράρτημα Ι, Μέρος Α.

27.12.2006
(11)
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Όταν ο δανεισμός που γίνεται από ίδρυμα ανοιχτό στο κοινό
συνεπάγεται πληρωμή της οποίας το ύψος δεν υπερβαίνει το
αναγκαίο για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του
ιδρύματος, δεν υφίσταται άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό όφελος κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
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ΕΞΕΔΩΣAN ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

(12)

Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί σύστημα με το οποίο θα
διασφαλίζεται ότι οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές λαμβάνουν εύλογη αμοιβή από την οποία
δεν χωρεί παραίτηση και έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν
τη διαχείριση αυτού του δικαιώματος σε εταιρείες συλλογικής
διαχείρισης που τους εκπροσωπούν.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της εναρμόνισης
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη
μέλη παρέχουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 6, δικαίωμα
συναίνεσης ή απαγόρευσης για την εκμίσθωση και το δανεισμό
πρωτοτύπων και αντιγράφων έργων που προστατεύονται από την
πνευματική ιδιοκτησία και άλλων αντικειμένων που μνημονεύονται
στο άρθρο 3, παράγραφος 1.

(13)

Αυτή η εύλογη αμοιβή μπορεί να καταβάλλεται με βάση μία
ή περισσότερες πληρωμές ανά πάσα στιγμή, κατά τη σύναψη
της σύμβασης ή αργότερα. Γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η σπουδαιότητα της συμβουλής των ενεχομένων
δημιουργών και καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών στο
φωνογράφημα ή στην ταινία.

(14)

Είναι επίσης αναγκαίο να προστατεύονται τουλάχιστον τα
δικαιώματα των δημιουργών όσον αφορά το δημόσιο
δανεισμό, με τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος. Πάντως, όσα
μέτρα έχουν ληφθεί κατά παρέκκλιση από το αποκλειστικό
δικαίωμα δημόσιου δανεισμού θα πρέπει να συμφωνούν ιδίως
με το άρθρο 12 της συνθήκης.

2. Τα δικαιώματα κατά την παράγραφο 1 δεν εξαντλούνται από
οποιαδήποτε πώληση, ή άλλη πράξη διανομής πρωτοτύπων και
αντιγράφων έργων που προστατεύονται από την πνευματική
ιδιοκτησία και άλλων αντικειμένων που μνημονεύονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 1.

(15)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα συγγενικά δικαιώματα δεν πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να
επεκτείνουν στα αποκλειστικά αυτά δικαιώματα που
χορηγούνται σε ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων στο πεδίο
προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων το τεκμήριο που
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία όσον αφορά τις συμβάσεις
που συνάπτονται, μεμονωμένα ή συλλογικά, μεταξύ
ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και παραγωγού, για
την παραγωγή ταινίας. Επιπλέον, δεν πρέπει να εμποδίζουν τα
κράτη μέλη να προβλέπουν μαχητό τεκμήριο σχετικά με τη
συναίνεση για την εκμετάλλευση βάσει των αποκλειστικών
δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, που
προβλέπονται στις οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
εφόσον το τεκμήριο αυτό δεν αντιβαίνει στη διεθνή σύμβαση
για την προστασία των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών,
των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών
οργανισμών, στο εξής καλούμενη «σύμβαση της Ρώμης».

Άρθρο 2

(16)

(17)

(18)

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να προβλέπουν, για τους
δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων, ευρύτερη
προστασία από αυτή που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία
όσον αφορά τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την
παρουσίαση στο κοινό.
Μετά την εναρμόνισή τους, τα δικαιώματα εκμίσθωσης και
δανεισμού, καθώς και η προστασία στον τομέα των συγγενικών
δικαιωμάτων δεν πρέπει να ασκούνται κατά τρόπο που να συνιστά συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των
κρατών μελών ή κατά τρόπο αντίθετο προς τον κανόνα της
χρονολογικής ακολουθίας της εκμετάλλευσης όσον αφορά τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως αναγνωρίστηκε με την
απόφαση Societé Cinéthèque κατά FNCF (1).
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών
μελών όσον αφορά τις κατά το Παράρτημα Ι, Μέρος Β,
προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών,

(1) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 60/84 και 61/84, Συλλογή ΔΕΚ 1985, σ.
2 605.

Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α)

ως «εκμίσθωση» νοείται η διάθεση προς χρήση, για περιορισμένο
χρονικό διάστημα και για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό όφελος

β)

ως «δανεισμός» νοείται η διάθεση προς χρήση, για περιορισμένο
χρονικό διάστημα, και όχι για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή
εμπορικό όφελος, όταν γίνεται από ιδρύματα που είναι ανοιχτά
στο κοινό

γ)

ως «ταινία» νοείται κινηματογραφικό ή οπτικοακουστικό έργο ή
κινούμενες εικόνες είτε συνοδεύονται από ήχο είτε όχι.

2. Ο κύριος σκηνοθέτης ενός κινηματογραφικού ή οπτικοακουστικού έργου θεωρείται ως δημιουργός του ή ένας από τους δημιουργούς του. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι θεωρούνται ως
συνδημιουργοί και άλλα πρόσωπα.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι και αντικείμενο του δικαιώματος εκμίσθωσης και
δανεισμού
1. Το αποκλειστικό δικαίωμα συναίνεσης ή απαγόρευσης για την
εκμίσθωση και το δανεισμό ανήκει:
α)

στο δημιουργό, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα
του έργου του∙
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β)

στον καλλιτέχνη ερμηνευτή ή εκτελεστή, όσον αφορά τις υλικές
ενσωματώσεις της εκτέλεσής του∙

γ)

στον παραγωγό φωνογραφημάτων,
φωνογραφήματά του∙,

δ)

στον παραγωγό της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης μιας ταινίας,
όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα της ταινίας του.

όσον

αφορά

τα

2.
Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει δικαιώματα εκμίσθωσης και
δανεισμού σε σχέση με έργα αρχιτεκτονικής και έργα εφαρμοσμένης
τέχνης.
3.
Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν
να μεταβιβάζονται, να εκχωρούνται ή να αποτελούν αντικείμενο
συμβατικών αδειών.
4.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, όταν συνάπτεται,
μεμονωμένα ή συλλογικά, μεταξύ καλλιτεχνών ερμηνευτών ή
εκτελεστών και παραγωγού, σύμβαση για την παραγωγή ταινίας, ο
καλλιτέχνης ερμηνευτής ή εκτελεστής τον οποίο διέπει η σύμβαση
αυτή τεκμαίρεται, εφόσον δεν υπάρχουν αντίθετες συμβατικές ρήτρες,
ότι έχει εκχωρήσει το δικαίωμα εκμίσθωσης με την επιφύλαξη του
άρθρου 5.
5.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν τεκμήριο παρόμοιο με
το τεκμήριο της παραγράφου 4 όσον αφορά τους δημιουργούς.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η υπογραφή
σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ καλλιτέχνη ή εκτελεστή και παραγωγού για την παραγωγή ταινίας έχει ως αποτέλεσμα ότι επιτρέπεται
η εκμίσθωση, εφόσον στη σύμβαση αυτή προβλέπεται εύλογη αμοιβή
κατά την έννοια του άρθρου 5. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να
ορίζουν ότι η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν και
στα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο ΙΙ.
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3. Η διαχείριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής μπορεί να ανατεθεί σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν δημιουργούς καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν το ζήτημα εάν και σε
ποιο βαθμό μπορεί να επιβληθεί η διαχείριση του δικαιώματος
εύλογης αμοιβής από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, καθώς και
το ζήτημα του από ποιον μπορεί να απαιτηθεί ή να ληφθεί η εν λόγω
αμοιβή.
Άρθρο 6
Παρέκκλιση από το αποκλειστικό δικαίωμα δημόσιου
δανεισμού
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από το αποκλειστικό
δικαίωμα του άρθρου 1, όσον αφορά το δημόσιο δανεισμό, υπό την
προϋπόθεση ότι τουλάχιστον οι δημιουργοί λαμβάνουν αμοιβή για
το δανεισμό αυτό. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίζουν
την αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους πολιτιστικής
προαγωγής.
2. Όταν τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το αποκλειστικό δικαίωμα
του άρθρου 1 για τα φωνογραφήματα, τις ταινίες για τα
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθιερώνουν οπωσδήποτε
αμοιβή για τους δημιουργούς.
3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες
ιδρυμάτων από την πληρωμή της αμοιβής κατά τις παραγράφους 1
και 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 7
Δικαίωμα υλικής ενσωμάτωσης

Άρθρο 4
Εκμίσθωση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το άρθρο 4, στοιχείο γ), της οδηγίας
91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 1991, για την
νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (1).

Άρθρο 5
Δικαίωμα εύλογης αμοιβής από το οποίο δεν χωρεί
παραίτηση
1.
Εάν ο δημιουργός ή ο καλλιτέχνης ερμηνευτής ή εκτελεστής
έχει μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το δικαίωμα εκμίσθωσης ενός
φωνογραφήματος ή του πρωτοτύπου ή αντιγράφου ταινίας σε παραγωγό φωνογραφημάτων ή ταινιών, διατηρεί το δικαίωμα εύλογης
αμοιβής για την εκμίσθωση.
2.
Οι δημιουργοί ή οι καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές δεν
μπορούν να παραιτηθούν από την εύλογη αμοιβή για την εκμίσθωση.
(1) ΕΕ L 122 της 17.5.1991, σ. 42. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 93/98/ΕΟΚ (ΕΕ L 290, 24.11.1993, σ. 9).

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους καλλιτέχνες ή εκτελεστές το
αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την υλική
ενσωμάτωση των εκτελέσεών τους.
2.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν
την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους είτε οι εκπομπές αυτές
μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της
καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης.
3. Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα κατά την
παράγραφο 2 όταν αναμεταδίδει απλώς μέσω καλωδίου εκπομπές
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.
Άρθρο 8
Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και παρουσίαση στο κοινό
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν για τους καλλιτέχνες ερμηνευτές
ή εκτελεστές το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να
απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και την
παρουσίαση στο κοινό των εκτελέσεών τους, εκτός από τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση αποτελεί ήδη μέρος ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ή γίνεται από υλική ενσωμάτωση.
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2.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ένα δικαίωμα προκειμένου να
εξασφαλίζεται ότι ο χρήστης καταβάλλει εύλογη και ενιαία αμοιβή
σε περίπτωση που ένα φωνογράφημα το οποίο εκδίδεται για εμπορικούς σκοπούς ή μια αναπαραγωγή του φωνογραφήματος αυτού
χρησιμοποιείται για ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για
οποιοδήποτε παρουσίαση στο κοινό και προκειμένου να
εξασφαλίζεται ότι η αμοιβή αυτή κατανέμεται μεταξύ των
καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών των
φωνογραφημάτων. Τα κράτη μέλη, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ
καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών και παραγωγών
φωνογραφημάτων, μπορούν να θεσπίζουν τους όρους για την κατανομή της αμοιβής αυτής μεταξύ τους.
3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν
την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση των εκπομπών τους,
καθώς και την παρουσίαση των εκπομπών τους στο κοινό, εάν η
παρουσίαση αυτή γίνεται σε μέρη όπου η είσοδος επιτρέπεται στο
κοινό έναντι καταβολής αντιτίμου.
Άρθρο 9
Δικαίωμα διανομής
1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης
στο κοινό, μέσω πωλήσεως ή με άλλους τρόπους, των αντικειμένων
που σημειώνονται στα στοιχεία α) έως δ), συμπεριλαμβανομένων και
των αντιγράφων τους, στο εξής καλούμενο «δικαίωμα διανομής»:
α)
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β)

τη χρήση σύντομων αποσπασμάτων κατά την παρουσίαση
γεγονότων της επικαιρότητας∙

γ)

την εφήμερη υλική ενσωμάτωση, από έναν ραδιοτηλεοπτικό
οργανισμό, με χρήση των δικών του εγκαταστάσεων, και για τις
δικές του εκπομπές∙

δ)

τη χρήση αποκλειστικά για σκοπούς διδασκαλίας ή επιστημονικής έρευνας.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε κράτος μέλος έχει
την ευχέρεια να προβλέπει σχετικά με την προστασία των καλλιτεχνών
ερμηνευτών ή εκτελεστών, των παραγωγών φωνογραφημάτων, των
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των παραγωγών των πρώτων
υλικών ενσωματώσεων ταινιών, περιορισμούς της ίδιας φύσεως με
αυτούς που προβλέπονται στη νομοθεσία του για την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας στην περίπτωση των λογοτεχνικών και
καλλιτεχνικών έργων.
Ωστόσο, η χορήγηση υποχρεωτικών αδειών μπορεί να προβλέπεται
μόνον στο βαθμό που οι άδειες αυτές συμβιβάζονται με τη σύμβαση
της Ρώμης.
3. Οι περιορισμοί κατά τις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται
μόνον σε ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική
εκμετάλλευση των προστατευομένων αντικειμένων και δεν θίγουν
αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου.

για τους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά τις
υλικές ενσωματώσεις των εκτελέσεών τους∙
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

β)

για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα
φωνογραφήματά τους∙

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

γ)

για τους παραγωγούς των πρώτων υλικών ενσωματώσεων ταινιών
όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους∙

Άρθρο 11

δ)

για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά τις
υλικές ενσωματώσεις των εκπομπών τους, όπως ορίζει το
άρθρο 7, παράγραφος 2.

2.
Το δικαίωμα διανομής δεν εξαντλείται εντός της Κοινότητας
όσον αφορά αντικείμενο προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 εκτός από
την περίπτωση πρώτης πώλησης στην Κοινότητα του αντικειμένου
αυτού από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.
3.
Το δικαίωμα διανομής δεν θίγει τις ειδικές διατάξεις του
κεφαλαίου Ι, και ιδίως του άρθρου 1, παράγραφος 2.
4.
Το δικαίωμα διανομής μπορεί να μεταβιβάζεται, να εκχωρείται
ή να αποτελεί αντικείμενο συμβατικών αδειών.
Άρθρο 10
Περιορισμοί των δικαιωμάτων
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν περιορισμούς των
δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο σε σχέση με:
α)

την ιδιωτική χρήση∙

Διαχρονική εφαρμογή
1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλα τα έργα που προστατεύονται
από την πνευματική ιδιοκτησία, τις εκτελέσεις, τα φωνογραφήματα,
τις εκπομπές και τις πρώτες υλικές ενσωματώσεις ταινιών που
αναφέρονται σ’αυτήν, και τα οποία εξακολουθούσαν, κατά την
1η Ιουλίου 1994, να προστατεύονται από τη νομοθεσία των κρατών
μελών σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά
δικαιώματα ή πληρούσαν τα κριτήρια για προστασία βάσει των
διατάξεών της κατά την εν λόγω ημερομηνία.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη όλων των
πράξεων εκμετάλλευσης που έχουν καταρτιστεί πριν από την
1η Ιουλίου 1994.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι θεωρείται δεδομένη
η συναίνεση των δικαιούχων για την εκμίσθωση ή το δανεισμό
αντικειμένου που μνημονεύεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1,
στοιχεία α) έως δ), το οποίο αποδεδειγμένα διατέθηκε σε τρίτους για
το σκοπό αυτό ή αποκτήθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 1994.
Ωστόσο, ιδίως όταν το αντικείμενο αυτό είναι ψηφιακή ηχογράφηση,
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι δικαιούχοι έχουν το
δικαίωμα να λαμβάνουν αντίστοιχη αμοιβή για την εκμίσθωση ή το
δανεισμό του αντικειμένου αυτού.
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4.
Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις
του άρθρου 2, παράγραφος 2, στα κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα που έχουν δημιουργηθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1994.
5.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και υπό τους όρους της
παραγράφου 7, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις συμβάσεις που έχουν
συναφθεί πριν από την 19η Νοεμβρίου 1992.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, υπό τους όρους της
παραγράφου 7, ότι, όταν οι δικαιούχοι οι οποίοι αποκτούν νέα
δικαιώματα δυνάμει των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται
κατ’εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έχουν δώσει τη συγκατάθεσή
τους για εκμετάλλευση πριν από την 1η Ιουλίου 1994, τεκμαίρεται
ότι έχουν εκχωρήσει τα νέα αποκλειστικά δικαιώματα.
7.
Όσον αφορά τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την
1η Ιουλίου 1994, το δικαίωμα εύλογης αμοιβής το οποίο
προβλέπεται στο άρθρο 5 ισχύει μόνον εφόσον οι δημιουργοί ή οι
καλλιτέχνες, ερμηνευτές ή εκτελεστές ή οι εκπρόσωποί τους έχουν
υποβάλει σχετική αίτηση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997. Ελλείψει
συμφωνίας μεταξύ των δικαιούχων σχετικά με το επίπεδο της αμοιβής,
τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο της εύλογης
αμοιβής.
Άρθρο 12
Σχέση μεταξύ πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων
Η προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων δυνάμει της παρούσας
οδηγίας δεν θίγει κατ’ ουδένα τρόπο την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας καθεαυτής.
Άρθρο 13
Ανακοίνωση
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

27.12.2006
Άρθρο 14
Κατάργηση

Η οδηγία 92/100/ΕΟΚ, καταργείται, με την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις κατά το Παράρτημα
Ι, Μέρος Β, προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

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

Άρθρο 16
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 12ης Δεκεμβρίου 2006.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της
Οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 346 της 27.11.1992, σ. 61)
Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Άρθρο 11, παράγραφος 2, μόνο

(ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 9)
Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκoύ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Άρθρο 11, παράγραφος 1, μόνο

(ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10)

ΜΕΡΟΣ B
Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο
(περί των οποίων το άρθρο 14)
Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

92/100/ΕΟΚ

1η Ιουλίου 1994

93/98/ΕΟΚ

30 Ιουνίου 1995

2001/29/ΕΚ

21 Δεκεμβρίου 2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 92/100/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1, παράγραφος 1

Άρθρο 1, παράγραφος 1

Άρθρο 1, παράγραφος 2

Άρθρο 2, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα και στοιχείο α)

Άρθρο 1, παράγραφος 3

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β)

Άρθρο 1, παράγραφος 4

Άρθρο 1, παράγραφος 2

Άρθρο 2, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

Άρθρο 3, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

Άρθρο 2, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 2, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β)

Άρθρο 2, παράγραφος 1, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1, τέταρτη περίπτωση, πρώτη πρόταση

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Άρθρο 2, παράγραφος 1, τέταρτη περίπτωση, δεύτερη
πρόταση

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

Άρθρο 2, παράγραφος 2

Άρθρο 2, παράγραφος 2

Άρθρο 2, παράγραφος 3

Άρθρο 3, παράγραφος 2

Άρθρο 2, παράγραφος 4

Άρθρο 3, παράγραφος 3

Άρθρο 2, παράγραφος 5

Άρθρο 3, παράγραφος 4

Άρθρο 2, παράγραφος 6

Άρθρο 3, παράγραφος 5

Άρθρο 2, παράγραφος 7

Άρθρο 3, παράγραφος 6

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5, παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 6, παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 5, παράγραφος 4

-

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9, παράγραφος 1, εισαγωγική και τελική φράση

Άρθρο 9, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β)

Άρθρο 9, παράγραφος 1, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

Άρθρο 9, παράγραφος 1, τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Άρθρο 9, παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 9, παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 10, παράγραφος 1

Άρθρο 10, παράγραφος 1

Άρθρο 10, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος

Άρθρο 10, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος

Άρθρο 10, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 10, παράγραφος 3

Άρθρο 10, παράγραφος 3

Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 13, παράγραφος 3, πρώτη περίοδος

Άρθρο 11, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13, παράγραφος 3, δεύτερη περίοδος

Άρθρο 11, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13, παράγραφος 4

Άρθρο 11, παράγραφος 4

Άρθρο 13, παράγραφος 5

-

Άρθρο 13, παράγραφος 6

Άρθρο 11, παράγραφος 5

Άρθρο 13, παράγραφος 7

Άρθρο 11, παράγραφος 6
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Οδηγία 92/100/ΕΟΚ

L 376/35
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Άρθρο 13, παράγραφος 8

-

Άρθρο 13, παράγραφος 9

Άρθρο 11, παράγραφος 7

Άρθρο 14

Άρθρο 12

Άρθρο 15, παράγραφος 1

-

Άρθρο 15, παράγραφος 2

Άρθρο 13

-

Άρθρο 14

-

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

-

Παράρτημα Ι

-

Παράρτημα ΙΙ
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ΟΔΗΓΙΑ 2006/123/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι
απαραίτητη η ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς υπηρεσιών.
Σήμερα τα πολλά εμπόδια που υπάρχουν στην εσωτερική
αγορά δεν επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών, και ιδίως
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους πέραν των εθνικών τους συνόρων και να
επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά. Αυτό
αποδυναμώνει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των
παρόχων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία
ελεύθερης αγοράς που επιβάλλει στα κράτη μέλη την άρση
των περιορισμών στη διασυνοριακή κυκλοφορία των
υπηρεσιών, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και
βελτιώνοντας την ενημέρωση των καταναλωτών, θα
συνεπαγόταν περισσότερες επιλογές και καλύτερες υπηρεσίες
για τους καταναλωτές σε χαμηλότερες τιμές.

(3)

Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την «Κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών» επισημαίνει μεγάλο αριθμό
εμποδίων που αποτρέπουν ή επιβραδύνουν την ανάπτυξη
υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών, και ιδίως υπηρεσιών
που παρέχονται από ΜΜΕ, οι οποίες κυριαρχούν στον τομέα
των υπηρεσιών. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια
δεκαετία μετά την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς υπάρχει ακόμη τεράστιο χάσμα μεταξύ του οράματος
για μια ολοκληρωμένη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της πραγματικότητας, όπως τη βιώνουν οι ευρωπαίοι πολίτες
και οι ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών. Τα εμπόδια επηρεάζουν
μεγάλο φάσμα υπηρεσιών σε όλα τα στάδια των
δραστηριοτήτων των παρόχων υπηρεσιών και παρουσιάζουν
κοινά σημεία, όπως κυρίως το γεγονός ότι οφείλονται συχνά
σε επαχθείς διοικητικές διατυπώσεις, στη νομική ασάφεια όσον
αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες και στην έλλειψη
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών.

