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Προλογος

Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη στρατηγική της Λισ-
σαβόνας – ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων µε στό-
χο να καταστεί η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονο-
µία της γνώσης στον κόσµο έως το 2010. Στα µέσα αυτής της 
περιόδου, το 2005, η Επιτροπή πρότεινε µια ανανεωµένη προ-
σέγγιση της στρατηγικής αυτής, µε έµφαση στην ανάπτυξη και 
στην απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επεσήµανε 
ότι η βελτίωση της ποιότητας του ευρωπαϊκού και του εθνικού 
ρυθµιστικού πλαισίου αποτελεί σηµαντική πρόκληση.

Ένα από τα πλέον ακανθώδη και σηµαντικά έργα στη διαχείρι-
ση της εσωτερικής αγοράς είναι η αποφυγή της θέσπισης εθνι-
κών τεχνικών κανόνων και προτύπων που θέτουν νέα εµπόδια 
στις συναλλαγές. Είκοσι χρόνια αφότου τέθηκε σε ισχύ, η οδη-
γία για την κοινοποίηση (οδηγία 83/189/ΕΟΚ που κωδικοποιή-
θηκε από την οδηγία 98/34/ΕΚ) έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί 
βασικό µέσο της εσωτερικής αγοράς.

Ο µηχανισµός που θεσπίστηκε µε την αρχική οδηγία 83/189/ΕΟΚ 
βασίζεται στη συµφωνία των κρατών µελών να ενηµερώνονται 
αµοιβαία και να πραγµατοποιούν διαβουλεύσεις τόσο µεταξύ 
τους, όσο και µε την Επιτροπή πριν από την έγκριση τεχνικών κα-
νόνων και να τροποποιούν τα σχέδιά τους εφόσον είναι απαραί-
τητο. Μέσω της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών 
στο στάδιο της νοµοθετικής πρότασης, τα κράτη µέλη έχουν 
συµφωνήσει να προλαµβάνουν την εµφάνιση νέων εµποδίων 
στην ενιαία αγορά.

Έτσι δηµιουργήθηκε και σταδιακά επεκτάθηκε µια διαδικασία 
ελέγχου στην οποία υποβάλλονται πριν από την έγκρισή τους 
όλα τα σχέδια τεχνικών κανόνων και προτύπων που αφορούν 
προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή, τα κράτη µέλη, η 
βιοµηχανία και οι ιδιώτες διαθέτουν συνεχώς πρόσβαση στις 
δραστηριότητες του τεχνικού τοµέα, γεγονός που τους παρέχει 
τη δυνατότητα να εξαλείφουν εξαρχής οποιαδήποτε εµπόδια 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων.

Στα τελευταία 20 χρόνια, το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας διευ-
ρύνθηκε σταδιακά ώστε να καλύπτει όλα τα βιοµηχανικά, γε-
ωργικά και αλιευτικά προϊόντα. Με την οδηγία 98/48/EΚ το σύ-
στηµα επεκτάθηκε ώστε να συµπεριληφθούν οι υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς έγινε αισθητή η ανάγκη 
ενός µηχανισµού για την εποπτεία αυτού του νέου και ταχέως 
αναπτυσσόµενου τοµέα, ενώ παράλληλα παραχωρήθηκε όσο 
το δυνατόν µεγαλύτερη ελευθερία στους οικονοµικούς φορείς 
και στα κράτη µέλη για την αποτροπή των εµποδίων στις τε-
χνολογικές εξελίξεις στον εν λόγω τοµέα.

Η διαδικασία αυτή συµβάλλει στην εφαρµογή της αρχής της 
επικουρικότητας, αφού επιτρέπει τη βελτίωση των εθνικών 
διατάξεων και προσδιορίζει τοµείς όπου η εναρµόνιση είναι 
πραγµατικά αναγκαία. Έτσι, η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
µπορεί να διεξάγεται στο καταλληλότερο επίπεδο διευκολύ-
νοντας την αποκέντρωση, η οποία εξασφαλίζει την πολυ-
µορφία των πολιτικών, πολιτισµικών και περιφερειακών πα-
ραδόσεων. Η οδηγία έδωσε την ευκαιρία να µελετηθούν οι 
εθνικές κανονιστικές πρωτοβουλίες και οδήγησε στη δηµι-
ουργία ενός γνήσιου φόρουµ συζήτησης, ανοίγοντας το 
δρόµο για την ανάληψη κοινών δράσεων µε σκοπό την ενί-
σχυση της εσωτερικής αγοράς, ενώ πρόσφατα συνέβαλε στη 
θέσπιση της διευρυµένης εσωτερικής αγοράς των 25 κρα-
τών µελών.

Επιπλέον, ο µηχανισµός αυτός αποτελεί εργαλείο για καλύτε-
ρες ρυθµιστικές διατάξεις καθώς επιτρέπει στις διάφορες αρ-
µόδιες αρχές, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, να 
αποτρέπουν τα προβλήµατα εκ των προτέρων αποφεύγοντας 
έτσι δαπανηρές και αµφισβητούµενες διαδικασίες παράβασης, 
οι οποίες µπορούν να κινηθούν µόνο εκ των υστέρων. Η ανταλ-
λαγή και η συγκέντρωση πληροφοριών είναι επίσης ένας απο-
τελεσµατικός τρόπος να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές βέλτιστες 
πρακτικές θα γνωστοποιούνται και θα χρησιµεύουν ως πρότυ-
πο για άλλες κανονιστικές πρωτοβουλίες.

Μετά την έκδοση έκθεσης της Επιτροπής το 2002, όπου αναλύο-
νται οι φραγµοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στην 
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ελευθερία εγκατάστασης στην εσωτερική αγορά1, οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής εργάζονται για την πιθανή επέκταση της οδηγίας 
98/34 ώστε να καλύψει υπηρεσίες πέραν εκείνων της κοινωνίας 
της πληροφορίας.

Στη διαδικασία κοινοποίησης, εκτός της Επιτροπής και των κρατών 
µελών, συµµετέχει και η βιοµηχανία. Εκτός από τη δυνατότητα εξέ-
τασης της νοµοθεσίας των χωρών τους, οι επιχειρήσεις στα κράτη 
µέλη έχουν την ευκαιρία να εξετάζουν τη νοµοθεσία που προτείνε-
ται από τις χώρες όπου πραγµατοποιούν ή σχεδιάζουν εξαγωγές ή 
όπου παρέχουν ή σχεδιάζουν να παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνί-
ας της πληροφορίας. Έτσι, δύνανται πλέον να προσαρµόζουν 
εγκαίρως τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους ώστε να ανταποκρίνο-
νται στις νέες απαιτήσεις, ενώ παράλληλα µπορούν να ενεργούν 
για την εξάλειψη των στοιχείων προστατευτισµού που εντοπίζουν.

Προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως ο µηχανισµός που θεσπί-
στηκε, η βιοµηχανία θα πρέπει να κατανοήσει τη λειτουργία 
του, καθώς και τις δυνατότητες πρόσβασης στα κοινοποιούµε-
να κείµενα. Αυτό µπορεί να γίνει µε επίσκεψη στη βάση δεδο-
µένων µας στην ακόλουθη διεύθυνση: http://europa.eu.int/
comm/enterprise/tris, µε ελεύθερη πρόσβαση.

Το παρόν φυλλάδιο περιλαµβάνεται στα µέσα που χρησιµοποι-
εί η Επιτροπή για να φέρει το κοινοτικό δίκαιο πλησιέστερα 
στους χρήστες του. Εύχοµαι µε τη δηµοσίευσή του να ενισχυθεί 
αυτή η πρακτική ανταλλαγής πληροφοριών, διαλόγου και συ-
νεργασίας που συνιστά το νέο κοινοτικό πνεύµα.

 Sabine Lecrenier
 Προϊσταµένη Μονάδας
 Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας

1 COM(2002) 441 τελικό.
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Εισαγωγη: Η οδηγια 98/34/EΚ, 
ενα µεσο διαφανειας στην υπηρεσια 
της εσωτερικης αγορας

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Επιτροπή, στηριζόµενη σε 
µια απόφαση του Δικαστηρίου γνωστή ως απόφαση «Cassis de 
Dijon», θέσπισε µια νέα πολιτική για την ολοκλήρωση της εσω-
τερικής αγοράς, η οποία βασιζόταν σε τρεις βασικές αρχές:

– Αποδοχή σε κάθε κράτος µέλος των προϊόντων που παράγονται 
νόµιµα στην υπόλοιπη Κοινότητα («αµοιβαία αναγνώριση»)·

– Εναρµόνιση περιοριζόµενη σε σηµαντικούς οικονοµικούς 
τοµείς που καλύπτουν ειδικότερα την υγεία, την ασφάλεια 
και το περιβάλλον·

– Μια προσέγγιση βασιζόµενη στην πρόληψη για την παρακο-
λούθηση των εθνικών κανονισµών.

Από το 1984, η οδηγία 83/189/ΕΟΚ2, η οποία µετά την κωδικο-
ποίησή της έγινε η οδηγία 98/34/ΕΚ3, έχει θεσπίσει έναν προλη-
πτικό µηχανισµό, του οποίου το πεδίο εφαρµογής διευρύνθηκε 
προοδευτικά.

Σήµερα, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται 
να κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη κάθε 
σχέδιο τεχνικού κανόνα που αφορά προϊόντα καθώς και υπη-
ρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας πριν από τη θέσπισή 
του στο εθνικό δίκαιο.

Η ιδέα αυτή ήταν επαναστατική εκείνη την περίοδο και εξακο-
λουθεί να είναι – στο µέτρο που η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχό-
µενο επέκτασής της και σε άλλους τοµείς.

Η ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε µια 
διπλή διαδικασία που χωρίζει την οδηγία σε δύο διακριτά αλλά 
συµπληρωµατικά τµήµατα.

Το πρώτο µέρος αφορά τη διαδικασία πληροφόρησης µεταξύ 
των εθνικών οργανισµών τυποποίησης, των ευρωπαϊκών οργα-
νισµών τυποποίησης, δηλαδή της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης), της CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτε-
χνικής Τυποποίησης), του ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπι-
κοινωνιακών Προτύπων), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
προβλέπεται για τις νέες εθνικές πρωτοβουλίες µε στόχο τη σύ-
νταξη εθνικών προτύπων. Η εφαρµογή αυτής της διαδικασίας 
ανατέθηκε από την Επιτροπή στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης µε ετήσια σύµβαση.

Το δεύτερο µέρος της οδηγίας απευθύνεται στα κράτη µέλη 
που δέχθηκαν να εφαρµόζουν ένα µηχανισµό αµοιβαίας δια-
φάνειας και ελέγχου στον κανονιστικό τοµέα. Η πρωτοβουλία 
αυτή ήταν πρωτότυπη από πολλές απόψεις:

– Ο µηχανισµός έχει προληπτικό χαρακτήρα: οι πληροφορίες 
παρέχονται ενώ οι τεχνικοί κανόνες που αφορούν τα προϊό-
ντα ή οι κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας βρίσκονται ακόµη σε στάδιο σχεδίου και µπο-
ρούν να τροποποιηθούν έτσι ώστε να συµφωνούν µε τις αρ-
χές της εσωτερικής αγοράς.

– Όχι µόνο η Επιτροπή αλλά και το σύνολο των κρατών µε-
λών έχουν τη δυνατότητα εξέτασης και ελέγχου των κειµέ-
νων, µέσω της εφαρµογής των περιόδων status quo. Tα 
κράτη µέλη έχουν αντιληφθεί τα πλεονεκτήµατα µιας δια-
δικασίας που τους παρέχει τη δυνατότητα αµοιβαίας πα-
ρέµβασης στην πορεία της νοµοθετικής διαδικασίας τους. 
Η ίδια η Συνθήκη περιοριζόταν στη θέσπιση δυνατότητας 
ελέγχου των κρατών µελών εκ των υστέρων, χρησιµοποι-

2 Οδηγία της 28ης Μαρτίου 1983. ΕΕ L 109 της 26.4.1983, σ. 8.
3 Οδηγία της 22ας Ιουνίου 1998. ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37.
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ώντας χρονοβόρες διαδικασίες παράβασης, οι οποίες 
σπανίως εφαρµόζονται µεταξύ κρατών µελών.

– Επιπλέον, ο µηχανισµός επιτρέπει το «πάγωµα» των εθνικών 
νοµοσχεδίων για µια ορισµένη περίοδο προκειµένου να διευ-
κολυνθεί ο διάλογος σε κοινοτικό επίπεδο για το ίδιο θέµα, 
υπό το φως των πρωτοβουλιών εναρµόνισης. Επιπλέον, µέσω 
αυτού του νοµοθετικού παρατηρητηρίου µπορούν να εντοπι-
στούν ευκολότερα οι πραγµατικές ανάγκες εναρµόνισης.

Ο µηχανισµός, αν και κινήθηκε αργά στην αρχή, επεκτάθηκε 
και προσέφερε στην Επιτροπή, στα κράτη µέλη και στις επιχει-
ρήσεις τη δυνατότητα ελέγχου των δραστηριοτήτων των εθνι-
κών αρχών και των οργανισµών τυποποίησης στον τεχνικό το-
µέα (κανόνες σύνθεσης, επισήµανσης, ονοµασίας, δοκιµών, 
κ.λπ. των προϊόντων ή ακόµη κανόνες που αφορούν τον κύκλο 
ζωής των προϊόντων µέχρι την εξάλειψή τους). Το πεδίο εφαρ-
µογής της οδηγίας διευρύνθηκε προοδευτικά, ώστε να καλύ-
πτει εφεξής όλα τα γεωργικά και βιοµηχανικά προϊόντα και να 
λαµβάνει υπόψη ολοένα µεγαλύτερο αριθµό διατάξεων, κατα-
βάλλοντας κυρίως προσπάθεια ώστε να µη διαφεύγουν από το 
σύστηµα οι µηχανισµοί που επιβάλλουν έµµεσα την τήρηση 
τεχνικών προδιαγραφών. Το 1998, η διαδικασία επεκτάθηκε µε 
την οδηγία 98/48/ΕΚ περιλαµβάνοντας τους κανόνες που αφο-
ρούν τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.4

Σταδιακά διευρύνθηκε και το γεωγραφικό πεδίο της οδηγίας. Η 
οδηγία 98/34/ΕΚ, η οποία ήδη από το 1990 εφαρµοζόταν µερι-
κώς στις χώρες της ΕΖΕΣ,5 επεκτάθηκε εν µέρει και στην Τουρ-
κία στο πλαίσιο της συµφωνίας σύνδεσης µε τη χώρα αυτή6. Η 
οδηγία αποτέλεσε επίσης πρότυπο για µια Σύµβαση του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης7.

Η εφαρµογή της διαδικασίας κοινοποίησης δηµιούργησε νέες 
πρακτικές οδηγώντας στην ανάπτυξη νέας φιλοσοφίας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών, το διάλογο και τη συνεργασία µετα-
ξύ των κρατών µελών. Επίσης, ο µηχανισµός αυτός αποδείχθη-
κε ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο αναφοράς, το οποίο 
παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις ιδέες 
των εταίρων τους προκειµένου να επιλύσουν κοινά προβλήµα-
τα σχετικά µε τους τεχνικούς κανόνες, ιδίως σε τοµείς όπου ει-
σάγονται ρυθµίσεις για πρώτη φορά, όπως οι ΓΤΟ, τα ονόµατα 
τοµέα και η γονιδιακή θεραπεία.

Επιπλέον, η Επιτροπή χρησιµοποιεί την οδηγία 98/34/ΕΚ ως εκ-
παιδευτικό µέσο για την βελτίωση της µορφής των εθνικών νο-
µοθετικών κειµένων.

Με αυτό το µέσο, η Επιτροπή δεν επιτυγχάνει µόνο την κατάρ-
γηση των διατάξεων που είναι αντίθετες προς το κοινοτικό δί-
καιο αλλά συµβάλλει ώστε να περιληφθούν στην εθνική νοµο-

4 Η οδηγία 83/189/ΕΟΚ τροποποιήθηκε κυρίως από την οδηγία 88/182/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1988, (ΕΕ L 81 της 26.3.1988, σ. 75) καθώς και από 
την οδηγία 94/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, (ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 30). Η οδηγία 98/34/ΕΚ της 22ας 
Ιουνίου 1998 κωδικοποίησε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ και όλες τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις της, ενώ η οδηγία 98/48/ΕΚ της 20ής Ιουλίου 1998 τροποποίη-
σε την οδηγία 98/34/ΕΚ.

5 Η Συµφωνία µεταξύ των κρατών µελών της ΕΖΕΣ και της ΕΟΚ για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών κανόνων τέθηκε σε 
ισχύ το Νοέµβριο του 1990. Η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1994, στη συνέχεια ενσωµάτωσε την 
οδηγία 83/189/ΕΟΚ µε τις απαραίτητες προσαρµογές. Η Ελβετία, παρότι δεν έχει υπογράψει τη συµφωνία αυτή, εξακολουθεί να εφαρµόζει τη διαδικασία ανταλ-
λαγής πληροφοριών.

6 Συµφωνία συνδέσεως µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος και της Τουρκίας (ΕΕ 1964 σ. 3685, Αγγλική έκδοση: ΕΕ τόµος 16 αριθ. C 113 της 
24.12.1973) και Απόφαση 1/95 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, της 22ας Δεκεµβρίου 1995, για την εφαρµογή της οριστικής φάσης της Τελωνειακής 
Ένωσης (ΕΕ L 35 της 13.2.1996, σ. 1).

7 Σύµβαση αριθ. 180 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την ενηµέρωση και τη νοµική συνεργασία όσον αφορά τις «υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας».
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θεσία οι απαραίτητες διατάξεις που εξασφαλίζουν την πλήρη 
ενηµέρωση των οικονοµικών φορέων σχετικά µε τα δικαιώµα-
τά τους και καθιστά δυνατή την πρακτική εφαρµογή της αρχής 
της «αµοιβαίας αναγνώρισης» όπως απορρέει από την ερµη-
νεία του Δικαστηρίου για τα άρθρα 28 και επ. της Συνθήκης.

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, κάθε κράτος µέλος πρέπει να επι-
τρέπει στην επικράτειά του την πώληση κάθε προϊόντος που 
παράγεται ή διακινείται νόµιµα σε άλλο κράτος µέλος, εφόσον 
αυτό το προϊόν εγγυάται ισοδύναµο επίπεδο προστασίας σε 
περιπτώσεις όπου διακυβεύονται θεµιτά συµφέροντα, π.χ. σε 
θέµατα υγείας και ασφάλειας. Επιστέγασµα αυτής της διαδικα-
σίας αποδοχής των προϊόντων που προέρχονται από την υπό-
λοιπη Κοινότητα - η οποία επεκτάθηκε µε τη συµφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο σε προϊόντα προερχόµενα από 
τις χώρες της ΕΖΕΣ που υπέγραψαν την εν λόγω συµφωνία8 - 
υπήρξε η αµοιβαία αναγνώριση των κανόνων σχεδιασµού, πα-
ραγωγής και δοκιµών των προϊόντων καθώς και των διαδικασι-
ών αξιολόγησης της πιστότητάς τους. Τα κράτη µέλη και η 
Επιτροπή ενηµερώνονται σχετικά µε τους κανόνες αυτούς µε 
τη διαδικασία πληροφόρησης που θεσπίστηκε µε την οδηγία 
98/34/ΕΚ.

Επιπλέον, οι διατάξεις της απόφασης 1/95 του Συµβουλίου Σύν-
δεσης ΕΚ-Τουρκίας, της 22ας Δεκεµβρίου 1995, για την εφαρ-
µογή της οριστικής φάσης της Τελωνειακής Ένωσης9, οι οποίες 
προβλέπουν την κατάργηση των ποσοτικών περιορισµών και 
των µέτρων ισοδύναµου αποτελέσµατος µεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας, ερµηνεύονται για τους σκοπούς της εφαρµογής τους 
σε προϊόντα που καλύπτονται από την τελωνειακή ένωση σύµ-
φωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

για τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, ιδίως για τα άρθρα 28 έως 30 
αυτής.

Η οδηγία 98/34/ΕΚ, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρµογής της δια-
δικασίας πληροφόρησης στους κανόνες που αφορούν τις υπη-
ρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, εξασφάλισε από τον 
Αύγουστο του 1999 την πρόληψη νέων εµποδίων για την ελεύ-
θερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας προβλέποντας ένα µηχανισµό για την ανάλυση 
της συµβατότητας νέων εθνικών νοµοθετικών ρυθµίσεων στον 
τοµέα αυτό µε τα άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ.

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα 
άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης απαιτούν την κατάργηση των 
περιορισµών, δηλ. κάθε «µέτρου το οποίο απαγορεύει, παρακω-
λύει ή καθιστά λιγότερο ελκυστική την άσκηση των ως άνω ελευ-
θεριών» (ελευθερία εγκαταστάσεως και ελεύθερη παροχή υπη-
ρεσιών)10.

Βάσει αυτής της νοµολογίας, ένας εθνικός περιορισµός, για να 
γίνει δεκτός ως εξαίρεση από τις θεµελιώδεις ελευθερίες της 
εσωτερικής αγοράς σε έναν µη εναρµονισµένο τοµέα, πρέπει 
να πληροί τις αρχές της µη εισαγωγής διακρίσεων, της αναγκαι-
ότητας και της αναλογικότητας.11

Όσον αφορά ειδικότερα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, 
αυτό σηµαίνει ότι οι εθνικοί κανονισµοί που δεν λαµβάνουν 
υπόψη τις απαιτήσεις που πληροί ήδη ο φορέας παροχής υπη-
ρεσιών στο κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος και 
από το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του12 θα αποδεικνύεται 
ότι αποτελούν δυσανάλογο περιορισµό και, ως εκ τούτου, δεν 

8 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι σχετικές διατάξεις της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ισχύουν µόνο για «προϊόντα καταγωγής των συµβαλλό-
µενων µερών» και συνεπώς όχι για προϊόντα που απλώς διακινούνται εκεί.

9 ΕΕ L 35 της 13.2.1996, σ. 1.
10 Υπόθεση C-439/99 Επιτροπή κατά Ιταλίας – «Εκθέσεις» Συλλογή 2002, σ. I-305.
11 Υπόθεση C-76/90 «Dennemeyer», Συλλογή 1991, σ. I-4221, υπόθεση C-369/96 «Arblade», Συλλογή 1999 σ. I-8453 και υπόθεση C-55/94 «Gebhard», Συλλογή 1995 

σ. I-4165.
12 Βλέπε προαναφερθείσα απόφαση «Arblade», υποσηµείωση 11.
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θα γίνονται δεκτοί βάσει του κοινοτικού δικαίου όταν η υπηρε-
σία παρέχεται, όπως στην περίπτωση των υπηρεσιών της κοι-
νωνίας της πληροφορίας, χωρίς να χρειάζεται να µεταβεί ο φο-
ρέας παροχής υπηρεσιών στην επικράτεια του κράτους µέλους 
στο οποίο η υπηρεσία γίνεται αποδεκτή.13

Εποµένως, κατά την εξέταση των εθνικών σχεδίων κανόνων 
στον τοµέα των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
προεξάρχων στόχος της Επιτροπής είναι, για παράδειγµα, βασι-
ζόµενη στη νοµολογία του Δικαστηρίου να αντιτίθεται σε κάθε 
εθνική κανονιστική προσέγγιση η οποία αποσκοπεί στην υιο-
θέτηση νοµικών γενικών ρυθµίσεων για φορείς εγκατεστηµέ-
νους εκτός της επικρατείας των, οι οποίες δεν κάνουν καµία δι-
άκριση µεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστηµένοι στο κράτος µέλος που πραγµατοποιεί την κοι-
νοποίηση και εκείνων που επιθυµούν να παράσχουν υπηρεσίες 
στο εν λόγω κράτος χωρίς ωστόσο να είναι εγκατεστηµένοι σε 
αυτό. Επίσης, η Επιτροπή φρόντισε ώστε τα σχέδια εθνικών κα-
νόνων να µην επιβάλλουν περιττές ή υπερβολικές νοµικές ή 
διοικητικές επιβαρύνσεις στους φορείς παροχής υπηρεσιών 
και ενδεχοµένως στους χρήστες.

Προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης αποτελεσµατικότητα 
της οδηγίας, πρέπει όλοι οι ενδιαφερόµενοι - οι εθνικές αρχές, 
οι οργανισµοί τυποποίησης και οι οικονοµικοί φορείς της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης - να κατανοήσουν πλήρως τις διατάξεις της 
και να αντιληφθούν επακριβώς τα δικαιώµατα και τις υποχρε-
ώσεις τους. Αυτή η πληροφόρηση κατέστη εισέτι σηµαντικό-
τερη αφότου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τον Απρίλιο του 1996, 
καθιέρωσε ως αρχή ότι η παράβαση της υποχρέωσης κοινο-
ποίησης συνεπάγεται τη µη εφαρµογή των οικείων τεχνικών 
κανόνων, µε αποτέλεσµα να µην είναι αντιτάξιµοι έναντι των 
ιδιωτών.14

Σκοπός του παρόντος φυλλαδίου είναι να πληροφορήσει όλους 
τους ενδιαφερόµενους φορείς - και ειδικότερα την ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία και τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας - σχετικά µε τους στόχους, το περιεχόµενο 
και την εµβέλεια ενός βασικού κειµένου του κοινοτικού δικαίου 
ώστε να εξαλείφονται εξαρχής τα τεχνικά εµπόδια στην ελεύ-
θερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, την ελεύθερη εγκατά-
σταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας στην εσωτερική αγορά.

13 Βλέπε προαναφερθείσα απόφαση «Dennemeyer», υποσηµείωση 11.
14 Υπόθεση C-194/94 «CIA Security», Συλλογή 1996 σ. I-2201.
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Κεφαλαιο I: Το πεδιο εφαρµογης της οδηγιας

Το άρθρο 1 διευκρινίζει την έννοια που ορίζει η οδηγία σε ορι-
σµένους όρους-κλειδιά που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις 
της. Αυτή η ορολογική και σηµασιολογική διευκρίνιση είναι 
απαραίτητη για την καλή κατανόηση του κειµένου. Ταυτόχρο-
να, επιτρέπει τον ορισµό του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας.

Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας

Άρθρο 1

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1) «Προϊόν»: κάθε προϊόν βιοµηχανικής κατασκευής, και κάθε γε-
ωργικό προϊόν, συµπεριλαµβανοµένων και των αλιευτικών προϊό-
ντων.

Η αρχική οδηγία (δηλαδή η 83/189/ΕΟΚ) απέκλειε από το πεδίο 
εφαρµογής της τα καλλυντικά κατά την έννοια της οδηγίας 76/
768/ΕΟΚ15, τα φάρµακα κατά την έννοια της οδηγίας 65/65/
ΕΟΚ16, τα προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του αν-
θρώπου και των ζώων και τα γεωργικά προϊόντα.17

Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας διευρύνθηκε, επειδή η εφαρ-
µογή της διαδικασίας πληροφόρησης ανάδειξε ότι µεγάλος 
αριθµός εθνικών κανονισµών και προτύπων που δηµιουργούν 
εµπόδια στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές διέφευγαν από τον 
έλεγχο της Επιτροπής και των κρατών µελών επειδή η οδηγία 
δεν κάλυπτε ορισµένα προϊόντα.

Προκειµένου να αποσαφηνιστεί ο ιδιαίτερα ευρύς ορισµός που 
χρησιµοποιείται σήµερα, υπενθυµίζεται ότι το Δικαστήριο συ-
µπεριέλαβε στο πλαίσιο των διατάξεων που αφορούν την ελεύ-
θερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων και απορρέουν από το 
άρθρο 28 της Συνθήκης, «τα προϊόντα που µπορούν να αποτι-
µηθούν σε χρήµα και εποµένως µπορεί να αποτελέσουν το 
αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών».18 Το Δικαστήριο υπέδει-
ξε επίσης σε αυτό το πλαίσιο ότι τα απόβλητα, ανακυκλώσιµα ή 
όχι, πρέπει να θεωρούνται προϊόντα των οποίων η κυκλοφορία 
δεν θα έπρεπε, κατ’ αρχήν, να εµποδίζεται.19 Αυτά τα στοιχεία 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισµό του πεδίου εφαρ-
µογής της οδηγίας.

2) «υπηρεσία»: οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληρο-
φοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αµοι-
βής, µε ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής 
επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών20.

15 ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.
16 Καταργήθηκε µε την οδηγία 2001/83/ΕΚ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. ΕΕ L 311 

της 28.11.2001, p. 67.
17 Κατά την έννοια του πρώην άρθρου 38 παράγραφος 1 της Συνθήκης (σήµερα άρθρο 33 παράγραφος 1 της Συνθήκης).
18 Υπόθεση 7/68 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δηµοκρατίας, Συλλογή 1968 σ. 617.
19 Υπόθεση 2/90 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου, Συλλογή 1992 σ. I-4431.
20 Η έννοια των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών εισήχθη µε την οδηγία 98/48/ΕΚ και στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε στην οδηγία 98/84/ΕΚ για τη 

νοµική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (ΕΕ L 320 της 28.11.1998, σ. 54) και στην οδηγία 2000/31/
ΕΚ για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 
17.7.2000, σ. 1). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή τη νοµική έννοια και γενικότερα για τις πτυχές της οδηγίας 98/34/ΕΚ που συνδέονται ειδικά µε 
τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, µπορείτε να ανατρέξετε στο Σχέδιο οδηγού σχετικά µε την οδηγία 98/48/ΕΚ η οποία καθιερώνει ένα µηχανισµό δι-
αφάνειας στον τοµέα των κανονισµών που αφορούν τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (Έγγρ. S-42/98-EL (οριστ.) – Γενική Διεύθυνση III – Βιοµηχανία 
και Γενική Διεύθυνση XV – Εσωτερική Αγορά και Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες.
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Για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού, νοείται µε τον όρο:

- «εξ αποστάσεως»: υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συµβαλλό-
µενα µέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα,

- «µε ηλεκτρονικά µέσα»: υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία 
της και γίνεται αποδεκτή στον προορισµό της µέσω εξοπλισµών 
ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφι-
ακής συµπίεσης) ή αποθήκευσης δεδοµένων και η οποία παρέ-
χεται, διαβιβάζεται και λαµβάνεται εξ ολοκλήρου µέσω τηλε-
φωνικής γραµµής, ραδιοφωνικής µετάδοσης, οπτικής ίνας ή µε 
άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα,

- «κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσι-
ών»: υπηρεσία που παρέχεται µε µετάδοση δεδοµένων κατόπιν 
συγκεκριµένης παραγγελίας.

Στο παράρτηµα V περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των υπηρεσι-
ών που δεν καλύπτονται από αυτόν τον ορισµό.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

- στις υπηρεσίες ραδιοφωνικών µεταδόσεων,

- στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων οι οποίες ανα-
φέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενσωµάτωση των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί µια πολύ σηµαντική επέ-
κταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας που προσεγγίζει τις 
νέες εξελίξεις στο διεθνές εµπόριο. Για να προσδιοριστεί εάν 
µια δραστηριότητα εµπίπτει στον ορισµό των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, είναι πρώτα απαραίτητο να επιβε-
βαιωθεί εάν η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί «υπηρεσία» 
σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Δικαστηρίου, ως «υπηρεσίες» 
νοούνται µόνο οι παροχές που προσφέρονται κατά κανόνα 
έναντι αµοιβής. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το «ουσιώδες χα-
ρακτηριστικό της αµοιβής […] έγκειται στο γεγονός ότι αποτε-
λεί την οικονοµική αντιπαροχή της αντίστοιχης παροχής».21 Το 
χαρακτηριστικό αυτό δεν υφίσταται σε δραστηριότητες τις 
οποίες αναλαµβάνει το κράτος χωρίς οικονοµική αντιπαροχή 
στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ιδίως στον κοινωνικό, πολιτι-
σµικό, εκπαιδευτικό και νοµικό τοµέα.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να επαληθευτεί εάν η υπηρεσία είναι, κατά 
την έννοια της οδηγίας, «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφορι-
ών». Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας, ως υπη-
ρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών νοείται µια υπηρεσία που 
παρέχεται: «εξ αποστάσεως», «µε ηλεκτρονικά µέσα» και «κατόπιν 
συγκεκριµένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών».

Η έννοια «εξ αποστάσεως» αφορά περιπτώσεις όπου η υπηρε-
σία παρέχεται µε τη χρήση τεχνικών επικοινωνίας εξ αποστάσε-
ως, οι οποίες συνεπώς χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει ταυτόχρονη φυσική παρουσία των συµβαλλοµένων 
µερών (δηλαδή του φορέα παροχής και του αποδέκτη των 
υπηρεσιών).

Η έκφραση «µε ηλεκτρονικά µέσα» εννοεί υπηρεσίες των οποί-
ων τα συστατικά στοιχεία παρέχονται, διαβιβάζονται και λαµ-
βάνονται σε ηλεκτρονικό δίκτυο. Η υπηρεσία πρέπει να διαβι-
βάζεται από το σηµείο αφετηρίας στο σηµείο προορισµού 
µέσω ηλεκτρονικού εξοπλισµού (επεξεργασίας και αποθήκευ-
σης) καθώς και µε τηλεπικοινωνιακά µέσα.

Τέλος, η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται µέσω της µετάδοσης 
δεδοµένων κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας. Αυτό αποτε-
λεί το στοιχείο της διαδραστικότητας που χαρακτηρίζει τις 
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και τις διαχωρίζει 
από άλλες υπηρεσίες που αποστέλλονται χωρίς να είναι απα-
ραίτητη η παραγγελία από τον αποδέκτη. Για το λόγο αυτό, το 

21 Υπόθεση C-109/92 «Wirth», Συλλογή 1993 σ. I-6447.
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άρθρο 1 ορίζει ότι η οδηγία δεν εφαρµόζεται στις υπηρεσίες 
ραδιοφωνικών µεταδόσεων ή στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτι-
κών µεταδόσεων που καλύπτονται από την οδηγία 89/552/
ΕΟΚ22 (όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/36/ΕΚ23, «Τηλεό-
ραση χωρίς σύνορα»)24.

Παραδείγµατα υπηρεσιών που καλύπτονται από την οδηγία είναι 
οι γενικές επιγραµµικές υπηρεσίες πληροφοριών (εφηµερίδες, βά-
σεις δεδοµένων κ.λπ.), οι δραστηριότητες παρακολούθησης εξ 
αποστάσεως, οι διαδραστικές τηλεαγορές, το ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο, οι επιγραµµικές κρατήσεις πτήσεων, οι επιγραµµικές 
επαγγελµατικές υπηρεσίες (πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων, δια-
γνωστική κ.λπ.).

3) «τεχνική προδιαγραφή»: η προδιαγραφή που περιέχεται σε 
έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστι-
κά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες 
χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων 
των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την 
ονοµασία πώλησης, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και 
τις µεθόδους δοκιµής, τη συσκευασία, τη σήµανση και το ετι-
κετάρισµα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστό-
τητας.

Ο όρος «τεχνική προδιαγραφή» καλύπτει επίσης τις µεθόδους και 
διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων δυνάµει του άρ-
θρου 38 παράγραφος 1 της συνθήκης, προϊόντων που προορίζο-
νται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς και 
φαρµάκων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, καθώς και τις µεθόδους και διαδικασίες παραγω-
γής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρα-
κτηριστικά τους γνωρίσµατα.

Η παράγραφος αυτή ορίζει την έννοια της τεχνικής προδιαγρα-
φής, γενικού όρου που περιλαµβάνει τόσο τα πρότυπα όσο και 
τους τεχνικούς κανόνες.

Διευκρινίζει ότι το έγγραφο που περιέχει την τεχνική προδια-
γραφή ορίζει «τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός προϊό-
ντος». Τα παραδείγµατα που δίνονται δεν είναι περιοριστικά. 
Θα µπορούσε κανείς να προσθέσει τη σύνθεση του προϊόντος, 
τη µορφή του, το βάρος του, την εµφάνισή του, τις επιδόσεις 
του, τη διάρκεια ζωής του, την κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.

Ο σκοπός της προδιαγραφής µπορεί να είναι οποιοσδήποτε: 
π.χ. η προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος, της δη-
µόσιας υγείας ή της ασφάλειας, η τυποποίηση της παραγωγής, 
η βελτίωση της ποιότητας, η νοµιµότητα των εµπορικών συ-
ναλλαγών, η διατήρηση της δηµόσιας τάξης.

Στην αρχική της έκδοση, η οδηγία περιόριζε τον ορισµό της τε-
χνικής προδιαγραφής στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος. Η διεύρυνση της έννοιας της τεχνικής προδιαγρα-
φής ώστε να καλύπτονται οι µέθοδοι και οι διαδικασίες παρα-
γωγής έγινε σε δύο φάσεις: την πρώτη το 1988 (µε την οδηγία 
88/182/ΕΟΚ) για τα γεωργικά προϊόντα, τα προϊόντα που προο-
ρίζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων και τα φάρµακα, 
µε αφορµή την ένταξη τους στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, 
και τη δεύτερη το 1994 (µε την οδηγία 94/10/ΕΚ) για τα άλλα 
προϊόντα, για λόγους συνοχής.