(4)

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη
της οικονομικής ανάπτυξης και αντιστοιχούν στο 70 % του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των θέσεων εργασίας
στα περισσότερα κράτη μέλη, ο κατακερματισμός αυτός της
εσωτερικής αγοράς επιδρά αρνητικά στην ευρωπαϊκή
οικονομία στο σύνολό της, και ιδίως στην ανταγωνιστικότητα
των ΜΜΕ και τη μετακίνηση των εργαζόμενων, και εμποδίζει
τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία
υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί βασικό πεδίο
απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες, οι οποίες επομένως
αναμένεται να επωφεληθούν τα μέγιστα από τις νέες
δυνατότητες που προσφέρει η ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς των υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο έχουν τονίσει ότι η εξάλειψη των νομικών
εμποδίων στα οποία προσκρούει η δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς αποτελεί προτεραιότητα για την
επίτευξη του στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 για βελτίωση

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
την πρώτη και τρίτη φράση του άρθρου 47 παράγραφος 2, και το
άρθρο 55,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει ως στόχο να σφυρηλατήσει
ολοένα στενότερους δεσμούς μεταξύ των χωρών και των λαών
της Ευρώπης και να εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της
συνθήκης, η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς
εσωτερικά σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών. Η ελευθερία εγκατάστασης
εξασφαλίζεται βάσει του άρθρου 43 της συνθήκης. Το
άρθρο 49 της συνθήκης θεσπίζει το δικαίωμα παροχής
υπηρεσιών. Η εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταξύ των κρατών
μελών αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την ενίσχυση της
ενσωμάτωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης και την
προώθηση της ισορροπημένης και βιώσιμης οικονομικής και
κοινωνικής προόδου. Για να αρθούν οι φραγμοί αυτού του
είδους, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών συμβάλλει στην
εκπλήρωση της αποστολής που καθορίζεται στο άρθρο 2 της
συνθήκης, το οποίο προβλέπει προώθηση της αρμονικής,
ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης των οικονομικών
δραστηριοτήτων, υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής
προστασίας, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, βιώσιμη,
μη
πληθωριστική
ανάπτυξη,
υψηλό
βαθμό
ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών
επιδόσεων, υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της
ποιότητας του περιβάλλοντος, άνοδο του βιοτικού επιπέδου
και της ποιότητας ζωής, οικονομική και κοινωνική συνοχή και
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

(1) EE C 221 της 8.9.2005, σ. 113.
(2) ΕΕ C 43 της 18.2.2005, σ. 18.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2006 (δεν
έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του
Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006 (ΕΕ C 270 E της 7.11.2006, σ. 1)
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006.
Απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2006.
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της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και επίτευξη
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, προκειμένου να καταστεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση, έως το 2010, η πιο ανταγωνιστική και
δυναμική οικονομία που βασίζεται στη γνώση, με
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, παγκοσμίως. Η
εξάλειψη αυτών των εμποδίων, με την παράλληλη εξασφάλιση
ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου υψηλού επιπέδου,
αποτελεί επομένως βασική προϋπόθεση για την υπέρβαση των
δυσκολιών στις οποίες προσκρούει η υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας και για την οικονομική ανάκαμψη της
Ευρώπης, ιδίως από την άποψη της απασχόλησης και των
επενδύσεων. Είναι επομένως σημαντικό να δημιουργηθεί ενιαία
αγορά στον τομέα των υπηρεσιών, με σωστή ισορροπία μεταξύ
του ανοίγματος της αγοράς και της διαφύλαξης των δημόσιων
υπηρεσιών, των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων
των καταναλωτών.
(5)

(6)

(7)

Συνεπώς, θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια που
παρακωλύουν την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων
υπηρεσιών στα κράτη μέλη και την ελεύθερη κυκλοφορία των
υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και να παρασχεθεί στους
αποδέκτες και στους παρόχους υπηρεσιών η ασφάλεια δικαίου
την οποία χρειάζονται για να ασκήσουν στην πράξη τις δύο
αυτές θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται με τη
συνθήκη. Δεδομένου ότι τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά
των υπηρεσιών επηρεάζουν τόσο τους φορείς που επιθυμούν
να εγκατασταθούν σε άλλα κράτη μέλη όσο και εκείνους που
παρέχουν υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να έχουν
εγκατασταθεί στο κράτος αυτό, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται
στον πάροχο υπηρεσιών να αναπτύσσει τις δραστηριότητές
του στην εσωτερική αγορά είτε εγκαθιστάμενος σε άλλο
κράτος μέλος είτε εκμεταλλευόμενος την ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει
να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ των δύο αυτών
ελευθεριών βάσει της αναπτυξιακής τους στρατηγικής για
κάθε κράτος μέλος.
Η εξάλειψη των εμποδίων αυτών δεν μπορεί να γίνει μόνο με
την άμεση εφαρμογή των άρθρων 43 και 49 της συνθήκης,
διότι, αφενός, η αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης με κίνηση
διαδικασιών επί παραβάσει κατά των εμπλεκόμενων κρατών
μελών - ιδίως μετά τη διεύρυνση - θα ήταν εξαιρετικά
πολύπλοκη για τα εθνικά και τα κοινοτικά όργανα και,
αφετέρου, επειδή η άρση πολλών εμποδίων προϋποθέτει τον
προηγούμενο συντονισμό των διαφόρων εθνικών νομικών
συστημάτων, μεταξύ άλλων για την καθιέρωση της
συνεργασίας των διοικητικών υπηρεσιών. Όπως έχουν
διαπιστώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η
έκδοση κοινοτικής νομοθετικής πράξης καθιστά δυνατή τη
δημιουργία πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών.
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει γενικό νομικό πλαίσιο το οποίο
διέπει μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, ενώ παράλληλα λαμβάνει
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε είδους δραστηριότητας
ή επαγγέλματος και το αντίστοιχο σύστημα κανονιστικής
ρύθμισης. Το εν λόγω πλαίσιο βασίζεται σε δυναμική και επιλεκτική προσέγγιση, η οποία συνίσταται στην κατά
προτεραιότητα εξάλειψη των εμποδίων που μπορούν εύκολα
να αρθούν και, όσον αφορά τα υπόλοιπα εμπόδια, στη εφαρμογή διαδικασίας αξιολόγησης, διαβούλευσης και
εναρμόνισης για ειδικά ζητήματα, η οποία θα δώσει στα εθνικά
κανονιστικά συστήματα που διέπουν τις δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών τη δυνατότητα να εκσυγχρονιστούν κατά
τρόπο προοδευτικό και συντονισμένο, πράγμα ζωτικής
σημασίας για να δημιουργηθεί, μέχρι το 2010, πραγματική
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εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Θα πρέπει να προβλεφθεί
ισορροπημένος συνδυασμός μέτρων, που να περιλαμβάνουν
τη στοχοθετημένη εναρμόνιση, τη διοικητική συνεργασία, τη
διάταξη περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και την
παρότρυνση για κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας για
ορισμένα θέματα. Ο εν λόγω συντονισμός των εθνικών
νομοθετικών καθεστώτων θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό
βαθμό νομικής ολοκλήρωσης στην Κοινότητα και υψηλό
επίπεδο προστασίας για θέματα γενικού συμφέροντος, ιδίως
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, που έχει ζωτική
σημασία για τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών
μελών. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει επίσης υπόψη άλλους
στόχους γενικού συμφέροντος, όπως την προστασία του
περιβάλλοντος, τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,
καθώς και την ανάγκη συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο.

(8)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ελευθερία
εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών
θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο κατά τον βαθμό που οι σχετικές δραστηριότητες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό και,
επομένως, δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ελευθερώσουν
υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος ή να
ιδιωτικοποιήσουν δημόσιους φορείς παροχής των εν λόγω
υπηρεσιών ή να καταργήσουν υφιστάμενα μονοπώλια για
άλλες δραστηριότητες ή ορισμένες υπηρεσίες διανομής.

(9)

Η παρούσα οδηγία έχει εφαρμογή μόνον στις απαιτήσεις που
επηρεάζουν την πρόσβαση σε, ή την άσκηση δραστηριοτήτων
παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς, δεν έχει εφαρμογή σε
απαιτήσεις, όπως κανόνες οδικής κυκλοφορίας, κανόνες για
την κατάρτιση ή τη χρήση χωροταξικών και πολεοδομικών
ρυθμίσεων, οικοδομικά πρότυπα καθώς και διοικητικές
κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται λόγω της μη τήρησης των
κανόνων αυτών και οι οποίες δεν ρυθμίζουν ειδικά ούτε θίγουν
ειδικά τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αλλά πρέπει να
τηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών κατά την άσκηση
των οικονομικών τους δραστηριοτήτων κατά τον ίδιο τρόπο
όπως και από τα άτομα όταν ενεργούν ως ιδιώτες.

(10)

Η παρούσα οδηγία δεν αφορά απαιτήσεις που διέπουν την
πρόσβαση ορισμένων παρόχων υπηρεσιών σε δημόσιους
πόρους. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν ιδίως όσες
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους οι πάροχοι
υπηρεσιών δικαιούνται να λάβουν δημόσια χρηματοδότηση,
συμπεριλαμβανομένων ειδικών συμβατικών όρων, και ιδίως
των ποιοτικών προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται ως
προϋπόθεση για την είσπραξη δημοσίων κονδυλίων, επί
παραδείγματι για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

(11)

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα μέτρα που λαμβάνουν
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, για την
προστασία ή την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής
πολυμορφίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης,
συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησής τους. Η
παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν
τους θεμελιώδεις κανόνες και αρχές τους σχετικά με την
ελευθερία του τύπου και την ελευθερία έκφρασης. Η παρούσα
οδηγία δεν θίγει τους νόμους των κρατών μελών που
απαγορεύουν τις διακρίσεις για λόγους ιθαγένειας ή για
λόγους όπως αυτοί του άρθρου 13 της συνθήκης.
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(12)

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία νομικού
πλαισίου για την εξασφάλιση της ελευθερίας εγκατάστασης
και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών μεταξύ των
κρατών μελών και δεν εναρμονίζει ούτε θίγει το ποινικό δίκαιο.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μπορούν να
περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής διατάξεων του ποινικού δικαίου που επηρεάζουν ειδικά
την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή την
άσκησή της, παρακάμπτοντας τους κανόνες που θεσπίζει η
παρούσα οδηγία.

(13)

Είναι εξίσου σημαντικό να ανταποκριθεί πλήρως η παρούσα
οδηγία στις κοινοτικές πρωτοβουλίες που βασίζονται στο
άρθρο 137 της συνθήκης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων
του άρθρου 136 της συνθήκης, όσον αφορά την προώθηση
της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και εργασίας.

(14)

ορισμένες υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος,
όπως αυτές που μπορεί να υπάρχουν στον τομέα των
μεταφορών, αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας, ενώ για ορισμένες άλλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως για όσες μπορεί να
υπάρχουν στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών,
προβλέπεται παρέκκλιση από τη διάταξη περί ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία.
Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τη χρηματοδότηση των
υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και δεν
καλύπτει τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη,
ιδίως στον κοινωνικό τομέα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς
κανόνες περί ανταγωνισμού. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τη
συνέχεια που θα δοθεί στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για
τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

(18)

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποκλειστούν
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, δεδομένου
ότι οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν αντικείμενο ειδικής
κοινοτικής νομοθεσίας που έχει ως στόχο, όπως και η
παρούσα οδηγία, τη δημιουργία πραγματικής εσωτερικής
αγοράς υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εξαίρεση
καλύπτει όλες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως αυτές
που
αφορούν
τράπεζες,
πιστώσεις,
ασφαλίσεις,
συμπεριλαμβανομένων των αντασφαλίσεων, επαγγελματικές ή
προσωπικές συντάξεις, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια, πληρωμές, συμβουλές επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας
2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυμάτων (1).

(19)

Λαμβανομένης υπόψη της έκδοσης, το 2002, δέσμης
νομοθετικών πράξεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους συναφείς πόρους και
υπηρεσίες, που θέσπισε ρυθμιστικό πλαίσιο για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στις δραστηριότητες αυτές εντός
της εσωτερικής αγοράς, ιδίως με την κατάργηση των
περισσότερων συστημάτων χωριστής χορήγησης άδειας, είναι
αναγκαίο να αποκλειστούν τα ζητήματα που ρυθμίζονται από
τις πράξεις αυτές από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
οδηγίας.

(20)

Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
των θεμάτων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2002/19/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και
με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (2),
2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για
την αδειοδότηση) (3), 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους γενικούς και ειδικούς όρους
απασχόλησης, όπως τις μέγιστες περιόδους εργασίας και τις
ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, την ελάχιστη διάρκεια της
ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών και τα ελάχιστα όρια μισθού,
καθώς επίσης τους κανόνες για την υγεία, την ασφάλεια και
την υγιεινή στην εργασία, τους οποίους τα κράτη μέλη
εφαρμόζουν σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, ούτε επηρεάζει
τις
σχέσεις
μεταξύ
των
κοινωνικών
εταίρων,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διαπραγμάτευσης και
σύναψης συλλογικών συμβάσεων, του δικαιώματος απεργίας
και του δικαιώματος συλλογικής δράσης σύμφωνα με το
εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές που σέβονται το κοινοτικό δίκαιο, ούτε θίγει τις υπηρεσίες που παρέχονται από
γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας. Η παρούσα οδηγία
δεν θίγει τη νομοθεσία των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

(15)

Η παρούσα οδηγία σέβεται την άσκηση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στις συνοδευτικές επεξηγήσεις,
συνδυάζοντάς τα με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που ορίζονται
στα άρθρα 43 και 49 της συνθήκης. Στα ανωτέρω θεμελιώδη
δικαιώματα περιλαμβάνεται το δικαίωμα συλλογικής δράσης
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές που
σέβονται το κοινοτικό δίκαιο.

(16)

Η παρούσα οδηγία αφορά μόνο τους παρόχους υπηρεσιών οι
οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και δεν διέπει
εξωτερικά ζητήματα. Δεν αφορά τις διαπραγματεύσεις που
διεξάγονται στα πλαίσια διεθνών οργανισμών σχετικά με το
εμπόριο υπηρεσιών, ιδίως στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας
για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS).

(17)

Η παρούσα οδηγία καλύπτει μόνο τις υπηρεσίες που
παρέχονται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Οι υπηρεσίες
κοινής ωφελείας δεν εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 50
της συνθήκης και, επομένως, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος είναι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι
οικονομικού ανταλλάγματος και, επομένως, περιλαμβάνονται
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο,
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(1) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.
(3) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (1), 2002/22/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα
δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (2)
και 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (3) θα πρέπει να έχει εφαρμογή όχι
μόνο για τα ζητήματα που ρυθμίζονται ρητά στις εν λόγω
οδηγίες, αλλά και για τα ζητήματα για τα οποία οι οδηγίες
παρέχουν ρητά στα κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης
ορισμένων μέτρων σε εθνικό επίπεδο.
(21)

Οι υπηρεσίες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών
συγκοινωνιών, των αγοραίων οχημάτων (ταξί) και των
ασθενοφόρων καθώς και οι λιμενικές υπηρεσίες θα πρέπει να
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(22)

Η εξαίρεση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από το
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
καλύπτει τις ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες που
προσφέρονται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε
ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της
υγείας τους, όταν η άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων
επιφυλάσσεται αποκλειστικά σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα
επαγγέλματα στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχονται οι
υπηρεσίες.

(23)

(24)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την επιστροφή
εξόδων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που
προσφέρονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του
οποίου είναι κάτοικος ο αποδέκτης της υπηρεσίας. Το θέμα
αυτό εξετάσθηκε σε πολυάριθμες περιπτώσεις από το
Δικαστήριο, το οποίο αναγνώρισε τα δικαιώματα των ασθενών.
Είναι σημαντικό να αντιμετωπισθεί το εν λόγω ζήτημα σε άλλη
κοινοτική πράξη, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια
δικαίου και σαφήνεια της νομοθεσίας, κατά τον βαθμό που
το ζήτημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται ήδη στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που
διακινούνται εντός της Κοινότητος (4).
Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο
μετάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσής τους
εντός κινηματογραφικών αιθουσών, θα πρέπει επίσης να
αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται
στις ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη μέλη στον οπτικοακουστικό τομέα οι οποίες διέπονται από τους κοινοτικούς
κανόνες περί ανταγωνισμού.

(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
(2) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.
(3) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2006/24/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 54).
(4) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 629/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 1).
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(25)

Οι δραστηριότητες τυχηρών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων
των λαχειοφόρων αγορών και των στοιχημάτων, θα πρέπει να
αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας,
λαμβανομένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα των
δραστηριοτήτων αυτών που συνεπάγεται την εφαρμογή, από
τα κράτη μέλη, πολιτικών σχετικών με τη δημόσια τάξη και
την προστασία των καταναλωτών.

(26)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 45
της συνθήκης.

(27)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να καλύπτει τις κοινωνικές
υπηρεσίες στους τομείς της στέγασης, της παιδικής μέριμνας
και της στήριξης οικογενειών και ατόμων που έχουν ανάγκη,
που παρέχονται από το κράτος -σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο- από παρόχους υπηρεσιών για λογαριασμό του
κράτους ή από φιλανθρωπικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από
το κράτος, με στόχο τη στήριξη όσων, μόνιμα ή προσωρινά,
έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, λόγω της ανεπάρκειας του οικογενειακού τους εισοδήματος ή της πλήρους ή μερικής έλλειψης
αυτονομίας, και όσων κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Οι
υπηρεσίες αυτές έχουν ουσιώδη σημασία για την εξασφάλιση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
ακεραιότητας και αποτελούν εκδήλωση των αρχών της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και δεν θα πρέπει να θιγούν
από την παρούσα οδηγία.

(28)

Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τη χρηματοδότηση των
κοινωνικών υπηρεσιών ούτε το σύστημα των ενισχύσεων που
συνδέονται με τις εν λόγω υπηρεσίες. Δεν θίγει επίσης τα
κριτήρια ή τους όρους που θέτουν τα κράτη μέλη για να
διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες λειτουργούν
πράγματι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της
κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν θα
πρέπει να θίγει την αρχή της καθολικής υπηρεσίας στις κοινωνικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

(29)

Δεδομένου ότι η συνθήκη προβλέπει συγκεκριμένες νομικές
βάσεις για τα φορολογικά ζητήματα και τις κοινοτικές πράξεις
που έχουν ήδη εκδοθεί στον τομέα αυτόν, ο τομέας της
φορολογίας θα πρέπει να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(30)

Υπάρχει ήδη σημαντικός όγκος κοινοτικού δικαίου για τις
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Η παρούσα οδηγία
βασίζεται και, επομένως, συμπληρώνει το κοινοτικό κεκτημένο.
Έχουν εντοπιστεί συγκρούσεις μεταξύ της παρούσας οδηγίας
και άλλων κοινοτικών πράξεων, υπάρχει δε σχετική πρόβλεψη
στην παρούσα οδηγία, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση
παρεκκλίσεων. Ωστόσο, είναι ανάγκη να προβλεφθεί κανόνας
για τυχόν εναπομένουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις
οποίες υφίσταται σύγκρουση μεταξύ διατάξεως της οδηγίας
και διατάξεως άλλης κοινοτικής πράξης. Η ύπαρξη τέτοιας
σύγκρουσης θα πρέπει να κρίνεται με γνώμονα τους κανόνες
της συνθήκης που διέπουν το δικαίωμα εγκατάστασης και την
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.
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(31)

Η παρούσα οδηγία συνάδει με και δεν θίγει την οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση
των
επαγγελματικών
προσόντων (1).
Πραγματεύεται θέματα που δεν αφορούν τα επαγγελματικά
προσόντα, π.χ. την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, τις
εμπορικές επικοινωνίες, τις δραστηριότητες πολλαπλών
ειδικοτήτων και τη διοικητική απλούστευση. Όσον αφορά την
προσωρινή παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, παρέκκλιση
από τη διάταξη περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην
παρούσα οδηγία διασφαλίζει ότι δεν θίγεται ο Τίτλος ΙΙ, σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, της οδηγίας
2005/36/ΕΚ. Ως εκ τούτου, καμία διάταξη που, στο πλαίσιο
της εν λόγω οδηγίας, έχει εφαρμογή στο κράτος μέλος στο
οποίο παρέχεται η υπηρεσία δεν θίγεται από τη διάταξη περί
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(32)

Η παρούσα οδηγία συνάδει με τη νομοθεσία για την
προστασία των καταναλωτών, όπως είναι η οδηγία
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές
στην εσωτερική αγορά (οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) (2) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της
νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός
σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα προστασίας
καταναλωτών) (3).

(33)

Οι υπηρεσίες που διέπονται από την παρούσα οδηγία αφορούν
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μεταβάλλονται διαρκώς,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες προς τις
επιχειρήσεις, όπως είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
θέματα διοίκησης και διαχείρισης, οι υπηρεσίες πιστοποίησης
και οι υπηρεσίες δοκιμών∙ οι υπηρεσίες διαχείρισης
εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης
γραφείων∙ οι υπηρεσίες διαφήμισης∙ οι υπηρεσίες
προσλήψεων∙ και οι υπηρεσίες εμπορικών πρακτόρων.
Διέπονται επίσης από την παρούσα οδηγία οι υπηρεσίες που
παρέχονται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταναλωτές,
όπως είναι οι υπηρεσίες νομικών ή φορολογικών συμβούλων∙
οι υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα, όπως υπηρεσίες
μεσιτικών γραφείων∙ οι υπηρεσίες κατασκευαστικών εταιρειών,
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αρχιτεκτόνων∙ το διανεμητικό εμπόριο∙ η οργάνωση εμπορικών εκθέσεων∙ η ενοικίαση
αυτοκινήτων∙ και υπηρεσίες ταξιδιωτικών γραφείων. Διέπονται,
επίσης, από την παρούσα οδηγία οι υπηρεσίες προς τους
καταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένων των ξεναγών, οι υπηρεσίες αναψυχής, τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα αναψυχής, και, κατά
τον βαθμό που δεν αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας, οι υπηρεσίες υποστήριξης κατ’ οίκον, όπως η παροχή
βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες που προϋποθέτουν εγγύτητα
μεταξύ παρόχου και αποδέκτη, υπηρεσίες που συνεπάγονται
τη μετακίνηση του παρόχου ή του αποδέκτη, καθώς και
υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν από απόσταση,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω
Διαδικτύου.

(1) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
(2) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(3) ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/29/ΕΚ.
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(34)

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η εκτίμηση του
αν ορισμένες δραστηριότητες, και ιδίως δραστηριότητες που
χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους ή που παρέχονται
από δημόσιους φορείς, αποτελούν «υπηρεσία» πρέπει να
γίνεται κατά περίπτωση, με βάση το σύνολο των
χαρακτηριστικών τους, και ιδίως με βάση τον τρόπο με τον
οποίο παρέχονται, οργανώνονται και χρηματοδοτούνται στο
οικείο κράτος μέλος. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι το
ουσιώδες χαρακτηριστικό της αμοιβής έγκειται στο γεγονός
ότι η αμοιβή αποτελεί το αντάλλαγμα για τις αντίστοιχες
υπηρεσίες και έχει αναγνωρίσει ότι το χαρακτηριστικό της
αμοιβής δεν υπάρχει στην περίπτωση δραστηριοτήτων που
εκτελούνται, χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα, από το κράτος
ή για λογαριασμό του κράτους στο πλαίσιο της αποστολής
του στον κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και δικαστικό
τομέα, όπως η παροχή μαθημάτων στο πλαίσιο του εθνικού
εκπαιδευτικού συστήματος ή η διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης που δεν ενέχουν οικονομική
δραστηριότητα. Η πληρωμή ποσού από τους αποδέκτες, π.χ.
η καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής από σπουδαστές,
με σκοπό τη συμμετοχή στα λειτουργικά έξοδα του
συστήματος, δεν συνιστά από μόνη της αμοιβή, διότι η
υπηρεσία εξακολουθεί να χρηματοδοτείται κατά βάση από
δημόσια κεφάλαια. Επομένως, αυτές οι δραστηριότητες δεν
εμπίπτουν στον ορισμό της υπηρεσίας του άρθρου 50 της
συνθήκης και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(35)

Οι μη κερδοσκοπικές ερασιτεχνικές αθλητικές δραστηριότητες
έχουν μεγάλη σημασία από κοινωνική άποψη. Συχνά
επιδιώκουν εξ ολοκλήρου κοινωνικούς ή ψυχαγωγικούς
στόχους. Επομένως, είναι δυνατόν να μην αποτελούν οικονομικές δραστηριότητες κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου
και δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας.

(36)

Η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών» θα πρέπει να καλύπτει
κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους
ή κάθε νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα παροχής
υπηρεσιών σε κράτος μέλος στο πλαίσιο είτε της ελευθερίας
εγκατάστασης είτε της ελεύθερης κυκλοφορίας των
υπηρεσιών. Επομένως, η έννοια του παρόχου υπηρεσιών δεν
θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις διασυνοριακής
παροχής των υπηρεσιών στο πλαίσιο της ελεύθερης
κυκλοφορίας των υπηρεσιών, αλλά θα πρέπει να καλύπτει
επίσης περιπτώσεις στις οποίες οι φορείς εγκαθίστανται σε ένα
κράτος μέλος προκειμένου να επεκτείνουν τις δραστηριότητες
τους στο κράτος αυτό. Από την άλλη πλευρά, η έννοια του
παρόχου δεν καλύπτει τα υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων
χωρών σε κράτος μέλος, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 48
της συνθήκης, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών ισχύουν μόνο για τις εταιρείες
που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους
μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας.
Η έννοια του αποδέκτη θα πρέπει να καλύπτει επίσης τους
υπηκόους τρίτων χωρών που επωφελούνται ήδη από
δικαιώματα που τους παρέχουν κοινοτικές πράξεις όπως ο
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της
14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους
που διακινούνται εντός της Κοινότητος, η οδηγία
2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003,
σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι
είναι επί μακρόν διαμένοντες (4), ο κανονισμός (ΕΚ)

(4) ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 44.
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αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003,
για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72
στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη
από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (1)
και η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα
στην επικράτεια των κρατών μελών (2). Επιπλέον, τα κράτη
μέλη μπορούν να επεκτείνουν την έννοια του αποδέκτη και
σε άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι παρόντες στο
έδαφός τους.