Στον γεωργικό τοµέα, στον τοµέα των προϊόντων που προορί-
ζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων και στον τοµέα 
των φαρµάκων, οι µέθοδοι και οι διαδικασίες παραγωγής έχουν 
γενικότερα κάποια επίπτωση στο ίδιο το προϊόν (π.χ. η υποχρέ-

22 Οδηγία της 3ης Οκτωβρίου 1989, ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23.
23 Οδηγία της 30ής Ιουνίου 1997, ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60.
24 Στην απόφαση «Mediakabel» της 2ας Ιουνίου 2005, υπόθεση C-89/04, η οποία δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι τα βίντεο σχεδόν αλά 

καρτ δεν αποτελούν υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών καθώς δεν παρέχονται κατοπιν συγκεκριµένης παραγγελίας απο τον αποδέκτη υπηρεσίας.
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ωση εµβολιασµού των αγελάδων πριν την πώλησή τους). Αυτό 
δεν συµβαίνει πάντοτε στα άλλα προϊόντα και η οδηγία θεωρεί 
ότι µόνο σε περίπτωση επιπτώσεων στα προϊόντα επιβάλλεται 
να κοινοποιούνται οι σχετικές µέθοδοι και διαδικασίες παρα-
γωγής, αποκλείοντας ειδικότερα τους κανόνες που αφορούν 
την οργάνωση της εργασίας, χωρίς επιπτώσεις στα προϊόντα.

Οι δοκιµές και οι µέθοδοι δοκιµής που αναφέρονται ως παρα-
δείγµατα τεχνικών προδιαγραφών καλύπτουν τα τεχνικά και 
επιστηµονικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγη-
ση των χαρακτηριστικών ενός δεδοµένου προϊόντος. Οι δια-
δικασίες αξιολόγησης της πιστότητας, που αναφέρονται επί-
σης, είναι εκείνες που εφαρµόζονται για την εξασφάλιση της 
πιστότητας του προϊόντος προς τις προβλεπόµενες απαιτή-
σεις. Οι διαδικασίες αυτές εµπίπτουν στις αρµοδιότητες εξει-
δικευµένων ιδιωτικών ή δηµόσιων οργανισµών, ή του παρα-
γωγού.

Η ένταξη αυτών των παραµέτρων στο πεδίο εφαρµογής της 
οδηγίας είναι κεφαλαιώδους σηµασίας διότι οι διαδικασίες δο-
κιµών και αξιολόγησης της πιστότητας µπορούν, υπό ορισµέ-
νες συνθήκες, να επηρεάσουν δυσµενώς τις συναλλαγές. Πράγ-
µατι, η πολλαπλότητα και οι διαφορές των εθνικών συστηµάτων 
πιστοποίησης της πιστότητας συνεπάγονται, όσο και οι κείµε-
νες διατάξεις για τα προϊόντα, τεχνικά εµπόδια στις συναλλα-
γές, των οποίων η υπέρβαση είναι ακόµη δυσχερέστερη λόγω 
της περιπλοκότητάς τους.

4) «άλλη απαίτηση»: απαίτηση, εκτός των τεχνικών προδιαγρα-
φών, επιβαλλόµενη σε ένα προϊόν, ιδίως για λόγους προστασίας 
των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, η οποία αφορά τον κύκλο 
ζωής του προϊόντος µετά τη διάθεσή του στην αγορά, όπως οι 
συνθήκες χρησιµοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης 
ή εξάλειψής του, εφόσον οι συνθήκες αυτές µπορούν να επηρεά-
σουν σηµαντικά τη σύνθεση ή τη φύση του προϊόντος, ή την εµπο-
ρία του.

Η έννοια της «άλλης απαίτησης», που ορίζεται από αυτή την 
παράγραφο, δεν υπήρχε στην αρχική έκδοση της οδηγίας 83/

189/ΕΟΚ. Εισήχθη από την οδηγία 94/10/ΕΚ, κατά τη δεύτερη 
τροποποίηση του κειµένου.

Ο όρος αυτός καλύπτει απαιτήσεις που µπορούν να επιβλη-
θούν σε ένα προϊόν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από 
την περίοδο της χρήσης του µέχρι τη φάση της διαχείρισης ή 
της εξάλειψης των αποβλήτων που παράγει.

Η διάταξη διευκρινίζει ότι αυτός ο τύπος απαίτησης υπαγορεύ-
εται κυρίως µε σκοπό την προστασία των καταναλωτών ή του 
περιβάλλοντος. Αυτοί είναι δύο από τους λόγους ανώτερου 
συµφέροντος που µπορούν να δικαιολογήσουν την κατ’ εξαί-
ρεση παρέκκλιση ενός κράτους µέλους από την αρχή της ελεύ-
θερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων µε την επιβολή απαγο-
ρεύσεων ή περιορισµών στις συναλλαγές.

Οι «συνθήκες χρησιµοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποί-
ησης ή εξάλειψης ενός προϊόντος» που αναφέρονται ως παρα-
δείγµατα «άλλων απαιτήσεων» αναφέρονται στις σηµαντικότερες 
από τις περιπτώσεις αυτού του είδους. Για να χαρακτηριστούν ως 
«άλλες απαιτήσεις» αυτές οι συνθήκες πρέπει να επηρεάζουν ση-
µαντικά τη σύνθεση, τη φύση ή την εµπορία του προϊόντος. Έτσι 
αναµένεται ότι διατάγµατα σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµ-
µάτων που προέρχονται από ιατρικές δραστηριότητες ή εθνικοί 
κανονισµοί µε σκοπό την επιβολή συστήµατος επιστροφής ή επα-
ναχρησιµοποίησης των συσκευασιών ή τη χωριστή περισυλλογή 
για ορισµένα προϊόντα, όπως οι άδειες µπαταρίες, θα περιέχουν 
διατάξεις που θα εµπίπτουν στην κατηγορία των «άλλων απαιτή-
σεων».

5) «κανόνας σχετικά µε τις υπηρεσίες»: απαίτηση γενικής φύσεως 
σχετικά µε την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στο σηµείο 2 και στην άσκησή τους, ειδικότερα δια-
τάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και τον αποδέ-
κτη των υπηρεσιών, εξαιρουµένων των κανόνων που δεν αναφέρο-
νται ειδικά στις υπηρεσίες που ορίζονται στο ίδιο σηµείο.

Παραδείγµατα µέτρων που ενδεχοµένως συνιστούν κανόνα για 
τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας είναι τα µέτρα 
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που αφορούν τους όρους ανάληψης µιας δραστηριότητας (π.χ. 
η υποχρέωση εξασφάλισης αδείας), µέτρα που αφορούν τους 
όρους άσκησης µιας επιγραµµικής δραστηριότητας (π.χ. γενική 
απαγόρευση της εµπορικής προώθησης ή ορισµένων µορφών 
διαφήµισης), µέτρα που αφορούν τον φορέα παροχής επιγραµ-
µικών υπηρεσιών (π.χ. απαιτήσεις σχετικά µε την απαιτούµενη 
επαγγελµατική εµπειρία για την άσκηση του επαγγέλµατος του 
φορολογικού συµβούλου επί γραµµής), µέτρα που αφορούν 
την παροχή επιγραµµικών υπηρεσιών (π.χ. νόµοι που ορίζουν 
τις µέγιστες αµοιβές που µπορούν να χρεώνονται) καθώς και 
µέτρα που αφορούν τον αποδέκτη τέτοιων υπηρεσιών (π.χ. πε-
ριορισµός της συµµετοχής σε µια ορισµένη ηλικιακή οµάδα, 
µέτρα που αφορούν ειδικές κατηγορίες αποδεκτών, όπως ανη-
λίκους).

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους κανόνες που άπτονται 
ζητηµάτων εµπιπτόντων στις κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις 
του τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζο-
νται στην οδηγία 90/387/ΕΟΚ 25.

Η οδηγία 90/387/ΕΟΚ ορίζει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
ως «υπηρεσίες των οποίων η παροχή συνίσταται εν όλω ή εν 
µέρει στη µετάδοση και στη δροµολόγηση σηµάτων σε τηλεπι-
κοινωνιακό δίκτυο µε τηλεπικοινωνιακές διαδικασίες, εξαιρου-
µένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών».

Ο λόγος αυτής της συγκεκριµένης εξαίρεσης είναι ότι στον το-
µέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (όπως στις χρηµατοπι-
στωτικές υπηρεσίες, βλέπε επόµενη ενότητα) ένας µεγάλος 
αριθµός ζητηµάτων έχουν ήδη εναρµονιστεί και αποτελούν µέ-

ρος ενός ήδη υφιστάµενου και επαρκώς διατυπωµένου κοινο-
τικού κανονιστικού πλαισίου.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους κανόνες που άπτονται 
ζητηµάτων εµπιπτόντων στις κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις 
του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε την 
ενδεικτική απαρίθµηση των εν λόγω υπηρεσιών στο παράρτηµα 
VI της παρούσας οδηγίας.

Ο λόγος αυτής της εξαίρεσης από το πεδίο εφαρµογής της οδη-
γίας είναι ο ίδιος και οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοιοι κανόνες 
αποτελούν µέρος ενός ήδη επαρκώς εδραιωµένου κοινοτικού 
νοµικού πλαισίου.

Στο παράρτηµα VI της οδηγίας παρατίθεται, καθαρά ως οδη-
γός, ένας ενδεικτικός κατάλογος χρηµατοπιστωτικών υπηρε-
σιών.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους κανόνες που εκδίδο-
νται από ή για οργανωµένες αγορές κατά την έννοια της οδηγίας 
93/22/ΕΟΚ, άλλες αγορές ή οργανισµούς που προσφέρουν συµ-
ψηφιστικές ή εκκαθαριστικές υπηρεσίες προς τις αγορές αυτές, 
εξαιρουµένου του άρθρου 8 παράγραφος 3.

Η οδηγία 93/22/ΕΟΚ της 10ης Μαΐου 1993 ρυθµίζει τις επενδυ-
τικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών.26

Ως αποτέλεσµα της εξαίρεσης αυτής, οι κανόνες που καταρτίζο-
νται από ή αφορούν οργανωµένες αγορές ή άλλες αγορές ή ορ-
γανισµούς που διενεργούν πράξεις εκκαθαρίσεως ή συµψηφι-

25 Οδηγία 90/387/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της 
εφαρµογής της παροχής ανοικτού δικτύου (Open Networt Provision - ONP) (ΕΕ L 192 της 24.7.1990, σ. 1). Αυτή η οδηγία ακυρώθηκε από την οδηγία-πλαίσιο 
2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33). Ωστόσο, ο ορισµός των «τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» στην οδηγία 90/387/ΕΟΚ θα πρέπει να διατηρηθεί 
για τους σκοπούς της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

26 Αυτή η οδηγία καταργήθηκε πρόσφατα από την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές 
χρηµατοπιστωτικών µέσων (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).
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σµού προς τις αγορές αυτές δεν υπόκεινται στην υποχρέωση 
προηγούµενης κοινοποίησης. Η µοναδική υποχρέωση στην 
οποία υπόκεινται οι εν λόγω κανόνες, για λόγους ελάχιστης δι-
αφάνειας, είναι η «εκ των υστέρων» κοινοποίηση, δηλαδή πρέ-
πει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή µετά την έγκρισή τους 
σε εθνικό επίπεδο δυνάµει του άρθρου 8 παράγραφος 3, η 
οποία – όπως αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 1 
παράγραφος 5 – είναι η µοναδική διάταξη της οδηγίας που 
εφαρµόζεται στους κανόνες αυτούς.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού:

- ένας κανόνας θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοι-
νωνίας των πληροφοριών όταν, αν ληφθεί υπόψη η αιτιολογία 
και το κείµενό του, έχει συγκεκριµένο σκοπό και αντικείµενο, 
είτε εξ ολοκλήρου είτε σε επί µέρους διατάξεις, να ρυθµίσει µε 
σαφή και εύστοχο τρόπο τις υπηρεσίες αυτές,

- ένας κανόνας δεν θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών όταν αφορά τις υπηρεσίες αυτές 
µόνον κατά συνεκδοχή ή κατά σύµπτωση.

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να τονιστεί ότι η υποχρέωση προη-
γούµενης κοινοποίησης δεν ισχύει για όλα τα σχέδια εθνικών 
κανόνων τα οποία – άµεσα ή έµµεσα, ρητώς ή συνεκδοχικά – 
ενδέχεται να αφορούν τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληρο-
φορίας. Μόνο ένας περιορισµένος αριθµός και µια σαφώς 
προσδιορισµένη κατηγορία σχεδίων εθνικών κανόνων πρέπει, 
για τους σκοπούς της οδηγίας, να κοινοποιούνται εκ των προτέ-
ρων, και ειδικότερα οι κανόνες που αφορούν συγκεκριµένα τις 
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Όλοι οι υπόλοιποι 
κανόνες που αφορούν υπηρεσίες δεν χρειάζεται να κοινοποι-
ούνται.

Με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η οδηγία 
απαιτεί την κοινοποίηση κανονιστικών σχεδίων των οποίων η 
αιτιολογία, το περιεχόµενο ή ο σκοπός υποδηλώνουν ότι προο-
ρίζονται άµεσα και ευθέως, εν όλω ή εν µέρει, για τον έλεγχο 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι διατάξεις 

ενός εθνικού κανονιστικού µέσου θα πρέπει να είναι ρητώς δι-
ατυπωµένες ή σε κάθε περίπτωση ειδικά σχεδιασµένες ώστε να 
καταδεικνύουν ότι η δραστηριότητα/υπηρεσία παρέχεται «µε 
ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επι-
λογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών».

Άλλο ένα σηµείο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η υπο-
χρέωση κοινοποίησης δεν αφορά µόνο κανονιστικά µέσα τα 
οποία στο σύνολό τους αναφέρονται στις υπηρεσίες της κοινω-
νίας της πληροφορίας (π.χ. ένας νόµος για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές). Η υποχρέωση κοινοποίησης αφορά επίσης τους 
κανονισµούς των οποίων ένα µέρος µόνο (πιθανώς ένα άρθρο ή 
ακόµη και µια παράγραφος) αναφέρεται ειδικά σε υπηρεσία 
της κοινωνίας της πληροφορίας (π.χ. σε νόµο για την πορνο-
γραφία, µια ειδική διάταξη για την ευθύνη ενός φορέα παροχής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο).

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι αναγκαία η κοινοποίηση των 
ακόλουθων σχεδίων κανόνων: όσων αφορούν µόνο εµµέσως, 
κατά συνεκδοχή ή κατά σύµπτωση τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
της πληροφορίας, δηλαδή αναφέρονται σε µια οικονοµική 
δραστηριότητα γενικά χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι τυπικές 
τεχνικές διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας (π.χ. διάταξη που απαγορεύει τη διανοµή παι-
δοφιλικού υλικού µε οποιοδήποτε µέσο µετάδοσης, συµπερι-
λαµβανοµένου του διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου, µεταξύ των διαφόρων πιθανών µέσων διάδοσης).

6) «πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από 
αναγνωρισµένο οργανισµό τυποποίησης, για επανειληµµένη ή δι-
αρκή εφαρµογή, των οποίων όµως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτι-
κή και οι οποίες υπάγονται σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- διεθνές πρότυπο: πρότυπο εγκεκριµένο από διεθνή οργανισµό 
τυποποίησης το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού,

- ευρωπαϊκό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριµένο από ευρωπαϊκό ορ-
γανισµό τυποποίησης, το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοι-
νού,
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- εθνικό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριµένο από εθνικό οργανισµό 
τυποποίησης το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού.

Η παράγραφος αυτή ορίζει µία από τις δύο βασικές έννοιες της 
οδηγίας.

Επιτρέπει να κατανοήσουµε σε τι διαφέρει η έννοια του «προ-
τύπου» από εκείνη του «τεχνικού κανόνα» που εξηγείται παρα-
κάτω, στην παράγραφο 11.

Για να θεωρείται πρότυπο, µια τεχνική προδιαγραφή πρέπει, 
σύµφωνα µε την οδηγία, να ανταποκρίνεται σε τέσσερα κριτή-
ρια:

1. Να έχει «εγκριθεί από αναγνωρισµένο οργανισµό τυποποίησης»

Ο εν λόγω οργανισµός, είτε είναι εθνικός (όπως ο AFNOR27 στη 
Γαλλία, ο DIN28 στη Γερµανία και ο BSI29 στο Ηνωµένο Βασίλειο), 
είτε ευρωπαϊκός (η CEN,30 η CENELEC31 ή το ETSI32), είτε διεθνής 
(ο ISO,33 ή η IEC34), θα πρέπει να αναγνωρίζεται είτε από τις δη-
µόσιες αρχές ύστερα από έγκριση, µε νοµοθετικό ή κανονιστι-
κό κείµενο, είτε από τους ίδιους τους οικονοµικούς εταίρους 
επισήµως ή ανεπισήµως.

Η έγκριση ενός προτύπου από ανάλογο οργανισµό γίνεται µε 
διαδικασία ψηφοφορίας για την ολοκλήρωση δηµόσιας κρίσης 
που επιτρέπει να συγκεντρωθούν τα σχόλια των οικονοµικών 
και των κοινωνικών εταίρων (βιοµηχανία, ενώσεις καταναλω-
τών, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, κ.λπ.).

2. Να προορίζεται για «επανειληµµένη ή διαρκή εφαρµογή»

Αυτό το κριτήριο σηµαίνει ότι το πρότυπο θεωρείται ότι έχει 
εφαρµογή γενικά στα προϊόντα, δηλαδή στα προϊόντα που 
διατίθενται κανονικά στην αγορά και όχι στα προϊόντα που 
διαθέτουν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση µε τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν συνήθως και νόµιµα στο εµπό-
ριο. Αυτή η ιδιαιτερότητα θεσπίζει τη θεµελιώδη διάκριση 
µεταξύ του προτύπου και της προδιαγραφής προµηθειών, 
δηµόσιων ή ιδιωτικών. Κάθε πρότυπο µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί ως σηµείο αναφοράς σε πολλές συµβάσεις - αυτή 
είναι εξάλλου µία από τις λειτουργίες του - αλλά οι ειδικές 
συνθήκες που ο αγοραστής επιθυµεί να ισχύσουν για συγκε-
κριµένο προϊόν (οι προδιαγραφές για την προµήθεια του) θα 
αναφέρονται στην προκήρυξη για υποβολή προσφορών, ως 
πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση µε τα κριτήρια που θεσπίζο-
νται από το πρότυπο.

Η έννοια της συνέχειας στην εφαρµογή του προτύπου αναφέ-
ρεται στην απαραίτητη προσαρµογή αυτού του εγγράφου στην 
τεχνική πρόοδο, της οποίας αντανακλά γενικά την εξέλιξη. Η 
εµφάνιση νέων προϊόντων και νέων τεχνικών µε ολοένα εντο-
νότερο ρυθµό - ιδίως στον τοµέα της τεχνολογίας πληροφορι-
ών - δηµιουργεί µια όλο και πιο επιτακτική ζήτηση προτύπων 
εκ µέρους των οικονοµικών φορέων που επιθυµούν να έχουν 
στη διάθεση τους έγγραφα αναφοράς για να οργανώσουν την 
αγορά µε κατά το δυνατόν ορθολογικότερο τρόπο προκειµέ-
νου να εξασφαλίσουν την οικονοµική επιτυχία των εν λόγω 
προϊόντων και τεχνικών.

27 Association française de normalisation [Γαλλικός Οργανισµός Τυποποίησης].
28 Deutsches Institut für Normung [Γερµανικό Ινστιτούτο Προτύπων].
29 British Standards Institution [Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων].
30 Comité européen de Normalisation [Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης].
31 Comité européen de Normalisation électrotechnique [Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης].
32 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.
33 Διεθνής Οργανισµός Τυποποίησης.
34 Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή.
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Η διαρκής εφαρµογή του προτύπου προϋποθέτει επίσης συνεχή 
ενηµέρωση των υφισταµένων προτύπων. Εποµένως, κάθε απαρ-
χαιωµένο πρότυπο ακυρώνεται και αντικαθίσταται από νέο, προ-
κειµένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές πρόοδοι.

3) Η τήρησή του δεν είναι υποχρεωτική

Ο εκούσιος χαρακτήρας του προτύπου το διακρίνει από τον τε-
χνικό κανόνα, υποχρεωτικής εφαρµογής. Αυτή η ιδιαιτερότητα 
βασίζεται στις αρχές και τις µεθόδους επεξεργασίας ενός εγ-
γράφου που είναι καρπός της πρωτοβουλίας, της εθελοντικής 
συµµετοχής και της συναίνεσης όλων των ενδιαφεροµένων 
φορέων: βιοµηχανίας, επιστηµόνων, οργανώσεων καταναλω-
τών, οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος, επαγγελµα-
τικών συνδικάτων, κ.λπ.

4) Πρέπει να τίθεται στη διάθεση του κοινού

Το τελευταίο αυτό κριτήριο φαίνεται αυτονόητο για ένα έγγρα-
φο του οποίου η εφαρµογή στηρίζεται στη βούληση εκείνων 
που επιθυµούν να το χρησιµοποιήσουν. Είναι όµως σηµαντικό, 
γιατί υπονοεί ότι η ύπαρξη ενός προτύπου πρέπει να γίνει γνω-
στή στο κοινό και ότι το κείµενό του πρέπει να είναι ευπρόσιτο. 
Κατά συνέπεια, οι εθνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισµοί 
τυποποίησης δηµοσιεύουν τα πρότυπά τους και τα πωλούν στο 
κοινό. Οι συµφωνίες διανοµής που τους συνδέουν επιτρέπουν 
επίσης στους οργανισµούς να ικανοποιούν το αίτηµα οιουδή-
ποτε επιθυµεί να προµηθευθεί ένα πρότυπο - εθνικό, ευρωπαϊ-
κό ή διεθνές - από τον οργανισµό που είναι εγκατεστηµένος 
στη χώρα του.

Αυτός ο ορισµός του προτύπου διαφέρει ελαφρώς από εκείνον 
που δίνουν ο Διεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO)35 ή η Οι-
κονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών 

(ΟΕΕ/ΗΕ), που δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στον οικονοµικό 
ρόλο του προτύπου και στο γεγονός ότι είναι αποτέλεσµα συ-
ναίνεσης που εξυπηρετεί τα συµφέροντα της πλειοψηφίας, 
προσαρµοζόµενο συνεχώς στις εξελίξεις της επιστήµης και της 
τεχνολογίας.36

Η διαφορά έγκειται στο ότι η οδηγία 98/34/ΕΚ, ακολουθώντας 
τη συµφωνία του ΠΟΕ για τα τεχνικά εµπόδια στις συναλλαγές 
του1995, εξετάζει το πρότυπο αποκλειστικά από την άποψη 
της καταπολέµησης των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές.

Η οδηγία βασίζει τον ορισµό της σε µια γεωγραφική διαίρε-
ση των προτύπων διακρίνοντας τρεις τύπους, ανάλογα µε 
το επίπεδο στο οποίο εργάζεται ο οργανισµός που τα συ-
ντάσσει: διεθνή πρότυπα, ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικά 
πρότυπα. Υπάρχουν «γέφυρες» µεταξύ των τριών αυτών 
επιπέδων: ένα διεθνές πρότυπο µπορεί να εγκριθεί ως ευ-
ρωπαϊκό πρότυπο και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο πρέπει υπο-
χρεωτικά να εγκριθεί ως εθνικό πρότυπο από τους εθνικούς 
οργανισµούς τυποποίησης. Αντίθετα, ένα διεθνές πρότυπο 
δεν αντικαθιστά υποχρεωτικά ένα εθνικό πρότυπο µε το 
ίδιο αντικείµενο.

7) «πρόγραµµα τυποποίησης»: πρόγραµµα εργασίας ενός ανα-
γνωρισµένου οργανισµού τυποποίησης µε το οποίο καταρτίζεται 
κατάλογος των θεµάτων για τα οποία διεξάγονται εργασίες τυπο-
ποίησης.

Αυτή η παράγραφος ορίζει το γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 
όλοι οι οργανισµοί τυποποίησης, εθνικοί, ευρωπαϊκοί ή διε-
θνείς, προγραµµατίζουν τις εσωτερικές εργασίες τους κατά την 
κρίσιµη φάση µεταξύ του προσδιορισµού των αναγκών σε 
πρότυπα και της σύνταξης του τελικού σχεδίου για δηµόσια 
κρίση.

35 ISO, Οδηγός 2, έκτη έκδοση, 1991 (EN 45020:1993).
36 Βλέπε ειδικότερα το έργο του F. Nicolas “Common Standards for Enterprises” – Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο-

τήτων, σχετικά µε το ρόλο της τυποποίησης ως προτιµώµενης µεθόδου οργάνωσης των οικονοµικών σχέσεων, ISBN 92-826-8111-4.
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Σε εθνικό επίπεδο, αυτά τα προγράµµατα καταρτίζονται σε 
στενή συνεργασία µε ειδικούς από τους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας που εµπλέκονται κυρίως στην επεξεργασία 
των προτύπων. Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η αντίστοιχη 
συνεργασία αναπτύσσεται µεταξύ των εκπροσώπων των δια-
φόρων µελών αυτών των οργανισµών.

Τα προγράµµατα τυποποίησης των εθνικών οργανισµών τυπο-
ποίησης διαβιβάζονται, κατόπιν σχετικής αίτησης, στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

8) «σχέδιο προτύπου»: το έγγραφο µε το κείµενο των τεχνικών κα-
νονισµών για καθορισµένο προϊόν, που σχεδιάζεται να εγκριθεί 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εθνικής τυποποίησης, όπως το κείµενο 
αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες και διανέ-
µεται προς σχολιασµό ή δηµόσια έρευνα.

Αυτή η παράγραφος ορίζει την ακριβή έννοια του «σχεδίου προ-
τύπου»: δεν πρόκειται µόνο για πρόθεση έναρξης εργασιών τυπο-
ποίησης, αλλά για ένα πολύ συγκεκριµένο στάδιο στη διαδικασία 
επεξεργασίας του προτύπου, το στάδιο της δηµόσιας κρίσης, το 
τελευταίο πριν από την οριστική θέσπιση του προτύπου.

Σε αυτό το στάδιο, το πρότυπο δεν έχει ακόµη εγκριθεί αλλά 
περιέχει το σύνολο των προβλεπόµενων τεχνικών προδιαγρα-
φών, γεγονός που διευκολύνει την εργασία εντοπισµού των πι-
θανών εµποδίων στις συναλλαγές.

9) «Ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης»: οργανισµός αναφε-
ρόµενος στο παράρτηµα Ι.

Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης, που απαριθµούνται 
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας, είναι τρεις: η CEN (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης), η CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλε-
κτροτεχνικής Τυποποίησης) και το ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων).37

Αυτοί οι οργανισµοί συντάσσουν ευρωπαϊκά πρότυπα σε καθο-
ρισµένους τοµείς δραστηριότητας και συναποτελούν το ευρω-
παϊκό σύστηµα τυποποίησης. Λειτουργούν µε αυτόνοµο αλλά 
συντονισµένο τρόπο.

Τα πρότυπα συντάσσονται στην πλειοψηφία τους µετά από αί-
τηµα της βιοµηχανίας. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να ζητήσει 
από τους οργανισµούς αυτούς τη σύνταξη προτύπων στο πλαί-
σιο της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας ή στο πλαίσιο 
µιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα αιτήµατα αυτά είναι γνωστά ως 
εντολές της Επιτροπής. Εάν η επεξεργασία των εν λόγω προτύ-
πων πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των λεγόµενων οδηγιών 
«νέας προσέγγισης», τα πρότυπα αυτά αποκαλούνται «εναρµο-
νισµένα πρότυπα» και τα προϊόντα που παράγονται σύµφωνα 
µε αυτά τα πρότυπα θεωρείται ότι ικανοποιούν τις βασικές 
απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας. Πρόκειται για οδηγίες που εκ-
δόθηκαν για να καλύψουν διάφορους τοµείς, όπως τον ηλε-
κτρικό ιατρικό εξοπλισµό, τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται 
σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες, την ασφάλεια των µηχανών, την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Αυτή η «νέα προσέγγιση» της 
τεχνικής εναρµόνισης είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική επιτά-
χυνση του έργου προσέγγισης των εθνικών νόµων σε σύγκριση 
µε τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές οδηγίες που χαρακτηρίζο-
νταν από υψηλό βαθµό τεχνικών λεπτοµερειών.38

Η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) είναι ένας πολυτο-
µεακός οργανισµός τυποποίησης που καλύπτει όλους τους το-
µείς εκτός του ηλεκτροτεχνικού (CENELEC) και του τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών (ETSI). Οι τοµείς εργασίας της CEN είναι τα µη-

37 Λεπτοµερέστερα στοιχεία για τους οργανισµούς αυτούς αναφέρονται στο παράρτηµα 2 του παρόντος φυλλαδίου.
38 Αυτή η νέα προσέγγιση της τεχνικής εναρµόνισης συµπληρώθηκε αργότερα από το ψήφισµα του Συµβουλίου της 21ης Δεκεµβρίου 1989 σχετικά µε µια σφαι-

ρική προσέγγιση του θέµατος της τυποποίησης και των δοκιµών που θέτει τις κατευθυντήριες αρχές της κοινοτικής πολιτικής για την αξιολόγηση της πιστότη-
τας (ΕΕ C 10 της 16.1.1990, σ. 1). Η σφαιρική προσέγγιση ολοκληρώθηκε µε την απόφαση 93/465/ΕΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23), η οποία καθορίζει γενικές 
κατευθυντήριες γραµµές και λεπτοµερείς διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που χρησιµοποιούνται στις οδηγίες «νέας προσέγγισης».
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χανολογικά έργα, οι κατασκευές και τα έργα πολιτικού µηχανι-
κού, η υγεία, η βιοτεχνολογία, το περιβάλλον, η ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας, το φυσικό αέριο, οι µεταφορές, η συσκευα-
σία, τα καταναλωτικά αγαθά, ο αθλητισµός και η ψυχαγωγία, η 
βιοµηχανία τροφίµων, τα υλικά, η χηµική βιοµηχανία, η αεροδι-
αστηµική, οι υπηρεσίες, η ποιότητα, οι δοκιµές και η πιστοποί-
ηση, η νανοτεχνολογία και πολλά ακόµη.

Η CEN είναι διεθνής ένωση βελγικού δικαίου, της οποίας η έδρα 
βρίσκεται στις Βρυξέλλες από το 1975.

Από τον Ιανουάριο του 2004, η CEN έχει 28 πλήρη µέλη – τους 
εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης των 25 κρατών µελών της 
Ένωσης και των κρατών µελών της ΕΖΕΣ, εκτός από το Λιχτεν-
στάιν που δεν διαθέτει οργανισµό τυποποίησης.39

Η CEN έχει επίσης συνδεδεµένα µέλη, που είναι οι οργανισµοί 
τυποποίησης της Τουρκίας και των χωρών της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης40, χωρών που ως επί το πλείστον συνδέονται ήδη µε 
την Ένωση µε συµφωνία σύνδεσης και µε προοπτική ένταξης ή 
βρίσκονται υπό σύνδεση.

Από τον Ιούνιο του 1992, η CEN διεύρυνε τον κύκλο των συµµε-
τεχόντων συµπεριλαµβάνοντας «συνεργαζόµενα µέλη», οργανι-
σµούς που αντιπροσωπεύουν οικονοµικά και κοινωνικά συµφέ-
ροντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίοι µπορούν να 
συµµετέχουν στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις και στις 

αποφάσεις που λαµβάνονται από τους φορείς που είναι επιφορ-
τισµένοι µε τη διαχείριση των προγραµµάτων τυποποίησης.41

Μέσω µιας συµφωνίας συνεργασίας µε τον Διεθνή Οργανισµό 
Τυποποίησης (ISO), της λεγόµενης Συµφωνίας της Βιέννης, ευ-
ρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα µπορούν να αναπτυχθούν από 
κοινού προκειµένου να αποφεύγεται η επανάληψη της ίδιας 
εργασίας. Πράγµατι, πάνω από το 30% των ευρωπαϊκών προτύ-
πων που εγκρίνονται από τη CEN είναι πανοµοιότυπα µε διεθνή 
πρότυπα και πολλά ακόµη συνδέονται στενά.

Οι δοµές της CEN περιλαµβάνουν:

- τη γενική συνέλευση, όργανο χάραξης πολιτικής που αποτε-
λείται από έναν εκπρόσωπο κάθε εθνικού οργανισµού τυπο-
ποίησης, η οποία συντονίζει στο ανώτατο επίπεδο τις δρα-
στηριότητες της CEN, το διοικητικό συµβούλιο που µεριµνά 
για τη γενική διοίκηση του συστήµατος, το Κέντρο Διαχείρι-
σης της CEN που είναι επιφορτισµένο µε την καθηµερινή δια-
χείριση των δραστηριοτήτων της, το τεχνικό συµβούλιο, 
υπεύθυνο για το συντονισµό της τεχνικής δραστηριότητας 
και τη λήψη τεχνικών αποφάσεων στο πλαίσιο των διαδικα-
σιών θέσπισης των προτύπων. Το διοικητικό συµβούλιο υπο-
στηρίζεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από δύο συµ-
βουλευτικές επιτροπές: τη συµβουλευτική επιτροπή 
εξωτερικής πολιτικής (CACC EP) και τη συµβουλευτική επι-
τροπή οικονοµικών (CACC Finance),

39 Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία.
40 Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουµανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ).
41 Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισµό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Τυποποίηση (ANEC) 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χηµικών Βιοµηχανιών (CEFIC)  
Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Οργάνωση Πολιτών για την Τυποποίηση (ECOS)  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Συνεργασία των Βιοµηχανιών Κατασκευής Εργαλειοµηχανών (CECIMO) 
Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανιών Ιατρικής Τεχνολογίας (EUCOMED)  
Ευρωπαϊκό Τεχνικό Γραφείο Τυποποίησης για τη Βιοτεχνία και τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (NORMAPME) 
Ευρωπαϊκή Τεχνική Συνδικαλιστική Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια (TUTB)  
Οµοσπονδία Ευρωπαϊκών Οικοδοµικών Επιχειρήσεων – FIEC
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- σύστηµα διαχείρισης τεχνικών δραστηριοτήτων, οργανωµέ-
νο γύρω από τους βασικούς τοµείς δραστηριοτήτων,

- όργανα εκπόνησης προτύπων, ήτοι τις τεχνικές επιτροπές 
και τις οµάδες εργασίας τους, που αποτελούνται από ειδι-
κούς από όλους τους ενδιαφεροµένους για την τυποποίηση 
τοµείς (βιοµηχανία, δηµόσιες αρχές, επιστήµονες, κατανα-
λωτές, εργατικά συνδικάτα), οι οποίοι επιθυµούν να συνει-
σφέρουν στις τεχνικές εργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα έξοδα διοίκησης της CEN καλύπτονται από τις συνδροµές 
των µελών της και από τους πόρους της ΕΚ και της ΕΖΕΣ αλλά 
το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού κόστους της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, δηλαδή το κόστος των εµπειρογνωµόνων που 
απαιτούνται για την επεξεργασία των προτύπων, βαρύνει τους 
οικονοµικούς φορείς και κυρίως τη βιοµηχανία.42

Η CENELEC είναι ο ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης στον 
ηλεκτροτεχνικό τοµέα. Ιδρύθηκε στις 13 Δεκεµβρίου 1972, αν 
και η ευρωπαϊκή ηλεκτροτεχνική τυποποίηση άρχισε κατά τη 
δεκαετία του 1960.

Όπως και η CEN, είναι διεθνής ένωση βελγικού δικαίου, µη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, της οποίας η έδρα βρίσκεται στις Βρυ-
ξέλλες. Έχει 28 πλήρη µέλη - τις εθνικές ηλεκτροτεχνικές επι-
τροπές των κρατών µελών της Ένωσης και τριών χωρών της 
ΕΖΕΣ - και πολλά συνδεδεµένα µέλη.

Η CENELEC καλύπτει τον τοµέα της ασφάλειας των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών, τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα κα-
θώς και τις τεχνολογίες των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών 
(σε συνεργασία µε τη CEN και το ETSI).

Προκειµένου να προσφέρει στην ηλεκτροτεχνική βιοµηχανία 
τα πρότυπα που χρειάζεται, η CENELEC έχει συνάψει συµφωνί-
ες συνεργασίας µε πολυάριθµες ευρωπαϊκές επαγγελµατικές 
οµοσπονδίες και βιοµηχανικές ενώσεις. Αυτοί οι εταίροι συµµε-
τέχουν στη διαδικασία τυποποίησης και ειδικότερα στο στάδιο 
των εργασιών που προηγούνται της τυποποίησης.

Σε διεθνές επίπεδο, η CENELEC συνεργάζεται στενά µε την IEC 
(Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή) µε την οποία συνδέεται µε 
συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας,43 ανά-
λογη µε τη Συµφωνία της Βιέννης που έχει συναφθεί µεταξύ της 
CEN και του ISO.

Οι δοµές της CENELEC είναι παρόµοιες µε εκείνες της CEN, µε 
ορισµένες µικροδιαφορές: γενική συνέλευση, διοικητικό συµ-
βούλιο, τεχνικό συµβούλιο, τεχνικές επιτροπές που λειτουρ-
γούν σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες της CEN και της 
CENELEC και υποεπιτροπές.

Το ETSI είναι ο ευρωπαϊκός οργανισµός τυποποίησης που ειδι-
κεύεται στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για µη κερ-
δοσκοπική ένωση γαλλικού δικαίου που ιδρύθηκε το 1988, µε 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδροµείων και 
Τηλεπικοινωνιών (CEPT). Η έδρα του βρίσκεται στη Sophia 
Antipolis (Γαλλία).