(37)

Ο προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης του παρόχου των
υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται βάσει της νομολογίας του
Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η έννοια της
εγκατάστασης συνεπάγεται την επ’ αόριστον ουσιαστική
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας μέσω σταθερής
εγκατάστασης. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να πληρούται
επίσης όταν μια εταιρία ιδρύεται για ορισμένη περίοδο ή όταν
μισθώνει το κτίριο ή την εγκατάσταση μέσω της οποίας
επιδιώκει τη δραστηριότητά της. Μπορεί επίσης να πληρούται
όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί άδειες περιορισμένης μόνο
διάρκειας για συγκεκριμένη υπηρεσία. H εγκατάσταση δεν
είναι ανάγκη να έχει τη μορφή θυγατρικής, υποκαταστήματος
ή πρακτορείου, αλλά μπορεί να αποτελείται από γραφείο που
το διαχειρίζεται το προσωπικό του παρόχου ή ένα πρόσωπο
ανεξάρτητο μεν, αλλά εξουσιοδοτημένο να ενεργεί σε μόνιμη
βάση για την επιχείρηση, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση
πρακτορείου. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, που προϋποθέτει
την ταυτόχρονη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στον
τόπο εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών, μόνη η ύπαρξη
γραμματοκιβωτίου δεν συνιστά εγκατάσταση. Αν υπάρχουν
περισσότεροι του ενός τόποι εγκατάστασης του ίδιου φορέα,
είναι σημαντικό να προσδιοριστεί από ποιο τόπο
εγκατάστασης παρέχεται η εν λόγω υπηρεσία. Όταν είναι
δύσκολο να προσδιοριστεί από ποιόν τόπο εγκατάστασης
παρέχεται η υπηρεσία, τόπος εγκατάστασης θα πρέπει να
θεωρείται ο τόπος όπου ο πάροχος των υπηρεσιών έχει το
κέντρο των δραστηριοτήτων του που σχετίζονται με την
υπηρεσία αυτή.

(38)

Η έννοια του «νομικού προσώπου» σύμφωνα με τις διατάξεις
της συνθήκης σχετικά με την εγκατάσταση επιτρέπει στους
οικονομικούς φορείς να επιλέγουν τη νομική μορφή που
θεωρούν κατάλληλη για την άσκηση της δραστηριότητάς
τους. Κατά συνέπεια, ως «νομικά πρόσωπα» κατά την έννοια
της συνθήκης νοούνται όλες οι οντότητες που ιδρύονται
σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή διέπονται από
αυτήν, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.

(39)

Η έννοια του «συστήματος χορήγησης άδειας» θα πρέπει να
καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις διοικητικές διαδικασίες βάσει των
οποίων χορηγούνται άδειες, εγκρίσεις ή παραχωρήσεις, καθώς
επίσης και την υποχρέωση του προσώπου που επιθυμεί να

(1) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
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ασκήσει τη δραστηριότητα να γίνει μέλος επαγγελματικού
οργάνου ή να εγγραφεί σε σχετικό μητρώο ή βάση δεδομένων,
να διοριστεί επίσημα σε κάποιο όργανο ή να αποκτήσει επαγγελματική κάρτα που να πιστοποιεί την ιδιότητά του ως
μέλους συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου. Η άδεια μπορεί να χορηγείται όχι μόνο με ρητή αλλά και με σιωπηρή
απόφαση που συνάγεται από τη σιωπή της αρμόδιας αρχής ή
από το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναμείνει
ειδοποίηση παραλαβής της δήλωσής του για να αρχίσει τη
δραστηριότητά του ή για να την ασκεί νομίμως.

(40)

Η έννοια των «επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος»
στους οποίους αναφέρονται ορισμένες διατάξεις της παρούσας
οδηγίας αναπτύχθηκε από το Δικαστήριο στο πλαίσιο της
νομολογίας του για τα άρθρα 43 και 49 της συνθήκης και
ενδέχεται να εξακολουθήσει να εξελίσσεται. Η εν λόγω έννοια,
όπως αναγνωρίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου,
καλύπτει τουλάχιστον τους εξής λόγους: δημόσια τάξη,
δημόσια ασφάλεια και δημόσια υγεία, κατά την έννοια των
άρθρων 46 και 55 της συνθήκης∙ διατήρηση της κοινωνικής
τάξης∙ στόχοι κοινωνικής πολιτικής∙ προστασία των αποδεκτών
των υπηρεσιών∙ προστασία των καταναλωτών∙ προστασία των
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής
προστασίας των εργαζομένων∙ συνθήκες διαβίωσης των ζώων∙
διατήρηση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης∙ πρόληψη της απάτης∙
πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού∙ προστασία του
περιβάλλοντος
και
του
αστικού
περιβάλλοντος,
συμπεριλαμβανομένης και της χωροταξίας πόλεων και
υπαίθρου∙ προστασία των πιστωτών∙ διασφάλιση της χρηστής
απονομής της δικαιοσύνης∙ οδική ασφάλεια∙ προστασία της
διανοητικής ιδιοκτησίας∙ στόχοι πολιτιστικής πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένης και της διασφάλισης της ελευθερίας
έκφρασης διαφόρων στοιχείων και ιδίως των κοινωνικών,
πολιτιστικών, θρησκευτικών και φιλοσοφικών αξιών της
κοινωνίας∙ ανάγκη εξασφάλισης υψηλού επιπέδου
εκπαίδευσης, διατήρηση της πολυφωνίας του Τύπου και
προώθηση της εθνικής γλώσσας∙ διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς και κτηνιατρική
πολιτική.

(41)

Η έννοια της «δημόσιας τάξης», όπως ερμηνεύεται από το
Δικαστήριο, καλύπτει την προστασία από πραγματική και
επαρκώς σοβαρή απειλή που θίγει ένα ή περισσότερα
συμφέροντα της κοινωνίας και μπορεί να περιλαμβάνει, ιδίως,
θέματα σχετιζόμενα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την
προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ενηλίκων και των
συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Παρομοίως, η έννοια της
δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει και θέματα δημόσιας
προστασίας.

(42)

Οι κανόνες που σχετίζονται με τις διοικητικές διαδικασίες δεν
θα πρέπει να αποσκοπούν στην εναρμόνιση των εν λόγω
διαδικασιών, αλλά στην άρση των υπερβολικά επαχθών
συστημάτων, διαδικασιών και διατυπώσεων χορήγησης άδειας
που παρεμποδίζουν την ελευθερία εγκατάστασης και τη
δημιουργία νέων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

L 376/42
(43)
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Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, κατά την πρόσβαση σε
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους
συνίσταται στην πολυπλοκότητα, τη διάρκεια και τη νομική
ασάφεια των διοικητικών διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό,
κατά τα πρότυπα ορισμένων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την υιοθέτηση ορθών διοικητικών πρακτικών,
είναι σκόπιμο να καθιερωθούν αρχές διοικητικής
απλούστευσης, μεταξύ άλλων με τον περιορισμό της
υποχρέωσης για εκ των προτέρων έγκριση στις περιπτώσεις
στις οποίες αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και με τη θέσπιση
της αρχής της σιωπηρής έγκρισης εκ μέρους των αρμόδιων
αρχών μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος.
Ο εν λόγω εκσυγχρονισμός, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
τήρηση των απαιτήσεων περί διαφάνειας και ενημέρωσης των
πληροφοριών όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών, αποσκοπεί στην εξάλειψη των καθυστερήσεων, των δαπανών και
των αντικινήτρων που προκύπτουν, π.χ., από την ύπαρξη
περιττών ή υπερβολικά περίπλοκων και δαπανηρών
διαδικασιών, την αλληλεπικάλυψη ενεργειών, τις επαχθείς διοικητικές διατυπώσεις κατά την υποβολή εγγράφων, τις
αυθαιρεσίες των αρμόδιων αρχών, τα απροσδιόριστα ή υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα που πρέπει να περιμένει
ο ενδιαφερόμενος για να λάβει απάντηση, την περιορισμένη
διάρκεια ισχύος των αδειών που χορηγούνται και τα
δυσανάλογα τέλη και κυρώσεις. Οι πρακτικές αυτές
δημιουργούν σοβαρότατα αντικίνητρα για τους παρόχους
υπηρεσιών που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές
τους σε άλλα κράτη μέλη και καθιστούν αναγκαίο τον
συντονισμένο εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της διευρυμένης
εσωτερικής αγοράς των είκοσι πέντε κρατών μελών.

(44)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν, όπου ενδείκνυται,
έντυπα εναρμονισμένα σε κοινοτικό επίπεδο, που θα
καταρτιστούν από την Επιτροπή και τα οποία θα χρησιμεύουν
ως ισοδύναμα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων
σε σχέση με την εγκατάσταση.

(45)

Όταν εξετάζουν αν απαιτείται απλούστευση των διαδικασιών
και διατυπώσεων, τα κράτη μέλη μπορούν ιδίως να λαμβάνουν
υπόψη την αναγκαιότητα, τον αριθμό, την ενδεχόμενη
αλληλεπικάλυψη, το κόστος, τη σαφήνεια και την ευχέρεια
πρόσβασης στις διαδικασίες αυτές καθώς και τις
καθυστερήσεις και πρακτικές δυσχέρειες που θα μπορούσαν
να δημιουργήσουν για τον ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών.

(46)

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών και η άσκησή τους στην εσωτερική αγορά, πρέπει
σε όλα τα κράτη μέλη να τεθεί ο κοινός στόχος της διοικητικής απλούστευσης και να προβλεφθούν διατάξεις όσον
αφορά, μεταξύ άλλων, τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, το
δικαίωμα ενημέρωσης, τις διαδικασίες ηλεκτρονικής
διεκπεραίωσης και την κατάρτιση πλαισίου για τα συστήματα
χορήγησης άδειας. Άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό
επίπεδο για την επίτευξη του στόχου αυτού μπορούν να
συνίστανται στη μείωση του αριθμού των διαδικασιών και των
διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών και στον περιορισμό των εν λόγω διαδικασιών και
διατυπώσεων σε όσες είναι απαραίτητες για την επίτευξη
στόχου γενικού ενδιαφέροντος και δεν αλληλεπικαλύπτονται
μεταξύ τους από την άποψη του περιεχομένου ή των σκοπών
τους.

(47)

Στο πλαίσιο της διοικητικής απλούστευσης, δεν θα πρέπει να
επιβάλλονται γενικές τυπικές απαιτήσεις, όπως είναι η
απαίτηση για προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων,
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επικυρωμένων αντιγράφων η επικυρωμένης μετάφρασης, εκτός
αν αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο
δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι π.χ. η προστασία των
εργαζομένων, η δημόσια υγεία, η προστασία του
περιβάλλοντος ή η προστασία των καταναλωτών. Είναι επίσης
σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι μια άδεια παρέχει κατά κανόνα
πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή στην
άσκησή της σε όλη την εθνική επικράτεια, εκτός αν
δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου
συμφέροντος η έκδοση χωριστής άδειας για κάθε
εγκατάσταση, π.χ. για κάθε νέο μεγάλο εμπορικό κέντρο, ή η
έκδοση άδειας που περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα του
εθνικού εδάφους.

(48)

Για να απλουστευθούν περαιτέρω οι διοικητικές διαδικασίες,
είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών
μπορεί να διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες και διατυπώσεις
απευθυνόμενος σε ένα μόνο κέντρο (εφεξής: «κέντρο ενιαίας
εξυπηρέτησης»). Ο αριθμός των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης
ανά κράτος μέλος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις περιφερειακές ή τοπικές αρμοδιότητες ή ανάλογα με τις οικείες
δραστηριότητες. Η δημιουργία των κέντρων ενιαίας
εξυπηρέτησης δεν θα πρέπει να επηρεάζει την κατανομή των
αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο κάθε
εθνικού συστήματος. Αν περισσότερες της μιας εθνικές ή
τοπικές αρχές είναι αρμόδιες, μία εξ αυτών μπορεί να ενεργεί
έναντι των άλλων αρχών ως ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης και
συντονισμού. Τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης είναι δυνατόν
να συσταθούν όχι μόνο από διοικητικές αρχές αλλά και από
εμπορικά ή επαγγελματικά επιμελητήρια ή από επαγγελματικούς συλλόγους ή ιδιωτικούς φορείς στους οποίους ένα
κράτος μέλος αποφασίζει να αναθέσει το καθήκον αυτό. Τα
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών είτε
ως αρχές που είναι άμεσα υπεύθυνες για την έκδοση των
απαιτούμενων εγγράφων για την πρόσβαση σε δραστηριότητα
παροχής υπηρεσιών είτε ως ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ των
παρόχων υπηρεσιών και των αμέσως αρμοδίων αρχών.

(49)

Τα τέλη που μπορούν να χρεώνουν τα κέντρα ενιαίας
εξυπηρέτησης θα πρέπει να είναι ανάλογα προς το κόστος των
σχετικών διαδικασιών και διατυπώσεων. Αυτό δεν θα πρέπει
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να αναθέτουν στα κέντρα ενιαίας
εξυπηρέτησης την είσπραξη άλλων διοικητικών τελών, όπως
τα τέλη των εποπτικών οργάνων.

(50)

Είναι σκόπιμο οι πάροχοι και οι αποδέκτες υπηρεσιών να έχουν
εύκολη πρόσβαση σε ορισμένα είδη πληροφοριών. Ο τρόπος
παροχής των πληροφοριών στους παρόχους και τους
αποδέκτες θα πρέπει να προσδιορίζεται από κάθε κράτος
μέλος εντός του πλαισίου της παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα,
η υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την εύκολη
πρόσβαση παρόχων και αποδεκτών καθώς και την απρόσκοπτη
πρόσβαση του κοινού στις σχετικές πληροφορίες μπορεί να
διασφαλισθεί με ιστοχώρο στο Διαδίκτυο.
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συστήματα χορήγησης άδειας που απαγορεύονται από άλλες
κοινοτικές πράξεις, όπως από την οδηγία 1999/93/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για
τις ηλεκτρονικές υπογραφές (1) ή την οδηγία 2000/31/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το
ηλεκτρονικό εμπόριο) (2). Τα αποτελέσματα της διαδικασίας
αμοιβαίας αξιολόγησης θα επιτρέψουν τον καθορισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, των ειδών δραστηριοτήτων για τις οποίες θα
πρέπει να καταργηθούν τα συστήματα χορήγησης άδειας.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε παρόχους και αποδέκτες
υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως πληροφορίες
σχετικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις, τα στοιχεία των
αρμόδιων υπηρεσιών, τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε δημόσια
μητρώα και τράπεζες δεδομένων, καθώς και πληροφορίες για
τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας και τα στοιχεία των
ενώσεων και των οργανώσεων από τις οποίες οι πάροχοι ή οι
αποδέκτες μπορούν να λάβουν πρακτική βοήθεια. Η
υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να βοηθούν τους παρόχους
και τους αποδέκτες υπηρεσιών δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει
την παροχή νομικών συμβουλών σε μεμονωμένες υποθέσεις.
Ωστόσο, θα πρέπει να παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον συνήθη τρόπο ερμηνείας ή εφαρμογής των
σχετικών απαιτήσεων. Θέματα όπως η ευθύνη λόγω παροχής
ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών θα πρέπει να
ρυθμίζονται από τα κράτη μέλη.

Η εγκαθίδρυση, στο ευλόγως εγγύς μέλλον, ηλεκτρονικού
συστήματος διεκπεραίωσης των διαδικασιών και διατυπώσεων
θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διοικητική απλούστευση
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς όφελος των
παρόχων, των αποδεκτών και των αρμόδιων αρχών. Για την
υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής, ενδέχεται να χρειαστεί η
προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών και άλλων κανόνων που
εφαρμόζονται στον τομέα των υπηρεσιών. Η υποχρέωση αυτή
δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να παρέχουν, πέραν των
ηλεκτρονικών, και άλλα μέσα για τη διεκπεραίωση των
διαδικασιών και διατυπώσεων αυτών. Το γεγονός ότι αυτές οι
διαδικασίες και οι διατυπώσεις πρέπει να μπορούν να
διεκπεραιώνονται από απόσταση σημαίνει ότι τα κράτη μέλη
πρέπει να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσής τους
σε διασυνοριακό επίπεδο. Η υποχρέωση αποτελέσματος δεν
αφορά τις διαδικασίες ή διατυπώσεις που είναι από τη φύση
τους αδύνατον να πραγματοποιηθούν από απόσταση.
Επιπλέον, η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τη νομοθεσία των
κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση γλωσσών.

(53)

Η χορήγηση αδειών για ορισμένες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών μπορεί να απαιτεί συνέντευξη με τον αιτούντα από
την αρμόδια αρχή για να αξιολογηθεί η προσωπική
ακεραιότητα και καταλληλότητα του αιτούντα να παράσχει τη
συγκεκριμένη υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να
μην προσφέρεται η διεκπεραίωση των διατυπώσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

(54)

Η δυνατότητα πρόσβασης σε δραστηριότητα παροχής
υπηρεσιών θα πρέπει να εξαρτάται από την έγκριση των
αρμόδιων αρχών, μόνο εάν η σχετική απόφαση πληροί τα
κριτήρια της μη εισαγωγής διακρίσεων, της αναγκαιότητας και
της αναλογικότητας. Αυτό σημαίνει, κυρίως, ότι τα συστήματα
χορήγησης άδειας επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις στις
οποίες ο εκ των υστέρων έλεγχος δεν θα ήταν αποτελεσματικός, επειδή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν εκ των
υστέρων οι ελλείψεις των συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς
και εξαιτίας των κινδύνων που θα μπορούσαν να ανακύψουν
από την απουσία προηγούμενου ελέγχου. Ωστόσο, η σχετική
πρόβλεψη της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει
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(55)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των
κρατών μελών να προβλέπουν ανάκληση αδειών μετά την
έκδοσή τους, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της
άδειας.

(56)

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η δημόσια υγεία,
η προστασία των καταναλωτών, η υγεία των ζώων και η
προστασία του αστικού περιβάλλοντος αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος. Αυτοί οι επιτακτικοί
λόγοι μπορούν να δικαιολογήσουν την εφαρμογή συστημάτων
χορήγησης άδειας και άλλους περιορισμούς. Ωστόσο, κανένα
τέτοιο σύστημα χορήγησης άδειας ή περιορισμός δεν θα
πρέπει να προβαίνει σε διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. Επιπλέον,
θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι αρχές της αναγκαιότητας
και της αναλογικότητας.

(57)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν συστήματα
χορήγησης άδειας θα πρέπει να αφορούν περιπτώσεις κατά τις
οποίες η πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή
η άσκησή της από οικονομικό φορέα προϋποθέτει απόφαση
από αρμόδια αρχή. Αυτό δεν αφορά ούτε αποφάσεις αρμοδίων
αρχών για σύσταση δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής
συγκεκριμένης υπηρεσίας ούτε τη σύναψη συμβάσεων από
αρμόδιες αρχές για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας που
διέπεται από τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, αφού
η παρούσα οδηγία δεν αφορά τους κανόνες περί δημοσίων
συμβάσεων.

(58)

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών και η άσκησή τους, είναι σημαντικό να γίνει
αξιολόγηση των συστημάτων χορήγησης άδειας και να υποβληθεί έκθεση σχετικά με τα συστήματα αυτά και την
αιτιολόγησή τους. Αυτή η υποχρέωση υποβολής έκθεσης
αφορά μόνο την ύπαρξη των συστημάτων χορήγησης άδειας
και όχι τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της
άδειας.

(1) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.
(2) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
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Η άδεια θα πρέπει κατά κανόνα να επιτρέπει στον πάροχο
υπηρεσιών πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών
ή να του επιτρέπει να την ασκεί σε όλο το εθνικό έδαφος,
εκτός αν επιτακτικός λόγος δημόσιου συμφέροντος επιβάλλει
εδαφικό περιορισμό. Για παράδειγμα, η προστασία του
περιβάλλοντος μπορεί να δικαιολογεί την απαίτηση χωριστής
άδειας για κάθε επιμέρους εγκατάσταση στο εθνικό έδαφος.
Η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να θίγει τις περιφερειακές ή
τοπικές αρμοδιότητες για τη χορήγηση αδειών εντός των
κρατών μελών.

(60)

Η παρούσα οδηγία, και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν
τα συστήματα χορήγησης άδειας και το εδαφικό πεδίο ισχύος
της άδειας, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στην κατανομή των
περιφερειακών ή τοπικών αρμοδιοτήτων εντός των κρατών
μελών, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης και της χρήσης των επίσημων γλωσσών.

(61)

Η διάταξη που αφορά την μη αλληλεπικάλυψη των
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας δεν θα πρέπει να
εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις δικές τους
προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται στο σύστημα χορήγησης
άδειας. Η εν λόγω διάταξη θα πρέπει απλώς να ορίζει ότι οι
αρμόδιες αρχές, όταν εξετάζουν αν ο αιτών πληροί τις
προϋποθέσεις αυτές, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις
αντίστοιχες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη πληρωθεί από
τον αιτούντα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Η διάταξη δεν
θα πρέπει να απαιτεί να εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της άδειας που προβλέπονται στο σύστημα
χορήγησης άδειας άλλου κράτους μέλους.

(62)

Αν για συγκεκριμένη δραστηριότητα διατίθεται περιορισμένος
αριθμός αδειών λόγω της σπανιότητας των φυσικών πόρων ή
των σχετικών τεχνικών δυνατοτήτων, θα πρέπει να προβλέπεται
διαδικασία επιλογής μεταξύ περισσότερων υποψηφίων, με
γνώμονα τη βελτίωση, μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού,
της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους
χρήστες και των όρων βάσει των οποίων αυτές προσφέρονται.
Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να παρέχει εχέγγυα διαφάνειας
και αμεροληψίας, ενώ η άδεια που χορηγείται με τον τρόπο
αυτόν δεν θα πρέπει να έχει υπερβολική διάρκεια ισχύος ούτε
να ανανεώνεται αυτόματα ή να παρέχει πλεονεκτήματα στον
πάροχο η ισχύς της άδειας του οποίου μόλις έληξε.
Ειδικότερα, η διάρκεια ισχύος της άδειας θα πρέπει να ορίζεται
κατά τρόπον ώστε να μην περιορίζει και να μην εμποδίζει τον
ελεύθερο ανταγωνισμό πέραν του αναγκαίου για να εξασφαλισθεί η απόσβεση των επενδύσεων και η εύλογη απόδοση
του επενδυθέντος κεφαλαίου. Η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να περιορίζουν τον αριθμό των
αδειών για λόγους που δεν έχουν σχέση με τη σπανιότητα των
φυσικών πόρων ή τις τεχνικές δυνατότητες. Σε κάθε
περίπτωση, οι άδειες αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στις λοιπές
διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία για τα
συστήματα χορήγησης άδειας.

(63)

Ελλείψει διαφορετικών ρυθμίσεων, εάν δεν υπάρξει απάντηση
εντός ορισμένης προθεσμίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. Ωστόσο, για ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να προβλεφθεί διαφορετική ρύθμιση, όταν δικαιολογείται από
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λόγο
δημοσίου
συμφέροντος,
συμπεριλαμβανομένου του θεμιτού συμφέροντος τρίτων. Οι
διαφορετικές αυτές ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν
εθνικούς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους, ελλείψει
απαντήσεως της αρμόδιας αρχής, η αίτηση θεωρείται
απορριφθείσα, η δε απόρριψη μπορεί να προσβληθεί ενώπιον
των δικαστηρίων.