Νεότερο από τη CEN και τη CENELEC, το ETSI δεν περιλαµβάνε-
ται στην αρχική έκδοση της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ. Προστέθηκε 
µε την ευκαιρία της τροποποίησης του παραρτήµατος Ι το 
1992,44 αφού αναγνωρίστηκε επίσηµα ως ευρωπαϊκός οργανι-
σµός τυποποίησης από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα.45

42 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη CEN µπορείτε να βρείτε στην ιστοθέση www.cenorm.be ή γράφοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση infodesk@cenorm.be
43 Συµφωνία του Λουγκάνο, που υπογράφηκε από τη CENELEC και την IEC τον Οκτώβριο του 1991 και η οποία µετετράπη σε Συµφωνία της Δρέσδης το 1996.
44 Απόφαση 92/400/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1992, ΕΕ L 221 της 6.8.1992, σ. 55.
45 Πριν από την οργάνωση της τυποποίησης των τηλεπικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών καλυπτόταν σχεδόν αποκλειστικά από 

εθνικούς κανονισµούς. Εκείνη την περίοδο, επειδή η υιοθέτηση των συστάσεων της CEPT στα κράτη µέλη δεν ήταν εξασφαλισµένη, η εναρµόνιση δεν ήταν 
αποτελεσµατική.
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To ETSI γεννήθηκε από τη διαπίστωση ότι µόνο µια πανευρω-
παϊκή υποδοµή τηλεπικοινωνιών µε υψηλό βαθµό διαλειτουρ-
γικότητας θα µπορούσε να επιτρέψει την εδραίωση της ευρω-
παϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και υπηρεσιών. 
Η δηµιουργία του είναι η απάντηση στην Πράσινη Βίβλο που 
δηµοσιεύθηκε το 1987 από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων «σχετικά µε την ανάπτυξη της κοινής αγοράς των υπη-
ρεσιών και του εξοπλισµού στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών»,46 
για την επιτάχυνση της τεχνικής εναρµόνισης που ήταν απα-
ραίτητη για τα δίκτυα, τη βιοµηχανία και τις νέες τεχνολογίες 
Παρά το ιστορικό της δηµιουργίας του, το ETSI είναι ένας ανε-
ξάρτητος οργανισµός, ο οποίος διοικείται από τα µέλη του.

Προσανατολισµένο στις προηγµένες τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ), το ETSI είναι προϊόν της εποχής του και κα-
λείται ολοένα περισσότερο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και 
τις ανάγκες που αναδύονται σε συγκλίνοντες τοµείς: τηλεπικοινω-
νίες, τεχνολογία των πληροφοριών, ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις 
και ψυχαγωγία. Σε ολόκληρο τον κόσµο, η σύγκλιση αυτή απεικο-
νίζεται σε νέες εφαρµογές (επικοινωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, τη-
λεργασία, πρόσβαση σε ψυχαγωγία, επιστηµονικές βάσεις δεδο-
µένων και παιχνίδια, ανάπτυξη της προληπτικής υγειονοµικής 
περίθαλψης και της περίθαλψης κατ’ οίκον για τους ηλικιωµένους, 
«έξυπνες» µεταφορές, κ.λπ.). Ακόµη και στο πλαίσιο των παραδο-
σιακών τηλεπικοινωνιών, η σύγκλιση των τεχνολογιών που συνδέ-
ονται µε τα σταθερά δίκτυα, τα κινητά δίκτυα, άλλες ασύρµατες 
επικοινωνίες, δορυφορικές επικοινωνίες, τραπεζικές υπηρεσίες 
κ.λπ. αλλάζει το κατεστηµένο. Το ETSI βρίσκεται στην πρώτη γραµ-
µή της διαχείρισης αυτών των αλλαγών.

Η κοινωνία της πληροφορίας δεν είναι πλέον υπόσχεση, αλλά 
γεγονός: Η Ευρώπη συµµετέχει σε αυτή την επανάσταση και εί-
ναι πολλά τα κοινωνικοοικονοµικά συµφέροντα που διακυβεύ-
ονται. Για να επωφεληθούν πλήρως οι χρήστες είναι απαραίτη-
τη η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των δικτύων των 
επιµέρους φορέων.

Τα πρότυπα που δηµοσιεύει το ETSI εξυπηρετούν αυτό το σκο-
πό, καθώς έχουν στόχο να εξασφαλίσουν τη συµβατότητα των 
νέων υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες και των 
τερµατικών συσκευών που διατίθενται στην αγορά. Τα πρότυ-
πα αυτά καλύπτουν τρεις βασικούς τοµείς:

- τις υπηρεσίες πολυµέσων για τη βιοµηχανία και τους οικια-
κούς χρήστες,

- τις υπηρεσίες προσωπικών κινητών τερµατικών επικοινω-
νίας,

- τα δίκτυα της επόµενης γενιάς που θα έχουν καθολική εφαρ-
µογή τόσο γεωγραφικά όσο και από πλευράς ικανότητας να 
παρέχουν πληροφορίες σε οποιαδήποτε µορφή.

Οι δοµές και η λειτουργία του ETSI διαφέρουν αισθητά από εκείνες 
της CEN και της CENELEC. Ενώ στη CEN και στη CENELEC η εργασία 
οργανώνεται κατά µεγάλο µέρος γύρω από εθνικές αντιπροσωπεί-
ες, το ETSI είναι ένα ανοιχτό φόρουµ, το οποίο συγκεντρώνει όλους 
τους φορείς της αγοράς που επιθυµούν να συµµετέχουν στις εργα-
σίες του και να χρησιµοποιήσουν τα πρότυπα που δηµοσιεύει.

Στο ETSI µπορούν να προσχωρήσουν εθνικές διοικήσεις, εθνι-
κοί οργανισµοί τυποποίησης, φορείς εκµετάλλευσης δικτύων, 
κατασκευαστές εξοπλισµού, χρήστες, φορείς παροχής υπηρε-
σιών, ερευνητικοί οργανισµοί, εταιρείες συµβούλων, κ.λπ., συµ-
µετέχοντας είτε µεµονωµένα είτε µέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών 
οργανισµών.

Τα µέλη του ETSI διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα πλήρη 
µέλη, τα συνεργαζόµενα µέλη και τους παρατηρητές. Όλα 
µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της γενικής συ-
νέλευσης, αλλά µόνο τα πλήρη µέλη και τα συνεργαζόµενα 
µέλη έχουν δικαίωµα ψήφου. Από το 2004 το ETSI έχει περί-
που 700 µέλη.

46 COM(87) 290 τελικό, της 30.6.1987.
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Οι δοµές του ETSI περιλαµβάνουν:

- τη γενική συνέλευση, ανώτατο όργανο που αποτελείται από όλα 
τα µέλη, το οποίο καθορίζει τη γενική πολιτική και επιβλέπει τη 
διαχείριση του Ινστιτούτου και των δραστηριοτήτων του,

- το διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται αποκλειστικά από 
τους εκπροσώπους των πλήρων µελών,

- τον τεχνικό οργανισµό, που αποτελείται από τεχνικές επιτρο-
πές, οµάδες έργου και οµάδες εργασίας, και ο οποίος ασχολεί-
ται µε τη σύνταξη προτύπων και εκθέσεων,

- τη γραµµατεία (που διευθύνεται από γενικό διευθυντή επι-
κουρούµενο από αναπληρωτή γενικό διευθυντή), η οποία 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του ETSI και 
βοηθά σε θέµατα διαχείρισης,

- Ειδικές οµάδες δράσης που συστήνονται από τη γενική συνέ-
λευση για συγκεκριµένες εργασίες και για ορισµένο χρόνο.

Σύµφωνα µε την αρχή του «ανοίγµατος» που διέπει την οργά-
νωσή του, το ETSI έχει συνάψει διάφορες διεθνείς συµφωνίες, 
µεταξύ των οποίων η συµφωνία µε τον ISO/IEC, µε τη CEPT και 
την ITU (International Telecommunication Union - Διεθνής Ένωση 
Τηλεπικοινωνιών).

Οι εργασίες του ETSI χρηµατοδοτούνται εν µέρει από την ΕΚ 
και την ΕΖΕΣ στο πλαίσιο των εργασιών που του ανατίθενται 
µε εντολή για την επεξεργασία προτύπων προς υποστήριξη 
των κοινοτικών πολιτικών. Οι άλλοι πόροι του προέρχονται 
από τις συνδροµές των µελών του ETSI, τις εισφορές των εθνι-
κών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και, σε µικρό ποσοστό, από 
την πώληση προτύπων. Όπως είναι φυσικό, τα πρότυπα του 
ETSI έχουν ως επίκεντρο κυρίως την Ευρώπη, όµως καθώς δι-
αθέτει πραγµατικά διεθνή µέλη (ακόµη και οι περισσότεροι 
ευρωπαϊκοί οργανισµοί που είναι µέλη του έχουν διεθνή πα-
ρουσία), το Ινστιτούτο επιδιώκει την ανάπτυξη προτύπων πα-
γκόσµιας εφαρµογής.

Μολονότι επακριβώς προσδιορισµένες, οι αρµοδιότητες της 
CEN, της CENELEC και του ETSI αλληλεπικαλύπτονται αναπό-
φευκτα σε ορισµένους τοµείς, όπως στον τοµέα των µηχανών ή 
των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), που 
βρίσκονται στο σηµείο τοµής της πληροφορικής, των ηλεκτρο-
νικών εξαρτηµάτων και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, µε 
αποτέλεσµα να απαιτείται συντονισµός των δραστηριοτήτων 
των τριών οργανισµών.

Αυτός πραγµατοποιείται κυρίως µέσω του συµβουλίου συντο-
νισµού των δραστηριοτήτων τυποποίησης για τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT Standards Board), που είναι 
ανοιχτό στους οικονοµικούς φορείς. Το συµβούλιο, που ιδρύ-
θηκε το 1995, έχει σκοπό το συντονισµό των εργασιών και τον 
προσδιορισµό των αναγκών της αγοράς. Για το σκοπό αυτό, 
εξετάζει τις απαιτήσεις που περιέχονται στα αιτήµατα τυποποί-
ησης που προέρχονται κυρίως από τη «Βιοµηχανική Οµάδα 
Στρατηγικής Υψηλού Επιπέδου» και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτού τις οργανώσει σε συνεπή προγράµµατα τυποποίησης. 
Ο καταµερισµός της εργασίας µεταξύ των τριών οργανισµών 
γίνεται στο πλαίσιο της Επιτροπής Τυποποίησης του τοµέα ICT 
(ICT Standards Board).

Η στενή συνεργασία µεταξύ CEN, CENELEC και ETSI εξασφαλί-
ζεται σε ανώτατο επίπεδο από µια κοινή δοµή πολιτικής και για 
τους τρεις οργανισµούς: την “Joint Presidents Group” (JPG), ή 
οµάδα προέδρων, που είναι επιφορτισµένη µε την εξασφάλιση 
της όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των το-
µέων όπου παρατηρούνται επικαλύψεις αρµοδιοτήτων τους. Η 
JPG, που αποτελείται από µία αντιπροσωπεία διευθυντών και 
γενικών γραµµατέων από κάθε ευρωπαϊκό οργανισµό τυπο-
ποίησης, ετοιµάζει για το σκοπό αυτό συµφωνίες σχετικά µε 
κοινά προβλήµατα.

Σε αυτό το πλαίσιο συνήφθη συµφωνία για τον καταµερισµό των 
εργασιών τυποποίησης των ηλεκτρικών οχηµάτων: η CENELEC 
είναι επιφορτισµένη µε την επεξεργασία των προτύπων για τα 
οχήµατα που συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ η CEN είναι 
αρµόδια για τα πρότυπα που αφορούν τα οχήµατα που είναι ανε-
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ξάρτητα από το δίκτυο. Η συνεργασία µεταξύ της CENELEC και 
του ETSI βασίζεται σε δέσµη κατευθυντήριων γραµµών που στο-
χεύουν στην αντιµετώπιση των εγγενών δυσκολιών λόγω επικά-
λυψης αρµοδιοτήτων και την αποφυγή επανάληψης των εργασι-
ών. Η έγκριση του προγράµµατος τυποποίησης CENELEC/ETSI 
για την ανάπτυξη εναρµονισµένων προτύπων που εγγυώνται 
την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα στον τοµέα των τηλεπικοι-
νωνιών είναι άλλο ένα παράδειγµα της συνεργασίας που πρέπει 
να επεκταθεί, δεδοµένου ότι για τα προγράµµατα τυποποίησης 
θα απαιτείται ολοένα περισσότερο η συµµετοχή δύο ή και τριών 
ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης.

10) «εθνικός οργανισµός τυποποίησης»: οργανισµός αναφερόµε-
νος στο παράρτηµα ΙΙ.

Οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης που αναφέρονται στο πα-
ράρτηµα II της οδηγίας είναι οργανισµοί επιφορτισµένοι στα 
διάφορα κράτη µέλη µε την επεξεργασία και τη δηµοσίευση 
των προτύπων, σύµφωνα µε µια διαδικασία που προσφέρει σε 
όλους τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους τη δυνατό-
τητα να συµµετέχουν στην εργασία σε εθελοντική βάση.47 Επο-
µένως η αποστολή τους είναι κοινωφελής.

Οι οργανισµοί αυτοί παρουσιάζουν, µε µία ή δύο εξαιρέσεις, 
µεγάλες οµοιότητες ως προς τη σύνθεση, τη δοµή και τον τρό-
πο λειτουργίας τους.

Στη µεγάλη πλειοψηφία τους πρόκειται για συγκεντρωτικές δο-
µές 48 που αποτελούν πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και υποστη-
ρίζονται από τις δηµόσιες αρχές. Χρησιµοποιούν τα εθνικά 
πρότυπα ως έγγραφα αναφοράς στις συγγραφές υποχρεώσε-
ων για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων ή για την επεξεργα-
σία εθνικών τεχνικών κανόνων.

Αυτοί οι οργανισµοί υποστηρίζονται από αποκεντρωµένους συ-
νήθως φορείς που εξασφαλίζουν την απαραίτητη συναίνεση µε-
ταξύ των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, δηλαδή από τε-
χνικές επιτροπές τοµέων που συγκεντρώνουν άµισθους ειδικούς, 
προερχόµενους κυρίως από τη βιοµηχανία, για την εκπόνηση 
προτύπων σε θέµατα που εντάσσονται στο πρόγραµµα εργασί-
ας, από φορείς που παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη και φρο-
ντίζουν για την επίτευξη συναίνεσης µέσω ενός συστήµατος δη-
µόσιας κρίσης καθώς και από φορείς που εξασφαλίζουν τη 
δηµοσίευση και πώληση των θεσπιζόµενων προτύπων.

Όλοι οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης είναι µέλη των ευρω-
παϊκών οργανισµών τυποποίησης CEN ή CENELEC και κατά κα-
νόνα επίσης του ISO ή της IEC.

Αυτή η απλοποιηµένη περιγραφή των εθνικών οργανισµών τυ-
ποποίησης δεν καλύπτει διαφορές που υπάρχουν σε σχέση µε 
διάφορους παράγοντες όπως π.χ.:

- το βαθµό εξάρτησης του οργανισµού τυποποίησης από τις 
δηµόσιες αρχές. Η νοµική µορφή των δεσµών µεταξύ του 
οργανισµού και του κράτους, που ορίζεται συµβατικά (όπως 
στη Γερµανία ή στο Ηνωµένο Βασίλειο) ή κανονιστικά (όπως 
στη Γαλλία, στην Ιταλία ή στην Ισπανία), δίνει πληροφορίες 
σχετικά µε το βαθµό εξάρτησης,

- το αντίστοιχο µερίδιο των πόρων χρηµατοδότησης των ερ-
γασιών: εθελοντική συνεισφορά της βιοµηχανίας, πώληση 
προτύπων και συµπληρωµατικών υπηρεσιών (π.χ. πιστοποί-
ηση), κρατικές επιδοτήσεις,

- το βαθµό συγκεντρωτικότητας των δοµών που είναι επιφορ-
τισµένες µε τη σύνταξη των σχεδίων προτύπων, ο οποίος δι-

47 Οι διευθύνσεις αυτών των οργανισµών δίνονται στο παράρτηµα 2 αυτού του φυλλαδίου. Εντούτοις, ο επίσηµος κατάλογος των εθνικών οργανισµών τυποποί-
ησης βρίσκεται στο παράρτηµα II της οδηγίας.

48 Αντίθετα, στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον Καναδά η δηµοσίευση των προτύπων ανήκει στην αρµοδιότητα εκατοντάδων οργανισµών καθένας από τους οποί-
ους είναι εξειδικευµένος σε έναν τοµέα.
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αφέρει ανάλογα µε το αν οι δοµές αυτές εντάσσονται στο 
πλαίσιο επαγγελµατικών οργανώσεων (όπως στη Γαλλία ή τη 
Γερµανία) ή είναι ενσωµατωµένες στον εθνικό οργανισµό 
(όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο),

- το βαθµό συµµετοχής του εθνικού οργανισµού τυποποίησης 
στην οργάνωση των τεχνικών εργασιών της CEN ή της 
CENELEC,

- το µέγεθος του οργανισµού.

11) «τεχνικός κανόνας»: τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση 
ή κανόνας σχετικά µε τις υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 
των οικείων διοικητικών διατάξεων των οποίων η τήρηση είναι 
υποχρεωτική de jure ή de facto, για την εµπορία, την παροχή 
υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών 
ή τη χρήση σε κράτος µέλος ή σε σηµαντικό τµήµα του κράτους 
αυτού, όπως επίσης, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρ-
θρο 10, οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
των κρατών µελών που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγω-
γή, εµπορία ή χρήση ενός προϊόντος και την παροχή ή χρήση 
µιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των υπηρε-
σιών αυτών.

Με τον ορισµό της έννοιας του «τεχνικού κανόνα» η παράγρα-
φος 11 προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των κειµέ-
νων που πρέπει να κοινοποιούνται δυνάµει της διαδικασίας 
πληροφόρησης που θεσπίζει η οδηγία σε αυτό τον τοµέα.

Πρόκειται, πρώτον, για τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτή-
σεις ή κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες (βλέπε τους παραπάνω 
ορισµούς) που θεσπίζονται από τα κράτη µέλη και αφορούν τα 
βιοµηχανικά και γεωργικά προϊόντα καθώς και τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας και, δεύτερον, για νοµοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών µελών που 
απαγορεύουν συγκεκριµένες δραστηριότητες.

Για να χαρακτηριστεί τεχνικός κανόνας, µια τεχνική προδιαγρα-
φή ή µια «άλλη απαίτηση» ή ένας κανόνας σχετικά µε υπηρεσί-
ες πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- πρέπει η τήρησή του να είναι «υποχρεωτική».(δηλ. “de jure” ή 
“de facto” δεσµευτική, βλέπε παρακάτω). Αυτό το χαρακτηρι-
στικό των εγγράφων που συντάσσονται από τις δηµόσιες 
αρχές, και στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία, συνιστά 
την κύρια διαφορά µεταξύ του τεχνικού κανόνα και του προ-
τύπου, το οποίο συντάσσουν ιδιωτικοί φορείς και είναι κατ’ 
ουσίαν προαιρετικής εφαρµογής 49

- πρέπει να επηρεάζει την εµπορία ή τη χρήση βιοµηχανικών 
και γεωργικών προϊόντων, την παροχή υπηρεσίας ή την 
εγκατάσταση φορέα παροχής υπηρεσιών σε ένα κράτος µέ-
λος ή σε σηµαντικό µέρος αυτού του κράτους.

Οι διοικητικές διατάξεις που ισχύουν για προδιαγραφή, για 
«άλλη απαίτηση» ή για κανόνα σχετικά µε υπηρεσίες µπορούν 
επίσης να αποτελούν τεχνικούς κανόνες κατά την έννοια της 
οδηγίας. Αυτά τα µέτρα, όπως και το σύνολο των τεχνικών κα-
νόνων, πρέπει να κοινοποιούνται βάσει της οδηγίας όταν προ-
έρχονται από τις κεντρικές κυβερνήσεις των κρατών µελών ή 
από µία από τις αρχές που αναφέρονται στον κατάλογο που 
έχει καταρτίσει η Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της µόνι-
µης επιτροπής που προβλέπεται από την οδηγία.

Ορισµένες τεχνικές προδιαγραφές, «άλλες απαιτήσεις» ή κανόνες 
σχετικά µε τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στον ορισµό του 
τεχνικού κανόνα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγί-
ας, ιδίως αν συµµορφώνονται µε υποχρεωτικές κοινοτικές πράξεις 
ή περιορίζονται στην εκτέλεση απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να καταστεί «υποχρεωτική» η τήρη-
ση τεχνικής προδιαγραφής, «άλλης απαίτησης» ή κανόνα σχετι-
κά µε υπηρεσίες:

49 Όπως προκύπτει εν συνεχεία από το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας, σε ορισµένες περιπτώσεις η τήρηση του προτύπου µπορεί να καταστεί υποχρεωτική, 
έτσι ώστε να αποκτήσει υπόσταση «τεχνικού κανόνα».
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1. de jure, όταν η τήρησή τους καθίσταται υποχρεωτική µε τη 
θέσπιση µέτρου απευθείας από τις αρµόδιες προς τούτο δη-
µόσιες αρχές.

 Για παράδειγµα, οι όροι για τη µικρής κλίµακας παραγωγή 
µαρµελάδας και κονσερβών φρούτων, που ορίζονται σε µια 
απόφαση, θα θεωρούνται de jure υποχρεωτικός τεχνικός κα-
νόνας. Το ίδιο ισχύει για την απαγόρευση χρήσης πλαστικών 
φιαλών για την εµπορία µεταλλικού νερού, που θεσπίζεται 
µε διάταγµα, κ.λπ.

2. de facto, όταν η τεχνική προδιαγραφή δεν επιβάλλεται µε 
επίσηµη και δεσµευτική πράξη του κράτους, το οποίο απλώς 
προτρέπει τους ενδιαφεροµένους να την τηρούν. Λόγω της 
οµοιότητας των αποτελεσµάτων που επιφέρουν στις συναλ-
λαγές τα µέτρα αυτά θεωρείται ότι ισοδυναµούν µε δεσµευ-
τικούς κανόνες.

 Η παράγραφος 11 αναφέρει τρία παραδείγµατα των σηµα-
ντικότερων και συνηθέστερων περιπτώσεων de facto τεχνι-
κών κανόνων, για να διευκρινίσει µια έννοια που δεν οριζό-
ταν στην αρχική έκδοση της οδηγίας και προκαλούσε 
διαφορετικές ερµηνείες που εµπόδιζαν την ορθή εφαρµογή 
της διαδικασίας πληροφόρησης.

Τεχνικοί κανόνες de facto είναι ειδικότερα:

- οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός κρά-
τους µέλους οι οποίες παραπέµπουν είτε σε τεχνικές προδιαγρα-
φές ή άλλες απαιτήσεις είτε σε κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες, 
είτε σε επαγγελµατικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που 
µε τη σειρά τους παραπέµπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες 
απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες, η τήρηση των 
οποίων αποτελεί τεκµήριο συµβατότητας προς τις προδιαγραφές 
που καθορίζονται από τις εν λόγω νοµοθετικές, κανονιστικές ή δι-
οικητικές διατάξεις.

Οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ανα-
φέρονται εδώ είναι µέτρα που εγκρίνονται από τις εθνικές αρ-
χές και παραπέµπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή «άλλες 
απαιτήσεις»50 ή σε κανόνες σχετικά µε υπηρεσίες που θεσπίζο-
νται συνήθως από µη κρατικούς φορείς (π.χ. από έναν εθνικό 
οργανισµό τυποποίησης), και τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά 
από µόνα τους (πρότυπα, επαγγελµατικοί κώδικες ή κώδικες 
ορθής πρακτικής), αλλά η τήρησή τους ενθαρρύνεται διότι 
αποτελεί τεκµήριο πιστότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
προς τις διατάξεις των εν λόγω µέτρων.

Αυτό συµβαίνει ειδικότερα στην περίπτωση που ένας νόµος για 
θέµατα ασφαλειών απαλλάσσει από την υποχρέωση απόδειξης 
της πιστότητας προς υποχρεωτικές απαιτήσεις τους χρήστες 
προϊόντων τα οποία συµφωνούν µε ορισµένα προαιρετικά 
πρότυπα, εφόσον αυτά τα προϊόντα θεωρείται ότι συµφωνούν 
κατά τεκµήριο µε αυτές τις απαιτήσεις του νόµου.

- οι εκούσιες συµφωνίες στις οποίες η δηµόσια αρχή είναι συµβαλ-
λόµενο µέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το 
δηµόσιο συµφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαι-
τήσεων ή κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι συγ-
γραφές υποχρεώσεων των δηµοσίων συµβάσεων.

Οι συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ οικονοµικών φορέων 
και θεσπίζουν τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις για 
ορισµένα προϊόντα ή κανόνες σχετικά µε υπηρεσίες δεν έχουν 
από µόνες τους υποχρεωτική ισχύ, λόγω της ιδιωτικής προέ-
λευσής τους. Εντούτοις, θεωρούνται τεχνικοί κανόνες de facto, 
εφόσον το κράτος αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σε αυτές.

Η περίπτωση αυτή είναι ολοένα συχνότερη από τότε που αυτές 
οι συµφωνίες έχουν καταστεί µέσο της εθνικής κανονιστικής 
πολιτικής. Η χρήση τους προτιµάται σε ορισµένα κράτη µέλη 
σε τοµείς όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία, η χηµική βιοµηχανία 
ή η πετρελαϊκή βιοµηχανία και εξυπηρετεί συνήθως περιβαλ-

50 Με την έννοια που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 της οδηγίας όπως διευκρινίζεται παραπάνω.
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λοντικούς στόχους. Για παράδειγµα, τη µείωση των εκποµπών 
ρύπων από τα οχήµατα, τη µείωση των απορρίψεων βλαβερών 
ουσιών στο νερό ή τη χρήση ορισµένων τύπων συσκευασιών, 
κ.λπ. Στον τοµέα των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορί-
ας, ένα κοινοποιηµένο έγγραφο – ένα σχέδιο κώδικα ορθής 
πρακτικής για την εκούσια διατήρηση στοιχείων επικοινωνίας 
– αποτελεί καλό παράδειγµα εκούσιας συµφωνίας.

Αυτές οι συµφωνίες επιτρέπουν µεγαλύτερη ευελιξία στην 
εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων για την επίτευξη των στό-
χων της νοµοθεσίας και η εθελοντική δέσµευση του εµπλεκό-
µενου κλάδου αποτελεί εγγύηση για την επίτευξή τους.

Η παρέµβαση του κράτους σε αυτές τις συµφωνίες είναι απα-
ραίτητη για την υπαγωγή τους στο πεδίο εφαρµογής της οδηγί-
ας 98/34/ΕΚ. Πράγµατι, η δηµόσια αρχή πρέπει να αποτελεί 
συµβαλλόµενο µέρος αυτών των συµφωνιών για να µπορέσει 
να τηρήσει την υποχρέωση πληροφόρησης που έχει και να λά-
βει υπόψη της τα σχόλια που διατυπώνει η Επιτροπή ή ένα κρά-
τος µέλος στο πλαίσιο της διαδικασίας που θεσπίζεται από την 
οδηγία.

- οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες περί 
υπηρεσιών, που συνδέονται µε φορολογικά ή οικονοµικά µέτρα 
και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών ενθαρ-
ρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλ-
λων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες. Εξαιρούνται 
οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες σχετικά 
µε τις υπηρεσίες που έχουν σχέση µε τα εθνικά συστήµατα κοινω-
νικής ασφάλισης.

Τα φορολογικά ή οικονοµικά µέτρα που αναφέρονται σε αυτή 
την παράγραφο θεσπίζονται από τις εθνικές δηµόσιες αρχές µε 
σκοπό άλλο από εκείνον που επιδιώκεται παραδοσιακά µε τη 
φορολογική νοµοθεσία των κρατών µελών.

Τα µέτρα αυτά θεωρούνται αποτελεσµατικά µέσα εφαρµογής 
των πολιτικών που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο, ιδίως για 
την προστασία του περιβάλλοντος και όσων είναι αποδέκτες 

υπηρεσιών (κυρίως των καταναλωτών), αφού στοχεύουν βασι-
κά στον επηρεασµό της συµπεριφοράς των τελευταίων για συ-
γκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία.

Αυτή η διάταξη της οδηγίας προέκυψε µε αφορµή τα φορολο-
γικά κίνητρα που παρασχέθηκαν σε ορισµένες περιπτώσεις 
υπέρ των «καθαρών αυτοκινήτων» που τηρούν συγκεκριµένα 
όρια εκποµπής ρύπων ή είναι εξοπλισµένα µε καταλύτη. Η 
πείρα απέδειξε ότι τα κράτη µέλη συνέδεαν συχνά την παρο-
χή κινήτρων µε την τήρηση αναλόγων όρων, µε αποτέλεσµα 
το θεσπιζόµενο σύστηµα να αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο, 
πράγµα που κατέστησε σαφή την ανάγκη εξέτασης παρόµοι-
ων σχεδίων.

Στην κατηγορία των υπό εξέταση µέτρων ανήκουν ιδίως εκείνα 
που έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν την αγορά προϊόντων 
που ανταποκρίνονται σε ορισµένες προδιαγραφές, µε την πα-
ροχή διευκολύνσεων χρηµατοδότησης (π.χ. επιδοτήσεις για 
την αγορά ορισµένων συσκευών θέρµανσης που τηρούν καθο-
ρισµένες τεχνικές απαιτήσεις) ή αντίθετα να την αποθαρρύνουν 
(π.χ. µη χορήγηση επιδοτήσεων σε κατασκευές όταν χρησιµο-
ποιούνται υλικά που έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά). Περι-
λαµβάνονται επίσης φορολογικά ή οικονοµικά µέτρα που µπο-
ρεί να επηρεάσουν την κατανάλωση ενθαρρύνοντας την 
τήρηση «άλλων απαιτήσεων» κατά την έννοια της οδηγίας (π.χ. 
απαλλαγή από την οικολογική φορολογία για τις συσκευασίες 
ορισµένων προϊόντων, όταν εφαρµόζεται ένα σύστηµα εγγύη-
σης, ή απαλλαγή από την οικολογική φορολογία ορισµένων 
προϊόντων όταν εφαρµόζεται ένα σύστηµα συλλογής και ανα-
κύκλωσης). Οµοίως, αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει µέτρα που 
έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν την αγο-
ρά υπηρεσιών µε ορισµένα χαρακτηριστικά (π.χ. υπηρεσίες 
που λαµβάνονται µέσω συγκεκριµένων συσκευών ή παρέχο-
νται από φορείς εγκατεστηµένους σε συγκεκριµένες περιοχές).

Η οδηγία 98/34/ΕΚ δεν καλύπτει το σύνολο της φορολογικής ή 
οικονοµικής νοµοθεσίας των κρατών µελών αλλά αποκλειστι-
κά τις τεχνικές προδιαγραφές ή «άλλες απαιτήσεις» ή κανόνες 
σχετικά µε υπηρεσίες που συνδέονται µε φορολογικά ή οικονο-
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µικά µέτρα τα οποία έχουν σκοπό τη µεταβολή της συµπεριφο-
ράς του καταναλωτή ή του αποδέκτη υπηρεσιών. Το φορολογι-
κό ή οικονοµικό µέτρο δεν αποτελεί αφ’ εαυτού αντικείµενο 
εξέτασης από την Επιτροπή ή από τα κράτη µέλη. Εξετάζεται 
µόνο η πλευρά των τεχνικών προδιαγραφών ή «άλλων απαιτή-
σεων» ή των κανόνων σχετικά µε υπηρεσίες, που αποτελεί εν-
δεχοµένως εµπόδιο για τις συναλλαγές.

Πρέπει να υπογραµµισθεί ότι αυτή η διάταξη της οδηγίας δεν 
καλύπτει τα φορολογικά ή οικονοµικά µέτρα που λαµβάνονται 
υπέρ ορισµένων επιχειρήσεων ή προϊόντων σύµφωνα µε τα 
άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης, περί κρατικών ενισχύσεων, που 
αποτελούν αντικείµενο ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται 
από αυτήν.

Εξαιρούνται επίσης τα µέτρα που συνδέονται µε τα εθνικά συ-
στήµατα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. κανόνας που εξαρτά την 
επιστροφή των εξόδων για ένα φάρµακο από έναν ορισµένο 
τύπο συσκευασίας).

Η τελευταία κατηγορία τεχνικών κανόνων που καλύπτει η οδη-
γία και οι οποίοι πρέπει να κοινοποιούνται (εκτός από τις de 
jure ή de facto υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές, τις άλλες 
απαιτήσεις και τους κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες) είναι οι 
εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
που αποσκοπούν στην απαγόρευση της κατασκευής, εισαγω-
γής, εµπορίας και χρήσης ενός προϊόντος ή απαγορεύουν την 
παροχή ή χρήση υπηρεσίας ή την εγκατάσταση φορέα παρο-
χής υπηρεσίας.

Για να εµπίπτουν σε αυτή την τέταρτη κατηγορία των τεχνικών 
κανόνων σχετικά µε απαγόρευση που αφορά µεταξύ άλλων τη 
χρήση, το πεδίο εφαρµογής των εν λόγω µέτρων πρέπει να εί-
ναι αρκετά ευρύτερο από τον περιορισµό ορισµένων πιθανών 
χρήσεων του προϊόντος ή της υπηρεσίας και δεν πρέπει να πε-

ριορίζεται στην απλή απαγόρευση της χρήσης τους. Αυτή η κα-
τηγορία τεχνικών κανόνων αφορά ειδικότερα εθνικά µέτρα που 
δεν αφήνουν περιθώριο για καµία χρήση από τις ευλόγως ανα-
µενόµενες για το οικείο προϊόν εκτός από τις αµιγώς περιθωρι-
ακές χρήσεις.51

Αυτές οι απαγορευτικές διατάξεις αποτελούν κατά κάποιο τρό-
πο την υπέρτατη µορφή τεχνικού κανόνα. Εάν δεν δικαιολο-
γούνται βάσει του άρθρου 30 ή του άρθρου 46 της Συνθήκης ή 
δεν αντιστοιχούν σε επιτακτικές απαιτήσεις µε την έννοια της 
νοµολογίας του Δικαστηρίου, αποτελούν κατ’ εξοχήν εµπόδια 
στην ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών και στην 
ελεύθερη εγκατάσταση µέσα στην Κοινότητα.

Καλύπτονται οι τεχνικοί κανόνες που θεσπίζουν οι αρχές που ορί-
ζονται από τα κράτη µέλη και περιλαµβάνονται σε κατάλογο που 
έπρεπε να καταρτίσει η Επιτροπή πριν από τις 5 Αυγούστου 1995 
στα πλαίσια της επιτροπής του άρθρου 5.

Η τροποποίηση του καταλόγου γίνεται µε την ίδια διαδικασία.

Ο κατάλογος των αρχών που αναφέρονται σε αυτή την παρά-
γραφο δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.52

12) «σχέδιο τεχνικού κανόνα»: το κείµενο µιας τεχνικής προδιαγρα-
φής ή άλλης απαίτησης ή ενός κανόνα σχετικά µε τις υπηρεσίες, συ-
µπεριλαµβανοµένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται 
προκειµένου η τεχνική αυτή προδιαγραφή ή απαίτηση ή κανόνας 
σχετικά µε τις υπηρεσίες να καθιερωθεί αµέσως ή εν τέλει ως τεχνικός 
κανόνας, και το οποίο, δεδοµένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευα-
στικό στάδιο, µπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις».

Αυτή η παράγραφος ορίζει την έννοια του «σχεδίου τεχνικού 
κανόνα» διευκρινίζοντας ότι, για να χαρακτηριστεί ως σχέδιο, ο 
τεχνικός κανόνας πρέπει να βρίσκεται στο στάδιο της προπα-

51 Υπόθεση C-267/03 «Lars Erik Staffan Lindberg», απόφαση της 21ης Απριλίου 2005 που δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί.
52 http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
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ρασκευής του που να επιτρέπει «ουσιαστικές τροποποιήσεις» 
στο κείµενο.

Η διαδικασία πληροφόρησης που θεσπίζεται από την οδηγία 
στον τοµέα των τεχνικών κανόνων προβλέπει ότι η Επιτροπή 
και τα κράτη µέλη µπορούν, µετά την εξέταση των σχεδίων που 
τους κοινοποιούνται, να ζητήσουν από την κανονιστική αρχή 
να τροποποιήσει οποιοδήποτε κείµενο κρίνει αντίθετο προς 
τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.

Εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να αποφασίσει, ανάλογα µε 
τη φύση της νοµοθετικής του διαδικασίας, το στάδιο στο οποίο 
διαβιβάζει τα σχέδια των τεχνικών του κανόνων στην Επιτρο-
πή, εφόσον εξασφαλίζεται αυτή η δυνατότητα ουσιαστικής 
τροποποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα εθνικό µέτρο 
το οποίο αναπαράγει ή αντικαθιστά, χωρίς να προσθέτει νέες ή 

συµπληρωµατικές προδιαγραφές, υφιστάµενους τεχνικούς κα-
νόνες οι οποίοι, εφόσον έχουν εγκριθεί µετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, έχουν κοινοποιηθεί δεόντως στην 
Επιτροπή, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως «σχέδιο» τεχνικού κανό-
να κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 12 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ και, κατά συνέπεια, δεν υπόκειται στην υποχρέωση 
κοινοποίησης.

Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τα µέτρα που τα κράτη µέλη κρί-
νουν αναγκαία στο πλαίσιο της συνθήκης προκειµένου να εξα-
σφαλίσουν την προστασία του κοινού, και ιδιαίτερα των εργαζο-
µένων, κατά τη χρήση προϊόντων, εφόσον τα µέτρα αυτά δεν 
επηρεάζουν τα προϊόντα.

Η διάταξη αυτή ενισχύει την αρχή που εκφράζεται ήδη στις πα-
ραγράφους 3 και 4 του υπό εξέταση άρθρου, καλύπτοντας τις 
τεχνικές προδιαγραφές που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος.