(64)

Για να δημιουργηθεί γνήσια εσωτερική αγορά υπηρεσιών, είναι
απαραίτητο να καταργηθούν οι περιορισμοί στην ελευθερία
εγκατάστασης και στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών,
οι οποίοι απαντώνται ακόμα στις νομοθεσίες ορισμένων
κρατών μελών και οι οποίοι είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα
43 και 49 της συνθήκης αντιστοίχως. Οι περιορισμοί που
πρέπει να απαγορευθούν επηρεάζουν ιδιαίτερα την εσωτερική
αγορά υπηρεσιών και θα πρέπει να αρθούν συστηματικά το
ταχύτερο δυνατόν.

(65)

Η ελευθερία εγκατάστασης συνεπάγεται ιδίως την αρχή της
ίσης μεταχείρισης, που απαγορεύει όχι μόνο κάθε διάκριση
λόγω ιθαγένειας αλλά και κάθε έμμεση διάκριση που καίτοι
βασίζεται σε άλλα κριτήρια, μπορεί όμως στην πράξη να
παραγάγει τα ίδια αποτελέσματα. Έτσι, η πρόσβαση σε
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή η άσκηση της
δραστηριότητας αυτής σε κράτος μέλος, είτε ως κύριας είτε
ως δευτερεύουσας δραστηριότητας, δεν θα πρέπει να
υπόκειται σε κριτήρια όπως ο τόπος εγκατάστασης, κατοικίας,
διαμονής ή κύριας άσκησης της δραστηριότητας παροχής της
υπηρεσίας. Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά δεν θα πρέπει να
περιλαμβάνουν απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο πάροχος
υπηρεσιών ή ένας υπάλληλος ή εκπρόσωπός του πρέπει να
είναι παρών κατά την άσκηση της δραστηριότητας, όταν αυτό
αιτιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημόσιου
ενδιαφέροντος. Εξάλλου, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να
περιορίζουν την ικανότητα δικαίου ή το δικαίωμα άσκησης
ένδικης προσφυγής των εταιρειών που ιδρύονται σύμφωνα με
τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, στην επικράτεια του
οποίου η εταιρεία έχει την κύρια εγκατάσταση της. Επιπλέον,
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν
πλεονεκτήματα στους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι
διατηρούν με τα εν λόγω κράτη μέλη εθνικούς ή κοινωνικοοικονομικούς δεσμούς, ούτε να μπορούν να περιορίζουν, εξ
αιτίας του τόπου εγκατάστασης του παρόχου των υπηρεσιών,
τη ελευθερία του εν λόγω παρόχου να αποκτά, να
εκμεταλλεύεται ή να διαθέτει δικαιώματα και προϊόντα ή να
έχει πρόσβαση σε διάφορες μορφές πίστωσης και στέγασης,
κατά τον βαθμό που οι επιλογές αυτές είναι χρήσιμες για την
πρόσβαση στη δραστηριότητα ή την αποτελεσματική της
άσκηση.

(66)

Η πρόσβαση σε δραστηριότητα υπηρεσιών ή η άσκησή της
στο έδαφος κράτους μέλους δεν θα πρέπει να υπόκειται σε
οικονομική δοκιμή. Η απαγόρευση των οικονομικών δοκιμών
ως προϋπόθεσης για τη χορήγηση άδειας θα πρέπει να αφορά
τις οικονομικές δοκιμές καθαυτές και όχι τις απαιτήσεις που
δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος,
όπως είναι η προστασία του αστικού περιβάλλοντος, η κοινωνική πολιτική ή η δημόσια υγεία. Η απαγόρευση δεν θα πρέπει
να αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των αρχών που είναι
επιφορτισμένες με την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού.
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Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις ή την
ασφάλιση, η απαγόρευση απαιτήσεων θα πρέπει να αφορά
μόνο την υποχρέωση οι ζητούμενες χρηματοοικονομικές
εγγυήσεις ή ασφάλιση να παρέχονται από χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα εγκατεστημένο στο οικείο κράτος μέλος.

(68)

Όσον αφορά την προεγγραφή, η απαγόρευση απαιτήσεων θα
πρέπει να αφορά μόνο την υποχρέωση προεγγραφής του
παρόχου, πριν από την εγκατάστασή του, για δεδομένη
περίοδο στα μητρώα του οικείου κράτους μέλους.

(69)

Για να γίνει ο συντονισμός του εκσυγχρονισμού των εθνικών
κανόνων και κανονισμών με τρόπο που να συνάδει με τις
απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο να
αξιολογηθούν ορισμένες εθνικές απαιτήσεις που δεν
συνεπάγονται διακρίσεις και οι οποίες, λόγω της φύσης τους,
ενδέχεται να περιορίζουν ουσιαστικά ή ακόμα και να
εμποδίζουν την πρόσβαση σε δραστηριότητα ή την άσκησή
της στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης. Αυτή η
διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να περιορίζεται στη
συμβατότητα των εν λόγω απαιτήσεων με τα κριτήρια που
έχουν ήδη καθιερωθεί από το Δικαστήριο σχετικά με την
ελευθερία εγκατάστασης. Δεν θα πρέπει να αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού. Όταν οι
απαιτήσεις αυτές συνεπάγονται διακρίσεις ή δεν
δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου
συμφέροντος ή είναι δυσανάλογες, θα πρέπει να καταργούνται
ή να τροποποιούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης
διαφέρει αναλόγως της φύσεως των δραστηριοτήτων και του
σχετικού δημόσιου συμφέροντος. Ειδικότερα, οι εν λόγω
απαιτήσεις μπορεί να είναι απολύτως αιτιολογημένες όταν
επιδιώκουν στόχους κοινωνικής πολιτικής.

(70)

(71)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και με την επιφύλαξη
του άρθρου 16 της συνθήκης ΕΚ, οι υπηρεσίες μπορούν να
θεωρηθούν υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στο
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας μόνον αν παρέχονται κατ’
εφαρμογήν ειδικής αποστολής δημόσιου συμφέροντος που
ανατίθεται στον πάροχο από το οικείο κράτος μέλος. Η εν
λόγω ανάθεση θα πρέπει να γίνει μέσω μιας ή περισσότερων
πράξεων, η μορφή των οποίων καθορίζεται από κάθε κράτος
μέλος, και θα πρέπει να προσδιορίζει την ακριβή φύση του
ειδικού καθήκοντος.

Η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης που προβλέπεται στην
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των
κρατών μελών να καθορίζουν στη νομοθεσία τους υψηλό
επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, ιδίως για
την επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, κατά τη
διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης είναι σκόπιμο να
λαμβάνεται πλήρως υπόψη η ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και των συγκεκριμένων
στόχων τους. Οι στόχοι αυτοί ενδέχεται να δικαιολογούν
ορισμένους περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης, ιδίως
όταν με τους εν λόγω περιορισμούς επιδιώκονται στόχοι
προστασίας της δημόσιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής και
όταν πληρούνται οι όροι του άρθρου 15, παράγραφος 3,
στοιχεία α), β) και γ). Για παράδειγμα, σχετικά με την
υποχρέωση ένδυσης συγκεκριμένης νομικής μορφής για την
άσκηση ορισμένων υπηρεσιών στον κοινωνικό τομέα, το
Δικαστήριο έχει ήδη αναγνωρίσει ότι μπορεί να
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δικαιολογείται η επιβολή υποχρέωσης στον πάροχο υπηρεσιών
να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

(72)

Στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος
ανατίθενται σημαντικά καθήκοντα σχετιζόμενα με την κοινωνική και την εδαφική συνοχή. Η άσκηση των καθηκόντων
αυτών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται λόγω της διαδικασίας
αξιολόγησης που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία. Οι
απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των
καθηκόντων αυτών δεν θα πρέπει να θίγονται από τη
διαδικασία αυτήν, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται αδικαιολόγητοι περιορισμοί της ελευθερίας
εγκατάστασης.

(73)

Μεταξύ των απαιτήσεων που πρέπει να εξεταστούν
συγκαταλέγονται οι εθνικοί κανόνες οι οποίοι, για λόγους που
δεν έχουν σχέση με τα επαγγελματικά προσόντα,
επιφυλάσσουν την πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες σε
συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών. Οι εν λόγω απαιτήσεις
περιλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση του παρόχου των
υπηρεσιών να έχει συγκεκριμένη νομική μορφή, και ιδίως να
είναι νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία, μη κερδοσκοπικός
οργανισμός ή εταιρεία που ανήκει αποκλειστικά σε φυσικά
πρόσωπα, καθώς και απαιτήσεις που αφορούν την κατοχή του
κεφαλαίου μιας εταιρείας, και ιδίως την υποχρέωση διάθεσης
ελάχιστου κεφαλαίου για ορισμένες δραστηριότητες ή ύπαρξης συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων για την
κατοχή του εταιρικού κεφαλαίου ή τη διοίκηση ορισμένων
εταιρειών. Η αξιολόγηση της συμβατότητας των
καθοριζόμενων ελάχιστων ή/και ανώτατων τιμών με την
ελευθερία εγκατάστασης αφορά μόνο τις τιμές που
επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ειδικά για την παροχή
ορισμένων υπηρεσιών και δεν αφορά, για παράδειγμα, τους
γενικούς κανόνες καθορισμού των τιμών, π.χ. για τα ενοίκια
των κατοικιών.

(74)

Η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σημαίνει ότι τα κράτη
μέλη, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταφοράς, θα πρέπει
κατ’ αρχάς να προβούν σε εξέταση της νομοθεσίας τους, για
να εξακριβώσουν αν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω απαιτήσεις
υπάρχει στα νομικά τους συστήματα. Το αργότερο έως το
τέλος της περιόδου ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να συντάξουν έκθεση για τα αποτελέσματα της
εν λόγω εξέτασης. Κάθε έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί σε
όλα τα άλλα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Στη
συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν έξι μήνες για να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις εν λόγω εκθέσεις. Το
αργότερο ένα έτος από την ημερομηνία ενσωμάτωσης στο
εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει ανακεφαλαιωτική έκθεση, συνοδευόμενη, όπου ενδείκνυται, από
προτάσεις για ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών. Εν ανάγκη,
η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα μπορούσε
να βοηθήσει τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό κοινής μεθόδου.

(75)

Το γεγονός ότι η παρούσα οδηγία ορίζει ορισμένες απαιτήσεις
τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να καταργήσουν ή να
αξιολογήσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ενσωμάτωσης
στο εθνικό δίκαιο δεν επηρεάζει τυχόν προσφυγές επί
παραβάσει κατά κράτους μέλους για παράβαση των
υποχρεώσεων που υπέχει από τα άρθρα 43 ή 49 της
συνθήκης.
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(76)

Η παρούσα οδηγία δεν αφορά την εφαρμογή των άρθρων 28
έως 30 της συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία
των εμπορευμάτων. Οι περιορισμοί που απαγορεύονται
σύμφωνα με τη διάταξη περί ελευθερίας παροχής υπηρεσιών
αφορούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται για την πρόσβαση
ή την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και όχι τις
απαιτήσεις σχετικά με τα ίδια τα εμπορεύματα.

(77)

Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών μετακινείται σε άλλο κράτος
μέλος προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες, θα πρέπει να
γίνεται διάκριση μεταξύ καταστάσεων όπου ισχύει η ελευθερία
εγκατάστασης και όσων καλύπτονται από την ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών λόγω του προσωρινού χαρακτήρα
των εν λόγω δραστηριοτήτων. Όσον αφορά τη διάκριση
μεταξύ ελευθερίας εγκατάστασης και ελεύθερης κυκλοφορίας
των υπηρεσιών αντίστοιχα, σύμφωνα με τη νομολογία του
Δικαστηρίου το βασικό στοιχείο είναι εάν ο οικονομικός
φορέας είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο
παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Εάν είναι εγκατεστημένος
στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, ισχύει
η ελευθερία εγκατάστασης. Εάν, αντίθετα, ο οικονομικός
φορέας δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου
παρέχεται η υπηρεσία, οι δραστηριότητές του θα πρέπει να
καλύπτονται από την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η προσωρινή φύση των δραστηριοτήτων αυτών θα πρέπει να
αξιολογείται όχι μόνο βάσει της διάρκειας των υπηρεσιών,
αλλά επίσης βάσει της συχνότητας, της περιοδικότητας ή της
συνέχειάς τους. Σε κάθε περίπτωση, ο προσωρινός χαρακτήρας
των δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι οι πάροχοι
δεν μπορούν να αποκτούν ορισμένη υποδομή, όπως γραφεία,
δικηγορικά γραφεία ή ιατρεία, στο κράτος μέλος όπου
παρέχεται η υπηρεσία, κατά τον βαθμό που η υποδομή αυτή
είναι αναγκαία για την παροχή των οικείων υπηρεσιών.

(78)

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ελεύθερης
κυκλοφορίας των υπηρεσιών και για να εξασφαλίζεται ότι οι
αποδέκτες και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να δέχονται και
να παρέχουν υπηρεσίες στο σύνολο της Κοινότητας,
ανεξαρτήτως συνόρων, είναι σκόπιμο να αποσαφηνιστεί κατά
πόσο μπορούν να επιβληθούν οι απαιτήσεις του κράτους
μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. Επιβάλλεται να προβλεφθεί ότι η διάταξη περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών δεν
εμποδίζει το κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία να
επιβάλει, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 16,
παράγραφος 1, στοιχεία α) έως γ), τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
του που είναι απαραίτητες για λόγους δημόσιας τάξης ή
δημόσιας ασφάλειας ή για την προστασία της δημόσιας υγείας
ή του περιβάλλοντος.

(79)

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ένα κράτος μέλος
θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα για την
αποτροπή της κατάχρησης των αρχών της εσωτερικής αγοράς
από τους παρόχους υπηρεσιών. Η κατάχρηση των εν λόγω
αρχών από τον πάροχο θα πρέπει να αποφασίζεται κατά
περίπτωση.
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(80)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται στους παρόχους υπηρεσιών
η δυνατότητα να μεταφέρουν τον εξοπλισμό που συνδέεται
αναπόσπαστα με την παροχή της υπηρεσίας, όταν μεταβαίνουν
προς παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος. Είναι ιδίως
σημαντικό να αποφεύγονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η
υπηρεσία δεν θα μπορούσε να παρασχεθεί χωρίς τον εξοπλισμό ή οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών
θα υποβάλλονταν σε πρόσθετα έξοδα, για παράδειγμα, λόγω
της ενοικίασης ή αγοράς διαφορετικού εξοπλισμού από
εκείνον που χρησιμοποιούν συνήθως ή λόγω της ανάγκης
σημαντικής απόκλισης από τον συνήθη τρόπο άσκησης της
δραστηριότητάς τους.

(81)

Η έννοια του «εξοπλισμού» δεν αναφέρεται στα υλικά
αντικείμενα τα οποία είτε παρέχονται από τον πάροχο στον
πελάτη είτε καθίστανται τμήμα υλικού αντικειμένου συνεπεία
της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών (για παράδειγμα,
οικοδομικά υλικά ή ανταλλακτικά) ή καταναλώνονται ή
παραμένουν επιτόπου κατά τη διάρκεια της παροχής
υπηρεσιών (π.χ. καύσιμα, εκρηκτικά, πυροτεχνήματα,
παρασιτοκτόνα, δηλητήρια ή φάρμακα).

(82)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να
εμποδίζουν την εφαρμογή από κράτος μέλος κανόνων για τις
συνθήκες απασχόλησης. Οι κανόνες που ορίζονται με νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη θα πρέπει, σύμφωνα
με τη συνθήκη, να δικαιολογούνται από λόγους σχετιζόμενους
με την προστασία των εργαζομένων, να είναι αναγκαίοι, αναλογικοί και να μην εισάγουν διακρίσεις, κατά την ερμηνεία
του Δικαστηρίου, και να συνάδουν με τη λοιπή συναφή
νομοθεσία.

(83)

Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η εφαρμογή της διάταξης περί
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να αποκλεισθεί
παρά μόνο στους τομείς που καλύπτονται από παρεκκλίσεις.
Οι παρεκκλίσεις αυτές είναι απαραίτητες για να ληφθεί υπόψη
ο βαθμός ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ή ορισμένες
κοινοτικές νομοθετικές πράξεις σχετικές με τις υπηρεσίες, οι
οποίες προβλέπουν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών υπόκειται
στην εφαρμογή άλλης νομοθεσίας διαφορετικής από του
κράτους μέλους εγκατάστασής του. Εξάλλου, κατ’ εξαίρεση,
μπορούν επίσης να ληφθούν μέτρα κατά συγκεκριμένου
παρόχου σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις και με βάση
συγκεκριμένες αυστηρές ουσιαστικές και διαδικαστικές
προϋποθέσεις. Επιπλέον, κάθε περιορισμός της ελεύθερης
κυκλοφορίας των υπηρεσιών θα πρέπει να επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση μόνον αν συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα τα
οποία, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών δικαίου
που διέπουν την κοινοτική έννομη τάξη.

(84)

Η παρέκκλιση από τη διάταξη περί ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες καλύπτει
τόσο τις αποκλειστικές δραστηριότητες του παρόχου καθολικής υπηρεσίας όσο και τις άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

27.12.2006
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εκτός της σχέσης εξάρτησης πρέπει να καθορίζεται ως
δραστηριότητα που ασκείται στο πλαίσιο αυτοαπασχόλησης,
κατά την έννοια των άρθρων 43 και 49 της συνθήκης.

Η παρέκκλιση από τη διάταξη περί ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών όσον αφορά τη δικαστική είσπραξη οφειλών και η
αναφορά σε τυχόν μελλοντική πράξη εναρμόνισης αφορούν
μόνο την πρόσβαση σε δραστηριότητες οι οποίες συνίστανται
ιδίως στην έγερση αγωγών για την είσπραξη οφειλών ενώπιον
δικαστηρίων και την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τους ειδικούς και
γενικούς όρους εργασίας και απασχόλησης που ισχύουν,
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο
παροχής υπηρεσιών (1), για τους εργαζόμενους που
αποσπώνται για παροχή υπηρεσίας στο έδαφος άλλου κράτους
μέλους. Στις περιπτώσεις αυτές, η οδηγία 96/71/ΕΚ ορίζει ότι
οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται με τους
όρους και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν για
καθορισμένους τομείς δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος
όπου παρέχεται η υπηρεσία. Αυτοί είναι: μέγιστες περίοδοι
εργασίας και ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης, ελάχιστη διάρκεια
ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, ελάχιστα όρια μισθού
συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων υπερωριακής
εργασίας, όροι θέσης εργαζομένων στη διάθεση επιχειρήσεων,
ιδίως από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, υγεία,
ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, προστατευτικά μέτρα σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των γυναικών
που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, των
παιδιών και των νέων, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
και άλλες διατάξεις για την αποφυγή διακρίσεων. Η
υποχρέωση αυτή αφορά όχι μόνο τους όρους και τις συνθήκες
εργασίας που καθορίζονται βάσει του νόμου αλλά επίσης και
αυτούς που καθορίζονται βάσει συλλογικών συμβάσεων ή
διαιτητικών αποφάσεων, υπό τον όρο ότι αυτές έχουν επίσημα
ή de facto αναγορευθεί σε κανόνες γενικής εφαρμογής κατά
την έννοια της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Επιπλέον, η παρούσα
οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν τους ειδικούς και γενικούς όρους περί
απασχόλησης σε θέματα άλλα από αυτά που απαριθμούνται
στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 96/71/ΕΚ, για
λόγους δημόσιας τάξης.

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει ούτε τους γενικούς και
ειδικούς όρους απασχόλησης στις περιπτώσεις στις οποίες
εργαζόμενοι που απασχολούνται για την παροχή διασυνοριακής υπηρεσίας προσλαμβάνονται στο κράτος μέλος στο
οποίο παρέχεται η εν λόγω υπηρεσία. Επιπλέον, η παρούσα
οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών όπου
παρέχεται η υπηρεσία να ορίζουν την ύπαρξη σχέσης εργασίας
και τη διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών,
συμπεριλαμβανομένων των «οιονεί αυτοαπασχολούμενων».
Στην περίπτωση αυτή, το ουσιώδες χαρακτηριστικό μιας
σχέσης απασχόλησης, κατά την έννοια του άρθρου 39 της
συνθήκης, είναι το γεγονός ότι για συγκεκριμένη χρονική
περίοδο ένα πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες σε άλλο πρόσωπο
υπό τη διεύθυνση του τελευταίου, έναντι οικονομικού
ανταλλάγματος∙ κάθε δραστηριότητα του εν λόγω προσώπου

(1) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
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(88)

Η διάταξη περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών δεν θα πρέπει
να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με το
κοινοτικό δίκαιο, σε ένα κράτος μέλος μία δραστηριότητα
επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένο επάγγελμα, όπως συμβαίνει,
π.χ., με την απαίτηση που ορίζει ότι οι νομικές συμβουλές
παρέχονται αποκλειστικά από δικηγόρους.

(89)

Η παρέκκλιση από τη διάταξη περί ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με την
ταξινόμηση οχημάτων που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο
οποίο χρησιμοποιούνται απορρέει από τη νομολογία του
Δικαστηρίου, το οποίο έχει αναγνωρίσει ότι ένα κράτος μέλος
μπορεί να υπαγάγει σε τέτοια υποχρέωση οχήματα που
χρησιμοποιούνται στο έδαφός του, με αναλογικούς όρους. Η
εξαίρεση αυτή δεν καλύπτει την περιστασιακή ή προσωρινή
μίσθωση.

(90)

Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του παρόχου και του πελάτη
καθώς και μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου δεν εμπίπτουν
στην παρούσα οδηγία. Το δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζεται
όσον αφορά τις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές του
παρόχου υπηρεσιών καθορίζεται βάσει των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

(91)

Θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να
λαμβάνουν κατ’ εξαίρεση και κατά περίπτωση μέτρα που
παρεκκλίνουν από τη διάταξη περί ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών σε σχέση με πάροχο που είναι εγκαταστημένος σε
άλλο κράτος μέλος, για λόγους ασφάλειας των υπηρεσιών.
Εντούτοις, η δυνατότητα λήψης τέτοιων μέτρων θα πρέπει να
υπάρχει μόνο όταν δεν υφίσταται κοινοτική εναρμόνιση.

(92)

Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, οι
οποίοι αντίκεινται στην παρούσα οδηγία, είναι δυνατόν να
προκύπτουν όχι μόνο από μέτρα που λαμβάνονται κατά
παρόχων υπηρεσιών αλλά και από τα πολυάριθμα εμπόδια στη
χρήση υπηρεσιών από τους αποδέκτες τους και ιδίως από τους
καταναλωτές. Η παρούσα οδηγία αναφέρει, ενδεικτικά,
ορισμένα είδη περιορισμών κατά αποδέκτη ο οποίος επιθυμεί
να χρησιμοποιήσει υπηρεσία που παρέχεται από φορέα
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος. Περιλαμβάνονται
επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αποδέκτες υπηρεσίας
υποχρεούνται να λάβουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές τους
ή να πραγματοποιήσουν δήλωση προς αυτές προκειμένου να
αποδεχθούν υπηρεσία από πάροχο εγκατεστημένο σε άλλο
κράτος μέλος. Δεν περιλαμβάνονται τα γενικά συστήματα
χορήγησης άδειας που ισχύουν και για τη χρήση υπηρεσίας
που παρέχεται από πάροχο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος
του αποδέκτη.
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(94)

(95)
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Η έννοια των οικονομικών ενισχύσεων που παρέχονται για τη
χρήση συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να
περιλαμβάνει τα συστήματα ενισχύσεων που χορηγούν τα
κράτη μέλη, ιδίως στον κοινωνικό ή τον πολιτιστικό τομέα,
τα οποία διέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού ούτε τις γενικές οικονομικές ενισχύσεις που δεν
συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένης υπηρεσίας, π.χ. τις
σπουδαστικές υποτροφίες ή δάνεια.