Κεφαλαιο II:

Η διαδικασια πληροφορησης  
σχετικα µε τα προτυπα
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Κεφαλαιο II: Η διαδικασια πληροφορησης  
σχετικα µε τα προτυπα

Η πληροφόρηση της Επιτροπής και των οργανισµών τυπο-
ποίησης σχετικά µε νέα θέµατα στα εθνικά προγράµµατα τυ-
ποποίησης

Άρθρο 2

1. Η Επιτροπή και οι οργανισµοί τυποποίησης που αναφέρονται 
στα παραρτήµατα I και II ενηµερώνονται σχετικά µε τα νέα θέµατα 
για τα οποία οι εθνικοί οργανισµοί που αναφέρονται στο παράρ-
τηµα II αποφασίζουν, εντάσσοντάς τα στο πρόγραµµα τυποποίη-
σης, να θεσπίσουν ένα πρότυπο ή να τροποποιήσουν το ήδη υφι-
στάµενο πρότυπο, εκτός εάν πρόκειται για αυτούσια, ή ισοδύναµη 
µεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου.

Το άρθρο 2 ορίζει ότι η διαδικασία πληροφόρησης στον τοµέα 
των προτύπων περιορίζεται στις νέες εργασίες που σχεδιάζουν 
να αρχίσουν οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης, κατά τη στιγ-
µή της εγγραφής των εργασιών στο πρόγραµµα τυποποίησης, 
δηλαδή σε ένα στάδιο αρκετά πρώιµο, ώστε να είναι δυνατή η 
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων κλάδων στα διάφορα κράτη 
µέλη και να είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη τα σχόλια τους.

Αυτές οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να κοινοποιούνται υπο-
χρεωτικά στο πλαίσιο της οδηγίας 98/34/ΕΚ, είτε πρόκειται για 
τη θέσπιση νέου είτε για την τροποποίηση ήδη υφιστάµενου 
προτύπου - αλλά µόνο εάν το εν λόγω πρότυπο δεν απορρέει 
από την «αυτούσια ή ισοδύναµη» µεταφορά ενός διεθνούς ή 
ευρωπαϊκού προτύπου.

Ο λόγος είναι απλός: µόνο τα «αµιγώς» εθνικά πρότυπα ενδέχε-
ται να δηµιουργήσουν εµπόδια στην καλή λειτουργία της εσω-
τερικής αγοράς. Ένα διεθνές ή ευρωπαϊκό πρότυπο δεν θα 
έπρεπε, κατ’ αρχήν, να µπορεί να παραβιάσει την αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων στο εσωτερικό 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφού οι τεχνικές προδιαγραφές 
του έχουν αποτελέσει αντικείµενο συναίνεσης σε πολύ ευρύτε-
ρη κλίµακα από τα όρια της εθνικής επικράτειας.

Αυτούσια µεταφορά σηµαίνει ότι το εθνικό πρότυπο περιλαµ-
βάνει ή κάνει εκτενή αναφορά στο κείµενο του ευρωπαϊκού ή 
διεθνούς προτύπου.

Η εκτεταµένη επανάληψη του ευρωπαϊκού προτύπου στις συλ-
λογές εθνικών προτύπων αποτελεί συνήθως τον κανόνα. Η 
εναρµόνιση των εθνικών προτύπων επιτυγχάνεται όταν τα προ-
ϊόντα που παράγονται σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα ενός 
κράτους µέλους µπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνονται, χω-
ρίς τροποποίηση, στα εθνικά πρότυπα των άλλων κρατών µε-
λών.

Ισοδύναµη µεταφορά σηµαίνει ότι το κείµενο του εθνικού προ-
τύπου περιλαµβάνει ορισµένες αποκλίσεις τεχνικής φύσεως ως 
προς το ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς, οι οποίες δεν µπο-
ρούν, κατ’ αρχήν, να δηµιουργήσουν εµπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των προϊόντων και για τις οποίες ο εθνικός οργανι-
σµός τυποποίησης µπορεί να λάβει έγκριση να διατηρήσει για 
ορισµένη µεταβατική περίοδο.

Στην πράξη, η διαδικασία πληροφόρησης στον τοµέα των προ-
τύπων ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1985.

Όσον αφορά τις νέες πρωτοβουλίες τυποποίησης στους τοµείς 
αρµοδιότητας της CEN και της CENELEC, οι δύο ευρωπαϊκοί ορ-
γανισµοί τυποποίησης είναι υπεύθυνοι για την τεχνική λειτουρ-
γία της διαδικασίας µέσω ετήσιων συµβάσεων που συνάπτουν 
µε την Επιτροπή και τη γραµµατεία της ΕΖΕΣ.

Από το 1992, η Επιτροπή εισήγαγε σε αυτές τις συµβάσεις δύο 
ρήτρες σχετικά µε την ποιότητα των πληροφοριών, δυνάµει των 
οποίων η CEN και η CENELEC δεσµεύονται, πρώτον, να ορίσουν 
σαφώς τους εσωτερικούς κανόνες που είναι απαραίτητοι για την 
εξασφάλιση της ακρίβειας, της σαφήνειας και της αξιοπιστίας 
των κοινοποιήσεων και, δεύτερον, να διαθέσουν στις αντίστοιχες 
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κεντρικές γραµµατείες τους τα απαραίτητα µέσα για τον έλεγχο 
της ποιότητας των λαµβανόµενων πληροφοριών.

Οι πληροφορίες κοινοποιούνται καθηµερινά από τους εθνικούς 
οργανισµούς τυποποίησης στις κεντρικές γραµµατείες των δύο 
ευρωπαϊκών οργανισµών όπου ελέγχονται, υφίστανται επεξερ-
γασία και καταχωρούνται σε µια τράπεζα δεδοµένων. Εν συνε-
χεία, τα αποτελέσµατα εγγράφονται, κατά τοµέα, σε ένα περιο-
δικό µητρώο (µηνιαίο για τη CEΝ και τριµηνιαίο για τη CENELEC), 
το οποίο διανέµεται στα µέλη της CEN και της CENELEC καθώς 
και στις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση 
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας) για εξέταση και παρατηρήσεις.

Η δηµοσίευση αυτών των στοιχείων, καθώς και η διάθεσή τους 
σε εθνικό επίπεδο εγγυώνται τη διαφάνεια των πληροφοριών 
που κοινοποιούνται δυνάµει της διαδικασίας της 98/34/ΕΚ.

Είναι απαραίτητο η βιοµηχανία και όλοι οι ενδιαφερόµενοι κύ-
κλοι να γνωρίζουν αυτό το «µέσο» και να έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες για να µπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 
που τους προσφέρονται, ήτοι:

- να διατυπώσουν σχόλια σχετικά µε τις πρωτοβουλίες νέων 
προτύπων που αφορούν τον τοµέα της δραστηριότητάς 
τους,

- να ζητήσουν να συµµετάσχουν στις εργασίες της αρµόδιας 
τεχνικής επιτροπής ενός οργανισµού τυποποίησης άλλου 
κράτους µέλους (για παράδειγµα µια γαλλική επιχείρηση 
µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει στη γερµανική επιτρο-
πή),

- να προτείνουν την εκπόνηση του προτύπου µάλλον σε ευ-
ρωπαϊκό παρά σε εθνικό επίπεδο.

Αυτό προϋποθέτει ότι οι εθνικοί οργανισµοί συµβουλεύονται 
τη βιοµηχανία εξασφαλίζοντας την ευρύτερη δυνατή διάδοση 
των στοιχείων, ιδίως µέσω συστηµάτων που επιτρέπουν εύκο-
λη πρόσβαση στις πληροφορίες.

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη, ειδικό-
τερα η βιοµηχανία, έχουν στην πράξη µια σχετικά σύντοµη 
προθεσµία για να απαντήσουν. Σε περίπτωση µελλοντικής 
αντιδικίας, το γεγονός ότι δεν διατύπωσαν αντίρρηση θα χρη-
σιµοποιηθεί αναπόφευκτα εναντίον εκείνων που αµέλησαν να 
εξετάσουν τα στοιχεία.

Όσον αφορά τα νέα θέµατα τυποποίησης στον τοµέα των τηλε-
πικοινωνιών, το ETSI υποχρεούται να συµµετέχει στη διαδικα-
σία πληροφόρησης από τότε που περιελήφθη στο παράρτηµα 
Ι της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Στην πράξη, αυτή η συµµετοχή περιορί-
στηκε στη λήψη και την εξέταση των δεδοµένων που προέρχο-
νται από τα µέλη της CEN και της CENELEC και διαβιβάζονται 
από τις κεντρικές γραµµατείες των δύο αυτών οργανισµών. 
Αυτή η ιδιαιτερότητα οφείλεται στο γεγονός ότι οι εθνικές δρα-
στηριότητες τυποποίησης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 
υπήρξαν µέχρι σήµερα εξαιρετικά περιορισµένες.

2. Στις πληροφορίες της παραγράφου 1, αναφέρεται ιδίως αν το 
πρότυπο:

- αποτελεί µη ισοδύναµη µεταφορά ενός διεθνούς προτύπου,

- αποτελεί νέο εθνικό πρότυπο, ή

- αποτελεί τροποποίηση ενός εθνικού προτύπου.

Η υποχρέωση που επιβάλλεται στους εθνικούς οργανισµούς 
τυποποίησης να διευκρινίζουν τη φύση του νέου σχεδίου προ-
τύπου έχει σκοπό να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και να διευκο-
λύνει την εξέταση των κοινοποιήσεων. Απορρέει άµεσα από 
την προηγούµενη παράγραφο. Οι τρεις κατηγορίες προτύπων 
που απαριθµούνται είναι πράγµατι εκείνες που δεν αντιστοι-
χούν στην «αυτούσια ή ισοδύναµη µεταφορά ενός διεθνούς 
προτύπου» και πρέπει, κατά συνέπεια, να κοινοποιούνται υπο-
χρεωτικά δυνάµει της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

- Ένα σχέδιο νέου εθνικού προτύπου µπορεί να περιέχει τεχνι-
κές προδιαγραφές που ενδέχεται να περιορίσουν την ελεύ-
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θερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων σε περίπτωση περιο-
ριστικής χρήσης αυτού του προτύπου. Αυτό µπορεί να 
διαπιστωθεί µόνο αν εξεταστούν αυτές οι προδιαγραφές µία 
προς µία.

- Ένα εθνικό πρότυπο που µεταφέρει ένα διεθνές πρότυπο 
(ISO ή IEC) µπορεί να µην είναι ισοδύναµο µε το αρχικό έγ-
γραφο, στο µέτρο που η εν λόγω µεταφορά δεν είναι αφ’ 
εαυτής υποχρεωτική και οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης 
µπορούν να αποφασίσουν, καθένας ανεξάρτητα, να επιφέ-
ρουν τροποποιήσεις, εάν κρίνουν ότι οι τεχνικές προδιαγρα-
φές δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στην αγορά τους. 
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εξεταστούν οι τεχνικές προ-
διαγραφές του προτύπου που µεταφέρει το διεθνές πρότυπο 
στο τµήµα που αποκλίνει από αυτό.

- Ένα εθνικό πρότυπο µπορεί να τροποποιηθεί προκειµένου 
να προσαρµοστούν οι απαιτήσεις του στην τεχνική πρόοδο. 
Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση του προτύπου επιτρέ-
πει να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος η τροποποίη-
ση (προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση ορισµένων τεχνι-
κών προδιαγραφών) να εισάγει νέα τεχνικά εµπόδια στις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Επιπλέον, µε την ευκαιρία αυτής της εξέτασης, οι εθνικοί οργα-
νισµοί τυποποίησης, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης 
και η Επιτροπή µπορούν, εάν εκτιµούν ότι η προβλεπόµενη 
τροποποίηση θα πρέπει να αποτελέσει νέο θέµα µελέτης σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, να προτείνουν τη σύνταξη ενός ευρωπαϊκού 
προτύπου.

Στον τοµέα της τυποποίησης, η οδηγία 98/34/ΕΚ έχει σκοπό να 
εξασφαλίσει τη διαφάνεια των εθνικών πρωτοβουλιών, αλλά 
επιδιώκει επίσης να ευνοήσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης.

Η Επιτροπή µπορεί, αφού ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 5, να καθορίζει κανόνες κωδικοποιηµένης 
παρουσίασης των πληροφοριών αυτών, καθώς και σχέδιο και κρι-

τήρια σύµφωνα µε τα οποία θα υποβάλλονται οι πληροφορίες 
προκειµένου να διευκολύνεται η αξιολόγησή τους.

Μολονότι η λειτουργία της διαδικασίας πληροφόρησης στον το-
µέα των προτύπων έχει ανατεθεί µε σύµβαση στη CEN και στη 
CENELEC, η Επιτροπή επιβλέπει την καλή εκτέλεση της διαδικα-
σίας, διατηρώντας ιδίως τη δυνατότητα να προτείνει στους δύο 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης συγκεκριµένη µεθοδο-
λογία για την παρουσίαση των συλλεγόµενων πληροφοριών, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευκολότερη επεξεργασία τους.

3. Η Επιτροπή µπορεί να ζητά τη γνωστοποίηση των προγραµµά-
των τυποποίησης, εν µέρει ή εν όλω.

Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση των κρατών 
µελών, υπό µορφή που να επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύγκρι-
ση των διαφόρων προγραµµάτων.

Αυτή η παράγραφος συµπληρώνει την παράγραφο 1. Ορίζει ότι 
η Επιτροπή πρέπει όχι µόνο να ενηµερώνεται για τις νέες εθνι-
κές πρωτοβουλίες, αλλά και να έχει πρόσβαση σε όλα τα προ-
γράµµατα τυποποίησης που καταρτίζονται από τους εθνικούς 
και ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης.

Για να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί 
τυποποίησης δεν έχουν πλέον την υποχρέωση, όπως προέβλεπε 
αρχικά η οδηγία 83/189/ΕΟΚ, να κοινοποιούν σε ετήσια βάση τα 
προγράµµατα τυποποίησής τους (µέσω της κεντρικής γραµµατεί-
ας της CEN και της CENELEC), αλλά πρέπει να κοινοποιούν αυτά τα 
προγράµµατα εν όλω ή εν µέρει, εάν το ζητήσει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή λειτουργεί ως εστιακό σηµείο για την αναδιαβίβα-
ση αυτών των πληροφοριών στα κράτη µέλη.

4. Η Επιτροπή τροποποιεί ενδεχοµένως το παράρτηµα II, µε βάση 
τις γνωστοποιήσεις των κρατών µελών.

Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η Επιτροπή είναι αρµόδια για 
την ενηµέρωση του καταλόγου των εθνικών οργανισµών τυπο-
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ποίησης που αναφέρονται στο παράρτηµα II της οδηγίας. Αυτή 
η ενηµέρωση γίνεται µε πρωτοβουλία των κρατών µελών που 
πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληρο-
φορίες.

5. Το Συµβούλιο αποφασίζει, µετά από πρόταση της Επιτροπής, για 
κάθε τροποποίηση του παραρτήµατος I.

Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι, αντίθετα προς το παράρτηµα II, 
η ενηµέρωση του παραρτήµατος Ι, που περιέχει τον κατάλογο 
των επίσηµα αναγνωρισµένων ευρωπαϊκών οργανισµών τυπο-
ποίησης, δεν εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Επι-
τροπής. Απαιτεί απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών µε βάση 
πρόταση της Επιτροπής.

Το παράρτηµα Ι της οδηγίας τροποποιήθηκε, για παράδειγµα, 
το 1992 για να προστεθεί το ETSI στον κατάλογο των ευρωπαϊ-
κών οργανισµών τυποποίησης.53

Κοινοποίηση των σχεδίων προτύπων στους ευρωπαϊκούς και 
εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης και στην Επιτροπή

Άρθρο 3

Οι οργανισµοί τυποποίησης που αναφέρονται στα παραρτήµατα I 
και II καθώς και η Επιτροπή λαµβάνουν, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα 
σχέδια προτύπων και ενηµερώνονται από τον αρµόδιο οργανισµό 
για τη συνέχεια που δίνεται στις τυχόν παρατηρήσεις τους επί των 
σχεδίων αυτών.

Η οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ότι, αφού ενηµερωθούν για τις 
νέες πρωτοβουλίες προτύπων που ετοιµάζονται στα διάφορα 
κράτη µέλη, οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης, οι ευρωπαϊκοί 
οργανισµοί τυποποίησης καθώς και η Επιτροπή έχουν το δικαί-
ωµα να ζητήσουν από τον οργανισµό τυποποίησης ενός κρά-
τους µέλους την αποστολή του κειµένου οιουδήποτε σχεδίου 

προτύπου που κοινοποιήθηκε από αυτόν. Ο τελευταίος υπο-
χρεούται να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτηµα.

Εξάλλου, ο εθνικός οργανισµός τυποποίησης υποχρεούται να 
πληροφορεί όσους διατύπωσαν παρατηρήσεις για κάποιο σχέ-
διο σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε σε αυτές τις παρατηρή-
σεις: τροποποίηση του σχεδίου, απόσυρσή του ή αιτιολόγηση 
της διατήρησής του.

Μέτρα για τα οποία είναι αρµόδια τα κράτη µέλη

Άρθρο 4

Το άρθρο 4 (όπως και το άρθρο 7) αναφέρει τις υποχρεώσεις 
των κρατών µελών για την οργάνωση της διαδικασίας πληρο-
φόρησης στον τοµέα των προτύπων. Πρόκειται για υποχρεώ-
σεις που αφορούν το αποτέλεσµα και όχι το µέσο, διότι ενώ µια 
οδηγία πρέπει υποχρεωτικά να µεταφερθεί στο εσωτερικό δί-
καιο από τα κράτη µέλη στα οποία απευθύνεται, αφήνει σε αυτά 
την επιλογή του τρόπου µεταφοράς, αρκεί να επιτυγχάνεται ο 
επιδιωκόµενος στόχος.

Εξάλλου, το καθεστώς ιδιωτικού φορέα των περισσοτέρων 
εθνικών οργανισµών τυποποίησης µειώνει τις δυνατότητες 
υποδείξεων εκ µέρους των εθνικών αρχών. Εξ ου και η ιδιαίτε-
ρα ελαστική διατύπωση της οδηγίας για το σηµείο αυτό.

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι εθνικοί 
τους οργανισµοί τυποποίησης:

- να γνωστοποιούν τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα 
άρθρα 2 και 3,

Το εδάφιο αυτό ορίζει ότι κάθε κράτος µέλος πρέπει να µερι-
µνά, µε τα µέσα που κρίνει σκόπιµα, ώστε ο οργανισµός τυπο-
ποίησης του κράτους αυτού να κοινοποιεί όλα τα νέα θέµατα 

53 Προαναφερθείσα απόφαση 92/400/EOK.
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προτύπων από το στάδιο της εγγραφής τους στο ετήσιο πρό-
γραµµα εργασιών, να αποστέλλει όλα τα σχέδια προτύπων που 
του ζητούνται από οργανισµούς τυποποίησης άλλων κρατών 
µελών, από έναν ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης ή από 
την Επιτροπή και να τους τηρεί ενήµερους για τη συνέχεια που 
δόθηκε στις παρατηρήσεις που ενδεχοµένως διατύπωσαν για 
σχέδιο προτύπου.

- να δίνουν στη δηµοσιότητα τα σχέδια προτύπων, έτσι ώστε να 
µπορούν να συγκεντρώνονται και παρατηρήσεις από ενδιαφερό-
µενα µέρη εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη µέλη,

Σύµφωνα µε αυτό το εδάφιο, κάθε κράτος µέλος πρέπει να 
µεριµνά ώστε ο οργανισµός τυποποίησης του κράτους αυτού 
να παρέχει σε όλο το έδαφος της Ένωσης τη δυνατότητα δια-
τύπωσης παρατηρήσεων σχετικά µε τα σχέδια εθνικών προ-
τύπων. Αυτό ισοδυναµεί µε επέκταση και στα άλλα κράτη 
µέλη της δηµόσιας κρίσης που συνιστά, σε εθνικό επίπεδο, 
βασικό στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκπόνησης ενός 
προτύπου πριν από την επικύρωση και τη δηµοσίευση του τε-
λικού κειµένου. Αυτή η επίσηµη διαβούλευση µε όλους τους 
κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους επιτρέπει στους εθνι-
κούς οργανισµούς τυποποίησης να εξασφαλίζουν απόλυτη 
συναίνεση για το κείµενο.

Συγκεκριµένα, κάθε εθνικός οργανισµός τυποποίησης στέλ-
νει, µετά από αίτηση, αντίγραφο οιουδήποτε σχεδίου προτύ-
που σε όλους τους οργανισµούς τυποποίησης των υπολοίπων 
κρατών µελών. Αυτό το αντίγραφο είναι φυσικά συντεταγµέ-
νο στη γλώσσα εργασίας του οργανισµού που το εκδίδει. Ενα-
πόκειται στους παραλήπτες να φροντίσουν για τη µετάφρασή 
του στη γλώσσα τους και για την οργάνωση µιας διαδικασίας 
διαβούλευσης στην επικράτεια τους, σύµφωνα µε τις διαδικα-
σίες που ισχύουν στη χώρα τους (το σχέδιο προτύπου διαβι-
βάζεται, για παράδειγµα, από τον εθνικό οργανισµό τυποποί-
ησης στον αρµόδιο για την τυποποίηση στον αντίστοιχο 
τοµέα, που το διαβιβάζει µε τη σειρά του στην αρµόδια επι-
τροπή τυποποίησης, στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα εν-
διαφερόµενα µέρη).

Ένα ερωτηµατολόγιο, που επισυνάπτεται συνήθως στο σχέδιο 
προτύπου από τον οργανισµό που το συνέταξε, ζητά παρατη-
ρήσεις όσον αφορά τους στόχους που επιδιώκει η οδηγία 98/
34/ΕΚ (για παράδειγµα, «Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο σχέδιο ενδέ-
χεται να δηµιουργήσει εµπόδια στις συναλλαγές;», «Πιστεύετε 
ότι θα πρέπει να χρησιµεύσει ως βάση για εργασίες σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο;», «Θα επιθυµούσατε, ενδεχοµένως, να συµµετά-
σχετε στο προπαρασκευαστικό έργο της επιτροπής τυποποίη-
σης;», κ.λπ.).

Κατόπιν το σχέδιο επιστρέφεται στον οργανισµό που το εξέδω-
σε, συνοδευόµενο από τις παρατηρήσεις όλων των οικονοµι-
κών και κοινωνικών φορέων των διαφόρων κρατών µελών της 
Κοινότητας.

- να παραχωρούν στους άλλους οργανισµούς που αναφέρονται στο 
παράρτηµα II το δικαίωµα να συµµετέχουν παθητικά ή ενεργά (µε 
την αποστολή παρατηρητή) στις προγραµµατιζόµενες εργασίες,

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη µέλη να καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια ώστε οι αντίστοιχοι οργανισµοί τους να παραχω-
ρούν σε άλλο εθνικό οργανισµό (AFNOR, DIN, BSI, κ.λπ.) το δι-
καίωµα να συµµετάσχει στις εργασίες εκπόνησης ενός σχεδίου 
προτύπου στο πλαίσιο της αρµόδιας τεχνικής επιτροπής. Αυτό 
το δικαίωµα συµµετοχής µπορεί να ασκηθεί µε ενεργό ή παθη-
τικό τρόπο.

Η ενεργός συµµετοχή προϋποθέτει την αποστολή παρατηρητή 
(εκπροσώπου βιοµηχανίας, οικονοµικού εταίρου ή τεχνικού τυ-
ποποίησης). Εάν ο εκπρόσωπος από τη βιοµηχανία ή ο οικονο-
µικός εταίρος δεν είναι διαθέσιµος και αποφασιστεί η αποστο-
λή τεχνικού τυποποίησης, αυτός θα πρέπει να γνωρίζει τις 
θέσεις της βιοµηχανίας της χώρας του, ώστε να έχει επαρκή 
γνώση της αγοράς και να µπορεί να αποφανθεί εάν υπάρχει 
κίνδυνος το σχέδιο να επηρεάσει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εµπορευµάτων στην εν λόγω αγορά.

Η παθητική συµµετοχή είναι συνώνυµο της συµµετοχής εξ απο-
στάσεως: για παράδειγµα, µέσω ειδικού που καλείται να εκφρά-
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σει άποψη για σχέδιο που συντάσσεται σε άλλο κράτος µέλος, 
χωρίς να συµµετέχει στις συνεδριάσεις εργασίας στο σχετικό 
κράτος µέλος.

Η δυνατότητα παρέµβασης αξιολογείται από τον εθνικό οργα-
νισµό τυποποίησης, ο οποίος επιλέγει τον τρόπο συµµετοχής.

Η οδηγία δεν µπορεί να επιβάλει επισήµως στους εθνικούς ορ-
γανισµούς τυποποίησης να δέχονται τις παρατηρήσεις άλλων 
εθνικών οργανισµών, αλλά αυτή η αποδοχή θα έπρεπε κατ’ αρ-
χήν να εξασφαλίζεται, εφόσον η διαδικασία τυποποίησης προ-
βλέπει ότι ο οργανισµός τυποποίησης πρέπει να καταβάλει 
κάθε προσπάθεια ώστε να λάβει υπόψη του αυτές τις παρατη-
ρήσεις.

- να µην αντιτίθενται στην εξέταση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
σύµφωνα µε τους κανόνες των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποί-
ησης, ενός θέµατος τυποποίησης του προγράµµατος εργασίας 
τους, και να µην πραγµατοποιούν ενέργειες που θα µπορούσαν να 
προδικάσουν τη λήψη σχετικής απόφασης.

Με αυτό το εδάφιο, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη µέλη να κα-
ταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι αντίστοιχοι οργανισµοί 
τυποποίησής τους να µην επιχειρούν να παρεµποδίσουν το 
έργο της τεχνικής εναρµόνισης που επιδιώκουν οι ευρωπαϊκοί 
οργανισµοί τυποποίησης εµποδίζοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
την εκπόνηση σχεδίων προτύπων που προτίθενται να εκπονή-
σουν σε εθνικό επίπεδο.

Η οδηγία 98/34/ΕΚ περιέχει τέτοια διάταξη διότι οι εθνικοί ορ-
γανισµοί τυποποίησης είναι όλοι µέλη της CEN και της CENELEC 
και θα µπορούσαν εποµένως, µε κριτήριο τα εθνικά τους συµ-
φέροντα, να εκµεταλλευτούν την ψήφο τους για να αντιτεθούν 
στην επεξεργασία ενός σχεδίου προτύπου σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο.54 Η οδηγία τους προτρέπει - µέσω των κρατών µελών - να 

επιδείξουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη για την επιτυ-
χία του κοινού στόχου της Ενιαίας Αγοράς.

2. Τα κράτη µέλη απέχουν, ιδίως, από κάθε πράξη αναγνώρισης, 
έγκρισης τύπου ή έµµεσης χρήσης ενός εθνικού προτύπου που 
έχει εγκριθεί κατά παράβαση των άρθρων 2 και 3 και της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Η παράγραφος 2 ορίζει ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να 
αποδεσµευτούν από τις ευθύνες τους προφασιζόµενα ευθύ-
νες των αντίστοιχων οργανισµών τυποποίησής τους, σε περί-
πτωση που οι τελευταίοι προέβησαν στη θέσπιση προτύπου 
κατά παράβαση διατάξεων της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Εάν δεν κα-
τόρθωσαν να εµποδίσουν την έγκριση ενός εγγράφου ιδιωτι-
κής προέλευσης και προαιρετικής εφαρµογής αντίθετου προς 
το κοινοτικό δίκαιο, πρέπει να εµποδίσουν τη χρήση αυτού 
του προτύπου ως εγγράφου αναφοράς, αρνούµενα να το ανα-
γνωρίσουν ή να το επικυρώσουν επισήµως. Με άλλα λόγια, 
εάν οι εθνικοί οργανισµοί δεν ενεργήσουν λογικά, οι εθνικές 
δηµόσιες αρχές καλούνται να µην εκµεταλλευθούν την κατά-
σταση.

Η υποχρέωση των κρατών µελών να µεριµνούν ώστε να µην 
εµποδίζεται η ευρωπαϊκή τεχνική εναρµόνιση

Άρθρο 7

1 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξα-
σφαλίσουν ότι, κατά την εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού προτύπου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση, 
ή µετά την έγκρισή του, οι εθνικοί τους οργανισµοί τυποποίησης 
δεν προβαίνουν σε καµία ενέργεια η οποία µπορεί να βλάψει την 
επιδιωκόµενη εναρµόνιση, και ιδίως, δεν δηµοσιεύουν στο δεδο-
µένο τοµέα νέο ή αναθεωρηµένο εθνικό πρότυπο που δεν είναι 
πλήρως σύµφωνο προς υφιστάµενο ευρωπαϊκό πρότυπο.

54 Η πρόταση εκπόνησης ευρωπαϊκού προτύπου, που υποβάλλεται από εθνικό οργανισµό τυποποίησης στη CEN ή τη CENELEC, πρέπει να έχει την υποστήριξη 
ενός ελάχιστου αριθµού χωρών, ώστε η κεντρική γραµµατεία της CEN ή της CENELEC να προτείνει την αποδοχή του στο Τεχνικό Συµβούλιο.
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Αυτό το άρθρο ορίζει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να φροντίζουν 
ώστε οι αντίστοιχοι οργανισµοί τυποποίησής τους να τηρούν 
την περίοδο status quo, εφόσον οι εργασίες που βρίσκονται σε 
εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορούν την εκπόνηση ευρω-
παϊκού προτύπου κατόπιν εντολής της Επιτροπής. Αυτό το εν-
δεχόµενο αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτη περί-
πτωση της οδηγίας (βλέπε κατωτέρω), που ορίζει ότι η Επιτροπή 
µπορεί να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς να εκ-
πονήσουν ευρωπαϊκό πρότυπο.

Στην περίπτωση αυτή, εποµένως, τα κράτη µέλη πρέπει να 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι οργανισµοί τυπο-
ποίησής τους να µην εκτελούν εργασίες σε εθνικό επίπεδο 
για το θέµα που καλύπτει η εντολή: είτε πρόκειται για την 
εκπόνηση νέου προτύπου είτε για την τροποποίηση ισχύο-
ντος προτύπου που δεν αποτελεί εκτενή µεταφορά ευρωπα-
ϊκού προτύπου.

Αυτή η περίοδος status quo συνιστά έκφραση αλληλεγγύης 
που απαιτεί κάποια πειθαρχία, εφόσον έχει ληφθεί απόφαση 
ανάληψης εργασιών από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτε-
λεί αναπόσπαστο µέρος των διαδικαστικών κανόνων των ευ-
ρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης και ενισχύεται από την 
οδηγία 98/34/ΕΚ.

Η υποχρεωτική περίοδος status quo διατηρείται µετά τη θέσπι-
ση του ευρωπαϊκού προτύπου. Έτσι, όταν ένας κλάδος χρειάζε-
ται πρότυπα στους τοµείς που καλύπτει το πρότυπο για το 
οποίο έχει δοθεί εντολή, οι σχετικές εργασίες δεν επιτρέπεται 
να διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο. Εποµένως, µε αυτό το άρθρο 
η οδηγία παρέχει στην Επιτροπή τα µέσα ώστε να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή δραστηριότητα τυποποίησης.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις εργασίες των οργανισµών τυ-
ποποίησης οι οποίες αναλαµβάνονται ύστερα από αίτηση των δη-
µόσιων αρχών προκειµένου να καταρτισθούν τεχνικοί κανονισµοί 
ή πρότυπα για καθορισµένα προϊόντα µε στόχο την κατάρτιση τε-
χνικού κανόνα για τα προϊόντα αυτά.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 8 παράγραφος 1, κάθε αίτηση από τις αναφερόµενες στο προ-
ηγούµενο εδάφιο ως σχέδιο τεχνικού κανόνα και σηµειώνουν τους 
λόγους που δικαιολογούν την κατάρτισή του.

Η παράγραφος 2 αυτού του άρθρου καλύπτει ειδικές περιπτώ-
σεις θέσπισης υποχρεωτικών προτύπων. Αναφέρεται στη δυνα-
τότητα του κράτους, σε ορισµένες περιπτώσεις, να καταστήσει 
υποχρεωτική την τήρηση τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων 
που περιέχονται σε αυτά τα πρότυπα.

Για να καταστήσει υποχρεωτική την τήρηση προτύπων που εί-
ναι κατ’ ουσίαν προαιρετικά, το κράτος µπορεί να προσφύγει 
σε δύο διαδικασίες:

- µπορεί να ζητήσει από τον οργανισµό τυποποίησης της χώ-
ρας του την εκπόνηση προτύπων για την κατάρτιση τεχνικών 
κανόνων,

- το κράτος µπορεί επίσης να καταστήσει υποχρεωτικά υφι-
στάµενα πρότυπα και, τοιουτοτρόπως, να τα µετατρέψει σε 
τεχνικούς κανόνες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρµόζεται η διαδικασία που ισχύει 
για τους τεχνικούς κανόνες, η οποία περιγράφεται στο επόµενο 
κεφάλαιο.



Κεφαλαιο III

Η διαδικασια που εφαρµοζεται στους  
τεχνικους κανονες
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Κεφαλαιο III: Η διαδικασια που εφαρµοζεται 
στους τεχνικους κανονες

Η κοινοποίηση και η παροχή πληροφοριών σχετικά µε σχέ-
δια τεχνικών κανόνων και οι δυνατότητες αντίδρασης της 
Επιτροπής και των κρατών µελών

Άρθρο 8

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα κράτη µέλη γνωστο-
ποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα, 
εκτός εάν πρόκειται απλώς για αυτούσια µεταφορά ενός διε-
θνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε αρκεί µια απλή πληρο-
φόρηση ως προς το συγκεκριµένο πρότυπο· επίσης, απευθύ-
νουν στην Επιτροπή κοινοποίηση σχετικά µε τους λόγους για 
τους οποίους είναι αναγκαία η θέσπιση ενός τέτοιου τεχνικού 
κανόνα, εκτός εάν οι λόγοι αυτοί συνάγονται ήδη από το ίδιο 
το σχέδιο.

Εάν χρειαστεί, τα κράτη µέλη κοινοποιούν ταυτοχρόνως - εάν 
δεν το έχουν ήδη διαβιβάσει µε κάποια προηγούµενη γνωστο-
ποίησή τους - το κείµενο των βασικών, νοµοθετικών και κανονι-
στικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και άµεσο τρόπο 
τον τεχνικό κανόνα, εφόσον η γνώση του κειµένου αυτού είναι 
αναγκαία για να εκτιµηθεί η εµβέλεια του σχεδίου τεχνικού κα-
νόνα.

Τα κράτη µέλη προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση υπό τους ανωτέ-
ρω όρους εφόσον επιφέρουν σηµαντικές τροποποιήσεις στο σχέ-
διο αυτό µε αποτέλεσµα να τροποποιείται το πεδίο εφαρµογής 
του, να συντοµεύεται το αρχικό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, να 
προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή να καθίστανται πιο 
αυστηρές οι εν λόγω προδιαγραφές ή απαιτήσεις.

Ειδικότερα, όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά τον περιο-
ρισµό της διάθεσης στο εµπόριο ή της χρήσης µιας ουσίας, 
ενός παρασκευάσµατος ή ενός χηµικού προϊόντος, συν τοις άλ-

λοις και για λόγους δηµόσιας υγείας και προστασίας των κατα-
ναλωτών ή του περιβάλλοντος, τα κράτη µέλη γνωστοποιούν 
επίσης είτε περίληψη, είτε, στο µέτρο που είναι διαθέσιµες οι 
σχετικές πληροφορίες, τα χρήσιµα στοιχεία που αφορούν τη 
συγκεκριµένη ουσία, παρασκεύασµα ή προϊόν, καθώς και όσα 
αφορούν τα γνωστά και διαθέσιµα προϊόντα υποκατάστασης. 
Οµοίως γνωστοποιούν τις αναµενόµενες επιπτώσεις του µέ-
τρου στη δηµόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών 
και του περιβάλλοντος, συνοδεύοντάς τα µε ανάλυση των κιν-
δύνων, διενεργούµενη, όπου συντρέχει λόγος, βάσει των γενι-
κών αρχών αξιολόγησης των κινδύνων από χηµικά προϊόντα, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονι-
σµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 για την περίπτωση ήδη υφισταµένης 
ουσίας ή στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, 
για την περίπτωση νέας ουσίας.

Η Επιτροπή, µόλις της γνωστοποιηθούν τα σχέδια τεχνικού κανόνα 
και όλα τα σχετικά έγγραφα, τα θέτει υπόψη των λοιπών κρατών 
µελών. Μπορεί επίσης να τα υποβάλει προς γνωµοδότηση στην 
επιτροπή του άρθρου 5, και, ενδεχοµένως, στην επιτροπή που εί-
ναι αρµόδια για τον εν λόγω τοµέα.

Όταν πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτή-
σεις ή τους κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες, που αναφέρει το 
άρθρο 1 σηµείο 11 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση, οι παρατη-
ρήσεις ή εµπεριστατωµένες γνώµες της Επιτροπής ή των κρατών 
µελών µπορούν να αφορούν µόνο τις πτυχές του µέτρου οι οποί-
ες ενδεχοµένως αποτελούν εµπόδιο για τις συναλλαγές ή προκει-
µένου για τους κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες, την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των 
φορέων παροχής υπηρεσιών και όχι τη φορολογική ή οικονοµική 
του πτυχή.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µπορούν να απευθύνουν προς 
το κράτος µέλος που γνωστοποίησε σχέδιο τεχνικού κανόνα, 
παρατηρήσεις που το εν λόγω κράτος µέλος θα λάβει υπόψη 
στο µέτρο του δυνατού, αργότερα, κατά την τελική διατύπωση 
του τεχνικού κανόνα.
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3. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν το ταχύτερο στην Επιτροπή το 
οριστικό κείµενο ενός τεχνικού κανόνα.

4. Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάµει του παρόντος άρθρου 
δεν είναι εµπιστευτικές, εκτός εάν το ζητήσει ρητώς το κράτος µέ-
λος που πραγµατοποιεί την κοινοποίηση. Κάθε τέτοια αίτηση πρέ-
πει να αιτιολογείται.

Αν αυτό ζητηθεί, η επιτροπή του άρθρου 5 και οι εθνικές διοική-
σεις µπορούν, λαµβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, να ζητή-
σουν πραγµατογνωµοσύνη από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
µπορούν να ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα.

5. Όταν σχέδιο τεχνικού κανόνα αποτελεί µέρος µέτρου του 
οποίου η γνωστοποίηση κατά τα στάδια του σχεδίου προβλέ-
πεται από άλλες κοινοτικές πράξεις, τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβαίνουν στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 1, µε βάση αυτή την άλλη πράξη, αναφέροντaς ρητά ότι 
η γνωστοποίηση αυτή γίνεται επίσης δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας.

Η έλλειψη αντίδρασης από πλευράς Επιτροπής, στο πλαίσιο της πα-
ρούσας οδηγίας, για ένα σχέδιο τεχνικού κανόνα δεν προδικάζει την 
απόφαση που θα µπορούσε να ληφθεί στο πλαίσιο άλλων κοινοτι-
κών πράξεων.

Το άρθρο 8 αναφέρει τις υποχρεώσεις που έχουν αντίστοιχα 
τα κράτη µέλη και η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών κανόνων, καθώς 
και τις δυνατότητες αντίδρασης που διαθέτουν, εκτός από 
τις αντιδράσεις που αφορούν περιόδους status quo που 
πρέπει να τηρηθούν πριν από την έγκριση των σχεδίων που 
κοινοποιούνται και που αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδη-
γίας.

Πρώτο στάδιο: το καθήκον πληροφόρησης

α) Οι υποχρεώσεις των κρατών µελών

1. Γενικοί κανόνες

Για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των εθνικών πρωτοβουλιών, 
το άρθρο 8 επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να κοι-
νοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανό-
να που πρόκειται να εγκρίνουν.

Συνήθως πρέπει να διαβιβάζεται το πλήρες κείµενο του σχεδί-
ου κανόνα. Εντούτοις, όταν το σχέδιο πρόκειται να µεταφέρει 
αυτούσιο ένα διεθνές ή ευρωπαϊκό πρότυπο στο εσωτερικό δί-
καιο, το κράτος µέλος δεν υποχρεούται να κοινοποιήσει το 
πλήρες κείµενο του προτύπου αυτού, αλλά µόνο τα στοιχεία 
αναφοράς του.55

Το κράτος µέλος πρέπει επίσης να διαβιβάσει στην Επιτροπή το 
κείµενο των βασικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξε-
ων που επιτρέπουν τη γνώση του νοµικού πλαισίου του κοινο-
ποιούµενου σχεδίου και την εκτίµηση της εµβέλειάς του (για 
παράδειγµα, το κείµενο που πρόκειται να τροποποιηθεί από το 
σχέδιο). Εάν αυτές οι βασικές νοµοθετικές και κανονιστικές δι-
ατάξεις δεν διαβιβαστούν, η Επιτροπή µπορεί να τις ζητήσει 
µόλις λάβει το σχέδιο.

Αυτή η υποχρέωση συνοδεύεται από υποχρέωση κοινοποίη-
σης του σκεπτικού που αιτιολογεί τη θέσπιση των επιδιωκόµε-
νων µέτρων.56 Ο χαρακτήρας της αιτιολόγησης δεν προδικάζει, 
φυσικά, τη συνέχεια που θα δοθεί στο κοινοποιούµενο σχέδιο 
τεχνικού κανόνα.

Στην πράξη, κάθε κράτος µέλος ορίζει µια κεντρική µονάδα 
που είναι επιφορτισµένη να διαβιβάζει τις πληροφορίες στην 

55 Αυτά τα στοιχεία αναφοράς επιτρέπουν στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη που το επιθυµούν να λάβουν εύκολα γνώση του κειµένου του προτύπου που καθί-
σταται υποχρεωτικό.

56 Από την εξέταση των αιτιολογήσεων που διαβιβάζονται προκύπτει το συµπέρασµα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν την προστασία προσώπων ή 
την προστασία των ζώων, το περιβάλλον, τη δηµόσια ασφάλεια ή την πληροφόρηση των καταναλωτών.
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Επιτροπή και στα υπουργεία των κρατών µελών (ο κατάλογος 
των κεντρικών µονάδων και οι διευθύνσεις τους αναφέρονται 
στο παράρτηµα 1 αυτού του φυλλαδίου). Η κοινοποίηση υπο-
βάλλεται στην Επιτροπή µε τη µορφή µηνύµατος στην αρµόδια 
υπηρεσία.

Αυτό το «µήνυµα κοινοποίησης» αφορά δεκαεπτά κωδικοποιη-
µένα σηµεία που το καθένα αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη πλη-
ροφορία. Στο σηµείο 9, για παράδειγµα, το κράτος µέλος που 
κοινοποιεί το σχέδιο πρέπει να αιτιολογήσει, σε δέκα γραµµές 
κατ’ ανώτατο όριο, την κατάρτιση του νοµοθετικού σχεδίου.

Στο τέλος της εθνικής διαδικασίας θέσπισης των κανονιστικών 
διατάξεων, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν 
στην Επιτροπή το οριστικό κείµενο του τεχνικού κανόνα (βλέπε 
άρθρο 8 παράγραφος 3). Έτσι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να 
κρίνει αν το κράτος µέλος έχει προσαρµόσει το κείµενό του στο 
κοινοτικό δίκαιο και, αν χρειαστεί, να λάβει τα µέτρα που επι-
βάλλονται.

Συνεπώς, εάν το κράτος µέλος έχει θεσπίσει ένα κείµενο χωρίς 
να λάβει υπόψη τις εµπεριστατωµένες γνώµες που εξέδωσε η 
Επιτροπή ή τα άλλα κράτη µέλη σχετικά µε το επίµαχο σχέδιο 
κανόνα, η Επιτροπή θα µπορεί να προσφύγει στη διαδικασία 
παράβασης που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης.57 
Όταν η Επιτροπή απευθύνει στο κράτος που συνέταξε την κοι-
νοποίηση εµπεριστατωµένη γνώµη την οποία αυτό παραλείπει 
στη συνέχεια να λάβει υπόψη, η εν λόγω εµπεριστατωµένη 
γνώµη µπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη επιστο-

λής προειδοποίησης. Τα κράτη µέλη µπορούν από την πλευρά 
τους, βάσει του άρθρου 227 της Συνθήκης, να προσφύγουν 
στην Επιτροπή για την κίνηση διαδικασίας παράβασης ενώπιον 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του κρά-
τους µέλους που θεωρούν ότι έχει παραβεί τις υποχρεώσεις 
του.58

2. Ειδικές περιπτώσεις

2.1. Μία κοινοποίηση που ισχύει για περισσότερες πράξεις. 
Σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/ΕΚ, τα κράτη µέλη δεν υποχρε-
ούνται να κοινοποιήσουν για δεύτερη φορά σχέδιο τεχνικού 
κανόνα που έχει ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή δυνάµει άλ-
λης κοινοτικής πράξης. Στην περίπτωση αυτή καλούνται να 
υποδείξουν ότι η υποβληθείσα κοινοποίηση ισχύει και για τους 
σκοπούς της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Αυτή η διάταξη της οδηγίας 
(βλέπε άρθρο 8 παράγραφος 5) απηχεί τη βούληση της Επιτρο-
πής να µειώσει τη γραφειοκρατία σε περίπτωση αλληλοεπικά-
λυψης διαδικασιών κοινοποίησης που περιέχονται σε πολλές 
κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση των 
κρατών µελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεση 
τους να νοµοθετήσουν σε έναν συγκεκριµένο τοµέα, δηλαδή 
να κοινοποιούν το ίδιο κείµενο σε µορφή σχεδίου. Εντούτοις, 
τα κράτη µέλη δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να τη-
ρούν τις ειδικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από κάθε κοι-
νοτικό κείµενο. Εποµένως, µετά την επίσηµη κοινοποίηση που 
αναφέρει ότι ισχύει για περισσότερες από µία κοινοτικές διαδι-
κασίες, το σχέδιο του κράτους µέλους εξετάζεται όσον αφορά 
το περιεχόµενό του ως προς µία εκάστη των κοινοτικών πράξε-

57 Το άρθρο 226 (πρώην άρθρο 169) ορίζει ότι: «Αν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος µέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ της παρούσας συνθήκης, διατυπώνει 
αιτιολογηµένη γνώµη επί του θέµατος, αφού προηγουµένως παρέχει τη δυνατότητα στο κράτος αυτό να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Αν το κράτος δεν 
συµµορφωθεί µε τη γνώµη αυτή εντός της προθεσµίας που του τάσσει η Επιτροπή, δύναται η τελευταία να προσφύγει στο Δικαστήριο».

58 Το άρθρο 227 (πρώην άρθρο 170) ορίζει ότι: «Κάθε κράτος µέλος δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο, αν κρίνει ότι άλλο κράτος µέλος έχει παραβεί υποχρέ-
ωσή του εκ της παρούσας συνθήκης. Πριν ένα κράτος µέλος ασκήσει προσφυγή κατά άλλου κράτους µέλους, επικαλούµενο παράβαση υποχρεώσεως εκ της 
παρούσας συνθήκης, οφείλει να φέρει το ζήτηµα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη επί του θέµατος, αφού προηγουµένως παρέχει 
τη δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα κράτη να προβούν κατ’ αντιδικία σε γραπτές ή προφορικές παρατηρήσεις. Αν η Επιτροπή δεν διατυπώνει γνώµη εντός 
τριών µηνών από της υποβολής της αιτήσεως, η προσφυγή δύναται να κατατεθεί στο Δικαστήριο και χωρίς τη γνώµη της Επιτροπής».
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ων που αφορά, και για τις οποίες η Επιτροπή καλείται να λάβει 
θέση µε βάση την αντίστοιχη διαδικασία.

Γι’ αυτό, η έλλειψη αντίδρασης από την πλευρά της Επιτροπής 
για ένα τέτοιο κείµενο, στο πλαίσιο της οδηγίας 98/34/ΕΚ «δεν 
προδικάζει την απόφαση που θα µπορούσε να ληφθεί στο 
πλαίσιο άλλων κοινοτικών πράξεων» (βλέπε άρθρο 8 παράγρα-
φος 5, δεύτερο εδάφιο).

Στα κράτη µέλη εναπόκειται να αναφέρουν όλες τις διαδικασίες 
δυνάµει των οποίων κοινοποιείται το εθνικό σχέδιο, βασιζόµε-
να στις πληροφορίες που αναφέρονται στο κείµενο των κοινο-
τικών νοµοθετηµάτων που διέπουν τον τοµέα που καλύπτεται 
από το σχέδιο.

Στην πράξη έχει καθιερωθεί µια «ενιαία θυρίδα» στον τοµέα 
των τροφίµων,59 για να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος των κρα-
τών µελών.

Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα, τα κράτη µέλη κοινοποιούν σε 
όλες τις περιπτώσεις τα σχέδιά τους στο πλαίσιο της οδηγίας 98/
34/ΕΚ, ανεξάρτητα από τη διαδικασία ή τις διαδικασίες κοινοποίη-
σης που έχει (έχουν) εφαρµογή από νοµική άποψη. Τα κράτη µέλη 
αναφέρουν σαφώς κατά τη διαβίβαση ποιες είναι οι διαδικασίες 
στις οποίες προτίθενται να υπαγάγουν το σχέδιο τους.

Όταν το αντικείµενο του σχεδίου καλύπτεται αποκλειστικά από 
συγκεκριµένη διαδικασία, η διαδικασία της 98/34/ΕΚ περατού-

ται. Εάν όχι, το µέρος που δεν καλύπτεται από τη συγκεκριµένη 
διαδικασία εξετάζεται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της οδηγί-
ας 98/34/ΕΚ ενώ, κατά τα λοιπά, η συγκεκριµένη διαδικασία 
ακολουθεί την πορεία της.60

Εξάλλου, σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, η οδηγία 
94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας61 
προβλέπει ρητώς ότι η διαδικασία της οδηγίας 98/34/ΕΚ εφαρ-
µόζεται για όλα τα σχέδια µέτρων που τα κράτη µέλη προτίθε-
νται να θεσπίσουν στον τοµέα αυτό.

2.2. Οι βασικές νοµοθετικές διατάξεις έχουν ήδη αποσταλεί. Έχο-
ντας και πάλι στόχο την αποτελεσµατικότητα, τα κράτη µέλη 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτρο-
πή των κειµένων των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων 
στις οποίες βασίζεται ένα σχέδιο τεχνικού κανόνα, εάν αυτά έχουν 
ήδη διαβιβαστεί σε προηγούµενη κοινοποίηση. Αυτό συµβαίνει, 
για παράδειγµα, όταν ένα ήδη κοινοποιηθέν σχέδιο τεχνικού κα-
νόνα πρέπει να κοινοποιηθεί εκ νέου επειδή τροποποιήθηκε ση-
µαντικά (βλέπε άρθρο 8 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο).

2.3. Συµπληρωµατική τεκµηρίωση. Αντίστροφα, η οδηγία 98/
34/ΕΚ επιβάλλει πρόσθετη υποχρέωση στα κράτη µέλη για τα 
σχέδια τεχνικών κανόνων µε στόχο τον περιορισµό της διάθε-
σης στο εµπόριο ή της χρήσης µιας ουσίας, ενός παρασκευά-
σµατος ή ενός χηµικού προϊόντος για λόγους δηµόσιας υγείας 
και προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος (βλέπε 
άρθρο 8 παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο).

59 Τοµέας στον οποίο δηµιουργούνται αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ πολλών διαδικασιών κοινοποίησης (βλέπε σχετικά την οδηγία 2000/13/ΕΚ της 20ής Μαρτίου 
2000 για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων, ΕΕ L 109 της 6.5.2000, 
σ. 29, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συµβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσµείξεις των τροφίµων, 
ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1, και την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για την υγιεινή των τροφίµων, ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 1). Η οδη-
γία αυτή θα καταργηθεί από την 31η Δεκεµβρίου 2005 από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων, ΕΕ L 139, 30.04.2004, σ. 1-54).

60 Έτσι, για παράδειγµα, όταν ένα σχέδιο εθνικού τεχνικού κανόνα ορίζει προδιαγραφές για την επισήµανση των τροφίµων που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 αυτής της οδηγίας.

61 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας (ΕΕ L 365 
της 31.12.1994, σ. 10) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/12/ΕΚ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 (ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 26).
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Πέραν της υποχρέωσης κοινοποίησης του κειµένου του σχεδί-
ου και των λόγων που αιτιολογούν την κατάρτισή του, τα κράτη 
µέλη υποχρεούνται να διαβιβάσουν συµπληρωµατική τεκµηρί-
ωση στην Επιτροπή.

Για να τηρήσουν αυτή την υποχρέωση πρέπει να αποστείλουν 
περίληψη ή τα στοιχεία αναφοράς όλων των σχετικών πληρο-
φοριών για τη χηµική ουσία, το παρασκεύασµα ή το προϊόν και 
τα γνωστά υποκατάστατα προϊόντα, τις αναµενόµενες επιπτώ-
σεις του µέτρου καθώς και τα αποτελέσµατα της πραγµατοποι-
ηθείσας ανάλυσης κινδύνου.

Η οδηγία διευκρινίζει σχετικά ότι η µελέτη πρέπει να εκπονείται 
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθιερώνονται από δύο κοι-
νοτικά κείµενα: τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβου-
λίου της 23ης Μαρτίου 1993,62 εφόσον πρόκειται για υφιστάµε-
νες ουσίες, και την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου63 (όπως 
τροποποιήθηκε από µεταγενέστερες οδηγίες), εφόσον πρόκει-
ται για νέες ουσίες.

2.4. Νέα κοινοποίηση. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να κοινο-
ποιήσουν εκ νέου σχέδιο που έχει ήδη εξεταστεί δυνάµει της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ, εφόσον έχουν τροποποιήσει εν τω µεταξύ 
σηµαντικά αυτό το κείµενο.

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο διευκρινίζει ότι οι τροπο-
ποιήσεις που γίνονται στο κείµενο θεωρούνται σηµαντικές εάν 
έχουν ως αποτέλεσµα την τροποποίηση του πεδίου εφαρµογής 
του, την επιτάχυνση του αρχικά προβλεπόµενου χρονοδιαγράµ-
µατος εφαρµογής, την προσθήκη προδιαγραφών ή απαιτήσεων ή 
εάν αποσκοπούν στο να τις καταστήσουν αυστηρότερες.

Εάν, παρά τις διευκρινίσεις αυτές, ένα κράτος µέλος έχει αµφι-
βολίες σχετικά µε τον ουσιώδη χαρακτήρα των τροποποιήσε-

ων που έχει επιφέρει στο σχέδιο του τεχνικού κανόνα µετά την 
αρχική κοινοποίηση, µπορεί να συµβουλευθεί την Επιτροπή 
σχετικά µε την ανάγκη νέας κοινοποίησης.

Υπογραµµίζεται ότι η κοινοποίηση δεν είναι υποχρεωτική σε 
περίπτωση απλής επαναδιατύπωσης ήδη εφαρµοστέων διατά-
ξεων (π.χ. στο πλαίσιο ενοποίησης) που δεν επιφέρει πρόσθετα 
νοµικά αποτελέσµατα, ούτε φυσικά στις περιπτώσεις που προ-
βλέπονται από το άρθρο 10 (π.χ. ενσωµάτωση στο κείµενο των 
παρατηρήσεων που διατυπώνονται σε εµπεριστατωµένη γνώ-
µη της Επιτροπής, βλέπε παρακάτω).

β) Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή υποχρεούται, µόλις της κοινοποιηθεί ένα νέο σχέ-
διο εθνικού τεχνικού κανόνα, να διαβιβάσει όλες τις πληρο-
φορίες που της κοινοποιήθηκαν από το κράτος µέλος που 
συνέταξε την κοινοποίηση σε όλα τα άλλα κράτη µέλη (ταυτό-
χρονα το σχέδιο θα αποσταλεί σε όλες τις υπηρεσίες της Επι-
τροπής που µπορεί να ενδιαφέρονται για τον κοινοποιηθέντα 
κανονισµό λόγω των ειδικών ή οριζόντιων αρµοδιοτήτων 
τους).

Αυτή η διαβίβαση πληροφοριών επιτρέπει σε όλα τα κράτη 
µέλη να συµµετάσχουν πλήρως στη διαδικασία ελέγχου που 
καθιερώνεται από την οδηγία.

Επίσης, η Επιτροπή δηµοσιεύει τα κοινοποιηµένα σχέδια και τις 
µεταφράσεις τους στον δικτυακό της τόπο, προσφέροντας τη 
δυνατότητα σε όλους τους οικονοµικούς φορείς της εσωτερι-
κής αγοράς να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε τα εθνι-
κά νοµοθετικά σχέδια (εκτός εάν το κράτος µέλος που συνέτα-
ξε την κοινοποίηση ζητήσει ρητώς, αιτιολογώντας το αίτηµα 
του, να θεωρηθούν οι πληροφορίες που κοινοποίησε στην Επι-

62 Κανονισµός για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες, (ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 
αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

63 Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην 
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών, ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.
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τροπή, κατ’ εξαίρεση, εµπιστευτικές όσον αφορά τους οικονο-
µικούς φορείς).

Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα της Επιτροπής να υποβάλει 
το σχέδιο προς γνωµοδότηση στη µόνιµη επιτροπή (βλέπε κε-
φάλαιο IV) ή «στην επιτροπή που είναι αρµόδια για τον εν λόγω 
τοµέα». Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για επιτροπές που κα-
λύπτουν τοµεακές οδηγίες, κατά το πρότυπο της επιτροπής 
TCAM που συγκροτήθηκε µε την οδηγία 1999/5/ΕΚ64 για τον το-
µέα των τηλεπικοινωνιών ή της «επιτροπής για τα σκάφη ανα-
ψυχής» που συγκροτήθηκε µε την οδηγία 94/25/ΕΚ65 για τον 
τοµέα των σκαφών αναψυχής.

Στην πράξη, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών κανό-
νων. Ολόκληρη η διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων των αντι-
δράσεων στα κοινοποιηθέντα σχέδια, στηρίζεται σε ένα ηλε-
κτρονικό σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων, που διαβιβάζονται 
σύµφωνα µε ονοµατολογία που συντάχθηκε µε µέριµνα της 
Επιτροπής.

Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας (ΓΔ ENTR)66 

αποτελεί το κεντρικό σηµείο παραλαβής όλων των µηνυµάτων, 
κειµένων και κοινοποιήσεων που γνωστοποιούνται από τα 
κράτη µέλη, ανεξάρτητα από τον τοµέα που αφορά το σχέδιο 
τεχνικού κανόνα (τηλεπικοινωνίες, µηχανολογία, τρόφιµα και 
γεωργικά προϊόντα, µεταφορές, κατασκευές, υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας, κ.λπ.).

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της διαδικασί-
ας αναδιαβιβάζονται από την Επιτροπή σε όλα τα κράτη µέλη, 

πρώτα στη γλώσσα του κράτους µέλους που κοινοποίησε το 
σχέδιο, και µετά υπό µορφή µεταφράσεων σε όλες ή ορισµένες 
από τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης.

Δεύτερο στάδιο: οι δυνατότητες αντίδρασης της Επιτροπής 
και των κρατών µελών

Κατά τη διάρκεια των τριών µηνών µετά την κοινοποίηση 
ενός σχεδίου (η περίοδος αυτή αντιστοιχεί στην αρχική πε-
ρίοδο status quo που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγρα-
φος 1), η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξετάζουν το κοινο-
ποιηθέν κείµενο για να επαληθεύσουν κατά πόσο 
συµβιβάζεται µε το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως µε τα άρθρα 28 
και 30, 43 και 49 της Συνθήκης, αλλά και µε τις σχετικές το-
µεακές οδηγίες, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσουν, 
εφόσον απαιτηθεί, σχετικά µε τη συνέπειά του προς τις αντί-
στοιχες διατάξεις.

Τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης ενδέχεται να προκα-
λέσουν δύο είδη αντιδράσεων τόσο στην Επιτροπή όσο και στα 
κράτη µέλη (η Επιτροπή διαθέτει επιπλέον µία συγκεκριµένη 
επιλογή: «το πάγωµα» του σχεδίου λόγω εργασιών εναρµόνι-
σης, για το οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω, στα σχόλια για το 
άρθρο 9 της οδηγίας). Οι διαφορετικές αντιδράσεις, η εµβέλεια 
των οποίων είναι ανάλογη µε τη βαρύτητα των διαπιστώσεων 
είναι οι εξής:

1. Η Επιτροπή και/ή τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν 
ότι το σχέδιο τεχνικού κανόνα δεν ενδέχεται να δηµιουργήσει 
εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων και 
υπηρεσιών και στην ελεύθερη εγκατάσταση.

64 Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµα-
τικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.

65 Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1994 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητι-
κών διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 15 (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/44/ΕΚ της 
16ης Ιουνίου 2003, ΕΕ L 214 της 26.8.2003, σ. 18).

66 Βλέπε παράρτηµα 1 του παρόντος φυλλαδίου.
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Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή ή τα κράτη µέλη δεν παρεµ-
βαίνουν κατά τη διάρκεια των τριών µηνών.67 Μετά τη λήξη αυ-
τής της περιόδου, το κράτος µέλος που συνέταξε την κοινοποί-
ηση µπορεί να εκδώσει το σχέδιο κανόνα, χωρίς καµία άλλη 
υποχρέωση.

Αυτό το δικαίωµα δεν αποκλείει όµως µεταγενέστερη παρέµ-
βαση της Επιτροπής, εκτός της διαδικασίας που προβλέπεται 
στην οδηγία 98/34/ΕΚ, εφόσον ο κανόνας που θεσπίσθηκε ορι-
στικά αποδειχθεί αντίθετος προς τις διατάξεις της Συνθήκης ή 
του παράγωγου δικαίου.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µπορούν να απευθύνουν στο 
κράτος µέλος που κοινοποίησε σχέδιο τεχνικού κανόνα παρα-
τηρήσεις ή εµπεριστατωµένη γνώµη.

Οι παρατηρήσεις αποστέλλονται όταν το κοινοποιηθέν σχέδιο, 
µολονότι σύµφωνο µε το κοινοτικό δίκαιο, εγείρει θέµατα ερ-
µηνείας ή απαιτεί διευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο εφαρµο-
γής του. Μπορεί επίσης να δίνουν µια σφαιρική εκτίµηση του 
µέτρου, σε σχέση µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου 
και τις πολιτικές που εφαρµόζονται σε αυτό το πλαίσιο, ή να 
πληροφορούν το κράτος µέλος για τις µελλοντικές υποχρεώ-
σεις του σχετικά µε τις πράξεις που θα εγκριθούν σε κοινοτικό 
επίπεδο.

Η οδηγία 98/34/ΕΚ ορίζει στο άρθρο 8 παράγραφος 1 (τελευ-
ταίο εδάφιο) ότι οι παρατηρήσεις και οι εµπεριστατωµένες 
γνώµες που εκδίδονται σχετικά µε τεχνικές προδιαγραφές, «άλ-
λες απαιτήσεις» ή κανόνες σχετικά µε υπηρεσίες που συνδέο-
νται µε φορολογικά ή οικονοµικά µέτρα µπορεί να αφορούν 
µόνο τις πτυχές που ενδέχεται να δηµιουργήσουν εµπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων ή, όσον αφορά τους κα-
νόνες σχετικά µε υπηρεσίες, στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παρο-

χής υπηρεσιών και όχι στη φορολογική ή οικονοµική πτυχή του 
µέτρου. Έτσι διαφυλάσσεται η φορολογική εξουσία των κρα-
τών µελών. Για τα εν λόγω σχέδια προβλέπεται εξάλλου ειδική 
µεταχείριση όσον αφορά τις περιόδους status quo (βλέπε άρ-
θρο 10 παράγραφος 4: δεν προβλέπεται καµία προθεσµία για 
την έγκριση αυτών των κειµένων από τα κράτη µέλη).

Σύµφωνα µε την οδηγία, το κράτος µέλος που συνέταξε την 
κοινοποίηση δεν έχει τη ρητή υποχρέωση να απαντήσει στις 
παρατηρήσεις που του έχουν αποσταλεί. Στην πράξη όµως συ-
χνά το κράτος µέλος ακολουθεί εθελοντικά αυτή τη διαδικασία 
και έτσι ενισχύεται ο διάλογος.

Η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να λά-
βουν υπόψη τις παρατηρήσεις «στο µέτρο του δυνατού» (άρ-
θρο 8 παράγραφος 2). Γενικά, όµως, τα κράτη µέλη λαµβάνουν 
υπόψη τις παρατηρήσεις που τους απευθύνονται.

Οι εµπεριστατωµένες γνώµες (που αναφέρονται, όπως και οι 
συνέπειές τους, παρακάτω, στην ανάλυση του άρθρου 9 της 
οδηγίας) αποστέλλονται από την Επιτροπή ή τα κράτη µέλη 
όταν θεωρούν ότι, σε περίπτωση έγκρισής του, το προβλεπό-
µενο σχέδιο µέτρου θα δηµιουργούσε εµπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εµπορευµάτων, στην ελεύθερη παροχή υπη-
ρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής 
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Αυτές οι εµπεριστατωµένες 
γνώµες έχουν σκοπό να επιτύχουν την τροποποίηση του προ-
τεινόµενου µέτρου, προκειµένου να εξαλειφθούν εξ’ αρχής 
οποιαδήποτε εµπόδια θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν για 
τις ανωτέρω ελευθερίες.

Αυτά τα εµπόδια σχετίζονται µε την έλλειψη νοµιµότητας του 
σχεδίου από την άποψη του κοινοτικού δικαίου λόγω παραβία-
σης του άρθρου 28, 43 ή 49 της Συνθήκης. Οι παραβάσεις δια-
τάξεων που διαπιστώνονται συχνότερα είναι η απουσία στο 

67 Μολονότι δεν διαβιβάζεται στο κράτος µέλος που συνέταξε την κοινοποίηση, η απόφαση να µη δοθεί συνέχεια στην κοινοποίηση αποτελεί επίσηµη απόφαση 
της Επιτροπής.
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κείµενο µιας ρήτρας αµοιβαίας αναγνώρισης των ισοδύναµων 
τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων για τις υπηρεσίες που 
έχουν θεσπιστεί από άλλο κράτος µέλος ή η δυσαναλογία ορι-
σµένων διατάξεων του σχεδίου ως προς τον επιδιωκόµενο στό-
χο. Επιπλέον, η εµπεριστατωµένη γνώµη µπορεί να αναφέρεται 
σε παράβαση κοινοτικής οδηγίας εναρµόνισης, κανονισµού ή 
απόφασης.

Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να σταλεί εµπεριστατωµένη 
γνώµη για σχέδιο κανόνα µε το οποίο επιδιώκονται απαγορεύ-
σεις παραγωγής, αλλά δεν συνεπάγεται κανένα δυνητικό εµπό-
διο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων.

Το κράτος µέλος που είναι παραλήπτης εµπεριστατωµένης 
γνώµης της Επιτροπής ή άλλου κράτους µέλους υποχρεούται 
να απαντήσει. Μολονότι η οδηγία δεν διευκρινίζει την προθε-
σµία εντός της οποίας πρέπει να σταλεί η απάντηση, είναι επι-
θυµητό να δίνεται το συντοµότερο δυνατόν, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας, κατά προτίµηση 
εντός της εξάµηνης ή τετράµηνης περιόδου status quo που 
ισχύει αντίστοιχα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κοινω-
νίας της πληροφορίας.

Εάν η Επιτροπή εκτιµά ότι η απάντηση στην εµπεριστατωµένη 
γνώµη της δεν είναι ικανοποιητική, µπορεί να προσφύγει, εάν 
το σχέδιο εγκριθεί, στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ-
θρο 226 της Συνθήκης. Οµοίως, ένα κράτος µέλος έχει το δικαί-
ωµα, σε περίπτωση έγκρισης του κοινοποιηµένου σχεδίου, να 
κινήσει τη διαδικασία παράβασης που προβλέπεται στο άρθρο 
227 της Συνθήκης.

3. Η Επιτροπή µπορεί να αναλάβει κοινοτική πρωτοβουλία για 
το θέµα του προτεινόµενου εθνικού µέτρου ή να ανακοινώσει 
την ύπαρξη τέτοιας πρωτοβουλίας. Τότε γίνεται λόγος για «πά-
γωµα». Οι συνέπειες αυτής της αντίδρασης, που ανήκει στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής, περιγράφονται στο 
άρθρο 9 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας.

Η υποχρέωση τήρησης των περιόδων status quo

Άρθρο 9

1. Τα κράτη µέλη αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού 
κανόνα για τρεις µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής από την 
Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παρά-
γραφος 1.

2. Τα κράτη µέλη αναβάλλουν:

- κατά τέσσερις µήνες την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα 
υπό µορφή εκούσιας συµφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 1 
σηµείο 11 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση,

- µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5, κατά έξι µήνες την 
έγκριση οιουδήποτε άλλου σχεδίου τεχνικού κανόνα (εξαιρουµέ-
νων των σχεδίων όσον αφορά τις υπηρεσίες), 

 από την ηµεροµηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποί-
ησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, εφόσον η Επι-
τροπή ή ένα άλλο κράτος µέλος διατυπώσει, εντός τριών µηνών από 
την ηµεροµηνία αυτή, εµπεριστατωµένη γνώµη σύµφωνα µε την 
οποία το προτεινόµενο µέτρο παρουσιάζει πτυχές που µπορούν εν-
δεχοµένως να δηµιουργήσουν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των εµπορευµάτων στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς.

- µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, κατά τέσσερις µήνες 
την έγκριση ενός σχεδίου κανόνα σχετικά µε τις υπηρεσίες, από την 
ηµεροµηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, εφόσον η Επιτροπή ή 
ένα άλλο κράτος µέλος διατυπώσει, εντός τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία αυτή, εµπεριστατωµένη γνώµη σύµφωνα µε την 
οποία το προτεινόµενο µέτρο παρουσιάζει πτυχές που µπορούν 
ενδεχοµένως να δηµιουργήσουν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλο-
φορία των υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων 
παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς.

Προκειµένου περί των σχεδίων κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσί-
ες, οι εµπεριστατωµένες γνώµες της Επιτροπής ή των κρατών µε-
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λών δεν µπορούν να θίγουν µέτρα πολιτιστικής πολιτικής, στον 
οπτικοακουστικό ιδίως τοµέα, τα οποία ενδέχεται να εκδώσουν τα 
κράτη µέλη, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, λαµβάνοντας υπόψη 
τη γλωσσική τους πολυµορφία, τις εθνικές και περιφερειακές ιδιο-
µορφίες, καθώς και την οικεία πολιτιστική κληρονοµιά.

Το οικείο κράτος µέλος αναφέρει στην Επιτροπή τη συνέχεια που 
προτίθεται να δώσει στις εµπεριστατωµένες γνώµες. Η Επιτροπή 
σχολιάζει την αντίδραση αυτή.

Προκειµένου περί των κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, το 
σχετικό κράτος µέλος αναφέρει, ενδεχοµένως, τους λόγους για 
τους οποίους δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη οι εµπεριστατωµέ-
νες γνώµες.

Το άρθρο 9 αφορά τις χρονικές επιπτώσεις της κοινοποίησης. Η 
ηµεροµηνία παραλαβής από την Επιτροπή του σχεδίου του 
εθνικού τεχνικού κανόνα που κοινοποιείται από ένα κράτος µέ-
λος και όλων των ζητούµενων εγγράφων αποτελεί την αφετη-
ρία µιας περιόδου κατά την οποία το κράτος µέλος υποχρεού-
ται να µη θεσπίσει το εν λόγω σχέδιο.

Αυτή η περίοδος ονοµάζεται κοινώς περίοδος status quo.

Η περίοδος των τριών µηνών που αναφέρεται στο άρθρο 9 πα-
ράγραφος 1 είναι η αρχική περίοδος status quo. Αντιπροσωπεύει 
το χρόνο που θεωρείται απαραίτητος για να επιτρέψει στην Επι-
τροπή και στα άλλα κράτη µέλη να εξετάσουν το κοινοποιηθέν 
σχέδιο κειµένου και, αν χρειαστεί, να αντιδράσουν.68

Σε αυτή την περίοδο προστίθεται, για το κράτος µέλος που συ-
νέταξε το κοινοποιηθέν κείµενο, συµπληρωµατική περίοδος 
status quo µικρότερης ή µεγαλύτερης διάρκειας ανάλογα µε τη 
φύση του κειµένου και τον τύπο της αντίδρασης που προκάλε-

σε. Μολονότι η αποστολή παρατηρήσεων στο εν λόγω κράτος 
µέλος δεν έχει ως αποτέλεσµα την παράταση της αρχικής περι-
όδου status quo των τριών µηνών, δεν ισχύει το ίδιο για την 
αποστολή εµπεριστατωµένης γνώµης από την Επιτροπή ή τα 
άλλα κράτη µέλη.

Σε περίπτωση εµπεριστατωµένης γνώµης που αφορά εκούσια 
συµφωνία, η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να τηρή-
σουν τετράµηνη περίοδο status quo (άρθρο 9 παράγραφος 2). 
Προσθέτει µόνο ένα µήνα στην αρχική περίοδο status quo, 
ώστε τα κράτη µέλη να µη χάνουν για µεγάλο χρονικό διάστη-
µα την ωφέλεια µέτρων των οποίων η αποτελεσµατικότητα 
αποτελεί ικανοποιητική εναλλακτική λύση της νοµοθεσίας.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ίδιος «κανόνας του ενός επιπλέον 
µήνα» ισχύει και στην περίπτωση εµπεριστατωµένης γνώµης 
σχετικά µε σχέδια κανόνων που αφορούν υπηρεσίες της κοινω-
νίας της πληροφορίας.

Η περίοδος status quo ανέρχεται σε έξι µήνες για όλα τα άλλα 
σχέδια που αποτελούν αντικείµενο εµπεριστατωµένης γνώ-
µης.

Το κράτος µέλος που παραλαµβάνει την εν λόγω γνώµη, είτε 
αυτή προέρχεται από άλλο κράτος µέλος ή/και από την ίδια 
την Επιτροπή, υποχρεούται να ενηµερώσει την Επιτροπή για 
τα µέτρα που προτίθεται να λάβει (κατάργηση του επίµαχου 
κειµένου, αιτιολόγηση της διατήρησής του ή τροποποίηση 
ορισµένων διατάξεων ώστε να είναι συµβατές προς τους κα-
νόνες της εσωτερικής αγοράς). Η Επιτροπή θα σχολιάσει µε τη 
σειρά της τα µέτρα που προτείνονται από το κράτος µέλος ως 
απάντηση στην εµπεριστατωµένη γνώµη, προκειµένου να το 
ενηµερώσει κατά πόσον τα µέτρα θεωρούνται κατάλληλα για 
να εξαλείψουν τα εµπόδια που θα µπορούσε να δηµιουργήσει 

68 Εκτός από: α) τις επείγουσες περιπτώσεις, β) τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις των κρατών µελών που αφορούν απαγόρευση παραγωγής, 
εφόσον δεν θέτουν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων (βλέπε άρθρο 10, παράγραφος 2), γ) τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις που 
συνδέονται µε φορολογικά ή οικονοµικά µέτρα (βλέπε άρθρο 10, παράγραφος 4).
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η θέσπιση του κειµένου στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εµπορευµάτων, στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή 
στην ελευθερία εγκατάστασης φορέων παροχής υπηρεσιών, 
ή εάν η αιτιολόγηση που δόθηκε για τη διατήρηση του κειµέ-
νου είναι αποδεκτή.