Σύμφωνα με τους κανόνες της συνθήκης που διέπουν την
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, οι διακρίσεις λόγω
ιθαγένειας ή κατοικίας του αποδέκτη σε συγκεκριμένη χώρα
ή τόπο απαγορεύονται. Οι εν λόγω διακρίσεις μπορεί να έχουν
τη μορφή υποχρέωσης, η οποία επιβάλλεται μόνο στους
υπηκόους άλλου κράτους μέλους, να προσκομίζουν
πρωτότυπα έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα, πιστοποιητικό
ιθαγένειας ή επίσημες μεταφράσεις εγγράφων, για να μπορούν
να επωφεληθούν από μια υπηρεσία ή από πιο ευνοϊκούς όρους
ή τιμές. Ωστόσο, η απαγόρευση απαιτήσεων που εισάγουν
διακρίσεις δεν θα πρέπει να εμποδίζει την παραχώρηση σε
ορισμένους αποδέκτες ευνοϊκών ρυθμίσεων, κυρίως όσον
αφορά τις τιμές, εφόσον στηρίζονται σε θεμιτά αντικειμενικά
κριτήρια.

Η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς έχει την έννοια ότι η πρόσβαση ενός αποδέκτη
υπηρεσιών, και ειδικότερα ενός καταναλωτή, σε υπηρεσία που
προσφέρεται στο κοινό, δεν μπορεί να αποκλεισθεί ούτε να
καταστεί δυσκολότερη με κριτήριο την ιθαγένεια ή τον τόπο
κατοικίας του αποδέκτη, το οποίο περιλαμβάνεται στους γενικούς όρους που τίθενται στη διάθεση του κοινού. Αυτό δεν
σημαίνει ότι συνιστά παράνομη διάκριση να προβλέπονται
στους γενικούς όρους διαφορετικές τιμές και όροι για την
παροχή υπηρεσίας, όταν οι εν λόγω τιμές και όροι
δικαιολογούνται από αντικειμενικούς παράγοντες που μπορεί
να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, όπως το πραγματικό
πρόσθετο κόστος λόγω απόστασης ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας ή τις διαφορετικές συνθήκες
της αγοράς, όπως υψηλότερη ή χαμηλότερη ζήτηση που
επηρεάζεται εποχικά, διαφορετικές περίοδοι διακοπών στα
κράτη μέλη, διαφορετική τιμολόγηση ανταγωνιστών, ή τους
συμπληρωματικούς
κινδύνους
λόγω
διαφορετικών
κανονιστικών ρυθμίσεων από εκείνες του κράτους μέλους
εγκατάστασης. Ούτε σημαίνει ότι η μη παροχή υπηρεσίας σε
καταναλωτή λόγω ανυπαρξίας των απαιτουμένων δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένο έδαφος θα
συνιστούσε παράνομη διάκριση.
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περιέχουν λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων
υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των εγγράφων που βρίσκονται
σε ιστοχώρο.

(97)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στην παρούσα οδηγία
ορισμένοι κανόνες για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών οι
οποίες εξασφαλίζουν, ιδίως, την τήρηση απαιτήσεων
ενημέρωσης και διαφάνειας. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να
ισχύουν τόσο σε περιπτώσεις διασυνοριακής παροχής
υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών όσο και σε περιπτώσεις
υπηρεσιών που παρέχονται σε κράτος μέλος από πάροχο
υπηρεσιών εγκατεστημένο σε αυτό, χωρίς να επιβάλλουν
άσκοπες επιβαρύνσεις στις ΜΜΕ. Οι κανόνες αυτοί δεν θα
πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη από το να εφαρμόζουν,
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και το λοιπό κοινοτικό
δίκαιο, πρόσθετες ή διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας.

(98)

Κάθε φορέας που παρέχει υπηρεσίες οι οποίες ενέχουν άμεσο
και συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ή
άμεσο και συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον
αποδέκτη ή για τρίτο θα πρέπει να καλύπτεται κατ’ αρχήν από
κατάλληλη ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης ή από άλλη
ισοδύναμη ή συγκρίσιμη εγγύηση, πράγμα που σημαίνει ιδίως
ότι ο εν λόγω φορέας θα πρέπει κατά κανόνα να είναι επαρκώς
ασφαλισμένος για τις υπηρεσίες που παρέχει σε ένα ή
περισσότερα άλλα κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος
μέλος εγκατάστασής του.

(99)

Η ασφάλεια ή εγγύηση θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη φύση
και την έκταση του κινδύνου. Είναι επομένως σκόπιμο οι
πάροχοι να έχουν διασυνοριακή κάλυψη μόνο εφόσον
πράγματι παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη. Τα κράτη
μέλη δεν θα πρέπει να θεσπίζουν λεπτομερέστερους κανόνες
όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη και να καθορίζουν, π.χ.,
κατώτατα όρια για το ασφαλισμένο ποσό ή όρια για τις
εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη. Οι πάροχοι
υπηρεσιών και οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να
διατηρήσουν την αναγκαία ευελιξία για να διαπραγματεύονται
ασφαλιστικές συμβάσεις ειδικά προσαρμοσμένες στη φύση και
έκταση του κινδύνου. Επιπλέον, δεν απαιτείται να προβλέπεται
νομοθετικά η υποχρέωση επαρκούς ασφάλισης. Θα πρέπει να
αρκεί η υποχρέωση ασφάλισης να συγκαταλέγεται μεταξύ των
δεοντολογικών κανόνων των επαγγελματικών συλλόγων.
Τέλος, δεν θα πρέπει να υφίσταται υποχρέωση των
ασφαλιστικών εταιριών να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη.

(100) Είναι σκόπιμο να καταργηθούν οι πλήρεις απαγορεύσεις
(96)

Μεταξύ των μέσων με τα οποία ο πάροχος μπορεί να
καταστήσει εύκολα προσβάσιμες για τον αποδέκτη
πληροφορίες τις οποίες είναι υποχρεωμένος να διαθέσει, θα
πρέπει να προβλεφθεί η γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής του
διεύθυνσης, περιλαμβανομένου του ιστοχώρου του. Εξάλλου,
η υποχρέωση να περιλαμβάνονται ορισμένες πληροφορίες
στην ενημερωτική τεκμηρίωση των παρόχων στην οποία
παρουσιάζονται με λεπτομερή τρόπο οι υπηρεσίες τους δεν
θα πρέπει να αφορά τις εμπορικές επικοινωνίες γενικού
χαρακτήρα, όπως η διαφήμιση, αλλά τα έγγραφα που

εμπορικών επικοινωνιών για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα
επαγγέλματα∙ η κατάργηση αυτή δεν αφορά τις απαγορεύσεις
σχετικά με το περιεχόμενο μιας εμπορικής επικοινωνίας, αλλά
εκείνες που, κατά γενικό τρόπο για συγκεκριμένο επάγγελμα,
απαγορεύουν μία ή περισσότερες μορφές εμπορικής
επικοινωνίας, για παράδειγμα κάθε διαφήμιση σε συγκεκριμένο
μέσο ή μέσα ενημέρωσης. Όσον αφορά το περιεχόμενο και
τις μεθόδους των εμπορικών επικοινωνιών, πρέπει να
παρακινηθούν οι επαγγελματικοί κλάδοι να σχεδιάσουν,
τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο, κώδικες συμπεριφοράς σε κοινοτικό επίπεδο.
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(101) Το συμφέρον των αποδεκτών, και ιδίως των καταναλωτών,

επιβάλλει να εξασφαλισθεί η δυνατότητα των παρόχων
υπηρεσιών να παρέχουν υπηρεσίες πολλαπλών ειδικοτήτων και
ότι οι περιορισμοί εν προκειμένω περιορίζονται κατά τον
βαθμό που απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
αμεροληψία, η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. Αυτό δεν θίγει τους
περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις άσκησης ορισμένων
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη διασφάλιση της
ανεξαρτησίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτος μέλος
αναθέτει σε πάροχο υπηρεσιών συγκεκριμένο καθήκον κυρίως
στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, ούτε να θίγει την εφαρμογή των κανόνων περί ανταγωνιστικότητας.
(102) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να προωθηθούν οι εκτιμήσεις

με βάση συγκρίσιμα κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των
υπηρεσιών που παρέχονται στους αποδέκτες, είναι σημαντικό
να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τη
σημασία των σημάτων και άλλων διακριτικών σημείων όσον
αφορά τις υπηρεσίες αυτές. Αυτή η υποχρέωση διαφάνειας
έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε τομείς όπως ο τουρισμός, και
ιδίως στον ξενοδοχειακό τομέα, όπου είναι πολύ διαδεδομένη
η χρήση συστημάτων κατάταξης σε κατηγορίες. Επίσης, θα
πρέπει να εξεταστεί σε ποιο βαθμό η ευρωπαϊκή τυποποίηση
μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για την προώθηση της
συμβατότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών. Τα
ευρωπαϊκά πρότυπα καταρτίζονται από τους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς τυποποίησης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). Εφόσον ενδείκνυται, η
Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998,
για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον
τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της
πληροφορίας (1), να δώσει σχετική εντολή για την κατάρτιση
ειδικών ευρωπαϊκών προτύπων.
(103) Προκειμένου να επιλυθούν ενδεχόμενα προβλήματα όσον

αφορά τη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, είναι σκόπιμο
να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ισοδύναμες
εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί από ιδρύματα όπως τράπεζες,
παρόχους
ασφαλιστικών
υπηρεσιών
ή
άλλων
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εγκατεστημένους σε άλλο
κράτος μέλος.
(104) Η ανάπτυξη ενός δικτύου των αρχών των κρατών μελών που

είναι αρμόδιες για την προστασία των καταναλωτών, η οποία
αποτελεί αντικείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004,
συμπληρώνει τη συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα
οδηγία. Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των
καταναλωτών σε καταστάσεις διασυνοριακών συναλλαγών,
ιδίως στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων πρακτικών εμπορίας
και μεθόδων πώλησης, καθώς και η ανάγκη κατάργησης
ορισμένων εμποδίων για τη συνεργασία στον τομέα αυτό,
επιβάλλουν υψηλότερο βαθμό συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών. Συγκεκριμένα, στον εν λόγω τομέα είναι
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα επιβάλουν
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την πράξη προσχώρησης του 2003.
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την κατάργηση των παράνομων πρακτικών οικονομικών
φορέων εντός της επικράτειάς τους, οι οποίες έχουν ως στόχο
τους καταναλωτές σε άλλο κράτος μέλος.
(105) Η διοικητική συνεργασία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Η έλλειψη
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των κανόνων που ισχύουν για τους παρόχους ή
στη διεξαγωγή διπλών ελέγχων για τις διασυνοριακές
δραστηριότητες, ενώ μπορεί επίσης να δώσει την ευκαιρία σε
ανέντιμους επιχειρηματίες να αποφύγουν τον έλεγχο ή να
παρακάμψουν τους εφαρμοστέους για τις υπηρεσίες εθνικούς
κανόνες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να προβλεφθούν
σαφείς και νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των κρατών μελών.
(106) Για

τους σκοπούς του κεφαλαίου περί διοικητικής
συνεργασίας, η «εποπτεία» θα πρέπει να καλύπτει
δραστηριότητες όπως παρακολούθηση και διερεύνηση,
επίλυση προβλημάτων, εκτέλεση και επιβολή κυρώσεων και
επακόλουθες δραστηριότητες συνέχειας.

(107) Υπό κανονικές συνθήκες, η αμοιβαία συνδρομή θα πρέπει να

λαμβάνει χώρα απευθείας μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Τα
σημεία επαφής που ορίζονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει
να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία μόνο σε περίπτωση
δυσχερειών, π.χ. αν απαιτείται βοήθεια για τον εντοπισμό της
οικείας αρμόδιας αρχής.
(108) Ορισμένες υποχρεώσεις αμοιβαίας συνδρομής θα πρέπει να

ισχύουν για όλα τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν περιπτώσεις
στις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών αποκτά εγκατάσταση σε
άλλο κράτος μέλος. Άλλες υποχρεώσεις αμοιβαίας συνδρομής
θα πρέπει να ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις διασυνοριακής
παροχής υπηρεσιών, στις οποίες ισχύει η διάταξη περί
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Μια περαιτέρω δέσμη
υποχρεώσεων ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις διασυνοριακής
παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που
δεν καλύπτονται από τη διάταξη περί ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών. Η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να
περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες οι υπηρεσίες παρέχονται
από απόσταση και ο αποδέκτης μεταβαίνει στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του παρόχου προκειμένου να δεχθεί τις
υπηρεσίες.
(109) Σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου σε κράτος μέλος δια-

φορετικό από το κράτος μέλος εγκατάστασης, θα πρέπει να
προβλέπεται αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των δύο αυτών
κρατών μελών, βάσει της οποίας το πρώτο κράτος μέλος θα
έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις
και έρευνες έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους
εγκατάστασης ή να προβαίνει, με δική του πρωτοβουλία, σε
τέτοιους ελέγχους, αν πρόκειται αποκλειστικά για τον έλεγχο
πραγματικών περιστατικών.
(110) Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να

παρακάμπτουν τους κανόνες της παρούσας οδηγίας,
συμπεριλαμβανομένης της διάταξης περί ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, μέσω της διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων ή
ερευνών που εισάγουν διακρίσεις ή είναι δυσανάλογες.
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(111) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι οποίες αφορούν την

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εντιμότητα των
παρόχων δεν θίγουν πρωτοβουλίες στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, ιδίως
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου μεταξύ κρατών μελών και τα ποινικά
μητρώα.
(112) Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών απαιτεί ένα λειτουρ-

γικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης, προκειμένου να
μπορούν οι αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν εύκολα τους
αντίστοιχους συνομιλητές τους στα λοιπά κράτη μέλη και να
επικοινωνούν μαζί τους αποτελεσματικά.
(113) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη, σε συνεργασία

με την Επιτροπή, ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων
δεοντολογίας από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε κοινοτικό
επίπεδο, με σκοπό ιδίως την προαγωγή της ποιότητας των
υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες του κάθε
επαγγέλματος. Οι εν λόγω κώδικες δεοντολογίας θα πρέπει
να σέβονται το κοινοτικό δίκαιο, και ιδίως το δίκαιο του ανταγωνισμού. Δεν θα πρέπει να αντίκεινται σε νομικώς δεσμευτικούς κανόνες των κρατών μελών περί επαγγελματικής
δεοντολογίας και συμπεριφοράς.
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συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(117) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας

οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
(118) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας

για τη βελτίωση της νομοθεσίας (2), τα κράτη μέλη
παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση, και προς
όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι
αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία των
οδηγιών με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους
δημοσιοποιούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(114) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό

κωδίκων δεοντολογίας, ιδίως από επαγγελματικούς φορείς,
οργανώσεις και ενώσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτοί οι
κώδικες δεοντολογίας πρέπει να περιλαμβάνουν, όπως αρμόζει
στον ειδικό χαρακτήρα κάθε επαγγέλματος, κανόνες για τις
εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με τα νομοθετικώς
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, και κανόνες επαγγελματικής
δεοντολογίας και συμπεριφοράς των νομοθετικά
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, ιδίως για την κατοχύρωση της
επαγγελματικής
ανεξαρτησίας,
της
επαγγελματικής
ακεραιότητας και του επαγγελματικού απορρήτου. Επιπλέον,
στους εν λόγω κώδικες δεοντολογίας θα πρέπει να
περιλαμβάνονται οι όροι άσκησης των δραστηριοτήτων
κτηματομεσιτικών γραφείων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνουν επαγγελματικούς φορείς, οργανώσεις και ενώσεις να υλοποιούν σε
εθνικό επίπεδο τους κώδικες δεοντολογίας που έχουν εγκριθεί σε κοινοτικό επίπεδο.
(115) Οι κώδικες δεοντολογίας που καταρτίζονται σε κοινοτικό

επίπεδο προορίζονται για τον καθορισμό ελάχιστων
δεοντολογικών προτύπων και συμπληρώνουν τις εκ του νόμου
απαιτήσεις των κρατών μελών. Δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη,
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, να λαμβάνουν αυστηρότερα
νομοθετικά μέτρα ούτε τους εθνικούς επαγγελματικούς
συλλόγους να προβλέπουν ευρύτερη προστασία στους εθνικούς κώδικες δεοντολογίας.
(116) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η

εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν την ελευθερία
εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών στα κράτη μέλη και
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών,
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και
δύνανται συνεπώς, λόγω της διάστασης της δράσης, να
επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1.
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις γενικές διατάξεις που
διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων
υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, διατηρώντας
ταυτόχρονα υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών.
2. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά την ελευθέρωση των υπηρεσιών
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που επιφυλάσσονται αποκλειστικά σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ούτε την ιδιωτικοποίηση
δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών.
3.
Η παρούσα οδηγία δεν αφορά την κατάργηση μονοπωλίων
παροχής υπηρεσιών ούτε τις ενισχύσεις τις οποίες χορηγούν τα κράτη
μέλη και οι οποίες διέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες περί
ανταγωνισμού.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να
ορίζουν, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, ποιες υπηρεσίες θεωρούν
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, πώς θα πρέπει να οργανώνονται
και να χρηματοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες, τηρουμένων των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, και σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις
θα πρέπει να υπόκεινται.
4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα μέτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, με σκοπό
την προστασία ή την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής
πολυμορφίας ή του πλουραλισμού των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).
(2) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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5.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες ποινικού δικαίου
των κρατών μελών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να
περιορίζουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών εφαρμόζοντας
διατάξεις ποινικού δικαίου οι οποίες ρυθμίζουν ειδικά ή επηρεάζουν
την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή
τους, κατά παρέκκλιση των κανόνων της παρούσας οδηγίας.
6.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εργατικό δίκαιο, ήτοι
οποιαδήποτε νομική ή συμβατική διάταξη περί όρων απασχολήσεως
ή όρων εργασίας, περιλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας
κατά την εργασία, και περί των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων, την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το
εθνικό δίκαιο που σέβεται το κοινοτικό δίκαιο. Η παρούσα οδηγία
δεν θίγει επίσης την νομοθεσία των κρατών μελών στον τομέα της
κοινωνικής ασφάλισης.
7.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την άσκηση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, όπως αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και στο κοινοτικό δίκαιο. Ωσαύτως δεν θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης,
σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα
εργατικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις
εθνικές πρακτικές που σέβονται το κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

ζ)

στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
κινηματογραφικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής, διανομής ή μετάδοσής τους, και στις ραδιοφωνικές
εκπομπές∙

η)

στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχηρών παιγνίων στα
οποία ο παίκτης στοιχηματίζει νομισματική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των λαχειοφόρων αγορών, των τυχηρών
παιγνίων σε καζίνα και των συναλλαγών που αφορούν
στοιχήματα∙

θ)

στις δραστηριότητες που συνδέονται με την άσκηση δημόσιας
εξουσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 της συνθήκης∙

ι)

στις κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνική
στέγαση, την παιδική μέριμνα και τη στήριξη των οικογενειών
και των ατόμων που έχουν μονίμως ή προσωρινώς ανάγκη, οι
οποίες παρέχονται από το κράτος, από παρόχους για λογαριασμό του κράτους ή από φιλανθρωπικές οργανώσεις
αναγνωρισμένες από το κράτος∙

ια) στις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας∙
ιβ) στις υπηρεσίες των συμβολαιογράφων και των δικαστικών
επιμελητών, που διορίζονται με επίσημη πράξη της Διοικήσεως.
3.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στον τομέα της
φορολογίας.

1.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις υπηρεσίες παρόχων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλος.
2.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες
δραστηριότητες:
α)

στις μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος∙

β)

στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως αυτές που αφορούν
τράπεζες, πιστώσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές συντάξεις, χρεόγραφα, επενδύσεις, ταμεία,
πληρωμές, συμβουλές επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας
2006/48/ΕΚ∙

γ)

στις υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς
και στις συναφείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες όσον αφορά τα
θέματα που ρυθμίζονται από τις οδηγίες 2002/19/EK,
2002/20/EK, 2002/21/EK, 2002/22/EK και 2002/58/EK∙

δ)

υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων
των λιμενικών υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο του τίτλου
V της συνθήκης∙

ε)

στις υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας∙

στ) στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, είτε παρέχονται μέσω
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης είτε όχι, και
ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και
χρηματοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο ή
από το αν είναι δημόσιες ή ιδιωτικές∙
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Άρθρο 3
Σχέση με άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου
1. Αν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας έρχονται σε σύγκρουση
με διάταξη άλλης κοινοτικής πράξης που ρυθμίζει τις ειδικές πτυχές
της πρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας
σε ειδικούς τομείς ή ειδικά επαγγέλματα, η διάταξη της άλλης κοινοτικής πράξης υπερισχύει και εφαρμόζεται σ’ αυτούς τους ειδικούς
τομείς ή τα ειδικά επαγγέλματα. Στις εν λόγω πράξεις
συμπεριλαμβάνονται:
α)

η οδηγία 96/71/ΕΚ∙

β)

ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71∙

γ)

η οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου
1989, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την
άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (1) ∙

δ)

η οδηγία 2005/36/ΕΚ.

2.
Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τους κανόνες του ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου, και ιδίως τους κανόνες που διέπουν το δίκαιο
που εφαρμόζεται στις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές,
συμπεριλαμβανομένων όσων εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές
επωφελούνται από την προστασία που τους παρέχουν οι κανόνες περί
προστασίας των καταναλωτών που προβλέπονται στη νομοθεσία περί
καταναλωτών που ισχύει στο δικό τους κράτος μέλος.
(1) ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60).
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περιλαμβανομένου του αστικού περιβάλλοντος∙ υγεία των ζώων∙
διανοητική ιδιοκτησία∙ διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς∙ στόχοι κοινωνικής πολιτικής και στόχοι
πολιτιστικής πολιτικής∙

3.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας τηρώντας τους κανόνες της συνθήκης που διέπουν το
δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Άρθρο 4
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
1.

ως «υπηρεσία» νοείται κάθε μη μισθωτή οικονομική
δραστηριότητα, που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής, κατά
το άρθρο 50 της συνθήκης∙

2.

ως «πάροχος υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει
την ιθαγένεια κράτους μέλους ή κάθε νομικό πρόσωπο, κατά το
άρθρο 48 της συνθήκης, εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, τα
οποία προσφέρουν ή παρέχουν μια υπηρεσία∙

3.

ως «αποδέκτης» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την
ιθαγένεια κράτους μέλους ή που επωφελείται από δικαιώματα
που του παρέχονται από κοινοτικές πράξεις ή κάθε νομικό
πρόσωπο, κατά το άρθρο 48 της συνθήκης, εγκατεστημένο σε
κράτος μέλος, τα οποία χρησιμοποιούν ή επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία για επαγγελματικούς ή άλλους
σκοπούς∙

4.

ως «κράτος μέλος εγκατάστασης» νοείται το κράτος μέλος στο
έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος της
υπηρεσίας∙

5.

ως «εγκατάσταση» νοείται η πραγματική άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας, κατά το άρθρο 43 της συνθήκης, από τον
πάροχο για αόριστο χρονικό διάστημα και με τη δημιουργία σταθερής εγκατάστασης, από την οποία διεξάγεται όντως η επιχειρηματική δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών∙

6.

ως «σύστημα χορήγησης άδειας» νοείται κάθε διαδικασία που
υποχρεώνει τον πάροχο ή τον αποδέκτη της υπηρεσίας να
υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση επίσημης ή
σιωπηρής απόφασης σχετικά με την πρόσβαση σε δραστηριότητα
παροχής υπηρεσιών ή με την άσκησή της∙
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9.