3. Τα κράτη µέλη αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού 
κανόνα, µε εξαίρεση τα σχέδια τα σχετικά µε τις υπηρεσίες, κατά 
δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής από την Επιτροπή 
της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
εάν, εντός των τριών µηνών που ακολουθούν την ηµεροµηνία 
αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προτείνει ή 
να εκδώσει οδηγία, κανονισµό ή απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 
189 της Συνθήκης.

4. Τα κράτη µέλη αναβάλλουν την έκδοση ενός σχεδίου τεχνικού 
κανόνα για δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής από 
την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 εφόσον, εντός τριών µηνών µετά την ηµεροµηνία 
αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει τη διαπίστωσή της ότι το σχέδιο 
τεχνικού κανόνα αφορά θέµα καλυπτόµενο από πρόταση οδηγί-
ας, κανονισµού ή απόφασης που έχει υποβληθεί στο Συµβούλιο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 189 της Συνθήκης.

5. Εάν το Συµβούλιο εγκρίνει κοινή θέση κατά τη διάρκεια της περι-
όδου status quo που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, η πε-
ρίοδος αυτή θα επεκταθεί, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6, 
στους 18 µήνες.

Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 9 καθιερώνουν πολύ µε-
γαλύτερες περιόδους status quo, που προκύπτουν από το πά-
γωµα που επιβάλλεται από την Επιτροπή - και µόνο από αυτήν 
- µετά την εξέταση του σχεδίου.

Αυτή η αντίδραση, που είναι η σηµαντικότερη επίπτωση όσον 
αφορά τις προθεσµίες για τα κράτη µέλη, έχει ως στόχο να απο-
φευχθεί το ενδεχόµενο ένα κοινοποιηθέν σχέδιο να θέσει σε 
κίνδυνο την ολοκλήρωση νοµοθετικής διαδικασίας εναρµόνι-
σης που έχει ήδη ξεκινήσει σε κοινοτικό επίπεδο.

Το πάγωµα ενός σχεδίου εθνικού κανόνα µπορεί να επιβληθεί 
από την Επιτροπή σε τρεις συγκεκριµένες περιπτώσεις:

1. Η παράγραφος 3 καλύπτει την πρώτη περίπτωση: η Επιτροπή 
γνωστοποιεί την πρόθεσή της να προτείνει ή να εκδώσει οδηγία, 
κανονισµό ή απόφαση (δηλαδή όλες τις δεσµευτικές κοινοτικές 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 249 (πρώην άρθρο 189) της Συν-
θήκης για το ίδιο θέµα µε το σχέδιο του τεχνικού κανόνα.

Αυτή η παράγραφος δεν διευκρινίζει τι πρέπει να νοείται ως 
«πρόθεση», αλλά στην περίπτωση αυτή πρόκειται για βούληση 
που έχει εκφραστεί ρητά, για παράδειγµα µε καταχώρηση στο 
ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα της Επιτροπής.

Τα κράτη µέλη πρέπει να τηρήσουν στην περίπτωση αυτή περί-
οδο status quo δώδεκα µηνών.

Στον τοµέα των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η 
Επιτροπή δεν µπορεί να ζητήσει αναβολή της έγκρισης ενός 
σχεδίου γνωστοποιώντας απλώς την πρόθεσή της να προτείνει 
ή να εκδώσει δεσµευτική κοινοτική πράξη σχετική µε το θέµα 
του κειµένου. Το γεγονός και µόνο ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε 
διαδικασία σύνταξης σχεδίου κοινοτικής πράξης δεν επαρκεί 
ώστε να αιτιολογήσει περίοδο αναµονής δώδεκα µηνών για το 
εµπλεκόµενο κράτος µέλος.

2. Στη δεύτερη περίπτωση (παράγραφος 4), η Επιτροπή διαπι-
στώνει ότι το κοινοποιηθέν σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά 
θέµα που έχει ήδη αποτελέσει αντικείµενο πρότασης οδηγίας, 
κανονισµού ή απόφασης που υποβλήθηκε στο Συµβούλιο.

Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην προηγούµενη, το κράτος 
µέλος που συνέταξε την κοινοποίηση πρέπει να τηρήσει περίο-
δο status quo δώδεκα µηνών. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη 
περίπτωση, το ίδιο ισχύει και στον τοµέα των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας.

3. Η παράγραφος 5 καλύπτει την τρίτη περίπτωση, στην οποία 
το Συµβούλιο καταλήγει σε κοινή θέση κατά τους δώδεκα µή-
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νες του παγώµατος που επέβαλε στις δύο προηγούµενες περι-
πτώσεις.

Η οδηγία προβλέπει τότε ότι το status quo που επιβάλλεται στα 
κράτη µέλη παρατείνεται στους 18 µήνες.

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η «κοινή θέση», για την οποία 
γίνεται λόγος, αποτελεί στάδιο της κοινοτικής νοµοθετικής δια-
δικασίας στο πλαίσιο των διαδικασιών συνεργασίας69 και 
συναπόφασης,70 εκ των οποίων η πρώτη συνδέει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο µε την εξουσία απόφασης του Συµβουλίου, ενώ η 
δεύτερη του δίνει την εξουσία να εκδίδει από κοινού µε το Συµ-
βούλιο ορισµένους κανονισµούς, αποφάσεις και οδηγίες.

Αυτές οι δύο διαδικασίες προβλέπουν δεύτερη ανάγνωση του 
κειµένου από το Κοινοβούλιο, γεγονός που εξηγεί την ανάγκη 
παράτασης της περιόδου status quo.

6. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 
παύουν να υφίστανται είτε:

- όταν η Επιτροπή ενηµερώσει τα κράτη µέλη ότι δεν προτίθεται 
πλέον να προτείνει ή να εκδώσει κοινοτική πράξη αναγκαστικού 
χαρακτήρα,

- όταν η Επιτροπή ενηµερώσει τα κράτη µέλη ότι αποσύρει την 
πρόταση ή το σχέδιό της,

- µε την έκδοση κοινοτικής πράξης αναγκαστικού χαρακτήρα 
από το Συµβούλιο ή από την Επιτροπή.

Η παράγραφος 6 αφορά τη λήξη των περιόδων status quo που 
επιβάλλονται στα κράτη µέλη σε περίπτωση παγώµατος ενός 
σχεδίου τεχνικού κανόνα από την Επιτροπή.

Επειδή το πάγωµα αναβάλλει τη θέσπιση ενός εθνικού νοµοθε-
τήµατος, χωρίς να είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς την ακριβή 
διάρκεια της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην οριστική έγκρι-
ση της κοινοτικής νοµοθεσίας, η Επιτροπή χρησιµοποιεί αυτό 
το µέσο µε περίσκεψη.

Σε περίπτωση που οι προβλεπόµενες ή σε εξέλιξη κοινοτικές 
εργασίες δεν φέρουν αποτέλεσµα, είναι λογικό να παύουν να 
ισχύουν οι υποχρεώσεις status quo που ορίζονται στις παρα-
γράφους 3, 4 και 5 προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη 
να φέρουν σε πέρας, σε εθνικό επίπεδο, τις νοµοθετικές εργα-
σίες που είχαν αναβάλει και να προβούν στη θέσπιση του τεχνι-
κού κανόνα.

Αυτές οι υποχρεώσεις status quo παύουν επίσης να ισχύουν 
όταν το Συµβούλιο, από κοινού µε το Κοινοβούλιο σε περίπτω-
ση συναπόφασης, ή η Επιτροπή εκδώσει την κοινοποιηθείσα 
κοινοτική πράξη αναγκαστικού χαρακτήρα.

7. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρµόζονται όταν ένα κράτος µέ-
λος:

- για επείγοντες λόγους που σχετίζονται µε σοβαρή και απρόβλε-
πτη κατάσταση που αφορά την προστασία της υγείας προσώ-
πων και ζώων, την προστασία των φυτών ή την ασφάλεια και, 
για τους κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες, µε τη δηµόσια τάξη 
και δη µε την προστασία των ανηλίκων, πρέπει να εκπονήσει σε 
ιδιαίτερα σύντοµη προθεσµία τεχνικούς κανόνες για να τους 
εγκρίνει και να τους θέσει σε εφαρµογή αµέσως, χωρίς να είναι 
δυνατές διαβουλεύσεις ή

- για επείγοντες λόγους που σχετίζονται µε σοβαρή κατάσταση 
που αφορά την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, και δη την προστασία 

69 Διαδικασία που θεσπίστηκε από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986 και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στο άρθρο 189γ της Συνθήκης ΕΚ µε τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ (σήµερα άρθρο 252).

70 Άρθρο 189β που εισήχθη στη Συνθήκη ΕΚ µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (σήµερα άρθρο 251).
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των καταθετών, των επενδυτών και των ασφαλισµένων, οφείλει 
να εγκρίνει και να θέσει αµέσως σε εφαρµογή κανόνες σχετι-
κούς µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.

Το κράτος µέλος αναφέρει στην ανακοίνωση που προβλέπει το 
άρθρο 8 τους λόγους που δικαιολογούν το επείγον των εν λόγω 
µέτρων. Η Επιτροπή εκφράζει την άποψή της για την ανακοίνωση 
αυτή το συντοµότερο δυνατό. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα σε 
περίπτωση καταχρηστικής προσφυγής στη διαδικασία αυτή. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται σχετικά από την Επιτροπή.

Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι οι περίοδοι status quo δεν ισχύουν 
όταν ένα κράτος µέλος, προκειµένου να ανταποκριθεί σε µια επεί-
γουσα και απρόβλεπτη κατάσταση, όπως για παράδειγµα φυσική 
καταστροφή (ανάγκη προστασίας των προσώπων, της ατµόσφαι-
ρας, του εδάφους ή του νερού), επιδηµία, επιζωοτία, κ.λπ. είναι 
υποχρεωµένο να εκπονήσει τεχνικούς κανόνες προς άµεση εφαρ-
µογή, χωρίς να υπάρχει χρόνος να πραγµατοποιηθούν προηγου-
µένως διαβουλεύσεις µε την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.

Όσον αφορά τους κανόνες για τις υπηρεσίες, τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να επικαλεστούν τη ρήτρα του επείγοντος και για επείγοντες 
λόγους που σχετίζονται µε σοβαρή και απρόβλεπτη κατάσταση η 
οποία αφορά τη δηµόσια τάξη ιδίως για την προστασία των ανηλί-
κων. Αυτή η νέα διάταξη απηχεί την ιδιαίτερη σπουδαιότητα που 
αποδίδει ο νοµοθέτης της Κοινότητας στην προστασία των ανηλί-
κων στο πλαίσιο των νέων υπηρεσιών.

Η εφαρµογή της ρήτρας του επείγοντος µπορεί επίσης να ζητη-
θεί, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτι-
κές υπηρεσίες, για επείγοντες λόγους που σχετίζονται µε σοβα-
ρή κατάσταση που αφορά την προστασία της ασφάλειας και 
της ακεραιότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, και ιδί-
ως την προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των 
ασφαλισµένων. Αυτή η ειδική και λιγότερο αυστηρή µορφή της 
ρήτρας του επείγοντος προβλέπεται αποκλειστικά στον τοµέα 
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της κοινωνίας της πληρο-
φορίας για την κάλυψη ορισµένων κινδύνων και απαιτήσεων 
που αφορούν ειδικά αυτό τον τοµέα.

Αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις δεν απαλλάσσουν το κράτος 
µέλος από την υποχρέωση να ενηµερώνει την Επιτροπή για τα 
προτεινόµενα µέτρα και να αιτιολογεί την αίτηση εφαρµογής 
της διαδικασίας του επείγοντος κατά την κοινοποίηση του κει-
µένου. Στην Επιτροπή εναπόκειται να αξιολογήσει αν είναι δι-
καιολογηµένη η προσφυγή στη διαδικασία του επείγοντος και 
να αποφανθεί σχετικά µε την κοινοποίηση το συντοµότερο δυ-
νατόν.

Στην πράξη, η Επιτροπή προβαίνει σε αυστηρότατη ανάλυση 
των προβαλλόµενων λόγων, βάσει των δύο κριτηρίων που πε-
ριλαµβάνονται σε αυτή την παράγραφο: της σοβαρότητας της 
κατάστασης και (εκτός από τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες) 
του απρόβλεπτου χαρακτήρα της.

Εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, η Επιτροπή αµ-
φισβητεί την αιτιολογία του επείγοντος, ειδάλλως δέχεται την 
εφαρµογή αυτής της διαδικασίας. Αυτό δεν προδικάζει την κρί-
ση της Επιτροπής επί της ουσίας, δηλαδή την ανάλυση του αν 
το εγκριθέν µέτρο µπορεί να δηµιουργήσει οποιοδήποτε εµπό-
διο στις συναλλαγές.

Σε περίπτωση έγκρισης µέτρων των οποίων ο επείγων χαρα-
κτήρας αµφισβητείται και για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι περί-
οδοι status quo, η Επιτροπή µπορεί να κινήσει τη διαδικασία 
παράβασης που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης 
κατά του αντίστοιχου κράτους µέλους, για παράβαση των υπο-
χρεώσεων που θεσπίζονται από την οδηγία.

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κοινοποίησης ή τήρησης πε-
ριόδων status quo

Άρθρο 10

Αυτό το άρθρο συµπληρώνει τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας ανα-
φερόµενο στις νόµιµες εξαιρέσεις από την υποχρέωση κοινο-
ποίησης ενός σχεδίου εθνικού τεχνικού κανόνα. Προβλέπει επί-
σης ορισµένες εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης των 
περιόδων status quo του άρθρου 9.
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1. Τα άρθρα 8 και 9 δεν εφαρµόζονται στις νοµοθετικές, κανονιστι-
κές ή διοικητικές διατάξεις των κρατών µελών ή στις εκούσιες συµ-
φωνίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη:

- συµµορφώνονται προς τις κοινοτικές πράξεις αναγκαστικού 
χαρακτήρα που έχουν ως αποτέλεσµα την έκδοση τεχνικών 
προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες,

- τηρούν τις δεσµεύσεις που απορρέουν από διεθνή συµφωνία 
και έχουν ως αποτέλεσµα την έκδοση κοινών τεχνικών προδια-
γραφών ή κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες στην Κοινότητα.»

Προκειµένου να καταστούν κατανοητά τα όρια αυτής της εξαί-
ρεσης, πρέπει να αναφερθεί ο βασικός στόχος της οδηγίας, που 
είναι η εξάλειψη των αδικαιολόγητων εµποδίων στις συναλλα-
γές.

Εάν τα κράτη µέλη υιοθετήσουν την ίδια σειρά κανόνων, όπως 
απαιτεί η κοινοτική οδηγία, εξαλείφονται τόσο τα εµπόδια στις 
συναλλαγές όσο και οι διαφορές των εθνικών δικαίων τους, ενώ 
παράλληλα καθίσταται πλέον περιττή η διαδικασία που προ-
βλέπεται από την οδηγία 98/34/ΕΚ.

Το ίδιο σκεπτικό ισχύει για τις διεθνείς συµφωνίες: όταν ανάλο-
γη συµφωνία περιέχει συγκεκριµένες διατάξεις χωρίς δυνατό-
τητα απόκλισης, η έγκριση ενιαίας σειράς κανόνων από τα είκο-
σι πέντε κράτη µέλη δεν µπορεί κατ’ αρχήν να δηµιουργήσει 
εµπόδια στις συναλλαγές.

Η κατάσταση διαφέρει όταν η κοινοτική πράξη ή η διεθνής 
συµφωνία εφαρµόζεται µε µέτρα που µπορεί να αποκλίνουν 
από το ένα κράτος µέλος στο άλλο ή, επίσης, όταν οι ενιαίες 
διατάξεις που πρέπει να µεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο των 
κρατών µελών συµπληρώνονται µε κανόνες αµιγώς εθνικής 
προέλευσης.

Διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου έχουν διευκρινίσει το 
πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης που θεσπίζεται µε το άρθρο 10 
παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 98/34/ΕΚ, σύµ-
φωνα µε την οποία τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να κοινο-
ποιούν κείµενα µέσω των οποίων συµµορφώνονται προς τις 
κοινοτικές πράξεις αναγκαστικού χαρακτήρα που έχουν ως 
αποτέλεσµα την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων 
σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

Στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις Albers, Van den Berkmortel 
και Nuchelmans71, το Δικαστήριο έκρινε ότι, επιβάλλοντας την 
απαγόρευση χορήγησης Clenbuterol σε εκτρεφόµενα για πά-
χυνση βοοειδή, η Ολλανδία εκπλήρωσε υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την οδηγία 86/469/ΕΟΚ σχετικά µε την εξέτα-
ση των ζώων και του νωπού κρέατος για την παρουσία καταλοί-
πων, και συνεπώς απηλλάγη, βάσει του άρθρου 10, από την 
υποχρέωση κοινοποιήσεως.

Αντιθέτως, το Δικαστήριο διευκρίνισε, στην απόφαση 
Unilever72, ότι η εφαρµογή του άρθρου 10 της οδηγίας δεν 
µπορεί να ζητηθεί όταν µια διάταξη οδηγίας επιτρέπει επαρκές 
περιθώριο κινήσεων στο κράτος µέλος. Η υπόθεση είχε ως 
εξής. Η Ιταλία είχε δηλώσει ότι η οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συµ-
βουλίου για την επισήµανση των τροφίµων επέβαλε την υπο-
χρέωση αναγραφής, στην επισήµανση, στοιχείων για τον τόπο 
καταγωγής ή προελεύσεως του προϊόντος στις περιπτώσεις 
που η παράλειψη της ενδείξεως αυτής θα ήταν δυνατό να δηµι-
ουργήσει στον καταναλωτή εσφαλµένη εντύπωση σχετικά µε 
τον πραγµατικό τόπο καταγωγής ή προελεύσεως του τροφί-
µου. Σύµφωνα µε το Δικαστήριο, αυτή η διάταξη έχει γενικόλο-
γη διατύπωση που αφήνει στα κράτη µέλη ένα περιθώριο κινή-
σεων αρκετά σηµαντικό ώστε να αποκλείεται το ενδεχόµενο 
χαρακτηρισµού ορισµένων εθνικών κανόνων για την επισή-
µανση, σε σχέση µε την καταγωγή του ελαιολάδου, ως εθνικών 
διατάξεων που συµµορφώνονται προς κοινοτική πράξη ανα-

71 Υπόθεση C-425/97 «Albers», υπόθεση C-426/97 «Van den Berkmortel», υπόθεση C-427/97 «Nuchelmans», Συλλογή 1999 σ. I-2947.
72 Υπόθεση C-443/98 «Unilever», Συλλογή 2000 σ. I-7535.
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γκαστικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 10 παρά-
γραφος 1 πρώτη περίπτωση της οδηγίας περί κοινοποίησης.

Αυτή η περιοριστική ερµηνεία του άρθρου 10 παράγραφος 1 
πρώτη περίπτωση της οδηγίας επιβεβαιώθηκε µε την απόφα-
ση του Δικαστηρίου για την υπόθεση «Canal Satélite Digital»73. 
Στην απόφαση αυτή, το Δικαστήριο επανέλαβε ότι από το άρ-
θρο 10 της οδηγίας 98/34/ΕΚ προκύπτει ότι τα άρθρα 8 και 9 
δεν έχουν εφαρµογή στις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητι-
κές διατάξεις των κρατών µελών ή στις εκούσιες συµφωνίες µε 
τις οποίες τα κράτη µέλη συµµορφώνονται προς τις κοινοτικές 
πράξεις αναγκαστικού χαρακτήρα που έχουν ως αποτέλεσµα 
την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών. Στο µέτρο που η επίδικη 
στην υπόθεση της κύριας δίκης εθνική κανονιστική ρύθµιση 
µετέφερε στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 95/47/ΕΚ σχετικά 
µε τη χρήση προτύπων για τη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος, 
και µόνον στο µέτρο αυτό, δεν υφίσταται υποχρέωση κοινοποι-
ήσεως από την σχετική οδηγία. Πάντως, ενόψει του περιεχοµέ-
νου της οδηγίας 95/47/ΕΚ, το Δικαστήριο θεώρησε ότι η επίδι-
κη εθνική κανονιστική ρύθµιση, στο µέτρο που θέσπισε 
σύστηµα προηγουµένης διοικητικής εγκρίσεως, - το οποίο µά-
λιστα δεν προβλέπεται από την οδηγία 95/47/ΕΚ - δεν θα µπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί ως κανονιστική ρύθµιση µε την οποία 
το κράτος µέλος συµµορφώνεται σε κοινοτική πράξη αναγκα-
στικού χαρακτήρα που έχει ως αποτέλεσµα την έκδοση τεχνι-
κών προδιαγραφών.

Το ίδιο σκεπτικό ισχύει για τα µέτρα που εγκρίνονται µε σκοπό 
τη συµµόρφωση προς µια διεθνή συµφωνία που περιέχει συ-
γκεκριµένες διατάξεις για την εφαρµογή των οποίων δεν προ-
βλέπεται δυνατότητα απόκλισης. Τα µέτρα που εγκρίνονται για 
τη συµµόρφωση µε συµφωνία την οποία έχουν υπογράψει όλα 
τα κράτη µέλη υπόκεινται στην εξαίρεση αυτή· εάν τα εν λόγω 
µέτρα εγκρίνονται µε σκοπό τη συµµόρφωση προς µια διεθνή 

συµφωνία την οποία δεν έχουν υπογράψει όλα τα κράτη µέλη, 
τότε θα πρέπει να κοινοποιούνται.

- κάνουν χρήση των ρητρών διασφάλισης που προβλέπονται σε 
κοινοτικές πράξεις αναγκαστικού χαρακτήρα,

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτρο-
πή τα σχέδια προσωρινών µέτρων που επιτρέπεται να λαµβά-
νουν σύµφωνα µε τη ρήτρα διασφάλισης που περιέχεται στις 
κοινοτικές οδηγίες, βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης. Το άρ-
θρο αυτό ορίζει στην παράγραφο 10 ότι “Τα (....) µέτρα εναρµό-
νισης περιλαµβάνουν, στις ενδεδειγµένες περιπτώσεις, ρήτρα δια-
σφάλισης που επιτρέπει στα κράτη µέλη να λαµβάνουν, για έναν ή 
περισσότερους από τους µη οικονοµικούς λόγους που προβλέπο-
νται στο άρθρο 30, προσωρινά µέτρα υποκείµενα σε κοινοτική δι-
αδικασία ελέγχου».

Αυτοί οι µη οικονοµικοί λόγοι µπορεί να είναι λόγοι δηµόσιας 
ηθικής, δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας 
της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυ-
λάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που 
έχουν καλλιτεχνική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιο-
µηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας.

- εφαρµόζουν το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου;74

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν τα σχέδια 
εθνικών τεχνικών κανόνων που αποβλέπουν στην εφαρµογή 
του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας σχετικά µε τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων.

Το άρθρο αυτό ορίζει ότι «όταν ένα κράτος µέλος λαµβάνει ή διε-
ξάγει ή αποφασίζει να λάβει ή να διεξάγει, να συστήσει ή να συµ-

73 Υπόθεση C-390/99 «Canal Satélite Digital», Συλλογή 2002 σ. I-607.
74 Οδηγία της 29ης Ιουνίου 1992 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24. Αυτή η οδηγία καταργήθηκε µε την οδηγία 2001/95/ΕΚ της 

3ης Δεκεµβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Το σχετικό άρθρο είναι το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ.
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φωνήσει µε τους παραγωγούς και διανοµείς, µέτρα ή ενέργειες, 
υποχρεωτικού ή µη χαρακτήρα, προκειµένου να εµποδίσει, να πε-
ριορίσει ή να υποβάλει σε ιδιαίτερους όρους, στην επικράτειά του, 
την ενδεχόµενη εµπορία ή τη χρήση προϊόντων, λόγω σοβαρού 
κινδύνου, απευθύνει αµέσως κοινοποίηση στην Επιτροπή, µέσω 
του Rapex75. Ενηµερώνει επίσης την Επιτροπή, αµελλητί, για την 
τροποποίηση ή την άρση κάθε τέτοιου µέτρου ή ενέργειας (…)».

- εκτελούν απλώς απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων,

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν τα εθνικά µέ-
τρα που έχουν ως µοναδικό σκοπό την εφαρµογή απόφασης 
του Δικαστηρίου η οποία αφορά άλλο θέµα εκτός από την κοι-
νοποίηση τεχνικού κανόνα. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται 
από αυτό το Δικαστήριο, το οποίο είναι επιφορτισµένο µε την 
εξασφάλιση της τήρησης του κοινοτικού δικαίου, πρέπει να 
εκτελούνται άµεσα.

- τροποποιούν απλώς έναν τεχνικό κανόνα κατά την έννοια του άρ-
θρου 1 σηµείο 11, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής, 
προκειµένου να αρθεί ένα εµπόδιο στις συναλλαγές ή προκειµέ-
νου για τους κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυ-
κλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φο-
ρέων παροχής υπηρεσιών.

Τα κράτη µέλη δεν είναι υποχρεωµένα να κοινοποιούν τα εθνι-
κά µέτρα που λαµβάνουν, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, 
π.χ. µέσω εµπεριστατωµένης γνώµης ή παρατηρήσεων, µε 
αποκλειστικό σκοπό την τροποποίηση τεχνικού κανόνα για την 
εξάλειψη εµποδίων (π.χ. αίτηµα για προσθήκη ρήτρας αµοιβαί-
ας αναγνώρισης δυνάµει του άρθρου 28 της Συνθήκης), εφό-
σον αυτά τα µέτρα εξυπηρετούν ακριβώς το στόχο της οδηγίας 
98/34/ΕΚ.

2. Το άρθρο 9 δεν εφαρµόζεται στις νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις των κρατών µελών που προβλέπουν απαγό-
ρευση της παραγωγής, εφόσον δεν θέτουν εµπόδια στην ελεύθε-
ρη κυκλοφορία των αγαθών.

3. Το άρθρο 9 παράγραφοι 3 έως 6 δεν εφαρµόζεται στις εκούσιες 
συµφωνίες του άρθρου 1 σηµείο 11 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περί-
πτωση.

4. Το άρθρο 9 δεν εφαρµόζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή άλ-
λες απαιτήσεις ή στους κανόνες σχετικά µε τις υπηρεσίες που ανα-
φέρονται στο άρθρο 1 σηµείο 11 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτω-
ση.

Δυνάµει των παραγράφων 2 και 4, καµία περίοδος status quo 
δεν εφαρµόζεται στα µέτρα που προβλέπουν απαγορεύσεις 
παραγωγής, στο µέτρο που δεν δηµιουργούν εµπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων στην Κοινότητα ή 
σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή σε κανόνες 
σχετικά µε υπηρεσίες, που συνδέονται µε φορολογικά ή οικο-
νοµικά µέτρα.

Στην πρώτη περίπτωση είναι προφανές ότι η αναβολή έγκρι-
σης των µέτρων έχει νόηµα µόνο εάν οι απαγορεύσεις παραγω-
γής ενδέχεται να συνεπάγονται κίνδυνο πρόκλησης τεχνικών 
εµποδίων για τις συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Στη δεύ-
τερη περίπτωση κρίθηκε άσκοπο να ζητηθεί αναβολή της 
έγκρισης των µέτρων που αφορούν το φορολογικό σύστηµα 
των κρατών µελών.

Όσον αφορά τα σχέδια κανονισµού που συνδέονται µε φορο-
λογικά ή οικονοµικά µέτρα, η απουσία υποχρέωσης status quo 
για το κράτος µέλος που συνέταξε την κοινοποίηση δεν απο-
κλείει το ενδεχόµενο αντίδρασης της Επιτροπής ή άλλου κρά-

75 Το RAPEX, του οποίου η νοµική βάση είναι η οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστηµα ταχείας ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά µε επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα. Όλα τα προϊόντα, εκτός των τροφίµων, που προορίζονται για τους καταναλωτές ή ενδέχεται να 
χρησιµοποιηθούν από τους καταναλωτές υπό ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του RAPEX, µε εξαίρεση τα φαρµακευ-
τικά και ιατρικά προϊόντα.
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τους µέλους σε αυτά τα σχέδια µε παρατηρήσεις ή εµπεριστα-
τωµένες γνώµες (βλέπε άρθρο 8 παράγραφος 1).

Δυνάµει της παραγράφου 3, οι υποχρεώσεις αναβολής και οι υπο-
χρεώσεις status quo που εφαρµόζονται για σχέδια εθνικών κανό-
νων σχετικά µε θέµα που καλύπτεται από υπάρχουσες ή εν εξελίξει 
κοινοτικές εργασίες δεν εφαρµόζονται στις εκούσιες συµφωνίες.

* * *

Η ανάγνωση των άρθρων 8, 9 και 10 της οδηγίας 98/34/ΕΚ οδη-
γεί στο συµπέρασµα ότι η διαδικασία πληροφόρησης που 
εφαρµόζεται για τους τεχνικούς κανόνες είναι ιδιαίτερα περί-
πλοκη. To vademecum που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής εξηγεί λεπτοµερώς πώς λειτουργεί η διαδικασία 
στην πράξη.76

Εξάλλου, οι διατάξεις της οδηγίας για θέµατα τεχνικών κανό-
νων δηµιουργούν πολύ αυστηρές υποχρεώσεις για τα κράτη 
µέλη (πολύ πιο περιοριστικές από τις ισχύουσες για τα πρότυ-
πα), µε αντιστάθµισµα αφενός το δικαίωµα αντίδρασης που 
τους προσφέρεται σχετικά µε τα σχέδια εθνικών κανόνων που 
συντάσσονται στα άλλα κράτη µέλη και αφετέρου την εξοικο-
νόµηση χρόνου και την αποφυγή πολύ πιο σύνθετων διαδικα-

σιών, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ως αποτέλε-
σµα διαδικασιών που θα εφαρµόζονταν εκ των υστέρων και θα 
περιορίζονταν καθαρά στην άρση ήδη υφιστάµενων κανονι-
στικών εµποδίων.

Σε περίπτωση που τα κράτη µέλη δεν τηρούν την υποχρέωση 
να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχέδια των τεχνικών κανό-
νων τους ή δεν λαµβάνουν υπόψη τις περιόδους status quo 
που προβλέπονται από την οδηγία, η Επιτροπή µπορεί να κινή-
σει τις διαδικασίες παράβασης που προβλέπονται στο άρθρο 
226 της Συνθήκης, όπως έχει προαναφερθεί.

Όταν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν συµµορφωθεί, η δι-
αδικασία οδηγεί στην έκδοση απόφασης για παράλειψη υπο-
χρεώσεων από το Δικαστήριο.77

Οι ιδιώτες µπορούν, από την πλευρά τους, να επικαλεστούν το 
γεγονός ότι οι τεχνικοί κανόνες τους οποίους απαιτείται να τη-
ρούν, αλλά οι οποίοι δεν έχουν κοινοποιηθεί, δεν είναι αντιτάξι-
µοι έναντι των ιδιωτών.78 Επιπλέον, η απόφαση Unilever όρισε 
ότι ακόµη και µέτρα τα οποία κοινοποιούνται αλλά στη συνέ-
χεια εκδίδονται κατά τη διάρκεια της περιόδου status quo που 
ορίζει το άρθρο 9 της οδηγίας 98/34/ΕΚ δεν είναι αντιτάξιµα 
έναντι των ιδιωτών.79

76 Έγγραφο της µόνιµης επιτροπής 94/94 - τελικό της 8ης Ιουνίου 1995 και έγγραφο της µόνιµης επιτροπής S-42/98 (τελικό).
77 Τα στοιχεία αναφοράς αυτών των αποφάσεων δίνονται στο σηµείο V της βιβλιογραφίας.
78 Υπόθεση C-194/94 «CIA Security», Συλλογή 1996 σ. I-2201 και υπόθεση C-226/97 «Lemmens», Συλλογή 1998 σ. I-3711.
79 Υπόθεση C-443/98 «Unilever», Συλλογή 2000 σ. I-7535.
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Κεφαλαιο IV: Η Μόνιµη επιτροπη

Άρθρο 5

Ιδρύεται µόνιµη επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους των 
κρατών µελών, οι οποίοι µπορούν να υποβοηθούνται από εµπει-
ρογνώµονες ή συµβούλους. Την προεδρία ασκεί ο εκπρόσωπος 
της Επιτροπής.

Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 6

1. Η επιτροπή συνεδριάζει, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, µε 
τους αντιπροσώπους των οργανισµών τυποποίησης που αναφέ-
ρονται στα παραρτήµατα I και II.

Η επιτροπή συνέρχεται µε ειδική σύνθεση για να εξετάσει τα ζητή-
µατα τα σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή έκθεση σχετικά µε τη θέση 
σε εφαρµογή και τη λειτουργία των διαδικασιών που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, καθώς και προτάσεις που αποσκοπούν 
στην εξάλειψη των υφιστάµενων ή προβλεπόµενων εµποδίων 
κατά τις συναλλαγές.

3. Η Επιτροπή λαµβάνει θέση ως προς τις ανακοινώσεις και προτά-
σεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και συγκεκριµένα µπο-
ρεί να προτρέψει σχετικά την Επιτροπή:

- να καλέσει τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να εκ-
πονήσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο µέσα σε τακτή προθεσµία,

- να φροντίσει ώστε, εφόσον χρειάζεται, και προκειµένου να απο-
φευχθεί ο κίνδυνος των εµποδίων κατά τις συναλλαγές, να απο-
φασίσουν τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη σε µια πρώτη φάση 
µεταξύ τους για τα κατάλληλα µέτρα,

- να λάβει κάθε κατάλληλο µέτρο,

- να εντοπίσει τους τοµείς για τους οποίους αποδεικνύεται ανα-
γκαία η εναρµόνιση και ανάληψη, ενδεχοµένως, των κατάλλη-
λων εργασιών εναρµόνισης σε ένα συγκεκριµένο τοµέα.

4. Η Επιτροπή οφείλει να ζητεί τη γνώµη της επιτροπής:

α) πριν από κάθε τροποποίηση των καταλόγων που περιέχονται 
στα παραρτήµατα I και II (άρθρο 2 παράγραφος 1),

β) κατά την κατάρτιση των κανόνων κωδικοποιηµένης παρουσία-
σης των πληροφοριών και του σχεδίου και των κριτηρίων, σύµ-
φωνα µε τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται τα προγράµµατα 
τυποποίησης (άρθρο 2 παράγραφος 2),

γ) κατά την επιλογή του πρακτικού συστήµατος που θα πρέπει να 
εφαρµοσθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών, που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία, και των τροποποιήσεων που θα πρέπει, ενδε-
χοµένως, να γίνουν σ’ αυτό,

δ) κατά την επανεξέταση της λειτουργίας του συστήµατος, που θέ-
τει σε εφαρµογή η παρούσα οδηγία,

ε) για τις αιτήσεις που απευθύνονται στους οργανισµούς τυποποί-
ησης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτη περίπτωση.

5. Η Επιτροπή µπορεί να ζητεί τη γνώµη της επιτροπής για κάθε 
προσχέδιο τεχνικού κανόνα που λαµβάνει.

6. Η επιτροπή µπορεί, αν το ζητήσει ο πρόεδρός της ή ένα κράτος 
µέλος, να επιληφθεί κάθε ζητήµατος που αφορά την εφαρµογή 
της παρούσας οδηγίας.

7. Οι εργασίες της επιτροπής και οι πληροφορίες που της διαβιβά-
ζονται είναι εµπιστευτικές.

Ωστόσο, η επιτροπή και οι εθνικές αρχές µπορούν, λαµβάνοντας 
τις αναγκαίες προφυλάξεις, να προσφεύγουν στην πραγµατογνω-
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µοσύνη φυσικών ή νοµικών προσώπων που µπορούν να ανήκουν 
στον ιδιωτικό τοµέα.

8. Προκειµένου περί των κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, η 
Επιτροπή και η επιτροπή µπορούν να συµβουλεύονται φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα από τη βιοµηχανία ή τα πανεπιστήµια και, ει δυ-
νατόν, αντιπροσωπευτικά όργανα, που είναι σε θέση να παρέχουν 
ειδικές γνώµες σχετικά µε τους κοινωνικούς και κοινωνιακούς στό-
χους και συνέπειες κάθε σχεδίου κανόνα όσον αφορά τις υπηρεσί-
ες, και µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τις συµβουλές τους, κάθε 
φορά που έχει διατυπωθεί σχετικό αίτηµα.

Τα άρθρα 5 και 6 περιγράφουν τη σύνθεση και το ρόλο της µό-
νιµης επιτροπής που αναφέρεται επανειληµµένως στις διατά-
ξεις της οδηγίας 98/34/EK.

Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών 
των κρατών µελών και προεδρεύει ένας εκπρόσωπος της Επι-
τροπής. Είναι αρµόδια για θέµατα προτύπων και τεχνικών κα-
νόνων 80 και αποτελεί κεντρικό βήµα συζήτησης για όλα τα 
προβλήµατα που συνδέονται µε την εφαρµογή της οδηγίας. 
Εποµένως διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην παρακο-
λούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας και στην εξέταση των 
θεµάτων πολιτικής που προκύπτουν από τις κοινοποιήσεις, κα-
θώς και στην ανάπτυξη ενός διοικητικού δικτύου µεταξύ των 
εθνικών αρχών.

Οι κανόνες λειτουργίας αυτού του οργάνου είναι καρπός συ-
νεννόησης µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής, αφού 
η οδηγία ορίζει ότι η επιτροπή καταρτίζει η ίδια τον εσωτερικό 
κανονισµό της. Οι µόνοι κανόνες που επιβάλλει η οδηγία στη 
µόνιµη επιτροπή είναι η υποχρέωση να συνεδριάζει τουλάχι-
στον δύο φορές το χρόνο µε τους εκπροσώπους των ευρωπαϊ-
κών και εθνικών οργανισµών τυποποίησης και η υποχρέωση να 
εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που της 
υποβάλλονται και των εργασιών της.

Αυτό το καθήκον τήρησης του απορρήτου δεν εµποδίζει ωστό-
σο την επιτροπή και τις εθνικές αρχές να προσφεύγουν στην 
εµπειρία νοµικών ή φυσικών προσώπων του ιδιωτικού τοµέα 
που µπορούν να εξετάζουν τα κοινοποιούµενα σχέδια και να 
αποφαίνονται σχετικά. Η προσφυγή στις υπηρεσίες τους µπο-
ρεί να είναι απαραίτητη, γιατί οι εθνικές αρχές των κρατών µε-
λών δεν διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες γνώσεις και πό-
ρους για να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο. Η οδηγία παρέχει 
αυτή τη δυνατότητα εκτός εάν, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρά-
γραφος 4, τα κράτη µέλη ζητήσουν ρητώς την κατ’ εξαίρεση 
τήρηση του απορρήτου για τις κοινοποιήσεις που έχουν πραγ-
µατοποιήσει. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρέπει να λάβει 
τις επιβεβληµένες προφυλάξεις για να διαφυλάξει τα νόµιµα 
και δεόντως αιτιολογηµένα συµφέροντα των κρατών µελών.

Στην πράξη, η µόνιµη επιτροπή συνεδριάζει περίπου πέντε φο-
ρές το χρόνο. Οι συνεδριάσεις αυτές συγκαλούνται από την 
Επιτροπή.

Λόγω των µεικτών αρµοδιοτήτων της, η µόνιµη επιτροπή έχει 
γενικές αρµοδιότητες, που είναι κοινές και στις δύο πτυχές της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ, αλλά και ειδικές αρµοδιότητες για κάθε µία 
από αυτές.

1. Γενικές αρµοδιότητες

Η µόνιµη επιτροπή µπορεί να ασχοληθεί µε οιοδήποτε ζήτηµα 
σχετικό µε την εφαρµογή της οδηγίας, µετά από αίτηση του 
προέδρου της ή κράτους µέλους.

Επιπλέον, η Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να ζητεί τη γνώµη της 
για ορισµένα θέµατα, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το 
πρακτικό σύστηµα που θα εφαρµοστεί για την ανταλλαγή πλη-
ροφοριών που καθιερώνεται από την οδηγία.

Η επιτροπή λαµβάνει θέση σχετικά µε τις προτάσεις που έχουν 
υποβληθεί από την Επιτροπή για την εξάλειψη των υφιστάµε-

80 Από όπου προέρχεται και η κοινή ονοµασία της: επιτροπή «πρότυπα και τεχνικοί κανόνες» ή «επιτροπή 98/34/ΕΚ».
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νων ή δυνητικών εµποδίων στις συναλλαγές: µπορεί, για παρά-
δειγµα, να ζητήσει από την Επιτροπή να ενθαρρύνει το διάλογο 
µεταξύ των κρατών µελών, ώστε τα κράτη µέλη - τηρούµενης 
της αρχής της επικουρικότητας - να επιλύσουν τα προβλήµατα 
µεταξύ τους. Η προαγωγή αυτού του διαλόγου είναι σύµφωνη 
µε το πνεύµα της οδηγίας 98/34/ΕΚ, που αποσκοπεί στην εξά-
λειψη των εµποδίων στην πηγή, µε την πρόληψη µάλλον παρά 
µε την καταστολή.

Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή την έκ-
θεση που απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβού-
λιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της οδηγίας (βλέ-
πε άρθρο 11).

2. Ειδικές αρµοδιότητες στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
εφαρµόζεται για τους τεχνικούς κανόνες

Οι συνεδριάσεις της µόνιµης επιτροπής επιτρέπουν στις υπηρε-
σίες της Επιτροπής και στα κράτη µέλη να ανταλλάσσουν από-
ψεις για οιοδήποτε θέµα αφορά την εφαρµογή της πτυχής «τε-
χνικοί κανόνες» της οδηγίας.

Η µόνιµη επιτροπή µπορεί ειδικότερα να ζητήσει από την Επι-
τροπή να εντοπίσει τους τοµείς στους οποίους είναι απαραίτη-
τη η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών και να αρχίσει εργα-
σίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο (σύνταξη σχεδίου ή πρότασης 
απόφασης, οδηγίας ή κανονισµού).

Πρέπει να γνωµοδοτεί σχετικά µε το σχέδιο του µηνύµατος 
γνωστοποίησης που αποστέλλεται στην Επιτροπή τόσο κατά 
την κατάρτισή του όσο και κατά την προσαρµογή του σε κάθε 
τροποποίηση της οδηγίας.81 Παράλληλα η επιτροπή καταρτίζει 
τον κατάλογο των εθνικών αρχών, εκτός από τις κεντρικές κυ-

βερνήσεις, των οποίων οι τεχνικοί κανόνες εντάσσονται στο 
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και εξετάζει οποιοδήποτε σχέδιο 
τροποποίησης αυτού του καταλόγου. Η επιτροπή αποτελεί επί-
σης βήµα συζήτησης πολυάριθµων θεµάτων, τα οποία καλύ-
πτουν από τα τεχνικά προβλήµατα που απαντώνται κατά την 
ανταλλαγή πληροφοριών µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέ-
χρι τις δυσχέρειες που οφείλονται στην αλληλοεπικάλυψη της 
διαδικασίας 98/34/ΕΚ και των διαδικασιών κοινοποίησης που 
προβλέπονται από άλλες κοινοτικές πράξεις. Ορισµένα κοινο-
ποιούµενα σχέδια τεχνικού κανόνα εγγράφονται στην ηµερή-
σια διάταξη µιας συνεδρίασης µε σκοπό την αναζήτηση λύσε-
ων σε συγκεκριµένα προβλήµατα που ανακύπτουν.

Πέραν του πλαισίου της επιτροπής 98/34/ΕΚ, οι συνεδριάσεις 
που οργανώνονται από τα κράτη µέλη, οι λεγόµενες συνεδριά-
σεις «πακέτο», επεκτείνουν, όποτε είναι απαραίτητο, τις άµεσες 
επαφές µεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών αρχών που είναι 
αρµόδιες για τα σχέδια και των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Αυτές οι συνεδριάσεις αποτελούν επίσης ευκαιρία συνάντησης 
µε τους εκπροσώπους των κεντρικών µονάδων των κρατών µε-
λών που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, µε σκοπό τη ρύθµιση των πρακτικών προβληµάτων 
που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της διαδικασίας πληρο-
φόρησης και την εξεύρεση λύσεων που επιτρέπουν να περατω-
θούν ή να αποφευχθούν οι διαδικασίες παράβασης που κινεί η 
Επιτροπή για τη µη γνωστοποίηση σχεδίων εθνικών κανόνων.

3. Ειδικές αρµοδιότητες στο πλαίσιο της διαδικασίας για τα 
πρότυπα

Η Επιτροπή υποχρεούται να συµβουλεύεται τη µόνιµη επιτρο-
πή για οποιαδήποτε τροποποίηση των καταλόγων των ευρω-
παϊκών ή εθνικών οργανισµών τυποποίησης που παρουσιάζο-

81 Η ονοµατολογία που έχει καθιερωθεί για τη διαβίβαση µηνυµάτων µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών έχει υποστεί, για παράδειγµα, πολλές µεταβο-
λές κατά τη δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας για να περιλάβει τους «de facto» τεχνικούς κανόνες, τις «άλλες απαιτήσεις» για τον κύκλο ζωής του προϊόντος 
µετά την κυκλοφορία του στην αγορά και τις νέες περιόδους status quo.
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νται στα αντίστοιχα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας, καθώς 
και για την κατάρτιση του σχεδίου για την παρουσίαση των 
εθνικών και των ευρωπαϊκών προγραµµάτων τυποποίησης.

Επιπλέον, η Επιτροπή οφείλει να συµβουλεύεται τη µόνιµη επιτρο-
πή σχετικά µε οποιοδήποτε αίτηµα (εντολή) προτίθεται να κατα-
θέσει στη CEN, στη CENELEC ή στο ETSI για τη σύνταξη εναρµονι-
σµένων ευρωπαϊκών προτύπων. Πρόκειται µεταξύ άλλων για 
πρότυπα στους τοµείς που διέπονται από τις οδηγίες «νέας προ-
σέγγισης» (µηχανές, δοµικά προϊόντα, παιχνίδια, εξοπλισµός ατο-
µικής προστασίας, απλές συσκευές πίεσης, συσκευές αερίου, ια-
τροτεχνολογικά προϊόντα, τερµατικά τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.) και 
για πρότυπα που εµπίπτουν σε άλλους τοµείς/πολιτικές της Ευρώ-
πης µε στόχο την εφαρµογή αυτών των πολιτικών (ενέργεια, περι-
βάλλον, προστασία των καταναλωτών, νέες τεχνολογίες, κ.λπ.).

Πριν αναθέσει εντολή στους οργανισµούς τυποποίησης, η Επι-
τροπή φροντίζει πάντοτε να εξασφαλίσει την πολιτική υποστή-
ριξη των κρατών µελών µέσω αυτής της επιτροπής, ζητώντας 
τη γνώµη τους σχετικά µε τη σκοπιµότητα και επικαιρότητα της 
έναρξης εργασιών τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκδίδοντας θετική γνωµοδότηση, η µόνιµη επιτροπή προτρέπει 
την Επιτροπή να καλέσει τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυπο-

ποίησης να εκπονήσουν ένα ή περισσότερα πρότυπα εντός τα-
κτής προθεσµίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσµίας τα 
κράτη µέλη θα λάβουν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα, ώστε οι αντί-
στοιχοι οργανισµοί τυποποίησής τους να µη συντάξουν ή θεσπί-
σουν πρότυπα στον ίδιο τοµέα (βλέπε άρθρο 7).

Το γεγονός ότι οι εθνικές αρχές συµµετέχουν στην ανάθεση 
των εντολών τυποποίησης συνεπάγεται και τη συµµετοχή τους 
στα αποτελέσµατα των εργασιών ευρωπαϊκής τυποποίησης. 
Έτσι έχουν ένα κίνητρο να διευκολύνουν το έργο των οργανι-
σµών τυποποίησης και να καταβάλλουν προσπάθεια για την 
εξάλειψη δυνητικών εµποδίων στην πλήρη εφαρµογή των ευ-
ρωπαϊκών προτύπων.

Η µόνιµη επιτροπή εξετάζει επίσης την πρόοδο των εντε-
ταλµένων εργασιών και συζητεί για διάφορα προβλήµατα 
που αφορούν την τυποποίηση στο πλαίσιο της οδηγίας 98/
34/ΕΚ.

Επιπλέον, αυτή η µόνιµη επιτροπή γνωµοδοτεί και για πιθα-
νές ελλείψεις σε εντεταλµένα πρότυπα, όπως ορίζεται στις 
οδηγίες νέας προσέγγισης. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή 
ως διαδικασία για επίσηµες αντιρρήσεις σε εναρµονισµένο 
πρότυπο.82

82 Βλέπε το Vademecum για την ευρωπαϊκή τυποποίηση (“Vademecum on European Standardization”): 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/vademecum/index.htm
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Κεφαλαιο V – Η εφαρµογη της οδηγιας

Εκθέσεις και στατιστικές

Άρθρο 11

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της παρούσας οδηγί-
ας. Οι εργασίες τυποποίησης που ανατίθενται στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό Τυποποίησης σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία κα-
θώς και τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις λαµβανόµενες 
γνωστοποιήσεις δηµοσιεύονται µία φορά ετησίως, στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το αργότερο δύο έτη από την 5η Αυγούστου 1999, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο απο-
λογισµό της εφαρµογής της οδηγίας 98/34/ΕΚ, έχοντας υπόψη, 
ιδίως, τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά υπηρεσιών 
κατά το άρθρο 1 σηµείο 2. Τρία έτη το αργότερο από την παρα-
πάνω ηµεροµηνία, η Επιτροπή υποβάλλει τυχόν προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την τροποποίηση 
της οδηγίας.

Προς τούτο η Επιτροπή συνεκτιµά τυχόν παρατηρήσεις τις οποίες 
της γνωστοποιούν τα κράτη µέλη.

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής 
όσον αφορά την εξασφάλιση της διαφάνειας της πληροφόρη-
σης σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 98/34/ΕΚ, τόσο ένα-

ντι των κοινοτικών θεσµικών οργάνων και των φορέων που 
εκπροσωπούν πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα των πολι-
τών της Ένωσης όσο και έναντι των ίδιων των πολιτών.

Στις εκθέσεις που καλείται να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, στο Συµβούλιο Υπουργών και στην Ευρωπαϊκή Οικονο-
µική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή επιχειρεί απολογισµό 
της εφαρµογής της οδηγίας κατά τη συγκεκριµένη περίοδο.83 
Το 2003 δηµοσιεύθηκε ειδική έκθεση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την αξιολόγηση 
της εφαρµογής της οδηγίας 98/34/ΕΚ στον τοµέα των υπηρεσι-
ών της κοινωνίας της πληροφορίας, µε σκοπό την εκτίµηση της 
κατάστασης µετά την επέκταση της οδηγίας σε αυτόν τον το-
µέα τον Αύγουστο του 1999.84

Ο κατάλογος των εργασιών που ανατίθενται από την Επιτρο-
πή στη CEN, στη CENELEC ή στο ETSI («εντολές») καθώς και 
οι στατιστικές που καταρτίζονται από την Επιτροπή βάσει 
των κοινοποιήσεων που λαµβάνει δυνάµει της οδηγίας 98/
34/ΕΚ, είναι επίσης άµεσα προσιτές, αφού δηµοσιεύονται 
κάθε χρόνο στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ).85

Παραποµπή στην οδηγία κατά τη θέσπιση τεχνικού κανόνα

Άρθρο 12

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τεχνικό κανόνα, ο κανόνας αυτός 
περιλαµβάνει παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύεται 
από τέτοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή του. Οι λε-
πτοµέρειες της παραποµπής αυτής αποφασίζονται από τα κράτη 
µέλη.

83 Η τελευταία έκθεση, η οποία δηµοσιεύθηκε µε στοιχεία COM(2003) 200 τελικό της 23ης Μαΐου 2003 καλύπτει την περίοδο 1999 – 2001.
84 COM(2003) 69 τελικό της 13.2.2003.
85 Αυτή η υποχρέωση δηµοσίευσης καθιερώθηκε από την οδηγία 94/10/ΕΚ που εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 1995. Οι στατιστικές σχετικά µε τους τεχνικούς 

κανόνες που γνωστοποιήθηκαν το 2004 στο πλαίσιο της οδηγίας 98/34/ΕΚ δηµοσιεύθηκαν στην ΕΕ C 158 της 29.6.2005, σελ. 20. Οι στατιστικές διατίθενται 
επίσης στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για την οδηγία 98/34/ΕΚ.
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Το άρθρο αυτό ορίζει ότι τα κράτη µέλη υποχρεούνται να κά-
νουν µνεία της οδηγίας 98/34/ΕΚ µε παραποµπή η οποία είτε 
περιλαµβάνεται στο κείµενο των νέων τεχνικών κανόνων που 
θεσπίζουν, είτε συνοδεύει αυτό το κείµενο κατά τη δηµοσίευσή 
του. Η διατύπωση αυτής της παραποµπής επαφίεται στη δια-
κριτική ευχέρεια των κρατών µελών.

Αν και η παρουσία αυτής της παραποµπής δεν εξασφαλίζει 
απόλυτα την τήρηση των διατάξεων της οδηγίας από το κρά-
τος µέλος που συντάσσει τον τεχνικό κανόνα, καθιερώνει 
τουλάχιστον τεκµήριο δέουσας κοινοποίησης του τεχνικού 
κανόνα.

Αυτή η υποχρέωση είναι πρωταρχικής σηµασίας για την ενηµέ-
ρωση των ιδιωτών, που δύνανται να διεκδικήσουν τα δικαιώ-
µατά τους σε περίπτωση θέσπισης τεχνικού κανόνα χωρίς προ-
ηγούµενη κοινοποίηση (βλέπε την απόφαση «CIA Security» για 
την οποία θα γίνει λόγος στο επόµενο κεφάλαιο).

Χρονοδιάγραµµα και διαδικασίες εφαρµογής

Η οδηγία 83/189/ΕΟΚ θεσπίστηκε στις 28 Μαρτίου 1983 και 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 1984. Η πρώτη τροποποίησή 

της πραγµατοποιήθηκε µε την οδηγία 88/182/ΕΟΚ που τέθη-
κε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1989. Η δεύτερη τροποποίηση, 
η οποία θεσπίστηκε µε την οδηγία 94/10/ΕΚ, τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιουλίου 1995.

Στη συνέχεια η διαδικασία κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 98/
34/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1998 και τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
98/48/ΕΚ της 20ής Ιουλίου 1998, κυρίως µε στόχο την επέκταση 
της εφαρµογής της στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφο-
ρίας. Η επέκταση αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 5 Αυγούστου 1999.

Οι διαδικασίες για τη µεταφορά αυτών των οδηγιών στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών µελών αφέθηκαν, όπως για οποιαδήποτε 
άλλη οδηγία, στην κρίση των κρατών µελών σύµφωνα µε το 
άρθρο 249 της Συνθήκης, το οποίο αναφέρει ότι «Η οδηγία δε-
σµεύει κάθε κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου 
και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών».86

Η οδηγία 98/34/ΕΚ έχει την ιδιαιτερότητα ότι περιέχει µεγάλο 
αριθµό διαδικαστικών κανόνων, τους οποίους τα κράτη µέλη 
υποχρεώθηκαν να εφαρµόσουν µε τη δηµιουργία κατάλληλων 
οργανισµών και διοικητικών µηχανισµών.

86 Αντίθετα προς τον κανονισµό, ο οποίος «είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του» και «ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος».
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Κεφαλαιο VI: Προσβαση των ιδιωτων 
και της βιοµηχανιας στις πληροφοριες και 
τα ενδικα µεσα που εχουν στη διαθεση τους

Μολονότι η εφαρµογή της οδηγίας 98/34/ΕΚ είναι κατ’ αρχήν 
θέµα των φορέων που εµπλέκονται στη διαδικασία πληροφόρη-
σης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών – δηλα-
δή της Επιτροπής, των κρατών µελών, των ευρωπαϊκών και εθνι-
κών οργανισµών τυποποίησης – οι πληροφορίες σχετικά µε τα 
εθνικά σχέδια προτύπων και τεχνικών κανόνων παρουσιάζουν 
µεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους πολίτες της Ένωσης.

Η Επιτροπή καλεί όλους τους οικονοµικούς φορείς, τους πραγ-
µατικούς δικαιούχους της διαδικασίας κοινοποίησης, καθώς 
και όλες τις κατηγορίες αποδεκτών των υπηρεσιών της κοινω-
νίας της πληροφορίας (εταιρείες, επαγγελµατίες, καταναλωτές, 
κ.λπ.), να λαµβάνουν εγκαίρως γνώση όλων των πρωτοβουλι-
ών που σχεδιάζονται από τους εθνικούς οργανισµούς τυποποί-
ησης και όλων των νοµοθετικών ή κανονιστικών σχεδίων που 
βρίσκονται στο στάδιο της προπαρασκευής στα κράτη µέλη, 
ώστε να µπορούν, εφόσον το επιθυµούν:

- να συµµετέχουν στις εργασίες εκπόνησης των προτύπων 
που αφορούν τον τοµέα δραστηριότητάς τους στο πλαίσιο 
της επιτροπής τυποποίησης του εθνικού οργανισµού που 
ανέλαβε την πρωτοβουλία γι’ αυτές τις εργασίες,

- να προσαρµόσουν την παραγωγή τους στα µελλοντικά εθνι-
κά πρότυπα ή τεχνικούς κανόνες άλλων κρατών µελών πριν 
από την έγκρισή τους, ούτως ώστε να συµµορφώνεται µε το 
ακριβές περιεχόµενο των κειµένων αυτών. Έτσι, η βιοµηχα-
νία θα µπορεί, όταν έρθει η στιγµή, να εξάγει χωρίς καθυστέ-
ρηση προϊόντα που θα ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαι-
τήσεις των εν λόγω προτύπων ή κανόνων,

- να διατυπώσουν την άποψή τους για τις τροποποιήσεις που 
πρέπει να γίνουν στα σχέδια των τεχνικών κανόνων που εν-

δέχεται να δηµιουργήσουν εµπόδια στις συναλλαγές, ώστε 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα προϊόντα και στις υπηρεσί-
ες της κοινωνίας της πληροφορίας σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να διαβιβάζουν τις παρατη-
ρήσεις τους σχετικά µε τις δυσκολίες που θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει η εφαρµογή των κειµένων, µετά την έγκρισή 
τους, στον τοµέα τους.

 Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για πληροφορίες πολύτιµες 
για τις υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες δεν έχουν την ίδια 
πρακτική πείρα στους εν λόγω τοµείς.

 Αυτά τα σχόλια µπορεί να κοινοποιούνται απευθείας στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής ή στις εθνικές αρχές που εί-
ναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση της οδηγίας 98/34/ΕΚ 
στον τοµέα των τεχνικών κανόνων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
και τα κράτη µέλη µπορούν να αποστέλλουν, µε βάση τα 
ανωτέρω σχόλια, παρατηρήσεις ή εµπεριστατωµένη γνώµη 
στο κράτος που συνέταξε την κοινοποίηση µε σκοπό την 
εξάλειψη των στοιχείων προστατευτισµού που εντοπίστη-
καν στο σχέδιο.

Η πλήρης άσκηση των δυνατοτήτων που παρέχονται στους πο-
λίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οδη-
γία 98/34/ΕΚ προϋποθέτει ότι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις 
αντλούν πληροφορίες από τις πηγές που θέτει στη διάθεσή 
τους η Επιτροπή. Παραθέτουµε τον κατάλογο µε τις εν λόγω 
πηγές πληροφοριών:

1. Πληροφορίες που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερί-
δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

- Η Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε χρόνο στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο των νέων εργασιών τυπο-
ποίησης τις οποίες έχει δώσει εντολή να διεκπεραιώσει η CEN, 
η CENELEC ή το ETSI (σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας).

- Η Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε χρόνο στην Επίσηµη Εφηµερί-
δα της ΕΕ τις στατιστικές σχετικά µε τις υποβληθείσες κοινο-
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ποιήσεις, τις αντιδράσεις στις κοινοποιήσεις αυτές, καθώς 
και τις διαδικασίες παράβασης που κινήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του έτους λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την οδηγία (σύµφωνα µε το άρθρο 11 της 
οδηγίας).87

- Η Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε εβδοµάδα στην Επίσηµη Εφη-
µερίδα της ΕΕ τους τίτλους των σχεδίων των εθνικών τεχνι-
κών κανόνων που της κοινοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δια-
δικασίας της 98/34/ΕΚ, καθώς και τις ηµεροµηνίες λήξης της 
αρχικής τρίµηνης περιόδου status quo που προβλέπεται από 
την οδηγία για κάθε σχέδιο (όταν η Επιτροπή αποδέχεται το 
αίτηµα επείγοντος που υποβάλλεται από το κράτος µέλος 
που συνέταξε την κοινοποίηση, αυτές οι πληροφορίες δηµο-
σιεύονται επίσης στην ΕΕ).

2. Άλλες πηγές πληροφοριών

- Προκειµένου να διευκολύνει την πρόσβαση της βιοµηχανίας 
στους εθνικούς τεχνικούς κανόνες, η Επιτροπή ανέπτυξε µια 
ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων, η οποία περιέχει το σύνο-
λο των κοινοποιηµένων σχεδίων και ονοµάζεται TRIS 
(Technical Regulations Information System) στην οποία το 
κοινό έχει πρόσβαση µέσω της ιστοθέσης Europa.88

 Πέραν του συστήµατος αναζήτησης, το ευρύ κοινό µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το αυτόµατο σύστηµα ειδοποίησης µέσω αυ-
τής της ιστοθέσης. Το µόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς εί-
ναι να εγγραφεί και να επιλέξει µία ή περισσότερες κατηγορίες 
κοινοποιήσεων. Το TRIS θα αποστέλλει αυτόµατα ηλεκτρονικό 
µήνυµα στον συνδροµητή µόλις παραληφθεί νέο κοινοποιη-
µένο κείµενο στην κατηγορία ή στις κατηγορίες που έχει επι-
λέξει. Εάν ένα υπό εξέταση σχέδιο δηµιουργεί στον συνδρο-
µητή προβλήµατα ή ενδέχεται να δηµιουργεί εµπόδια στις 

εµπορικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ο 
συνδροµητής καλείται να διαβιβάσει τις παρατηρήσεις του 
και να γνωστοποιήσει τις ανησυχίες του είτε στην Επιτροπή 
είτε στις αρµόδιες αρχές του σχετικού κράτους µέλους.

- Για έκδοση αντιγράφου των σχεδίων τεχνικών κανόνων, τα 
ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να απευθύνονται στις κεντρι-
κές µονάδες των κρατών µελών (βλέπε παράρτηµα 1 του πα-
ρόντος φυλλαδίου) που είναι επιφορτισµένες µε την κοινο-
ποίηση στην Επιτροπή των σχεδίων εθνικών τεχνικών 
κανόνων.

- Μπορούν επίσης να ζητήσουν να συµβουλευτούν το µηνιαίο 
µητρώο της κεντρικής γραµµατείας της CEN/CENELEC, που 
διανέµεται σε όλους τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίη-
σης (βλέπε παράρτηµα 2 του παρόντος φυλλαδίου), προκει-
µένου να λάβουν γνώση των κοινοποιηµένων πληροφοριών 
σχετικά µε τις νέες εργασίες που περιλαµβάνουν τα εθνικά 
προγράµµατα τυποποίησης.

- Μπορούν να επικοινωνούν µε τους εθνικούς οργανισµούς 
τυποποίησης, που είναι µέλη της CEN ή της CENELEC, για να 
πάρουν αντίγραφο των σχεδίων προτύπων που περιλαµβά-
νονται στα εθνικά προγράµµατα τυποποίησης.

- Μπορούν να συµβουλεύονται τις εκθέσεις που δηµοσιεύο-
νται τακτικά από την Επιτροπή89 για τη λειτουργία της οδηγί-
ας, όσον αφορά τόσο τα «πρότυπα» όσο και τους «τεχνικούς 
κανόνες».

- Η Επιτροπή διανέµει δελτία τύπου για την ενηµέρωση των 
ιδιωτών και των εταιρειών σχετικά µε την κίνηση διαδικασι-
ών παράβασης λόγω κειµένων τεχνικών κανόνων που εγκρί-
νονται κατά παράβαση της οδηγίας. Αυτές οι πληροφορίες 

87 Βλέπε τις στατιστικές σχετικά µε τους τεχνικούς κανόνες που κοινοποιήθηκαν το 2004 βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΚ, ΕΕ C 158 της 29.6.2005, σ. 20.
88 http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
89 Τα στοιχεία αναφοράς αυτών των εκθέσεων παρατίθενται στη βιβλιογραφία του παρόντος φυλλαδίου.
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αποτελούν στοιχείο που µπορεί να επικαλεστεί κάθε ιδιώτης 
ή εταιρεία ενώπιον των εθνικών αρχών, δεδοµένου ότι κατ’ 
αρχήν δεν είναι εφαρµοστέος ένας τεχνικός κανόνες που θε-
σπίστηκε κατά παράβαση της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

3. Η αδυναµία εφαρµογής των «µη κοινοποιηµένων» τεχνι-
κών κανόνων

Οι παραπάνω πηγές πληροφοριών επιτρέπουν στους ιδιώτες και 
σε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να λάβουν γνώση των κοινοποιή-
σεων που εστάλησαν και να βεβαιωθούν ότι οι τεχνικοί κανόνες, 
τους οποίους υποχρεούνται να τηρούν, έχουν κοινοποιηθεί. Εάν 
δεν συµβαίνει αυτό, µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους 
στηριζόµενοι στη νοµολογία του Δικαστηρίου.

Η προδικαστική απόφαση «CIA Security» και η προδικαστική 
απόφαση «Unilever» που εκδόθηκαν από το Δικαστήριο, συνι-
στούν καθοριστικής σηµασίας στοιχεία για την προστασία των 
ιδιωτών από τις παραβάσεις των κρατών µελών όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΚ. 90

Αυτές οι αποφάσεις ορίζουν τις συνέπειες της έγκρισης τεχνι-
κού κανόνα κατά παράβαση των υποχρεώσεων που επιβάλλο-
νται από την οδηγία 98/34/ΕΚ: οι ιδιώτες µπορούν να επικαλε-

στούν τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας ενώπιον του εθνικού 
δικαστηρίου, το οποίο υποχρεούται να αρνηθεί την εφαρµογή 
εθνικού τεχνικού κανόνα που δεν κοινοποιήθηκε σύµφωνα µε 
την οδηγία ή που έχει µεν κοινοποιηθεί, αλλά θεσπίστηκε κατά 
τη διάρκεια της περιόδου status quo που ορίζει η οδηγία και 
όχι µετά τη λήξη της.

Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εξασφα-
λίσουν τον έλεγχο όλων των τεχνικών κανόνων που εκδίδονται 
από ένα κράτος µέλος, πριν από την έκδοσή τους, από την Επι-
τροπή και τα άλλα κράτη µέλη (µε τις εξαιρέσεις που αναφέρο-
νται στην οδηγία). Εάν δεν συµβεί αυτό, µια επιχείρηση που 
κατηγορείται, για παράδειγµα, από τις αρχές ότι δεν τήρησε συ-
γκεκριµένο κανόνα, µπορεί να επικαλεστεί την αδυναµία εφαρ-
µογής του. Σε περίπτωση που το θέµα οδηγήσει σε διαδικασίες 
ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, το δικαστήριο οφείλει να αγνοή-
σει την εφαρµογή του κανόνα και, κατά συνέπεια, δεν µπορεί 
να θεωρήσει ότι υπήρξε παράβασή του.

Η καθιέρωση της αρχής σύµφωνα µε την οποία οι µη κοινοποι-
ηθέντες εθνικοί τεχνικοί κανόνες δεν είναι αντιτάξιµοι έναντι 
τρίτων ενισχύει τη θέση που υιοθέτησε ήδη σχετικά µε το θέµα 
η Επιτροπή το 198691 και εν προκειµένω επιτρέπει την καλύτε-
ρη προστασία των συµφερόντων ιδιωτών και επιχειρήσεων.

90 Απόφαση του Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 1996, «Ερµηνεία του άρθρου 30 της Συνθήκης ΕΚ και της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ για την καθιέρωση µιας διαδικα-
σίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών – Εθνική νοµοθεσία στον τοµέα της εµπορίας συστηµάτων και εγκαταστάσεων 
συναγερµού – Προηγούµενη διοικητική έγκριση», που εκδόθηκε για την υπόθεση C-194/94 «CIA Security», Συλλογή 1996 σ. I-2201 και απόφαση του Δικαστηρί-
ου της 26ης Σεπτεµβρίου 2000 «Ερµηνεία της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνι-
κών προτύπων και προδιαγραφών – Υποχρέωση κοινοποιήσεως και αναβολής – Δυνατότητα εφαρµογής στις αστικές δίκες», που εκδόθηκε για την υπόθεση 
C-443/98 «Unilever», Συλλογή 2000 σ. I-7535.

91 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη µη τήρηση ορισµένων διατάξεων της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, αριθ. 86/C 245/05, που δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ C 245 της 
1.10.1986, σ. 4.
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Στο πλαίσιο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας 
2005 και ως µέρος του προγράµµατός της για καλύτερη κανονι-
στική ρύθµιση, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
ξεκινήσει µια ολοκληρωµένη πρωτοβουλία προκειµένου να 
εξασφαλίσει την ανταπόκριση του κανονιστικού πλαισίου της 
ΕΕ στις απαιτήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα. Στο πλαίσιο 
αυτό, προσδιορίστηκε ότι οι βασικές γραµµές δράσης θα είναι 
η στενότερη συνεργασία µε τα κράτη µέλη ώστε να εξασφαλι-
στεί η συνεπής εφαρµογή καλύτερων αρχών κανονιστικής ρύθ-
µισης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και η ενίσχυση του εποικοδο-
µητικού διαλόγου µεταξύ όλων των κανονιστικών φορέων και 
των άµεσα ενδιαφεροµένων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.

Η αποτίµηση των είκοσι και πλέον ετών εφαρµογής της διαδι-
κασίας κοινοποίησης, στη διάρκεια των οποίων η Επιτροπή 
ήλεγξε περισσότερα από 10.000 σχέδια εθνικών µέτρων, καθι-
στά σαφές ότι υπήρξε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την 
πρόληψη νέων εµποδίων στις συναλλαγές, ενώ παράλληλα 
απετράπησαν σηµαντικές νοµικές, διοικητικές και οικονοµικές 
επιβαρύνσεις. Από την άποψη αυτή, η διαδικασία κοινοποίη-
σης της οδηγίας 98/34/ΕΚ µπορεί να θεωρηθεί πρόδροµος κα-
λύτερης κανονιστικής ρύθµισης καθώς έχει αποδειχθεί ότι απο-
τελεί ένα αποτελεσµατικό µέσο βιοµηχανικής πολιτικής και 
ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει δηµιουργήσει διάφορους 
διαύλους επικοινωνίας µεταξύ όλων των βασικών εµπλεκοµέ-
νων. Αποτελεί, συνεπώς, ένα πρότυπο κανονιστικής διαφάνειας 
και διοικητικής συνεργασίας, του οποίου το πεδίο εφαρµογής 
θα µπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω παρέχοντας παρόµοια 
οφέλη σε άλλους τοµείς.

Μολονότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς το 1993 φαί-
νεται ότι δεν µείωσε την ανάγκη των κρατών µελών να θεσπί-
ζουν λεπτοµερείς νόµους για τα προϊόντα, τα εξοικείωσε προο-
δευτικά µε τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, µε την αρχή 
της αµοιβαίας αναγνώρισης που απορρέει από τη νοµολογία 

«Cassis de Dijon», καθώς και µε τις αρχές της διαφάνειας και της 
συνεργασίας που διέπουν πλέον τις δραστηριότητές τους στον 
τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών. Οµοίως, αν και 
πιο πρόσφατα, στον τοµέα των υπηρεσιών ο µηχανισµός αυτός 
έχει διαδραµατίσει σηµαντικό εκπαιδευτικό ρόλο στην περί-
πτωση των εθνικών αρχών, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη σα-
φέστερης νοµικής διάκρισης µεταξύ των φορέων που λειτουρ-
γούν στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και εκείνων 
που επιθυµούν απλώς να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες.

Η παρουσία της ρήτρας αµοιβαίας αναγνώρισης σε ορισµένα 
σχέδια εθνικών νοµοθετικών κειµένων ήδη από το στάδιο της 
κοινοποίησής τους, η καλή προαίρεση που επιδεικνύουν τα 
κράτη µέλη για τη διόρθωση των σφαλµάτων που εντοπίζουν η 
Επιτροπή ή τα άλλα κράτη µέλη στα κοινοποιηθέντα σχέδια, η 
τήρηση, στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, της υπο-
χρέωσης κοινοποίησης των προγραµµατιζόµενων νέων δρα-
στηριοτήτων τυποποίησης και των σχεδίων τεχνικών κανόνων 
και η ταχύτατη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης επιβε-
βαιώνουν αυτή τη διαπίστωση.

Στο 95% περίπου των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή αντέδρα-
σε µε σκοπό τη συµµόρφωση των σχεδίων εθνικών κανόνων µε 
το κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη συµφώνησαν να πραγµατο-
ποιήσουν την απαραίτητες αλλαγές και να εναρµονίσουν τη 
νοµοθεσία τους µε το κοινοτικό δίκαιο, αποφεύγοντας έτσι την 
κίνηση της επαχθούς διαδικασίας παράβασης από την Επιτρο-
πή. Η συνεργασία και ο διάλογος που προωθήθηκαν µεταξύ 
των κρατών µελών µέσω της διαδικασίας της 98/34/ΕΚ αντικα-
τοπτρίζονται στο γεγονός ότι µεταξύ 2002 και 2004, για παρά-
δειγµα, ανταλλάχθηκαν 230 εµπεριστατωµένες γνώµες µεταξύ 
των κρατών µελών.

Η πρόοδος που σηµειώθηκε κατά την πορεία προς την ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση, η οποία διευκολύνει τη διατήρηση των 
συναλλαγών και επιτρέπει την ανάπτυξή τους, είναι αποτέλε-
σµα των κοινών προσπαθειών της Επιτροπής και των κρατών 
µελών. Με τη συνεργασία τους για την πρόληψη των νέων τε-
χνικών εµποδίων στις συναλλαγές, µειώνεται η ανάγκη θέσπι-
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σης νοµοθεσίας σε κοινοτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα βελτι-
ώνεται η ποιότητα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών 
που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό έγινε εφικτό χάρις 
στην οδηγία 98/34/ΕΚ, που αποτελεί το κύριο µέσο της κοινο-
τικής πολιτικής για την καταπολέµηση των εµποδίων στις 
εµπορικές συναλλαγές.

Παρά την επιτυχία της, η διαδικασία που καθιερώθηκε από την 
οδηγία 98/34/ΕΚ θα µπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω. Αυτό 
απαιτεί να εντοπιστούν επακριβώς τα σηµεία που χρειάζεται να 
βελτιωθούν.