ως «αρμόδια αρχή» νοείται κάθε όργανο ή φορέας που είναι
υπεύθυνος σε ένα κράτος μέλος για τον έλεγχο ή τη ρύθμιση
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται
κυρίως
οι
διοικητικές
αρχές,
συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων που ενεργούν με την
ιδιότητα αυτή, οι επαγγελματικοί σύλλογοι και οι επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της νομικής
αυτονομίας τους, ρυθμίζουν με συλλογικό τρόπο την πρόσβαση
στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή τους∙

10. ως «κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία» νοείται το κράτος
μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία από πάροχο υπηρεσιών
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος∙
11. ως «νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα» νοείται
δραστηριότητα ή σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, κατά
το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α), της οδηγίας
2005/36/ΕΚ∙
12. ως «εμπορική επικοινωνία» νοείται κάθε μορφή επικοινωνίας για
την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της
εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν
εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή ασκούν
ένα νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα. Δεν συνιστούν από
μόνες τους εμπορικές επικοινωνίες:
α)

οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στη
δραστηριότητα της επιχείρησης, του οργανισμού ή του
προσώπου, ιδίως ένα όνομα τομέα ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου∙

β)

οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα, με υπηρεσίες ή με την
εικόνα της επιχείρησης, του οργανισμού ή του προσώπου,
οι οποίες δημιουργούνται ανεξάρτητα, ιδίως όταν
παρέχονται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

7.

8.

ως «απαίτηση» νοείται κάθε υποχρέωση, απαγόρευση,
προϋπόθεση ή όριο που προβλέπεται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών ή προκύπτει
από τη νομολογία, τη διοικητική πρακτική, τους κανόνες
επαγγελματικών συλλόγων ή τους συλλογικούς κανόνες
επαγγελματικών ενώσεων ή οργανώσεων που εγκρίνονται στο
πλαίσιο της άσκησης της νομικής αυτονομίας τους∙ οι κανόνες
που προβλέπονται σε συλλογικές συμβάσεις οι οποίες αποτελούν
προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων δεν
θεωρούνται απαιτήσεις κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας∙
ως «επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος» νοούνται οι λόγοι
που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη νομολογία του Δικαστηρίου,
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων λόγων: δημόσια τάξη∙
δημόσια ασφάλεια∙ δημόσια υγεία∙ προστασία της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων∙
προστασία των καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών και των
εργαζομένων∙ δικαιοσύνη των εμπορικών συναλλαγών∙
καταπολέμηση της απάτης∙ προστασία του περιβάλλοντος,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ

Άρθρο 5
Απλούστευση των διαδικασιών
1. Τα κράτη μέλη εξετάζουν τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις
που ισχύουν για την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών
και για την άσκησή της. Όταν οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις που
εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου δεν είναι
αρκούντως απλές, τα κράτη μέλη τις απλουστεύουν.
2.
Η Επιτροπή μπορεί να καθιερώσει εναρμονισμένα έντυπα σε
κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 40, παράγραφος 2. Τα έντυπα αυτά είναι ισοδύναμα με τα
πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα
ζητούνται από τους παρόχους υπηρεσιών.
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3. Σε περίπτωση που ζητούν από τους παρόχους ή τους αποδέκτες
υπηρεσιών την προσκόμιση πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου
εγγράφου που να αποδεικνύει την τήρηση απαίτησης, τα κράτη μέλη
αποδέχονται κάθε έγγραφο από άλλο κράτος μέλος με ισοδύναμη
λειτουργία ή το οποίο αποδεικνύει ότι η εν λόγω απαίτηση έχει τηρηθεί. Μπορούν να μην επιβάλλουν την προσκόμιση πρωτοτύπων,
επικυρωμένων αντιγράφων ή επικυρωμένων μεταφράσεων εγγράφων
από άλλα κράτη μέλη, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται
από άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις ή από τις εξαιρέσεις που
δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος,
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Το πρώτο εδάφιο δεν επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να
απαιτούν μη επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων σε μία από τις
επίσημες γλώσσες τους.
4.
Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στα έγγραφα του άρθρου 7
παράγραφος 2, και του άρθρου 50 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, στο
άρθρο 45 παράγραφος 3 και στα άρθρα 46, 49 και 50 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (1),
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998,
για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού
επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο
αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (2), στην πρώτη οδηγία
68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1968, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους
των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 2 της
συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των
τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (3),
και στην ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
21ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη δημοσιότητα των
υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από
ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου
κράτους (4).

Άρθρο 6
Ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να
μπορούν να διεκπεραιώσουν, μέσω ενός κέντρου ενιαίας επαφής, τις
ακόλουθες διαδικασίες και διατυπώσεις:
α)

το σύνολο των διαδικασιών και διατυπώσεων που είναι
απαραίτητες για την πρόσβαση στις αντίστοιχες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών και ιδίως όλες τις αναγκαίες δηλώσεις,
κοινοποιήσεις ή αιτήσεις για χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες
αρχές, περιλαμβανομένων των αιτήσεων για την καταχώριση σε
μητρώα και βάσεις δεδομένων ή την εγγραφή σε επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους∙

(1) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 333 της
20.12.2005, σ. 28).
(2) ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την πράξη
προσχώρησης του 2003.
(3) ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με
την οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 221 της 4.9.2003, σ. 13).
(4) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 36.

β)
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τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας για την άσκηση των εν λόγω
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.

2. Η δημιουργία των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης τελεί υπό την
επιφύλαξη της κατανομής αρμοδιοτήτων και εξουσιών μεταξύ των
διαφόρων αρχών εντός των εθνικών συστημάτων.

Άρθρο 7
Δικαίωμα ενημέρωσης
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες
διατίθενται στους παρόχους και στους αποδέκτες υπηρεσιών μέσω
των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης:
α)

απαιτήσεις όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους και ιδίως εκείνες που αφορούν
διαδικασίες και διατυπώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν για
την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την
άσκησή τους∙

β)

τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών για την άμεση
επικοινωνία με τις αρχές αυτές, περιλαμβανομένων των στοιχείων
των αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα άσκησης
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών∙

γ)

τα μέσα και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε δημόσια μητρώα
και βάσεις δεδομένων που αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών
και τις υπηρεσίες∙

δ)

τα μέσα προσφυγής που είναι εν γένει διαθέσιμα σε περίπτωση
διαφοράς μεταξύ αρμόδιων αρχών και παρόχου ή αποδέκτη
υπηρεσιών, ή μεταξύ παρόχου και αποδέκτη υπηρεσιών ή μεταξύ
παρόχων υπηρεσιών∙

ε)

τα στοιχεία επικοινωνίας ενώσεων ή οργανώσεων, εκτός των
αρμόδιων αρχών, από τις οποίες οι πάροχοι ή οι αποδέκτες
υπηρεσιών μπορούν να λάβουν πρακτική βοήθεια.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι και οι αποδέκτες
υπηρεσιών μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια των αρμόδιων αρχών
που συνιστάται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τον συνήθη
τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των απαιτήσεων της παραγράφου 1
στοιχείο α). Όπου ενδείκνυται, οι συμβουλές αυτές περιλαμβάνουν
απλό βήμα-προς-βήμα οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται σε απλή
και κατανοητή γλώσσα.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες και η βοήθεια
των παραγράφων 1 και 2 παρέχονται με σαφή και μη διφορούμενο
τρόπο, είναι προσβάσιμες εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα
και τηρούνται επίκαιρες.
4.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ενιαία κέντρα
εξυπηρέτησης και οι αρμόδιες αρχές απαντούν χωρίς καθυστέρηση
σε αιτήσεις για παροχή πληροφοριών ή βοήθειας, κατά τις
παραγράφους 1 και 2 και ενημερώνουν τους αιτούντες χωρίς
καθυστέρηση εάν οι αιτήσεις τους εμπεριέχουν σφάλματα ή είναι
αβάσιμες.
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5.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα
για να ενθαρρύνουν τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης να καθιστούν τις
πληροφορίες του παρόντος άρθρου διαθέσιμες και σε άλλες κοινοτικές γλώσσες. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τη νομοθεσία των
κρατών μελών σχετικά με τη χρήση των γλωσσών.
6. Η υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να βοηθούν τους παρόχους
και αποδέκτες υπηρεσιών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους των εν λόγω
αρχών παροχή νομικών συμβουλών σε μεμονωμένες υποθέσεις, αλλά
αφορά μόνο τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τον συνήθη τρόπο
ερμηνείας ή εφαρμογής των εν λόγω απαιτήσεων.

γ)
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ο επιδιωκόμενος στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο
περιοριστικό μέτρο, ιδίως επειδή οι εκ των υστέρων έλεγχοι θα
λάμβαναν χώρα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση για να είναι πραγματικά αποτελεσματικοί.

2. Στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1
στοιχείο α), τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τα συστήματά τους για τη
χορήγηση άδειας και τεκμηριώνουν τη συμβατότητά τους με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις πτυχές των συστημάτων
χορήγησης άδειας που διέπονται αμέσως ή εμμέσως από άλλες κοινοτικές πράξεις.

Άρθρο 8
Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών

Άρθρο 10
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας

1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες και οι
διατυπώσεις για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών και για την άσκησή τους μπορούν να διεκπεραιωθούν
εύκολα από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του οικείου
ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης και στις αρμόδιες αρχές.

1.
Τα συστήματα χορήγησης άδειας βασίζονται σε κριτήρια τα
οποία δεν επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να ασκούν την εξουσία
τους αυθαίρετα.
2.

2.
Η παράγραφος 1 δεν αφορά τις επιθεωρήσεις του τόπου
παροχής της υπηρεσίας ή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από
τον πάροχο ή την υλική εξέταση των ικανοτήτων ή της προσωπικής
ακεραιότητας του παρόχου ή του αρμόδιου προσωπικού του.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 40
παράγραφος 2, τους όρους εφαρμογής της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, με στόχο τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας
των συστημάτων πληροφοριών και τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά
πρότυπα που εκπονούνται σε κοινοτικό επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Τα κριτήρια της παραγράφου 1:

α)

δεν εισάγουν διακρίσεις∙

β)

δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος∙

γ)

είναι αναλογικά προς τον προαναφερόμενο στόχο δημόσιου
συμφέροντος∙

δ)

είναι σαφή και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση∙

ε)

είναι αντικειμενικά∙

στ) έχουν δημοσιοποιηθεί εκ των προτέρων∙

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ζ)
ΤΜΗΜΑ 1
Αδειες

Άρθρο 9
Συστήματα χορήγησης άδειας
1.
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτούν την πρόσβαση σε
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους από
σύστημα χορήγησης άδειας, παρά μόνον εάν πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

το σύστημα χορήγησης άδειας δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος
του παρόχου της υπηρεσίας∙

β)

η ανάγκη ύπαρξης συστήματος χορήγησης άδειας δικαιολογείται
από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος∙

είναι διαφανή και προσβάσιμα.

3. Οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για νέα εγκατάσταση δεν
αλληλεπικαλύπτονται με απαιτήσεις και ελέγχους που είναι
ισοδύναμοι, ή κατ’ ουσία συγκρίσιμοι ως προς τον σκοπό τους, στους
οποίους ήδη υπόκεινται οι πάροχοι των υπηρεσιών στο ίδιο ή σε
άλλο κράτος μέλος. Τα σημεία επαφής που ορίζονται στο άρθρο 28
παράγραφος 2 και ο πάροχος των υπηρεσιών επικουρούν την αρμόδια
αρχή παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις
απαιτήσεις.
4. Η άδεια επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση στη
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή τους επιτρέπει να την ασκήσουν
σε όλη την εθνική επικράτεια, μεταξύ άλλων, με την ίδρυση
πρακτορείων, υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών ή γραφείων,
εκτός εάν επιτακτικός λόγος δημόσιου συμφέροντος δικαιολογεί την
έκδοση ιδιαίτερης άδειας για κάθε επιμέρους εγκατάσταση ή τον
περιορισμό της άδειας σε ορισμένο τμήμα της επικράτειας.
5.
Η άδεια χορηγείται από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η
δέουσα εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας και
διαπιστώνεται ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται.
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6.
Πλην των περιπτώσεων χορήγησης άδειας, κάθε απόφαση των
αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της
ανάκλησης μιας άδειας, αιτιολογείται πλήρως και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων φορέων έννομης
προστασίας.
7.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει την κατανομή των τοπικών ή
περιφερειακών αρμοδιοτήτων των αρχών των κρατών μελών που
εκδίδουν τις άδειες αυτές.

Άρθρο 11
Διάρκεια της άδειας

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η άδεια χορηγείται για
την ενδεδειγμένη περιορισμένη χρονική περίοδο και δεν μπορεί να
ανανεώνεται αυτόματα ούτε να προβλέπει κάποιο άλλο πλεονέκτημα
για τον πάροχο υπηρεσιών η άδεια του οποίου μόλις έληξε ή για
όσους έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με αυτόν.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
και των άρθρων 9 και 10, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν
υπόψη, κατά τη θέσπιση των κανόνων για τη διαδικασία επιλογής,
θέματα δημόσιας υγείας, στόχους κοινωνικής πολιτικής, την υγεία
και την ασφάλεια των μισθωτών ή των αυτοαπασχολουμένων, την
προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλους επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

1.
Η άδεια που χορηγείται στον πάροχο υπηρεσιών δεν έχει
περιορισμένη διάρκεια, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

η άδεια ανανεώνεται αυτόματα ή εξαρτάται αποκλειστικά από τη
διαρκή τήρηση των απαιτήσεων∙

β)

επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος περιορίζει τον αριθμό
των διαθέσιμων αδειών∙
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Άρθρο 13
Διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας
1.
Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας είναι
σαφείς, δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων και παρέχουν στους
αιτούντες την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν αντικειμενικά και αδέκαστα.

ή
γ)

η περιορισμένη διάρκεια δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο
δημοσίου συμφέροντος.

2.
Η παράγραφος 1 δεν αφορά τη μέγιστη προθεσμία εντός της
οποίας ο πάροχος των υπηρεσιών οφείλει να αρχίσει πραγματικά τη
δραστηριότητά του μετά τη χορήγηση της άδειας.
3.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τον πάροχο υπηρεσιών στην
υποχρέωση να ενημερώνει το οικείο ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης που
προβλέπεται στο άρθρο 6 σχετικά με τις ακόλουθες αλλαγές:
α)

την ίδρυση θυγατρικών των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος χορήγησης άδειας∙

β)

αλλαγές της κατάστασής του που έχουν ως συνέπεια να μην
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας.

4.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών
να ανακαλούν τις άδειες, όταν παύσουν πλέον να ισχύουν οι
προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών.

Άρθρο 12

2.
Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας δεν
αποτρέπουν ούτε περιπλέκουν και καθυστερούν αδικαιολόγητα την
παροχή της υπηρεσίας. Είναι εύκολα προσβάσιμες, τα δε τέλη που
ενδέχεται να βαρύνουν τους αιτούντες είναι εύλογα και ανάλογα του
κόστους των διαδικασιών χορήγησης άδειας και δεν υπερβαίνουν το
κόστος των διαδικασιών αυτών.
3. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας παρέχουν
στους αιτούντες την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν
χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός εύλογης
προθεσμίας που καθορίζεται και δημοσιοποιείται εκ των προτέρων.
Η προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγμή της υποβολής όλων των
απαιτούμενων εγγράφων. Όταν δικαιολογείται από την
πολυπλοκότητα του θέματος, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί άπαξ,
από την αρμόδια αρχή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η
παράταση και η διάρκειά της αιτιολογούνται δεόντως και
κοινοποιούνται στον αιτούντα πριν την εκπνοή της αρχικής
προθεσμίας.
4.
Εάν δεν υπάρξει απάντηση εντός της προθεσμίας που
προβλέπεται ή παρατείνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, η άδεια
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. Ωστόσο, μπορεί να προβλεφθεί διαφορετικό καθεστώς, όταν αυτό δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο
δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των θεμιτών
συμφερόντων τρίτων.

Επιλογή μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων
1.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων αδειών για
συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι περιορισμένος, λόγω της
σπανιότητας των διαθέσιμων φυσικών πόρων ή τεχνικών δυνατοτήτων,
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαδικασία επιλογής μεταξύ των
δυνητικών υποψηφίων, η οποία προβλέπει όλες τις εγγυήσεις
αμεροληψίας και διαφάνειας, και ιδίως την κατάλληλη
δημοσιοποίηση της έναρξης, της διεξαγωγής της και της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

5. Για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας αποστέλλεται το ταχύτερο
βεβαίωση παραλαβής. Στη βεβαίωση παραλαβής πρέπει να
μνημονεύεται:
α)

η προθεσμία απάντησης της παραγράφου 3∙

β)

τα μέσα έννομης προστασίας∙
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κατά περίπτωση, δήλωση ότι, σε περίπτωση μη απάντησης εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει
χορηγηθεί.

5.

την εφαρμογή κατά περίπτωση οικονομικής δοκιμής, η οποία
εξαρτά τη χορήγηση άδειας από την αποδεδειγμένη ύπαρξη οικονομικής ανάγκης ή ζήτησης στην αγορά, αξιολογεί τον πιθανό
ή πραγματικό οικονομικό αντίκτυπο της δραστηριότητας ή αξιολογεί κατά πόσον η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για τους
στόχους που θέτουν τα προγράμματα οικονομικού σχεδιασμού
της αρμόδιας αρχής∙ η απαγόρευση αυτή δεν αφορά απαιτήσεις
προγραμματισμού οι οποίες δεν επιδιώκουν οικονομικούς
στόχους, αλλά εξυπηρετούν επιτακτικούς λόγους που
συνδέονται με το δημόσιο συμφέρον∙

6.

την άμεση ή έμμεση ανάμειξη ανταγωνιστικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε συμβουλευτικά
όργανα, στη χορήγηση της άδειας ή στη λήψη άλλων αποφάσεων
των αρμόδιων αρχών, εξαιρουμένων των επαγγελματικών
συλλόγων, των επαγγελματικών οργανώσεων ή ενώσεων που
ενεργούν ως αρμόδια αρχή∙ η απαγόρευση αυτή δεν αφορά τη
διαβούλευση με όργανα όπως τα εμπορικά επιμελητήρια ή οι
κοινωνικοί εταίροι, για διάφορα θέματα πλην των μεμονωμένων
αιτήσεων χορήγησης άδειας, ούτε τη διαβούλευση με το κοινό∙

7.

την υποχρέωση για σύσταση ή συμμετοχή σε χρηματοοικονομική εγγύηση ή για σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης με πάροχο
υπηρεσιών ή με οργανισμό που είναι εγκατεστημένος στο έδαφός τους. Αυτό δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να
απαιτούν ασφάλιση ή χρηματοοικονομικές εγγυήσεις ούτε θίγει
απαιτήσεις σχετικές με τη συμμετοχή σε συλλογικό ταμείο
αποζημιώσεων, φερ’ ειπείν για μέλη επαγγελματικών φορέων ή
οργανώσεων∙

8.

την υποχρέωση προεγγραφής σε μητρώα που τηρούνται εντός
του εδάφους τους για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
προηγούμενης άσκησης της δραστηριότητας για ορισμένη χρονική περίοδο εντός της επικράτειάς τους.

6.
Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτών ενημερώνεται χωρίς
καθυστέρηση σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών
εγγράφων καθώς και σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην εύλογη
προθεσμία διεκπεραίωσης της παραγράφου 3.
7. Εάν μια αίτηση απορριφθεί λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων
διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτών ενημερώνεται το ταχύτερο για
την απόρριψη.

ΤΜΗΜΑ 2

Απαιτησεις που απαγορευονται ή υποκεινται σε
αξιολογηση

Άρθρο 14
Απαιτήσεις που απαγορεύονται
Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα
παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή της στο έδαφός τους από τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
1.

απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται άμεσα ή
έμμεσα στην ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, στον τόπο
της έδρας τους και ιδίως:
α)

β)

2.

3.

4.

απαιτήσεις όσον αφορά την ιθαγένεια του παρόχου της
υπηρεσίας, του προσωπικού του, των προσώπων που
κατέχουν εταιρικές μερίδες ή των μελών των διοικητικών
και εποπτικών φορέων των παρόχων υπηρεσιών∙
την απαίτηση ότι ο πάροχος των υπηρεσιών, το προσωπικό
του, τα πρόσωπα που κατέχουν εταιρικές μερίδες ή τα μέλη
των διοικητικών και εποπτικών φορέων του παρόχου πρέπει
να κατοικούν εντός της επικράτειας∙

την απαγόρευση εγκατάστασης σε περισσότερα κράτη μέλη ή
εγγραφής σε μητρώα ή σε επαγγελματικούς φορείς ή συλλόγους
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη∙
περιορισμούς στην ελευθερία επιλογής του παρόχου όσον αφορά
την κύρια ή τη δευτερεύουσα εγκατάσταση και ιδίως την
απαίτηση ότι ο πάροχος των υπηρεσιών πρέπει να έχει την κύρια
εγκατάστασή του στο έδαφος της χώρας, ή τον περιορισμό της
ελευθερίας του παρόχου να επιλέγει τη μορφή της
εγκατάστασης, π.χ. πρακτορείο, υποκατάστημα ή θυγατρική
εταιρεία∙
προϋποθέσεις αμοιβαιότητας με το κράτος μέλος στο οποίο είναι
ήδη εγκατεστημένος ο πάροχος, με εξαίρεση εκείνες που
προβλέπονται από τις κοινοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί στον
τομέα της ενέργειας∙
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Άρθρο 15
Απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν
1.
Τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον τα νομικά τους
συστήματα προβλέπουν απαιτήσεις όπως εκείνες που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 και εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι
συμβατές με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3.
Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους ώστε να είναι συμβατές με τις εν λόγω
προϋποθέσεις.
2.
Τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον τα νομικά τους
συστήματα εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής
υπηρεσιών ή την άσκησή της από την τήρηση των ακόλουθων
απαιτήσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις:
α)

ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισμούς, ιδίως υπό τη μορφή
ορίων που καθορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό ή μιας
ελάχιστης γεωγραφικής απόστασης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών∙

β)

απαίτηση που υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών να έχει
συγκεκριμένη νομική μορφή∙

γ)

απαιτήσεις όσον αφορά την κατοχή του κεφαλαίου εταιρείας∙
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δ)

απαιτήσεις, εκτός εκείνων που αφορούν τα ζητήματα που διέπει
η οδηγία 2005/36/ΕΚ ή όσων προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες περιορίζουν την
πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε
συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών λόγω της ειδικής φύσης
της δραστηριότητας∙

7.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νέες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που προβλέπουν οι
απαιτήσεις της παραγράφου 6 καθώς και τις σχετικές αιτιολογήσεις.
Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις εν λόγω διατάξεις στα άλλα κράτη μέλη.
Η κοινοποίηση αυτή δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις
εν λόγω διατάξεις.

ε)

απαγόρευση δημιουργίας περισσότερων από μίας εγκατάστασης
στην επικράτεια του ίδιου κράτους∙

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης
η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο οι νέες αυτές διατάξεις είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο και, κατά περίπτωση, εκδίδει απόφαση
με την οποία ζητεί από το οικείο κράτος μέλος να μην τις θεσπίσει ή
να τις καταργήσει.

στ) απαιτήσεις για ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων∙
ζ)

υποχρεωτικές ελάχιστες ή/και ανώτερες τιμές, με τις οποίες
οφείλει να συμμορφώνεται ο πάροχος∙

η)

απαίτηση που επιβάλλεται σε παρόχους να προσφέρουν, μαζί με
τη δική τους υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Η κοινοποίηση εθνικού νομοσχεδίου σύμφωνα με την οδηγία
98/34/ΕΚ πληροί, ταυτόχρονα, την υποχρέωση κοινοποίησης που
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.
Τα κράτη μέλη ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις που προβλέπονται
στην παράγραφο 2 πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

β)

γ)

μη εισαγωγή διακρίσεων: οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν
άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια ή, όσον
αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την έδρα τους∙

ΤΜΗΜΑ 1

Ελευθερη παροχη υπηρεσιων και συναφεις παρεκκλισεις

Άρθρο 16

αναγκαιότητα: οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος∙
αναλογικότητα: οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να
εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να
μην υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη
του στόχου, το ίδιο δε αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτευχθεί
με άλλα λιγότερο περιοριστικά μέτρα.