Όσον αφορά τον τοµέα των προτύπων, οι καθυστερηµένες κοι-
νοποιήσεις και ενίοτε η κάπως αόριστη περιγραφή των νέων 
εργασιών είναι οι ελλείψεις που αναφέρονται συχνότερα από 
τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης κατά την εξέτα-
ση των κοινοποιήσεων. Επιπλέον, ο αριθµός των παρατηρήσε-
ων που αποστέλλουν οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης πα-
ραµένει πολύ περιορισµένος σε σύγκριση µε τον αριθµό των 
λαµβανοµένων κοινοποιήσεων. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι 
οικονοµικοί φορείς της Ένωσης δεν αξιοποιούν πλήρως τις ευ-
καιρίες που τους παρέχονται να εκφράσουν τις αντιρρήσεις 
τους για κείµενα που ενδέχεται να συνιστούν απειλή για την εύ-
ρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο λόγος φαίνεται να είναι ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυπο-
ποίησης δεν µπορούν ακόµη να βασιστούν πλήρως στη συν-
δροµή των εθνικών οργανισµών τυποποίησης για να οργανώ-
σουν, σε εθνικό επίπεδο, την ευρύτερη δυνατή διάδοση των 
πληροφοριών που έχουν όσον αφορά τα σχέδια προτύπων που 
συντάσσονται στα άλλα κράτη µέλη, ώστε να ενθαρρύνουν τα 
σχόλια ή τη συµµετοχή των παραγωγών στον τοµέα της δρα-
στηριότητάς τους. Παραµένοντας σε επιφυλακή και απευθυνό-
µενοι στους κατάλληλους συνοµιλητές για να αποκτήσουν τις 
πληροφορίες που χρειάζονται, οι παραγωγοί µπορούν οι ίδιοι 
να συντελέσουν στην καλύτερη διάδοση των πληροφοριών, 
γιατί η έκφραση των αιτηµάτων τους θα µπορούσε να ευνοήσει 
τη δηµιουργία κατάλληλων κέντρων πληροφόρησης όπου κρί-
νεται απαραίτητο.

Όσον αφορά τη διαδικασία πληροφόρησης που εφαρµόζεται 
για τους τεχνικούς κανονισµούς και τους κανόνες για τις υπη-
ρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, η πείρα έδειξε ότι σε 
ορισµένες περιπτώσεις τα κράτη µέλη παραλείπουν να κοινο-
ποιήσουν τα σχέδια τους, κατά παράβαση των διατάξεων της 
οδηγίας, ή δεν εφαρµόζουν σωστά κάποιες από αυτές τις δια-
τάξεις λόγω ελλιπούς γνώσης της διαδικασίας εκ µέρους των 
οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε τη σύνταξη των κει-
µένων αυτών των κανονισµών. Η Επιτροπή σκοπεύει να συνε-
χίσει την ενηµερωτική δράση της σε αυτόν τον τοµέα, ιδίως 
µέσω της ενίσχυσης του διαλόγου µε τις εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή εκτιµά την αυξανόµενη συµµετοχή της βιοµηχανίας 
στην εξέταση των σχεδίων κανόνων. Ορισµένες ευρωπαϊκές οµο-
σπονδίες επιδεικνύουν αξιοσηµείωτη «νοµοθετική επαγρύπνη-
ση» και είναι ιδιαίτερα δραστήριες στην προάσπιση των νόµιµων 
συµφερόντων τους, ενηµερώνοντας την Επιτροπή ή τις εθνικές 
αρχές για σχέδια των οποίων η έγκριση θα µπορούσε να δηµιουρ-
γήσει τεχνικά εµπόδια στις συναλλαγές. Η συµµετοχή των ατοµι-
κών επιχειρήσεων, ιδίως των µικροµεσαίων, η οποία είναι συχνά 
πιο διακριτική, θα µπορούσε να βελτιωθεί. Δεν θα έπρεπε να δι-
στάζουν να ενηµερώνονται και να διατυπώνουν τις θέσεις τους, 
ακόµη και εµπιστευτικά, όποτε θεωρούν ότι οι τεχνικές προδια-
γραφές προϊόντων που συντάσσονται στις χώρες όπου εξάγουν 
ενδέχεται να τις βλάψουν, εάν εγκριθούν ως έχουν.

Η Επιτροπή έχει πραγµατοποιήσει ορισµένα σηµαντικά βήµατα 
προκειµένου να διευκολύνει τη συµµετοχή της βιοµηχανίας. 
Κατ’ αρχήν, τα κοινοποιηµένα σχέδια µεταφράζονται σε όλες 
τις κοινοτικές γλώσσες και στη συνέχεια διατίθενται δωρεάν 
στο κοινό στην ιστοθέση Europa, µέσω της βάσης δεδοµένων 
TRIS (Technical Regulations Information System). Επιπλέον, η 
Επιτροπή έχει δηµιουργήσει ένα αυτόµατο σύστηµα ειδοποίη-
σης στο οποίο µπορεί να εγγραφεί το κοινό. Αυτό δίνει στους 
οικονοµικούς φορείς τη δυνατότητα να ενηµερώνονται αυτό-
µατα από την TRIS µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αµέσως 
µόλις παραληφθεί ένα νέο κοινοποιηµένο κείµενο σε µία ή πε-
ρισσότερες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας που έχουν επιλέξει.
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Η οδηγία 98/34/ΕΚ βρίσκεται σε κρίσιµη καµπή: η έκδοση της 
οδηγίας 98/48/ΕΚ για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληρο-
φορίας και η προσχώρηση δέκα νέων κρατών µελών στην Ένω-
ση την 1η Μαΐου 2004 έχουν αλλάξει ριζικά την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας, η γεωγραφική εµβέλεια της οποίας θα εξακολου-
θήσει να επεκτείνεται.

Η επόµενη µεγάλη πρόκληση αφορά την πιθανή επέκταση της 
διαδικασίας κοινοποίησης της 98/34/ΕΚ. Μετά την έκθεση της 

Επιτροπής όπου αναλύθηκαν τα εµπόδια για την ελεύθερη πα-
ροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης στην εσωτε-
ρική αγορά92, η Επιτροπή επεξεργάζεται αυτή την περίοδο µια 
πρόταση για πιθανή επέκταση της οδηγίας 98/34/ΕΚ ώστε να 
καλύπτει υπηρεσίες πέραν εκείνων της κοινωνίας της πληρο-
φορίας προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι αυτός ο ολοένα ση-
µαντικότερος και κυρίαρχος τοµέας της οικονοµίας στην ΕΕ δεν 
θα βρίσκεται εκτός του προληπτικού ελέγχου που εφαρµόζεται 
µε αυτή τη διαδικασία.

92 COM(2002) 441 τελικό.



Επιλογη βιβλιογραφιας



80

Επιλογη βιβλιογραφιας

I. ΑΡΘΡΑ

Common Market Law Review

Case C-194/94, CIA Security International SA v. Signalson SA and 
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La directive 98/48 prévoyant un mécanisme de transparence 
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LECRENIER, GJ 1997, D-28.
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circolazione dei servizi, του Salvatore D’ACUNTO, αριθ. 2-1999, 
Editoriale scientífica, Μιλάνο-Πάρµα-Νεάπολη.
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SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Notificaties onder Richtlijn 98/34: preventieve controle op het vrije
verkeer van goederen: stand van zaken 2003, του J. Goossen, τόµ. 
51, αριθ. 3, Μάρτιος 2003, σσ. 94-102.
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(κατά χρονολογική σειρά)

Οδηγία 65/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965 
περί της προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοι-
κητικών διατάξεων σχετικά µε τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα 
(ΕΕ 22 της 9.2.1965, σ. 369/65), η οποία καταργήθηκε µε την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρή-
ση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).

Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί 
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών δι-
ατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισή-
µανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1) και 
µετέπειτα τροποποιήσεις.

Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί 
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφερο-
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Ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση 
στο θέµα της τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης (ΕΕ C 136 
της 4.6.1985, σ. 1).

Οδηγία 88/182/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 1988 που 
τροποποιεί την οδηγία 83/189/ΕΟΚ για την καθιέρωση µιας διαδι-
κασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών (ΕΕ L 81 της 26.3.1988, σ. 75).

Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για 
το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικη-
τικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεο-
πτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23) όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202 
της 30.7.1997, σ. 1).

Ψήφισµα του Συµβουλίου της 21ης Δεκεµβρίου 1989 σχετικά µε 
τη σφαιρική προσέγγιση του θέµατος της αξιολόγησης της πιστό-
τητας (ΕΕ C 10 της 16.1.1990, σ.1).

Οδηγία 90/387/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 για τη 
δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των τηλεπικοινω-
νιακών υπηρεσιών µέσω της εφαρµογής της παροχής ανοικτού 
δικτύου (Open Network Provision - ONP), (ΕΕ L 192 της 24.7.1990, 
σ. 1). Καταργήθηκε µε την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετι-
κά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33).

Οδηγία 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1992 για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24) η 
οποία τροποποιήθηκε και καταργήθηκε µε την οδηγία 2001/
95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
3ης Δεκεµβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
(ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συµβουλίου της 8ης Φεβρουα-
ρίου 1993 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσµεί-
ξεις των τροφίµων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1).

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 
για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχου-
σες ουσίες (ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε µε 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 
(ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά 
µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών 
(ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27). Καταργήθηκε µε την οδηγία 
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλί-
ου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών 
µέσων (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).

Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για την 
υγιεινή των τροφίµων (ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 1). Η οδηγία 
αυτή θα καταργηθεί από την 31η Δεκεµβρίου 2005 από τον Κα-
νονισµό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφί-
µων, ΕΕ L 139, 30.04.2004, σ. 1-54).

Απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για 
τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών 
αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρή-
σης της σήµανσης πιστότητας «CE» που προορίζονται να χρησιµο-
ποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης (ΕΕ L 220 της 
30.8.1993, σ. 23).

Οδηγία 94/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 23ης Μαρτίου 1994 που τροποποιεί σηµαντικά για δεύτε-
ρη φορά την οδηγία 83/189/ΕΟΚ για την καθιέρωση µιας διαδικα-
σίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών (ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 30).

Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών οι 
οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής (ΕΕ L 164, 30.6.1994, σ. 15), 
όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2003/44/ΕΚ της 16ης Ιουνί-
ου 2003 (ΕΕ L 214 της 26.8.2003, σ. 18).

Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 20ής Δεκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορ-
ρίµµατα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10) όπως τρο-
ποποιήθηκε µε την οδηγία 2004/12/ΕΚ της 11ης Φεβρουαρίου 
2004 (ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 26).

Οδηγία 95/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε τη χρήση προτύπων για 
τη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, 
σ. 51).

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονι-
σµών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37). Αυτή η οδηγία κωδικοποί-
ησε και κατήργησε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ και τις µετέπειτα 
τροποποιήσεις της.

Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/
34/ΕΚ για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (ΕΕ L 217 της 
5.8.1998, σ. 18).

Οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 20ής Νοεµβρίου 1998 για τη νοµική προστασία των υπη-
ρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης 
υπό όρους (ΕΕ L 320 της 28.11.1998, σ. 54).

Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώ-
ριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών (ΕΕ L 91 της 7.4.1999, 
σ. 10).

Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση 
και τη διαφήµιση των τροφίµων (ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29).

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονι-
κού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εµπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
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III. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τη λειτουργία της διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών, οδηγία 83/189/
ΕΟΚ της 28ης Μαρτίου 1983, οδηγία 88/182/ΕΟΚ της 22ας Μαρτί-
ου 1988, οδηγία 94/10/ΕΚ της 23ης Μαρτίου 1994, Έγγρ. 94/94 
της 8ης Ιουνίου 1995 - Γενική Διεύθυνση III - Βιοµηχανία.

Ανακοίνωση της Επιτροπής (86/C 245/05) σχετικά µε τη µη τήρη-
ση ορισµένων διατάξεων της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ του Συµβουλί-
ου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση διαδικασίας πληρο-
φόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών. 
ΕΕ C 245, 1.10.1986, σ. 4.

Έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ «για την κα-
θιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών» 1984 - 1987, COM(88) 722 τελικό.

Έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ το 1988 
και 1989, (προληπτικά µέτρα κατά των τεχνικών εµποδίων στις συ-
ναλλαγές), COM(91) 108 τελικό.

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 83/
189/ΕΟΚ κατά το 1990 και 1991, COM(92) 565 τελικό.

Έκθεση της επιτροπής περί της λειτουργίας της οδηγίας 83/189/
ΕΟΚ κατά το 1992, 1993 και 1994, COM(96) 286 τελικό.

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή - Η εφαρµογή της οδη-
γίας 98/34/ΕΚ από το 1995 µέχρι το 1998, COM(2000) 429 τελικό.

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβού-
λιο, αξιολόγηση της εφαρµογής της οδηγίας 98/34/ΕΚ στον τοµέα των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, COM(2003) 69 τελικό.

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή - Η εφαρ-
µογή της οδηγίας 98/34/ΕΚ από το 1999 µέχρι το 2001, COM(2003) 
200 τελικό.

«Γενική προσέγγιση στο θέµα της πιστοποίησης και των δοκιµών 
- Τα µέσα για την ποιότητα των βιοµηχανικών προϊόντων» (Ανακοί-
νωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο), COM(89) 209 τελικό, 
ΕΕ C 267 της 19.10.1989, σ. 3.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 30ής Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε την ευρύτερη 
χρήση της τυποποίησης στην κοινοτική πολιτική, COM(95) 412 
τελικό.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 24ης Ιουλίου 1996 σχετικά µε την «τυποποίηση 
και την παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας: η ευρωπαϊκή 
προσέγγιση», COM(96) 359 τελικό.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή - Η κανονιστι-
κή διαφάνεια στην εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες της κοινω-
νίας της πληροφορίας, και πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τρίτη τροποποίηση της οδη-
γίας 83/189/ΕΟΚ για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφό-
ρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών, 
της 24ης Ιουλίου 1996, COM(96) 392 τελικό, ΕΕ C 307 της 
16.10.1996.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο: Σχέδιο προγράµµατος δράσης για την ενιαία αγο-
ρά, COM(97) 184 τελικό.

National regulations applicable to products in the internal market 
- a worrying situation [Εθνικοί κανονισµοί που επηρεάζουν προϊό-
ντα στην εσωτερική αγορά - µια ανησυχητική κατάσταση] – Έγ-
γραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 
1995 - III/2185 τελικό.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, της 29ης Δεκεµβρίου 2000 – Μια στρατηγική για την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών, COM(2000) 888 τελικό.
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Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, της 30ής Ιουλίου 2002 – Η κατάσταση της εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών, COM(2002) 441 τελικό.

Σχέδιο οδηγού σχετικά µε την οδηγία 98/48/ΕΚ η οποία καθιερώ-
νει ένα µηχανισµό διαφάνειας στον τοµέα των κανονισµών που 
αφορούν τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, Έγγρ. S-
42/98 – EL (οριστ.) – Γενική Διεύθυνση III – Βιοµηχανία και Γενι-
κή Διεύθυνση XV – Εσωτερική αγορά και χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2004 - Υποστήριξη 
των διαρθρωτικών αλλαγών: Μια βιοµηχανική πολιτική για τη δι-
ευρυµένη Ευρώπη, COM(2004) 274 τελικό.

Ανακοίνωση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο - Συνεργασία 
για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση - Νέο ξεκίνηµα 
για τη στρατηγική της Λισσαβόνας - Ανακοίνωση του προέδρου 
Barroso σε συνεννόηση µε τον αντιπρόεδρο Verheugen, της 
2ας Φεβρουαρίου 2005, COM(2005) 24 τελικό.

IV. ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύµβαση αριθ. 180 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την ενηµέ-
ρωση και τη νοµική συνεργασία όσον αφορά τις «υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας», Μόσχα, 4.10.2001.

V. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αποφάσεις για ενέργειες επιβολής

Απόφαση της 2ας Αυγούστου 1993, Επιτροπή κατά Ιταλίας, 
υπόθεση C-139/92, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 4707

Απόφαση της 1ης Ιουνίου 1994, Επιτροπή κατά Γερµανίας, υπό-
θεση C-317/92, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 2039

Αποφάσεις της 14 July 1994, Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών, υπο-
θέσεις C-52/93 και C-61/93, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 3591 
και 3607

Απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 1996, Επιτροπή κατά Κάτω Χω-
ρών, υπόθεση C-273/94, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 31

Απόφαση της 17ης Σεπτεµβρίου 1996, Επιτροπή κατά Ιταλίας, 
υπόθεση C-289/94, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 4405

Απόφαση της 16ης Σεπτεµβρίου 1997, Επιτροπή κατά Ιταλίας, 
υπόθεση C-279/94 Συλλογή της Νοµολογίας σ. I – 4743

Απόφαση της 7ης Μαΐου 1998, Επιτροπή κατά Βελγίου, υπόθε-
ση C-145/97 Συλλογή της Νοµολογίας σ. I – 2643

Απόφαση της 13ης Σεπτεµβρίου 2000, Επιτροπή κατά Κάτω 
Χωρών, υπόθεση C-341/97, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 
6611

Απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου 2001, Επιτροπή κατά Γαλλίας, 
υπόθεση C-230/99, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I -1169

Απόφαση της 8ης Σεπτεµβρίου 2005, Επιτροπή κατά Πορτογα-
λίας, υπόθεση C-500/03

Αποφάσεις που εκδόθηκαν ύστερα από αίτηση προδικαστι-
κής απόφασης

Απόφαση της 30ής Απριλίου 1996, CIA Security, υπόθεση C-
194/94, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 2201

Απόφαση της 20ής Μαρτίου 1997, «Bic-Benelux», υπόθεση C-
13/96, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 1753

Απόφαση της 16ης Ιουνίου 1998, Lemmens, υπόθεση C-226/97, 
Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 3711

Απόφαση της 11ης Μαΐου 1999, Albers, υπόθεση C-425/97 to 
C-427/97, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 2947

Απόφαση της 3ης Ιουνίου 1999, Colim, υπόθεση C-33/97, Συλ-
λογή της Νοµολογίας σ. I - 3175
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Απόφαση της 26ης Σεπτεµβρίου 2000, Unilever, υπόθεση C-
443/98, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 7535

Απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 2000, Snellers, υπόθεση C-314/
98, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 8633

Απόφαση της 16ης Νοεµβρίου 2000, Donkersteeg, υπόθεση C-
37/99, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 1223

Απόφαση της 8ης Μαρτίου 2001, Van der Burg, υπόθεση C-278/
99, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 2015

Απόφαση της 22ας Ιανουαρίου 2002, Canal Satélite Digital SL, 
υπόθεση C-390/99, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 607

Απόφαση της 6ης Ιουνίου 2002, Sapod Audic/Eco-Emballage 
SA, υπόθεση C-159/00, Συλλογή της Νοµολογίας σ. I - 5031

Απόφαση της 21ης Απριλίου 2005, Lars Erik Staffan Lindberg,
υπόθεση C-267/03

Απόφαση της 2ας Ιουνίου 2005, Mediakabel, υπόθεση C-89/04

Απόφαση της 8ης Σεπτεµβρίου 2005, Lidl Italia, υπόθεση C-
303/04





Παραρτηµατα
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Παραρτηµα 1

ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΗ «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ» ΤΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ.

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Ηλ. ταχ.: Dir83-189-Central@cec.eu.int
Ιστοθέση: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

2. ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΒΕΛΓΙΟ
Τηλ. (32-2) 206 46 89
Ηλ. ταχ.: belnotif@mineco.fgov.be
Ιστοθέση: http://www.mineco.fgov.be/

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
Τηλ. (420) 224 90 71 39
Ηλ. ταχ.: eu9834@unmz.cz
Ιστοθέση: http://www.unmz.cz

∆ΑΝΙΑ
Τηλ. (45) 35 46 63 66
Ηλ. ταχ.: noti@ebst.dk
Ιστοθέση: http://www.ebst.dk/Notifikationer

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τηλ. (49) 30 20 14 63 53
Ηλ. ταχ.: infonorm@bmwa.bund.de
Ιστοθέση: http://www.bmwa.bund.de

ΕΣΘΟΝΙΑ
Τηλ. (372) 625 64 05
Ηλ. ταχ.: el.teavitamine@mkm.ee
Ιστοθέση: http://www.mkm.ee

ΕΛΛΑ∆Α
Τηλ. (30) 21 02 12 03 01
Ηλ. ταχ.: 83189in@elot.gr
Ιστοθέση: http://www.elot.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Τηλ. (34) 913 79 84 64
Ηλ. ταχ.: d83-189@ue.mae.es

ΓΑΛΛΙΑ
Τηλ. (33) 153 44 97 04
Ηλ. ταχ.: d9834.france@industrie.gouv.fr

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Τηλ. (353) 18 07 38 80
Ηλ. ταχ.: tony.losty@nsai.ie
Ιστοθέση: http://www.nsai.ie/

ΙΤΑΛΙΑ
Τηλ. (39) 06 47 05 22 05
Ηλ. ταχ.: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it
Ιστοθέση: http://www.minindustria.it/

ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ. (357) 22 40 93 10
Ηλ. ταχ.: dir9834@cys.mcit.gov.cy
Ιστοθέση: http://www.cys.mcit.gov.cy

ΛΕΤΟΝΙΑ
Τηλ. (371) 701 32 36
Ηλ. ταχ.: notification@em.gov.lv

01_2003_2121_testo_GR.indd   88 22-02-2006   10:01:22
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Τηλ. (370) 52 70 93 47
Ηλ. ταχ.: dir9834@lsd.lt
Ιστοθέση: http://www.lsd.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλ. (352) 469 74 61
Ηλ. ταχ.: see.direction@eg.etat.lu
Ιστοθέση: http://www.see.lu

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Τηλ. (36) 13 74 28 73
Ηλ. ταχ.: notification@gkm.hu
Ιστοθέση: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

ΜΑΛΤΑ
Τηλ. (356) 21 24 24 20
Ηλ. ταχ.: notification@msa.org.mt
Ιστοθέση: http://www.msa.org.mt

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Τηλ. (31) 505 23 21 34
Ηλ. ταχ.: enquiry.point@tiscali-business.nl

ΑΥΣΤΡΙΑ
Τηλ. (43) 17 11 00-5896
Ηλ. ταχ.: not9834@bmwa.gv.at
Ιστοθέση: http://www.bmwa.gv.at/

ΠΟΛΩΝΙΑ
Τηλ. (48) 226 93 54 07
Ηλ. ταχ.: notyfikacja@mg.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Τηλ. (351) 212 94 82 36
Ηλ. ταχ.: not9834@mail.ipq.pt
Ιστοθέση: http://www.ipq.pt

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Τηλ. (386) 14 78 30 41
Ηλ. ταχ.: contact@sist.si

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Τηλ. (421) 252 49 35 21
Ηλ. ταχ.: steinlova@normoff.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Τηλ. (358) 916 06 46 86
Ηλ. ταχ.: maaraykset.tekniset@ktm.fi
Ιστοθέση: http://www.ktm.fi

ΣΟΥΗΔΙΑ
Τηλ. (46) 86 90 48 82
Ηλ. ταχ.: 9834@kommers.se
Ιστοθέση: http://www.kommers.se

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλ. (44) 20 72 15 14 88
Ηλ. ταχ.: 9834@dti.gsi.gov.uk
Ιστοθέση: http://www.dti.gov.uk/strd

ΕΑΕ
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Τηλ. (32-2) 286 18 71
Ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int
Ιστοθέση: http://www.eftasurv.int

ΕΖΕΣ
Τηλ. (32-2) 286 17 49
Ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int
Ιστοθέση: http://www.efta.int

ΤΟΥΡΚΙΑ
Τηλ. (90) 31 22 12 58 98
Ηλ. ταχ.: comertm@dtm.gov.tr
Ιστοθέση: http://www.dtm.gov.tr/
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Παραρτηµα 2

ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΗ «ΠΡΟΤΥΠΑ» ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας
DG ENTR/C/2 Τυποποίηση
BREY 8/24
B-1049 Brussels
Φαξ: (32-2)299.56.72
entr-standardisation@cec.eu.int

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

CEN CMC (Κέντρο Διαχείρισης της CEN)
Rue de Stassart 36
B-1050 Brussels
Τηλ.: 32.2.550.08.11
Φαξ: 32.2.550.08.19
infodesk@cenorm.be
http://www.cenorm.be

CENELEC Central Secretariat 
(Κεντρική Γραµµατεία CENELEC)
Rue de Stassart 35
B-1050 Brussels
Τηλ.: 32.2.519.68.71
Φαξ: 32.2.519.69.19
info@cenelec.org
http://www.cenelec.org

ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Τηλ.: 33.4.92.94.42.00
Φαξ: 33.4.93.65.47.16
Κέντρο επικοινωνίας: helpdesk@etsi.org
http://www.etsi.org

3. ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΒΕΛΓΙΟ
Institut Belge de Normalisation (IBN)
Belgisch Institut voor Normalisatie (BIN)
Av. de la Brabançonne 29
B - 1000 Brussels, Belgium
Τηλ.: + 32 2 738 01 11
Φαξ: + 32 2 733 42 64
info@ibn.be
http://www.ibn.be

Comité Electrotechnique Belge (CEB)
Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC)
Boulevard Auguste Reyers 80
B - 1030 Brussels, Belgium
Τηλ.: + 32 2 706 85 70
Φαξ: + 32 2 706 85 80
centraloffice@bec-ceb.be 
http://www.bec-ceb.be

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
Czech Standards Institute (CNI)
Biskupský dvur 5 
CZ-110 02 Praha 1
Τηλ.: + 420 221 802 111 
Φαξ: + 420 221 802 301
info@csni.cz 
http://www.csni.cz

ΔΑΝΙΑ
Dansk Standard – DS
Kollegievej 6 
DK-2920 Charlottenlund, Denemark
Τηλ.: + 45 39 96 61 01 
Φαξ: + 45 39 96 61 02
dansk.standard@ds.dk
http://www.ds.dk



91

National IT and Telecom Agency – NTA
Holsteinsgade 63
DK-2100 Copenhagen
Τηλ.: + 45 35 450 000
Φαξ: + 45 35 450 021
hbp@itst.dk

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Burggrafenstrasse 6 
10787 Berlin, Germany
Τηλ.: +49 30 2601 0
Φαξ: +49 30 2601 1231
postmaster@din.de
http://www.din.de

DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE
Stresemannallee 15
D-60596 Frankfurt am Main, Germany
Τηλ.: + 49 69 63 08 332
Φαξ: + 49 69 96 31 52 18
dke.zbi@vde.com 
http://www.dke.de

ΕΣΘΟΝΙΑ
Estonian Centre for Standardization - EVS
Aru Street, 10 
EE - 10317 TALLIN
Τηλ.: + 372 605 50 50 
Φαξ: + 372 605 50 70 
info@evs.ee 
http://www.evs.ee

ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Αχαρνών 313
GR - 11145 Αθήνα
Τηλ.: + 30 210 21 20 100
Φαξ: + 30 210 21 20 131
Ηλ. διεύθυνση: info@elot.gr
Διεύθυνση URL: http://www.elot.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Génova 6
E - 28004 Madrid, Spain
Τηλ.: + 34 91 432 60 00
Φαξ: + 34 91 310 31 72
info@aenor.es
http://www.aenor.es

ΓΑΛΛΙΑ
Association Française de Normalisation (AFNOR)
11, avenue Francis de Pressensé 
F-93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Τηλ.: + 33 1 41 62 80 00 
Φαξ: + 33 1 49 17 90 00
norminfo@afnor.fr
http://www.afnor.fr

Union Technique de l’Electricité (UTE)
33, avenue de Général Leclerc B.P. 23
F - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex
Τηλ.: + 33 1 40 93 62 00
Φαξ: + 33 1 40 93 44 08
ute@ute.asso.fr 
http://www.ute-fr.com
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ
National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Glasnevin
IRL - Dublin 9, Ireland
Τηλ.: + 353 1 807 38 00
Φαξ: + 353 1 807 38 38
nsai@nsai.ie
http://www.nsai.ie

Electro-Technical Council of Ireland Limited - ETCI
Unit H12, Centrepoint Business Park 
Oak Road 
IRL - Dublin 12, Ireland
Τηλ.: + 353 1 807 3905 
Φαξ: + 353 1 807 3838 
etci@nsai.ie 
http://www.etci.ie

ΙΤΑΛΙΑ
Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Via Battistotti Sassi, 11b 
I-20133 Milano, Italy
Τηλ.: + 39 02 70 02 41 
Φαξ: + 39 02 70 10 61 06
uni@uni.com 
http://www.uni.com

Comitato Elettrotecnico Italiano - CEI
Via Saccardo, 9 
I - 20134 MILANO
Τηλ.: + 39 02 21 00 61 
Φαξ: + 39 02 21 00 62 10 
cei@ceiuni.it 
http://www.ceiuni.it

ΚΥΠΡΟΣ
Κυπριακός Οργανισµός Τυποποίησης
Γωνια Λεωφορου Λεµεσού και Κώστα
Αναξαγόρου 30,
3ος όροφος, 2014 Λευκωσία
Τ.Κ 16197, 2086
Τηλ: + 357 2241 1411
Φαξ: + 357 2241 1511
Ηλ. τκχ: cystandards@cys.org.cy
http://www.cys.mcit.gov.cy

ΛΕΤΟΝΙΑ
Latvian Standard - LVS
K. Valdemara Street, 157 
LV - 1013 RIGA
Τηλ.: + 371 7371 308 
Φαξ: + 371 7371 324
lvs@lvs.lv
http://www.lvs.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Lithuanian Standards Board - LST
T. Kosciuskos g., 30 
LT - 01100 VILNIUS
Τηλ, Φαξ: + 370 5 212 62 52 
lstboard@lsd.lt 
http://www.lsd.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Service de l’Energie de l’Etat (SEE) 
Organisme Luxembourgeois de Normalisation
B.P. 10 
L-2010 Luxembourg
Τηλ.: + 352 46 97 46 1 
Φαξ: + 352 46 97 46 39
see.normalisation@eg.etat.lu
http://www.see.lu
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Hungarian Standards Institution-MSZT  
Üllõi ut. 25 
HU-1091 Budapest  
Τηλ.: + 36 1 456 68 00 
Φαξ: + 36 1 456 68 823  
h.pongrcz@mszt.hu  
http://www.mszt.hu

ΜΑΛΤΑ
Malta Standards Authority (MSA)
Second Floor, Evans Building 
Merchant Street 
MT-Valletta VLT 03  
Τηλ.: + 356 21 24 24 20 
Φαξ: + 356 21 24 24 06
info@msa.org.mt
http://www.msa.org.mt

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Nederlands Normalisatie-instituut –NEN
Vlinderweg, 6 
Postbus 5059 
NL - 2600 GB Delft, Netherlands
Τηλ.: + 31 15 2 690 390 
Φαξ: + 31 15 2 690 190 
info@nen.nl
http://www.nen.nl

Netherlands Elektrotechnisch Comité - NEC
Vlinderweg, 6 
Postbus 5059 
NL - 2600 GB Delft, Netherlands
Τηλ.: + 31 15 269 03 90 
Φαξ: + 31 15 269 01 90
nec@nen.nl 
http://www.nen.nl

ΑΥΣΤΡΙΑ
Öesterreichisches Normungsinstitut (ON)
Postfach 130
Heinstrasse 38
A - 1020 Vienna, Austria
Τηλ.: +43 1 213 00 0
Φαξ: +43 1 213 00 818
office@on-norm.at
http://www.on-norm.at

Österreichisches Elektrotechnisches Komitee (OEK) beim
Austrian Electrotechnical Association (OVE)  
Eschenbachgasse 9  
A-1010 Vienna  
T: +43 1 5876373-32  
Φ: +43 1 5867408  
M: +43 664 1123 999  
ove@ove.at 
www.ove.at

ΠΟΛΩΝΙΑ
Polish Committee for Standardization (PKN)
ul. Swietokrzyska, 14 
PL - 00 - 950 WARSZAWA
Τηλ.: + 48 22 55 67 591 
Φαξ: + 48 22 55 67 786
intdoc@pkn.pl
http://www.pkn.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rua António Gião, 2 
P-2829-513 Caparica, Portugal
Τηλ.: + 351 21 294 81 00 
Φαξ: + 351 21 294 81 01 
info@mail.ipq.pt
http://www.ipq.pt
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Slovenian Institute for Standardization (SIST) 
Šmartinska cesta 140 
SI-1000 Ljubljana 
Τηλ.: + 386 1 478 30 13 
Φαξ: + 386 1 478 30 94 
Sist@sist.si 
http://www.sist.si

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Slovak Standards Institute (SUTN)
Karloveská 63 
PO Box 246 
SK-840 00 Bratislava 4
Τηλ.: + 421 2 60 29 44 74 
Φαξ: + 421 2 65 41 18 88
ms_post@sutn.gov.sk
http://www.sutn.gov.sk

Slovak Electrotechnical Committee - SEV 
Karloveska, 63 
P.O. Box 246 
SK – 840 00 Bratislava 4
Τηλ.: + 421 2 6029 4468 
Φαξ: + 421 2 6541 1888 
sev@sutn.gov.sk 
http://www.sutn.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
PO Box 116 
FI-00241 Helsinki, Finland
Τηλ.: + 358 9 149 93 31 
Φαξ: + 358 9 146 49 25 
sfs@sfs.fi
http://www.sfs.fi

SESKO Standardisation in Finland
Särkiniementie 3
P.O. Box 134
FI - 00211 Helsinki, Finland
Τηλ.: + 358 9 696 391 
Φαξ: + 358 9 677 059 
info@sesko.fi 
http://www.sesko.fi

Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA)
Postal address: P.O. Box 313
00181 Helsinki
Τηλ.: + 358 9 69 661
Φαξ:  + 358 9 69 66 410
info@ficora.fi
http://www.ficora.fi

ΣΟΥΗΔΙΑ
SIS, Swedish Standards Institute
Sankt Paulsgatan 6 
S - 118 80 Stockholm, Sweden
Τηλ.: + 46 8 555 520 00 
Φαξ: + 46 8 555 520 01
info@sis.se
http://www.sis.se

Svenska Elektriska Kommissionen (SEK)
Kistagången 19
Box 1284
S - 164 29 Kista Stockholm, Sweden
Τηλ.: + 46 84 44 14 00
Φαξ: + 46 84 44 14 30
snc@sekom.se
http://www.sekom.se
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ITS – Information Technology Standardisation
Box 1284
SE – 164 29 KISTA, Sweden
Τηλ.: + 46 8 444 1424
Φαξ: + 46 8 444 1430
info@its.se
http://www.its.se

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
British Standards Institution (BSI)
Chiswick High Road 389
GB - London W4 4AL, United Kingdom
Τηλ.: + 44 208 996 90 00
Φαξ: + 44 208 996 74 00
info@bsi-global.com
http://www.bsi-global.com

British Electrotechnical Committee (BEC)
BSI Group Headquarters
389 Chiswick High Road
GB - London W4 4AL, United Kingdom
Τηλ.: + 44 208 996 74 59 
Φαξ: + 44 208 996 74 60 
mike.graham@bsi-global.com 
http://www.bsi-global.com





Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων 
για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2005 — 95 σ. — 29,7 x 21 cm

ISBN 92-894-6916-1

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Οι επί πληρωµή εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατίθενται µέσω ενός παγκόσµιου δικτύου αντιπροσώπων πωλήσεων.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε για να αποκτήσετε κάποια έκδοση;

Αφού προµηθευτείτε τον κατάλογο των αντιπροσώπων πωλήσεων, επιλέξτε τον αντιπρόσωπο που σας ενδιαφέρει και επικοινωνήστε µαζί του για 
να δώσετε παραγγελία.

Πώς θα προµηθευτείτε τον κατάλογο των αντιπροσώπων πωλήσεων;

· Συµβουλευθείτε τον ιστοχώρο της Υπηρεσίας Εκδόσεων 
http://publications.eu.int/

· Ή ζητήστε τον κατάλογο µέσω φαξ στον αριθµό (352) 2929-42758 και θα τον λάβετε σε έντυπη µορφή



Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οδηγός της διαδικασίας πληροφόρησης 
στον τοµέα των τεχνικών προτύπων 
και κανονισµών και των κανόνων 
σχετικά µε τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK:
ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών 
οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση 
της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

N
B
-57-03-273-G

R
-C

Στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι να αποτελέσει οδηγό κατανόησης του µηχανισµού για την 
αποφυγή της πρόκλησης εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, καθώς και στην 
ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
της πληροφορίας. Το φυλλάδιο περιλαµβάνει σχολιασµό της οδηγίας 98/34/ΕΚ, της νοµοθεσίας που 
θεσπίστηκε για την εφαρµογή του µηχανισµού αυτού. Καλύπτει τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν 
µετέπειτα, στις 20 Ιουλίου 1998, µε την οδηγία 98/48/ΕΚ η οποία επέφερε σηµαντική αλλαγή στη 
διαδικασία, επεκτείνοντάς την ώστε να συµπεριλάβει την πληροφόρηση σχετικά µε τους κανόνες 
που αφορούν τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι διατάξεις της οδηγίας δηµοσιεύονται 
συνοδευόµενες από λεπτοµερή σχόλια που καταδεικνύουν τη σηµασία και την εµβέλειά τους για όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη: τα κράτη µέλη, τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, αλλά 
επίσης και κυρίως τους πραγµατικούς ή δυνητικούς οικονοµικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής και δεν δεσµεύει την Επιτροπή 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το µόνο νοµικά δεσµευτικό κείµενο είναι αυτό της οδηγίας 98/34/ΕΚ, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ. Η πρωτότυπη γλώσσα του παρόντος φυλλαδίου 
είναι η αγγλική.