4.
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται στη νομοθεσία που
διέπει τον τομέα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος,
μόνο κατά το μέτρο που η εφαρμογή των εν λόγω παραγράφων δεν
παρακωλύει, νομικά ή στην πράξη, την εκτέλεση της συγκεκριμένης
αποστολής που τους έχει ανατεθεί.
5.
Στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης που προβλέπεται στο
άρθρο 39, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν:
α)

τις απαιτήσεις τις οποίες προτίθενται να διατηρήσουν και τους
λόγους για τους οποίους κρίνουν ότι συμμορφώνονται με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3∙

β)

τις απαιτήσεις που καταργήθηκαν ή που κατεστάθησαν λιγότερο
αυστηρές.

6.
Από τις 28 Δεκεμβρίου 2006 τα κράτη μέλη δεν μπορούν να
εισάγουν καμία νέα απαίτηση των ειδών που απαριθμούνται στην
παράγραφο 2 παρά μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
1. Τα κράτη μέλη σέβονται το δικαίωμα των παρόχων υπηρεσιών
να παρέχουν υπηρεσίες σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο
οποίο εδρεύουν.
Το κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία εξασφαλίζει την
ελεύθερη πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και την
ελεύθερη άσκησή της στο έδαφός του.
Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα
παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή της στο έδαφός τους από
απαιτήσεις που δεν τηρούν τις ακόλουθες αρχές:
α)

μη εισαγωγή διακρίσεων: οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν,
άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια ή, όσον
αφορά τα νομικά πρόσωπα, ανάλογα με το κράτος μέλος στο
οποίο εδρεύουν∙

β)

αναγκαιότητα: οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται για
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας
ή προστασίας του περιβάλλοντος∙

γ)

αναλογικότητα: οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να
εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να
μην υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη
του στόχου.
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Άρθρο 17

2.
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να περιορίζουν την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών σε πάροχο ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο
κράτος μέλος, επιβάλλοντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
απαιτήσεις:

Συμπληρωματικές παρεκκλίσεις από την ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών
Το άρθρο 16 δεν εφαρμόζεται:

α)

την υποχρέωση για τον πάροχο να είναι εγκατεστημένος στο
έδαφός τους∙

β)

την υποχρέωση για τον πάροχο να εξασφαλίζει άδεια από τις
αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής σε μητρώο
ή σε επαγγελματικό φορέα ή σύλλογο που λειτουργεί στο έδαφός τους, εκτός από περιπτώσεις που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία ή σε άλλες πράξεις του κοινοτικού δικαίου∙

γ)

την απαγόρευση για τον πάροχο να αποκτήσει στο έδαφός τους
υποδομή ορισμένης μορφής ή είδους, συμπεριλαμβανομένου
γραφείου ή δικηγορικού γραφείου, που είναι απαραίτητη για την
παροχή των υπηρεσιών του∙

δ)

την εφαρμογή ειδικού συμβατικού καθεστώτος μεταξύ παρόχου
και αποδέκτη που εμποδίζει ή περιορίζει την παροχή υπηρεσιών
από αυτοαπασχολούμενο∙

ε)

την υποχρέωση για τον πάροχο να διαθέτει συγκεκριμένο
έγγραφο ταυτότητας για την άσκηση δραστηριότητας παροχής
υπηρεσιών, το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές τους∙

στ) απαιτήσεις οι οποίες θίγουν τη χρήση εξοπλισμού και υλικού
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παροχής της υπηρεσίας,
με εξαίρεση τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την υγεία και
την ασφάλεια στο χώρο εργασίας∙

ζ)

1.

4.
Έως τις 28 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή, ύστερα από
διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε
κοινοτικό επίπεδο, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
στην οποία εξετάζεται η ανάγκη να προταθούν μέτρα εναρμόνισης
σχετικά με τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που καλύπτει η
παρούσα οδηγία.

α)

ταχυδρομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου
1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη
της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών
υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών (1) ∙

β)

στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στις υπηρεσίες που
καλύπτονται από την οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (2) ∙

γ)

στον τομέα του φυσικού αερίου, στις υπηρεσίες που
καλύπτονται από την οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά φυσικού αερίου (3) ∙

δ)

στις υπηρεσίες διανομής και παροχής ύδατος και στις
υπηρεσίες διαχείρισης λυμάτων∙

ε)

στις υπηρεσίες επεξεργασίας των αποβλήτων∙

2.

σε ζητήματα που διέπονται από την οδηγία 96/71/EΚ∙

3.

σε ζητήματα που διέπονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών (4) ∙

4.

σε ζητήματα που διέπονται από την οδηγία 77/249/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1977, περί διευκολύνσεως της
πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από
δικηγόρους (5) ∙

5.

στη δραστηριότητα της δικαστικής είσπραξης οφειλών∙

περιορισμούς στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών που ορίζονται
στο άρθρο 19.

3.
Το κράτος μέλος στο οποίο μετακομίζει ο πάροχος υπηρεσιών
δεν μπορεί να εμποδιστεί να επιβάλλει απαιτήσεις που αφορούν τη
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και δικαιολογούνται για λόγους
δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος και σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το εν λόγω
κράτος μέλος δεν μπορεί επίσης να εμποδιστεί να εφαρμόσει,
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τους εγχώριους κανόνες του
σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων όσων
καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις.

σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που
παρέχονται σε άλλο κράτος μέλος, μεταξύ των οποίων:

(1) ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003,
σ. 1).
(2) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την απόφαση 2006/653/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 270 της 29.9.2006,
σ. 72).
(3) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57.
(4) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(5) ΕΕ L 78 της 26.03.1977, σ. 17. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την πράξη προσχώρησης του 2003.
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6.

σε ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο ΙΙ της οδηγίας
2005/36/ΕΚ, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων στα κράτη
μέλη στα οποία παρέχεται η υπηρεσία, οι οποίες επιφυλάσσουν
μια δραστηριότητα σε συγκεκριμένο επάγγελμα∙

15. σε διατάξεις για τις συμβατικές και τις εξωσυμβατικές ενοχές,
περιλαμβανομένης της μορφής των συμβάσεων που διέπονται
από τους κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου.

7.

σε ζητήματα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71∙

Άρθρο 18

8.

9.

όσον αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις σχετικά με την ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων και την κατοικία τους, σε ζητήματα
που διέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι
οποίες προβλέπουν τις διοικητικές διατυπώσεις ενώπιον των
αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η
υπηρεσία, που πρέπει να διεκπεραιώσουν οι δικαιούχοι∙
όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που μεταβαίνουν σε
άλλο κράτος μέλος για λόγους παροχής υπηρεσιών, στη
δυνατότητα κράτους μέλους να απαιτήσει θεώρηση ή άδεια
παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται
από το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης που προβλέπεται στο
άρθρο 21 της σύμβασης για την εφαρμογή της συμφωνίας
Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, σχετικά με τη σταδιακή
κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (1) ή στη δυνατότητα
να επιβάλλεται σε υπηκόους τρίτων χωρών η υποχρέωση να
παρουσιάζονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
παροχής της υπηρεσίας κατά ή ύστερα από την είσοδό τους∙

10. όσον αφορά αποστολές αποβλήτων, σε θέματα που καλύπτονται
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου, της
1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και
τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της
Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (2) ∙
11. στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στα συγγενικά
δικαιώματα, στα δικαιώματα ρυθμίζονται με την οδηγία
87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων
ημιαγωγών (3) και την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996,
σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (4)
καθώς και στα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας∙

Παρεκκλίσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 και μόνο κατ’ εξαίρεση, ένα
κράτος μέλος μπορεί να λάβει μέτρα σχετικά με την ασφάλεια των
υπηρεσιών κατά ενός παρόχου ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο
κράτος μέλος.

2.
Τα μέτρα της παραγράφου 1 μπορούν να ληφθούν μόνο
εφόσον τηρηθεί η διαδικασία αμοιβαίας βοήθειας η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 35 και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:

α)

οι εθνικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνεται το μέτρο
δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικής εναρμόνισης στον
τομέα που ορίζεται στην παράγραφο 1∙

β)

το μέτρο είναι πιο προστατευτικό για τον αποδέκτη από εκείνο
που θα λάμβανε το κράτος μέλος εγκατάστασης δυνάμει των
εθνικών του διατάξεων∙

γ)

το κράτος μέλος εγκατάστασης δεν έλαβε μέτρα ή έλαβε μέτρα
ανεπαρκή σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 35
παράγραφος 2∙

δ)

το μέτρο είναι αναλογικό.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις διατάξεις που εγγυώνται
την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών ή επιτρέπουν παρεκκλίσεις από
αυτήν και οι οποίες προβλέπονται από κοινοτικές πράξεις.

12. στις πράξεις για τις οποίες ο νόμος επιτάσσει την παρέμβαση
συμβολαιογράφου∙
ΤΜΗΜΑ 2

13. σε ζητήματα που καλύπτονται από την οδηγία 2006/43/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Μαΐου 2006, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και
των ενοποιημένων λογαριασμών (5) ∙

Δικαιωματα των αποδεκτων των υπηρεσιων

Άρθρο 19
14. στην ταξινόμηση οχημάτων που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση σε άλλο κράτος μέλος∙

Περιορισμοί που απαγορεύονται

(1) ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19. Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1160/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 18).
(2) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349 της
31.12.2001, σ. 1).
(3) ΕΕ L 24 της 27.1.1987, σ. 36.
(4) ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20.
(5) ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν στους αποδέκτες
απαιτήσεις οι οποίες περιορίζουν τη χρήση μιας υπηρεσίας που
παρέχεται από φορέα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, ιδίως
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από τις αρμόδιες αρχές ή
την υποβολή δήλωσης σε αυτές∙
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μεροληπτικά όρια στη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, λόγω
του γεγονότος ότι ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο
κράτος μέλος ή λόγω του τόπου παροχής της υπηρεσίας∙

Άρθρο 20
Μη εισαγωγή διακρίσεων
1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο αποδέκτης υπηρεσιών δεν
υπόκειται σε απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας
ή του τόπου κατοικίας του.
2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γενικές προϋποθέσεις
πρόσβασης σε μια υπηρεσία, που διατίθενται στο κοινό από τον
πάροχο της υπηρεσίας, δεν εισάγουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή
τόπου κατοικίας του αποδέκτη, χωρίς αυτό να θίγει τη δυνατότητα
να προβλέπονται διαφορετικές προϋποθέσεις πρόσβασης οι οποίες
δικαιολογούνται άμεσα με αντικειμενικά κριτήρια.
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3.
Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που θεσπίζονται στις
παραγράφους 1 και 2, ο φορέας στον οποίο προσφεύγει ο αποδέκτης
υπηρεσιών απευθύνεται, εφόσον είναι αναγκαίο, στον σχετικό φορέα
του οικείου κράτους μέλους. Ο φορέας αυτός οφείλει να
γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται το συντομότερο
δυνατό στον αιτούντα οργανισμό ο οποίος τις διαβιβάζει στον
αποδέκτη. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί αυτοί
αλληλοβοηθούνται και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους. Σε συνεργασία με την
Επιτροπή, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις πρακτικές ρυθμίσεις που
απαιτούνται για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

4.
Η Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 40,
παράγραφος 2, τα μέτρα εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3
του παρόντος άρθρου, διευκρινίζοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ οργανισμών από διαφορετικά
κράτη μέλη και ιδίως τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων
πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη κοινά πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 21

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βοήθεια για τους αποδέκτες
Άρθρο 22

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες υπηρεσιών έχουν
τη δυνατότητα να λάβουν, στο κράτος μέλος διαμονής τους, τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α)

γενικές πληροφορίες για τις ισχύουσες απαιτήσεις στα υπόλοιπα
κράτη μέλη σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών και με την άσκηση των εν λόγω
δραστηριοτήτων, ιδίως όσες αφορούν την προστασία των
καταναλωτών∙

β)

γενικές πληροφορίες για τα μέσα έννομης προστασίας που έχουν
στη διάθεσή τους σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ παρόχου και
αποδέκτη∙

γ)

τα στοιχεία επικοινωνίας των ενώσεων ή οργανισμών,
περιλαμβανομένων των κέντρων ενημέρωσης του δικτύου των
ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών, όπου οι πάροχοι ή οι
αποδέκτες υπηρεσιών μπορούν να λάβουν πρακτική βοήθεια.

Εάν χρειασθεί, οι συμβουλές από τις αρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν
έναν απλό βήμα-προς-βήμα οδηγό. Οι πληροφορίες και η βοήθεια
παρέχονται με σαφή και μη επιδεχόμενο παρερμηνείες τρόπο, είναι
εύκολα προσβάσιμες εξ αποστάσεως ακόμα και με ηλεκτρονικά μέσα
και καθίστανται διαρκώς επίκαιρες.
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν το καθήκον της
παραγράφου 1 στα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης ή σε οποιονδήποτε
άλλο φορέα, όπως τα κέντρα ενημέρωσης του δικτύου των
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, τις ενώσεις καταναλωτών ή τα
Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τα
στοιχεία επικοινωνίας των οριζόμενων φορέων. Η Επιτροπή τα
διαβιβάζει σε όλα τα κράτη μέλη.

Πληροφορίες για τους παρόχους και τις υπηρεσίες τους

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να θέτουν
στη διάθεση του αποδέκτη τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την επωνυμία, το νομικό καθεστώς και τη μορφή του παρόχου,
τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένος και
τα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν την ταχεία και άμεση
επικοινωνία του αποδέκτη με αυτόν, ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα∙

β)

όταν ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό
μητρώο ή σε άλλο παρεμφερές δημόσιο μητρώο, την ονομασία
του μητρώου αυτού και τον αριθμό εγγραφής του παρόχου ή
αντίστοιχα μέσα αναγνώρισης που περιλαμβάνονται σε αυτό το
μητρώο∙

γ)

όταν η δραστηριότητα υπόκειται σε σύστημα χορήγησης άδειας,
τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής ή του ενιαίου κέντρου
εξυπηρέτησης∙

δ)

όταν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε ΦΠΑ,
τον αριθμό αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 22,
παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους
κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας:
ομοιόμορφη φορολογική βάση (1) ∙

(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2006/18/ΕΚ (ΕΕ L 51 της 22.2.2006, σ. 12).
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σε ό,τι αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, κάθε
επαγγελματικό σύλλογο ή συναφή οργανισμό στον οποίο είναι
εγγεγραμμένος ο πάροχος υπηρεσιών, τον επαγγελματικό τίτλο
και το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε∙

β)

σε ό,τι αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, αναφορά των επαγγελματικών κανόνων που εφαρμόζονται στο
κράτος μέλος εγκατάστασης και των μέσων πρόσβασης σε αυτά∙

γ)

πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εταιρικές
σχέσεις πολλαπλών ειδικοτήτων οι οποίες συνδέονται άμεσα με
τη συγκεκριμένη υπηρεσία και με τα μέτρα που έχουν λάβει για
την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων. Οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό έγγραφο
των παρόχων που παρουσιάζει με τρόπο λεπτομερή τις υπηρεσίες
τους∙

δ)

τυχόν κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκεινται οι
πάροχοι υπηρεσιών καθώς και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί
κανείς να συμβουλευθεί τους κώδικες ηλεκτρονικά, και τις
διαθέσιμες γλωσσικές εκδόσεις∙

ε)

όταν ένας πάροχος υπόκειται σε κώδικα δεοντολογίας, ή είναι
μέλος επαγγελματικού φορέα ή οργάνωσης, που προβλέπει τη
χρησιμοποίηση μηχανισμού εξωδικαστικής διευθέτησης των
διαφορών, σχετικές πληροφορίες. Ο πάροχος διευκρινίζει τον
τρόπο με τον οποίον υπάρχει πρόσβαση σε λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους όρους
χρησιμοποίησης του μηχανισμού εξώδικης διευθέτησης των
διαφορών.

στ) τους γενικούς όρους και τις γενικές ρήτρες που ενδεχομένως
εφαρμόζει ο πάροχος∙

ζ)

την ύπαρξη τυχόν συμβατικών ρητρών που χρησιμοποιεί ο
πάροχος σχετικά με το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση ή/και τα
αρμόδια δικαστήρια∙

η)

την ύπαρξη τυχόν εγγύησης μετά την πώληση, μη επιβαλλόμενης
από το νόμο∙

θ)

την τιμή της υπηρεσίας, εάν η τιμή προκαθορίζεται από τον
πάροχο για ορισμένο τύπο υπηρεσίας∙

ι)

τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, εάν δεν προκύπτουν
ήδη από τη συνάρτηση∙

ια) την ασφάλιση ή τις εγγυήσεις του άρθρου 23 παράγραφος 1,
ιδίως δε τα στοιχεία της σύμβασης του ασφαλιστή ή του εγγυητή
και την εδαφική κάλυψη.

2.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που ορίζονται
στην παράγραφο 1, ανάλογα με την επιθυμία του παρόχου:

α)

να γνωστοποιούνται από τον πάροχο με δική του πρωτοβουλία∙

β)

να είναι εύκολα προσβάσιμες για τον αποδέκτη στον τόπο
παροχής της υπηρεσίας ή σύναψης της σύμβασης∙

γ)

να είναι εύκολα προσβάσιμες για τον αποδέκτη ηλεκτρονικά
μέσω διεύθυνσης που γνωστοποιείται από τον πάροχο∙

δ)

να περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό έγγραφο του παρόχου
που παρέχεται στον αποδέκτη και παρουσιάζει με τρόπο λεπτομερή τις υπηρεσίες του.

L 376/61

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που οφείλει να
παράσχει ο πάροχος υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου
να καθίστανται διαθέσιμες ή να γνωστοποιούνται με τρόπο σαφή και
αδιαμφισβήτητο και σε εύθετο χρόνο πριν από τη σύναψη της
σύμβασης ή πριν από την παροχή της υπηρεσίας, όταν δεν υπάρχει
γραπτή σύμβαση.

5.
Οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που ορίζονται στο
παρόν κεφάλαιο προστίθενται στις απαιτήσεις που προβλέπονται ήδη
από την κοινοτική νομοθεσία και δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να
ορίσουν συμπληρωματικές υποχρεώσεις πληροφοριών για τους
παρόχους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους.

6. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 40,
παράγραφος 2, να προσδιορίσει το περιεχόμενο των πληροφοριών
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου
σε συνάρτηση με τις ιδιομορφίες ορισμένων δραστηριοτήτων και να
προσδιορίσει τους όρους εφαρμογής στην πράξη των διατάξεων της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 23
3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών, έπειτα
από αίτηση του αποδέκτη των υπηρεσιών τους, να γνωστοποιούν τις
ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

α)

την τιμή της υπηρεσίας, όταν η τιμή δεν προκαθορίζεται από
τον πάροχο για συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας, ή, όταν η ακριβής
τιμή δεν μπορεί να δηλωθεί, τη μέθοδο υπολογισμού της τιμής,
η οποία επιτρέπει στον αποδέκτη να επαληθεύσει την τιμή, ή μια
αρκετά λεπτομερή εκτίμηση∙

Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και εγγυήσεις

1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οι
υπηρεσίες των οποίων ενέχουν άμεσο και συγκεκριμένο κίνδυνο για
την υγεία ή την ασφάλεια του αποδέκτη ή τρίτου ή τη χρηματοοικονομική ασφάλεια του αποδέκτη να συνάπτουν κατάλληλη ασφάλιση
επαγγελματικής ευθύνης για τη φύση και την έκταση του κινδύνου ή
προβλέπουν οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη ή ουσιαστικά συγκρίσιμη,
ως προς τον σκοπό της, εγγύηση ή ανάλογη διευθέτηση.
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2.
Όταν ένας πάροχος εγκαθίσταται στο έδαφός τους, τα κράτη
μέλη δεν απαιτούν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύηση από
τον πάροχο, εφόσον αυτός καλύπτεται ήδη σε άλλο κράτος μέλος
στο οποίο είναι ήδη εγκατεστημένος από εγγύηση ισοδύναμη ή κατ’
ουσία συγκρίσιμη ως προς τον σκοπό της και ως προς την κάλυψη
την οποία παρέχει από πλευράς ασφαλιζομένου κινδύνου,
ασφαλιζομένου ποσού ή ανώτατου ορίου της εγγύησης και
ενδεχόμενων εξαιρέσεων από την κάλυψη. Εάν η ισοδυναμία
εξασφαλίζεται μόνο εν μέρει, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν
συμπληρωματική εγγύηση για να καλύψουν τα στοιχεία εκείνα τα
οποία δεν καλύπτονται ήδη.

Όταν ένα κράτος μέλος απαιτεί από παρόχους υπηρεσιών
εγκατεστημένους στην επικράτειά του να συνάπτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, το
εν λόγω κράτος μέλος αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη βεβαιώσεις
ασφαλιστικής κάλυψης που έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες εγκατεστημένα σε άλλα κράτη
μέλη.
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Άρθρο 24

Εμπορικές επικοινωνίες των νομοθετικώς κατοχυρωμένων
επαγγελμάτων
1.
Τα κράτη μέλη καταργούν όλες τις συνολικές απαγορεύσεις
εμπορικών επικοινωνιών για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα
επαγγέλματα.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εμπορικές επικοινωνίες που
χρησιμοποιούν τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα να
τηρούν τους επαγγελματικούς κανόνες που συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο, οι οποίοι είναι ιδίως συναφείς με την ανεξαρτησία, την
αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του επαγγέλματος καθώς και το
επαγγελματικό απόρρητο, κατά τρόπο συνάδοντα με τις
ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος. Οι επαγγελματικοί κανόνες για τις
εμπορικές επικοινωνίες δεν δημιουργούν διακρίσεις, δικαιολογούνται
αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος και είναι
αναλογικοί.
Άρθρο 25

3.
Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τα συστήματα επαγγελματικής ασφάλισης ή εγγυήσεων που προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

4.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παραγράφου 1, η Επιτροπή
μπορεί, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 40
παράγραφος 2, να καταρτίσει κατάλογο υπηρεσιών που εμφανίζουν
τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 40 παράγραφος 3, να θεσπίσει μέτρα με
σκοπό την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας, συμπληρώνοντάς την δια του καθορισμού κοινών
κριτηρίων για τον προσδιορισμό του κατάλληλου χαρακτήρα της
ασφάλισης ή των εγγυήσεων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, με βάση τη φύση και την έκταση του κινδύνου.

5.

Δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι να μην υπόκεινται
σε απαιτήσεις που τους υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά
συγκεκριμένη δραστηριότητα ή που περιορίζουν την άσκηση από κοινού ή σε εταιρική σχέση διαφορετικών δραστηριοτήτων.
Εντούτοις, οι ακόλουθοι πάροχοι μπορούν να υπόκεινται σε τέτοιες
απαιτήσεις:
α)

τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, κατά τον βαθμό
που αυτό δικαιολογείται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης
προς τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς οι οποίοι ποικίλλουν λόγω της ιδιαιτερότητας του κάθε
επαγγέλματος, και που είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της
ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας τους∙

β)

οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης, τεχνικού ελέγχου ή
δοκιμών, κατά τον βαθμό που αυτό δικαιολογείται για την
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους και της ακεραιότητάς τους.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται ως:

— «άμεσος και συγκεκριμένος κίνδυνος», ο κίνδυνος που προκύπτει
άμεσα από την παροχή της υπηρεσίας∙

2.
Όταν επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων πολλαπλών
ειδικοτήτων μεταξύ των παρόχων που μνημονεύουν τα στοιχεία α)
και β) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
α)

να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και τα
ασυμβίβαστα μεταξύ ορισμένων δραστηριοτήτων∙

β)

να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία που απαιτούν
ορισμένες δραστηριότητες∙

γ)

να εξασφαλίζεται ότι οι επαγγελματικοί δεοντολογικοί κανόνες
διαφορετικών δραστηριοτήτων συμβιβάζονται μεταξύ τους, ιδίως
όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο.

— «υγεία και ασφάλεια», σε σχέση με έναν αποδέκτη ή τρίτο, η
αποφυγή του θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης

— «χρηματοοικονομική ασφάλεια», σε σχέση με έναν αποδέκτη, η
αποφυγή σημαντικής απώλειας σε χρήμα ή σε αξία περιουσιακών
στοιχείων∙

— «ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης», η ασφάλεια την οποία
συνάπτει ένας πάροχος για ενδεχόμενη ευθύνη του έναντι των
αποδεκτών και, ανάλογα με την περίπτωση, τρίτων, λόγω της
παροχής της υπηρεσίας.

3. Στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 39, παράγραφος 1,
στοιχείο γ), τα κράτη μέλη δηλώνουν τους παρόχους που υπόκεινται
στις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το
περιεχόμενο των απαιτήσεων και τους λόγους για τους οποίους
θεωρούν ότι είναι δικαιολογημένες.
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Άρθρο 26
Πολιτική ποιότητας των υπηρεσιών

1.
Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνουν
συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνουν τους παρόχους να λάβουν
μέτρα σε εθελοντική βάση για την εξασφάλιση της ποιότητας των
υπηρεσιών, ιδίως:

α)

β)

πιστοποιώντας ή αξιολογώντας τις δραστηριότητές τους από
ανεξάρτητους ή διαπιστευμένους οργανισμούς∙

καταρτίζοντας τον δικό τους χάρτη ποιότητας ή συμμετέχοντας
στους χάρτες ή στα σήματα ποιότητας που καταρτίζουν επαγγελματικοί φορείς σε κοινοτικό επίπεδο.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες για τη σημασία
ορισμένων σημάτων και για τα κριτήρια χορήγησης σημάτων και
άλλων διακριτικών ποιότητας σχετικά με υπηρεσίες να είναι εύκολα
προσβάσιμες από τους παρόχους και τους αποδέκτες.

3.
Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνουν
συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνουν τους επαγγελματικούς φορείς
καθώς και τα εμπορικά και τεχνικά επιμελητήρια και τις ενώσεις
καταναλωτών των κρατών μελών να συνεργαστούν μεταξύ τους σε
κοινοτικό επίπεδο ώστε να προαγάγουν την ποιότητα των υπηρεσιών,
ιδίως, διευκολύνοντας την αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών
των παρόχων.

4.
Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνουν
συνοδευτικά μέτρα για να προωθήσουν την ανάπτυξη ανεξάρτητων
αξιολογήσεων, κυρίως εκ μέρους ενώσεων καταναλωτών, σχετικά με
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υπηρεσιών, και ιδίως την
ανάπτυξη σε κοινοτικό επίπεδο δοκιμών ή συγκριτικών δοκιμών και
τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

5.
Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, ενθαρρύνουν
την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών προτύπων για τη διευκόλυνση
της συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται από παρόχους
διαφορετικών κρατών μελών, την ενημέρωση του αποδέκτη και την
ποιότητα των υπηρεσιών.

Άρθρο 27
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Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα γενικά μέτρα που απαιτούνται ώστε οι
πάροχοι υπηρεσιών να απαντούν στα παράπονα ή στις διαμαρτυρίες
του πρώτου εδαφίου χωρίς καθυστέρηση και επιδεικνύοντας επιμέλεια
για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα γενικά μέτρα που απαιτούνται
ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν ότι
τηρούνται οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που προβλέπονται
από την παρούσα οδηγία, οι δε πληροφορίες είναι ακριβείς.

3.
Όταν απαιτείται η κατάθεση χρηματικής εγγύησης για τη
συμμόρφωση με μια δικαστική απόφαση, τα κράτη μέλη
αναγνωρίζουν αντίστοιχες εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος. Τα
εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας
σε κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ, οι δε ασφαλιστές σύμφωνα, κατά περίπτωση, με την Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, περί συντονισμού των
νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν
την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της
ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής (1), και την οδηγία
2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής (2).

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα γενικά μέτρα που απαιτούνται
ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών που υπόκεινται σε κώδικα συμπεριφοράς
ή είναι μέλη επαγγελματικού φορέα ή οργάνωσης που προβλέπει τη
χρησιμοποίηση μηχανισμού εξωδικαστικής διευθέτησης των διαφορών
να ενημερώνουν σχετικά τον αποδέκτη των υπηρεσιών, να το
αναφέρουν σε κάθε έγγραφο που παρουσιάζει αναλυτικά τις
υπηρεσίες τους και να υποδεικνύουν τα μέσα με τα οποία παρέχεται
πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και
τους όρους χρησιμοποίησης του εν λόγω μηχανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 28
Αμοιβαία συνδρομή - Γενικές υποχρεώσεις

1.
Τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται και καταβάλλουν
προσπάθεια για να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους με
σκοπό να εξασφαλίζεται η εποπτεία των παρόχων και των υπηρεσιών
τους.

Επίλυση διαφορών

1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα γενικά μέτρα ώστε
οι πάροχοι υπηρεσιών να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας, και ιδίως
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου να μπορούν όλοι οι αποδέκτες των
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαμένουν σε άλλο
κράτος μέλος, να τους απευθύνουν άμεσα παράπονα ή διαμαρτυρίες
ή να ζητήσουν πληροφορίες για την υπηρεσία που παρέχουν. Οι
πάροχοι υπηρεσιών δίνουν τη νόμιμη διεύθυνσή τους όταν αυτή δεν
είναι η συνήθης διεύθυνση για την αλληλογραφία τους.

2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη μέλη
ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, τα στοιχεία των οποίων
γνωστοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει και ενημερώνει τακτικά τον κατάλογο των σημείων
επαφής.
(1) ΕΕ L 228 της 16.8.1973, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 323 της 9.12.2005, σ. 1).
(2) ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2005/68/ΕΚ.
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3.
Οι αιτήσεις πληροφοριών και οι αιτήσεις διενέργειας ελέγχων,
επιθεωρήσεων και ερευνών στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου είναι
δεόντως αιτιολογημένες και προσδιορίζουν ιδίως τον λόγο της
αίτησης. Οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο
για το θέμα για το οποίο ζητήθηκαν.
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στο δικό τους κράτος μέλος. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
αποφασίζουν ποια είναι τα καταλληλότερα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να ικανοποιείται το
αίτημα άλλου κράτους μέλους.

4. Όταν λαμβάνουν αίτηση συνδρομής από αρμόδιες αρχές άλλου
κράτους μέλους, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους να παρέχουν
στις αρμόδιες αρχές τους κάθε απαραίτητη πληροφορία για την
εποπτεία των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με την εθνική τους
νομοθεσία.

3.
Μόλις το κράτος μέλος εγκατάστασης λάβει γνώση
συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή συγκεκριμένων πράξεων παρόχου
εγκατεστημένου στο έδαφός του ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε άλλα
κράτη μέλη, οι οποίες, καθόσον το εν λόγω κράτος μέλος γνωρίζει,
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια
των προσώπων ή στο περιβάλλον, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση
όλα τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή.

5.
Τα κράτη μέλη, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες να
ικανοποιήσουν αίτηση πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους,
επιθεωρήσεις και έρευνες, ειδοποιούν εγκαίρως το κράτος μέλος που
την υπέβαλε ώστε να βρεθεί λύση.

Άρθρο 30

6.
Τα κράτη μέλη παρέχουν το συντομότερο δυνατό και με ηλεκτρονικά μέσα τις πληροφορίες που ζητούνται από άλλα κράτη μέλη
ή από την Επιτροπή.

7.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μητρώα στα οποία είναι
εγγεγραμμένοι οι πάροχοι υπηρεσιών και τα οποία μπορούν να
συμβουλευθούν οι αρμόδιες αρχές τους στο έδαφός τους, να
μπορούν να τα συμβουλευθούν με τους ίδιους όρους οι αντίστοιχες
αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών.

8. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις κρατών μελών τα οποία δεν πληρούν την
υποχρέωσή τους αμοιβαίας συνδρομής. Όταν απαιτείται, η Επιτροπή
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων των διαδικασιών που
προβλέπονται στο άρθρο 226 της συνθήκης, προκειμένου να
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς την υποχρέωσή
τους αμοιβαίας συνδρομής. Η Επιτροπή ενημερώνει κατά διαστήματα
τα κράτη μέλη σχετικά με τη λειτουργία των διατάξεων περί αμοιβαίας
συνδρομής.

Εποπτεία από το κράτος μέλος εγκατάστασης σε περίπτωση
προσωρινής μετακίνησης παρόχου σε άλλο κράτος μέλος

1.
Όσον αφορά τις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από το
άρθρο 31 παράγραφος 1, το κράτος μέλος εγκατάστασης μεριμνά
ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του στο
πλαίσιο των εξουσιών εποπτείας που προβλέπονται στην εθνική του
νομοθεσία, ειδικότερα με μέτρα εποπτείας στον τόπο εγκατάστασης
του παρόχου υπηρεσιών.

2. Το κράτος μέλος εγκατάστασης δεν μπορεί να αρνηθεί να λάβει
μέτρα εποπτείας ή εκτέλεσης στην επικράτειά του με την αιτιολογία
ότι η υπηρεσία έχει παρασχεθεί ή προκαλέσει ζημίες σε άλλο κράτος
μέλος.

3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν συνεπάγεται
ότι το κράτος μέλος εγκατάστασης υποχρεούται να προβεί σε
διαπιστώσεις γεγονότων ή σε ελέγχους στην επικράτεια του κράτους
μέλους όπου έχει παρασχεθεί η υπηρεσία. Οι εν λόγω εξακριβώσεις
και έλεγχοι διενεργούνται από τις αρχές του κράτους μέλους στο
οποίο ασκεί προσωρινά τις δραστηριότητές του ο πάροχος, κατ’
αίτηση των αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης, σύμφωνα με
το άρθρο 31.

Άρθρο 29
Αμοιβαία συνδρομή — Γενικές υποχρεώσεις για το κράτος
μέλος εγκατάστασης

1.
Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν
υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος εγκατάστασης
παρέχει τις πληροφορίες που ζητεί άλλο κράτος μέλος σχετικά με
τους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του, ιδίως τη διαβεβαίωση ότι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός
του και ότι, καθόσον γνωρίζει, δεν ασκούν εκεί παράνομα τις
δραστηριότητές τους.

2.
Το κράτος μέλος εγκατάστασης προβαίνει σε ελέγχους,
επιθεωρήσεις και έρευνες που ζητεί άλλο κράτος μέλος και
ενημερώνει το τελευταίο για τα αποτελέσματά τους και, ενδεχομένως,
για τα μέτρα που έχει λάβει. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές
παρεμβαίνουν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους έχουν
ανατεθεί

Άρθρο 31
Εποπτεία από το κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η
υπηρεσία σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης του παρόχου

1.
Όσον αφορά ορισμένες εθνικές απαιτήσεις που μπορούν να
επιβληθούν βάσει του άρθρου 16 ή 17, το κράτος μέλος στο οποίο
παρέχεται η υπηρεσία είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της
δραστηριότητας του παρόχου υπηρεσιών στο έδαφός του. Δυνάμει
του κοινοτικού δικαίου, το κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία:

α)

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι ο
πάροχος τηρεί τις απαιτήσεις αυτές σε ό,τι αφορά την πρόσβαση
σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους στο
έδαφός του∙
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προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες που
απαιτούνται για την εποπτεία της παρεχόμενης υπηρεσίας.

2.
Όσον αφορά άλλες απαιτήσεις εκτός εκείνων της
παραγράφου 1, όταν ένας πάροχος μετακινείται σε άλλο κράτος
μέλος για να παράσχει υπηρεσία, χωρίς να είναι εγκατεστημένος εκεί,
οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους συμμετέχουν στην
εποπτεία του παρόχου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
3.
Έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους εγκατάστασης, οι
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία
προβαίνουν στους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις έρευνες που
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας
από το κράτος μέλος εγκατάστασης. Παρεμβαίνουν εντός των ορίων
των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στο δικό τους κράτος
μέλος. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν ποια είναι τα
καταλληλότερα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση
προκειμένου να ικανοποιείται το αίτημα του κράτους μέλους
εγκατάστασης.
4.
Με δική τους πρωτοβουλία οι αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία μπορούν να προβαίνουν σε
ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες επιτόπου, εφόσον οι εν λόγω
έλεγχοι, επιθεωρήσεις και έρευνες δεν εισάγουν διακρίσεις, δεν έχουν
ως αιτιολογία το γεγονός ότι ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε
άλλο κράτος μέλος και είναι αναλογικοί.

Άρθρο 32
Μηχανισμός προειδοποίησης
1.
Όταν ένα κράτος μέλος λάβει γνώση γεγονότων ή
συγκεκριμένων σοβαρών περιστάσεων που σχετίζονται με
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που μπορεί να προκαλέσουν
σημαντική βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο
περιβάλλον στο έδαφός του ή στο έδαφος άλλων κρατών μελών,
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το κράτος μέλος εγκατάστασης, τα
άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή.
2.
Η Επιτροπή προάγει τη λειτουργία ευρωπαϊκού δικτύου των
αρχών των κρατών μελών και συμμετέχει σε αυτό, ώστε να τεθεί σε
εφαρμογή η παράγραφος 1.
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Η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο πρέπει να
είναι δεόντως αιτιολογημένη, ιδίως όσον αφορά τους λόγους για τους
οποίους ζητούνται οι πληροφορίες αυτές.

2. Οι κυρώσεις και ενέργειες της παραγράφου 1 κοινοποιούνται
μόνο εφόσον έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Όσον αφορά τις άλλες
εφαρμοστέες αποφάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, το
κράτος μέλος που γνωστοποιεί τις πληροφορίες διευκρινίζει εάν
πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση ή εάν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα
κατά της αποφάσεως και αναφέρει την πιθανή ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης σχετικά με το ένδικο βοήθημα.

Εξάλλου, το κράτος μέλος προσδιορίζει τις εθνικές διατάξεις δυνάμει
των οποίων ο πάροχος καταδικάστηκε ή υπέστη κυρώσεις.

3. Η εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να συνάδει με
τους κανόνες για την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των προσώπων που έχουν καταδικαστεί ή υποστεί κυρώσεις στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μεταξύ
άλλων και από επαγγελματικούς φορείς. Τυχόν συναφείς
πληροφορίες δημόσιου χαρακτήρα καθίστανται προσβάσιμες για τους
καταναλωτές.

Άρθρο 34
Συνοδευτικά μέτρα

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θεσπίζει ηλεκτρονικό σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών
μελών λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα ενημέρωσης.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, με τη βοήθεια της Επιτροπής, συνοδευτικά μέτρα για να διευκολύνουν την ανταλλαγή αρμοδίων για
την εφαρμογή της αμοιβαίας συνδρομής υπαλλήλων και για την
κατάρτιση των υπαλλήλων αυτών, μεταξύ άλλων στους τομείς των
γλωσσών και της πληροφορικής.

3.
Η Επιτροπή εκδίδει και αναθεωρεί τακτικά, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 40, παράγραφος 2, λεπτομερείς κανόνες που
αφορούν τη διαχείριση του δικτύου περί του οποίου η παράγραφος 2
του παρόντος άρθρου.

3.
Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη θέσπισης πολυετούς
προγράμματος για τη διοργάνωση των κατάλληλων ανταλλαγών
υπαλλήλων και της κατάρτισής τους.

Άρθρο 33

Άρθρο 35

Πληροφορίες σχετικά με την εντιμότητα των παρόχων

Αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις μεμονωμένων
παρεκκλίσεων

1.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, έπειτα από αίτηση αρμόδιας
αρχής άλλου κράτους μέλους και σύμφωνα με την εθνική τους
νομοθεσία, τις πληροφορίες σχετικά με τις πειθαρχικές ή διοικητικές
ενέργειες ή ποινικές κυρώσεις και με τις αποφάσεις για δόλιες
χρεοκοπίες που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές τους κατά
παρόχου και οι οποίες αφορούν άμεσα την επαγγελματική ικανότητα
του παρόχου ή αξιοπιστία του. Το κράτος μέλος το οποίο παρέχει
τις πληροφορίες ενημερώνει τον πάροχο της υπηρεσίας σχετικά.

1.
Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να λάβει μέτρο που
προβλέπεται στο άρθρο 18, εφαρμόζεται η διαδικασία που
προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, με
την επιφύλαξη των ενδίκων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των
προκαταρκτικών διαδικασιών και πράξεων που διεξάγονται στο
πλαίσιο ποινικής έρευνας.
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2. Το κράτος μέλος της παραγράφου 1 ζητεί από το κράτος μέλος
εγκατάστασης να λάβει μέτρα κατά του παρόχου της υπηρεσίας
παρέχοντας κάθε κατάλληλη πληροφορία για την οικεία υπηρεσία και
δηλώνοντας τις περιστάσεις της υπόθεσης.
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πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, ιδίως τις διατάξεις για τη
διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI

Το κράτος μέλος εγκατάστασης ελέγχει το συντομότερο δυνατόν εάν
ο πάροχος ασκεί νόμιμα τις δραστηριότητές του καθώς και τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων υποβλήθηκε η αίτηση. Γνωστοποιεί το συντομότερο δυνατόν στο κράτος μέλος που υπέβαλε την
αίτηση τα μέτρα που έλαβε ή σκοπεύει να λάβει ή, ενδεχομένως, τους
λόγους για τους οποίους δεν έλαβε μέτρα.
3.
Μετά τη γνωστοποίηση του κράτους μέλους εγκατάστασης
κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, το κράτος μέλος που
υπέβαλε την αίτηση κοινοποιεί στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος
εγκατάστασης την πρόθεσή του να λάβει μέτρα δηλώνοντας τα εξής:
α)

τους λόγους για τους οποίους κρίνει ως ανεπαρκή τα μέτρα που
έλαβε ή σκοπεύει να λάβει το κράτος μέλος εγκατάστασης∙

β)

τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι τα μέτρα που σκοπεύει
να λάβει πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 18.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Άρθρο 37
Κώδικες δεοντολογίας σε κοινοτικό επίπεδο
1.
Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνουν
συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνουν την εκπόνηση, κατά τρόπο
συνάδοντα με το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως από επαγγελματικούς
φορείς, οργανώσεις ή ενώσεις, κωδίκων δεοντολογίας σε κοινοτικό
επίπεδο οι οποίοι να αποβλέπουν στη διευκόλυνση της παροχής
υπηρεσιών ή την εγκατάσταση παρόχου υπηρεσιών σε άλλο κράτος
μέλος.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κώδικες δεοντολογίας της
παραγράφου 1 να είναι προσβάσιμοι εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 38

4.
Τα μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο μετά την παρέλευση
προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση που
προβλέπεται στην παράγραφο 3.
5.
Με την επιφύλαξη της ευχέρειας του κράτους μέλους να λάβει
τα εν λόγω μέτρα μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται
στην παράγραφο 4, η Επιτροπή εξετάζει το συντομότερο δυνατόν τη
συμβατότητα των κοινοποιηθέντων μέτρων με το κοινοτικό δίκαιο.
Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα είναι
ασύμβατα με το κοινοτικό δίκαιο, εκδίδει απόφαση με την οποία ζητεί
από το οικείο κράτος μέλος να μη λάβει τα μέτρα που σκοπεύει ή να
τερματίσει επειγόντως τα εν λόγω μέτρα.
6.
Σε έκτακτες περιπτώσεις το κράτος μέλος που σκοπεύει να
λάβει μέτρο μπορεί να παρεκκλίνει από τις παραγράφους 2, 3 και 4.
Στις περιπτώσεις αυτές τα μέτρα κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση
στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος εγκατάστασης, δηλώνοντας τους
λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη.

Συμπληρωματική εναρμόνιση
Έως τις 28 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή αξιολογεί τη δυνατότητα
υποβολής νομοθετικών προτάσεων εναρμόνισης για τα ακόλουθα
ζητήματα:
α)

πρόσβαση στις δραστηριότητες δικαστικής είσπραξης των
οφειλών∙

β)

ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας και μεταφορά χρημάτων και
τιμαλφών.

Άρθρο 39
Αμοιβαία αξιολόγηση
1.
Το αργότερο έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση η οποία περιέχει τις πληροφορίες
που προβλέπονται στις ακόλουθες διατάξεις:

Άρθρο 36
Μέτρα εφαρμογής
Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 40
παράγραφος 3, τα εκτελεστικά μέτρα που προβλέπονται για την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κεφαλαίου,
συμπληρώνοντάς το δια του ορισμού των προθεσμιών που
προβλέπουν τα άρθρα 28 και 35. Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 40 παράγραφος 2, τις πρακτικές διευθετήσεις για την ανταλλαγή με ηλεκτρονικά μέσα

α)

στο άρθρο 9 παράγραφος 2, σχετικά με τα συστήματα
χορήγησης άδειας∙

β)

στο άρθρο 15 παράγραφος 5, σχετικά με τις απαιτήσεις που
υπόκεινται σε αξιολόγηση∙

γ)

στο άρθρο 25 παράγραφος 3, σχετικά με τις δραστηριότητες
πολλαπλών ειδικοτήτων.
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2.
Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις της παραγράφου 1 στα
κράτη μέλη, τα οποία εντός προθεσμίας έξι μηνών από την παραλαβή τους γνωστοποιούν τις παρατηρήσεις τους για καθεμία από
αυτές τις εκθέσεις. Εντός της ιδίας προθεσμίας, η Επιτροπή
διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις εν λόγω
εκθέσεις.

αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 4, αφορά ιδίως την
εφαρμογή του άρθρου 16. Εξετάζει επίσης την ανάγκη για τη λήψη
πρόσθετων μέτρων για θέματα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από
προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας με στόχο την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών.

3.
Η Επιτροπή υποβάλλει τις εκθέσεις και τις παρατηρήσεις των
κρατών μελών στην επιτροπή του άρθρου 4 παράγραφος 1, η οποία
μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις.

Άρθρο 42
Τροποποίηση της οδηγίας 98/27/ΕΚ

4.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 28 Δεκεμβρίου 2010, το
αργότερο, συνθετική έκθεση συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από
προτάσεις ανάληψης συμπληρωματικών πρωτοβουλιών.
5.
Έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009, το αργότερο, τα κράτη μέλη
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις
η εφαρμογή των οποίων εμπίπτει στο πεδίο του τρίτου εδαφίου του
άρθρου 1 παράγραφος 1, και της πρώτης πρότασης του άρθρου 1
παράγραφος 3, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους κρίνουν
ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών πληροί τα κριτήρια του τρίτου
εδαφίου του άρθρου 1 παράγραφος 1, και της πρώτης πρότασης του
άρθρου 1 παράγραφος 3.
Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε αλλαγή
των απαιτήσεων που επιβάλλουν κατά τα ανωτέρω,
συμπεριλαμβανομένων των νέων απαιτήσεων, καθώς και τη σχετική
αιτιολογία.
Η Επιτροπή κοινοποιεί τις διαβιβαζόμενες απαιτήσεις στα άλλα κράτη
μέλη. Η διαβίβαση αυτή δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν
τις εν λόγω διατάξεις. Στη συνέχεια, η Επιτροπή παρέχει σε ετήσια
βάση αναλύσεις και προσανατολισμούς σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων αυτών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Στο παράρτημα της οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί των
αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων
των καταναλωτών (1), προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«13. Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006,
σ. 36)».

Άρθρο 43
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η θέση σε ισχύ και η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε των
διατάξεων περί εποπτείας, τηρούν τους κανόνες για την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στις
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙII

Άρθρο 40

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας
απόφασης. Η προθεσμία του άρθρου, παράγραφος 6, της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.
3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του
άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 41
Ρήτρα αναθεώρησης
Έως τις 28 Δεκεμβρίου 2011 και στη συνέχεια ανά τριετία, Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνολική
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση

Άρθρο 44
Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν
με την παρούσα οδηγία πριν από τις 28 Δεκεμβρίου 2009.

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των
διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
(1) ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 51. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2005/29/ΕΚ.
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2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

27.12.2006
Άρθρο 46
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Άρθρο 45

Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2006.

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN

