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Ο∆ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙÆΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 20 Äηr Ιουλ Äιου 1998

για την τροποποÄιηση τηr οδηγÄιαr 98/34/ΕΚ για την καθι Äερωση µιαr διαδικασÄιαr πληροφ Äο-
ρησηr στον τοµ Äεα των τεχνικ Äων προτ Äυπων και προδιαγραφ Äων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ÄΕχονταr υπ Äοψη:

τη συνθ Äηκη για την Äιδρυση τηr ΕυρωπαÏικ Äηr Κοιν Äοτηταr,
και ιδ Äιωr τα Äαρθρα 100 Α και 213,

την πρ Äοταση τηr Επιτροπ Äηr (1),

τη γν Äωµη τηr Οικονοµικ Äηr και Κοινωνικ Äηr Επιτροπ Äηr (2),

ΑποφασÄιζονταr µε τη διαδικασÄια του Äαρθρου 189 Β τηr
συνθ Äηκηr (3),

Εκτιµ Äωνταr:

(1) Äοτι, για την καλ Äη λειτουργÄια τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr,
κρÄινεται σκ Äοπιµο να διασφαλιστεÄι, µ Äεσω τηr τροποποÄι-
ησηr τηr οδηγÄιαr 98/34/ΕΚ (4), η µ Äεγιστη δυνατ Äη
διαφ Äανεια στιr µελλοντικ Äεr εθνικ Äεr νοµοθεσÄιεr που θα
εφαρµ Äοζονται στιr υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr των πληρο-
φορι Äων·

(2) Äοτι µεγ Äαλη ποικιλÄια υπηρεσι Äων µε την Äεννοια των
Äαρθρων 59 και 60 τηr συνθ Äηκηr θα ωφεληθεÄι απ Äο τιr
ευκαιρÄιεr που δηµιουργεÄι η κοινωνÄια των πληροφορι Äων
να παρ Äεχονται οι εν λ Äογω υπηρεσÄιεr εξ αποστ Äασεωr, µε
ηλεκτρονικ Äα µ Äεσα και κατ Äοπιν προσωπικ Äηr επιλογ Äηr
εν Äοr αποδ Äεκτη των υπηρεσι Äων αυτ Äων·

(3) Äοτι ο ενιαÄιοr χ Äωροr δÄιχωr εσωτερικ Äα σ Äυνορα που
αποτελεÄι την εσωτερικ Äη αγορ Äα επιτρ Äεπει στουr φορεÄιr
που παρ Äεχουν τιr υπηρεσÄιεr αυτ Äεr να αναπτ Äυξουν τιr
διασυνοριακ Äεr δραστηρι Äοτητ Äεr τουr, Äετσι Äωστε να
βελτιωθεÄι η ανταγωνιστικ Äοτητ Äα τουr, παρ Äεχονταr Äετσι
στουr πολÄιτεr ν Äεεr δυνατ Äοτητεr επικοινωνÄιαr και
πρ Äοσβασηr στιr πληροφορÄιεr χωρÄιr σ Äυνορα και στουr
καταναλωτ Äεr ν Äεεr µορφ Äεr πρ Äοσβασηr σε αγαθ Äα Äη
υπηρεσÄιεr·

(4) Äοτι η επ Äεκταση του πεδÄιου εφαρµογ Äηr τηr οδηγÄιαr
98/34/ΕΚ δεν µπορεÄι να εµποδÄισει τα κρ Äατη µ Äελη να
λ Äαβουν υπ Äοψη τιr δι Äαφορεr κοινωνικ Äεr, κοινωνιακ Äεr
και πολιτισµικ Äεr επιπτ Äωσειr τιr συµφυεÄιr µε την
Äελευση τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων· Äοτι, ειδικ Äο-
τερα, η χρ Äηση των διαδικαστικ Äων καν Äονων τηr παρο Äυ-
σαr οδηγÄιαr Äοσον αφορ Äα τιr υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr
των πληροφορι Äων δεν µπορεÄι να θÄιγει τα µ Äετρα πολιτι-
στικ Äηr πολιτικ Äηr, στον οπτικοακουστικ Äο ιδ Äιωr τοµ Äεα,
που ενδ Äεχεται να λ Äαβουν τα κρ Äατη µ Äελη σ Äυµφωνα µε
το κοινοτικ Äο δÄικαιο, λαµβ Äανονταr υπ Äοψη τη γλωσσικ Äη

τουr πολυµορφÄια, τιr εθνικ Äεr και περιφερειακ Äεr τουr
ιδιοµορφÄιεr και τιr πολιτισµικ Äεr τουr κληρονοµι Äεr· Äοτι
η αν Äαπτυξη τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων θα πρ Äεπει
οπωσδ Äηποτε να εξασφαλÄιζει, εν π Äαση περιπτ Äωσει, την
ορθ Äη πρ Äοσβαση των ευρωπαÄιων πολιτ Äων στην ευρω-
παÏικ Äη πολιτιστικ Äη κληρονοµι Äα την παρεχ Äοµενη εντ Äοr
ψηφιακο Äυ περιβ Äαλλοντοr·

(5) Äοτι σκοπ Äοr τηr οδηγÄιαr 98/34/ΕΚ δεν εÄιναι να εφαρµο-
σθεÄι επÄι εθνικ Äων διατ Äαξεων που αφορο Äυν τα θεµελι Äωδη
δικαι Äωµατα, Äοπωr οι συνταγµατικοÄι καν Äονεr περÄι ελευ-
θερÄιαr του εκφρ Äαζεσθαι και πιο συγκεκριµ Äενα οι περÄι
ελευθερÄιαr του τ Äυπου· ο Äυτε επÄισηr ενδεÄικνυται η εφαρ-
µογ Äη τηr στο κοιν Äο ποινικ Äο δÄικαιο· Äοτι δεν εφαρµ Äο-
ζεται, εξ Äαλλου, στιr συµφωνÄιεr ιδιωτικο Äυ δικαÄιου
µεταξ Äυ πιστωτικ Äων ιδρυµ Äατων, και δη στιr συµφωνÄιεr
σχετικ Äα µε την εκτ Äελεση πληρωµ Äων µεταξ Äυ πιστωτικ Äων
ιδρυµ Äατων·

(6) Äοτι το ΕυρωπαÏικ Äο Συµβο Äυλιο υπογρ Äαµµισε την ανα-
γκαι Äοτητα να δηµιουργηθεÄι Äενα σαφ Äεr και σταθερ Äο
νοµικ Äο πλαÄισιο στο επÄιπεδο τηr Κοιν Äοτηταr που θα
επιτρ Äεπει την αν Äαπτυξη τηr κοινωνÄιαr των πληροφο-
ρι Äων· Äοτι το κοινοτικ Äο δÄικαιο, και ιδιαÄιτερα οι καν Äονεr
τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr, συµπεριλαµβανοµ Äενων των
αρχ Äων τηr συνθ Äηκηr και του παρ Äαγωγου δικαÄιου,
αποτελο Äυν Äηδη Äενα βασικ Äο νοµικ Äο πλαÄισιο για την
αν Äαπτυξη των υπηρεσι Äων αυτ Äων·

(7) Äοτι οι υπ Äαρχουσεr εθνικ Äεr νοµοθεσÄιεr που ισχ Äυουν για
τιr σηµεριν Äεr υπηρεσÄιεr θα πρ Äεπει να µπορ Äεσουν να
προσαρµοστο Äυν στιr ν Äεεr υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr των
πληροφορι Äων, ε Äιτε για να διασφαλιστεÄι η καλ Äυτερη
προστασÄια του γενικο Äυ συµφ Äεροντοr ε Äιτε, αντÄιθετα,
για να απλοποιηθο Äυν οι νοµοθεσÄιεr αυτ Äεr σε περÄι-
πτωση που η εφαρµογ Äη τουr ε Äιναι υπερβολικ Äα δυσαν Äα-
λογη µε τουr επιδιωκ Äοµενουr στ Äοχουr·

(8) Äοτι, χωρÄιr συντονισµ Äο σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο, θα
µπορο Äυσαν να δηµιουργηθο Äυν απ Äο τη νοµοθετικ Äη αυτ Äη
διαδικασÄια, την προβλεπ Äοµενη σε εθνικ Äο επÄιπεδο,
εµπ Äοδια στην ελε Äυθερη κυκλοφορÄια των υπηρεσι Äων και
στην ελευθερÄια εγκατ Äαστασηr, µε αποτ Äελεσµα την
ανακατ Äατµηση τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr, Äενα υπερβολικ Äο
Äογκο κανονιστικ Äων ρυθµÄισεων και νοµοθετικ Äεr ανακο-
λουθÄιεr·

(9) Äοτι χρει Äαζεται µια συντονισµ Äενη προσ Äεγγιση σε κοινο-
τικ Äο επÄιπεδο κατ Äα την αντιµετ Äωπιση θεµ Äατων που
Äαπτονται δραστηριοτ Äητων µε κατ’ εξοχ Äην διεθνεÄιr

(1) ΕΕ C 307 τηr 16. 10. 1996, σ. 11 και
ΕΕ C 65 τηr 28. 2. 1998, σ. 12.

(2) ΕΕ C 158 τηr 26. 5. 1997, σ. 1.
(3) Γν Äωµη του ΕυρωπαÏικο Äυ ΚοινοβουλÄιου τηr 16ηr ΜαιÈου 1997 (ΕΕ

C 167 τηr 2. 6. 1997, σ. 238), κοιν Äη θ Äεση του ΣυµβουλÄιου τηr 26ηr
ΙανουαρÄιου 1998 (ΕΕ C 62 τηr 26. 2. 1998, σ. 48) και απ Äοφαση του
ΕυρωπαÏικο Äυ ΚοινοβουλÄιου τηr 14ηr ΜαιÈου 1998 (ΕΕ L 167 τηr 1.
6. 1998). Απ Äοφαση του ΣυµβουλÄιου τηr 29ηr ΙουνÄιου 1998.

(4) ΕΕ L 204 τηr 21. 7. 1998, σ. 37.
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προεκτ Äασειr, Äοπωr οι ν Äεεr υπηρεσÄιεr µε σκοπ Äο την
πραγµατικ Äη και αποτελεσµατικ Äη προστασÄια των
στ Äοχων γενικο Äυ συµφ Äεροντοr που παρεµβαÄινουν στην
αν Äαπτυξη τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων·

(10) Äοτι υπ Äαρχει Äηδη εναρµ Äονιση σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο, Äη
ενδεχοµ Äενωr καθεστ Äωr αµοιβαÄιαr αναγν Äωρισηr, για τιr
τηλεπικοινωνιακ Äεr υπηρεσÄιεr, και Äοτι η υπ Äαρχουσα
κοινοτικ Äη νοµοθεσÄια προβλ Äεπει προσαρµογ Äεr στην
τεχνολογικ Äη εξ Äελιξη και τιr ν Äεεr υπηρεσÄιεr που
προσφ Äερονται και Äοτι συνεπ Äωr οι περισσ Äοτερεr εθνικ Äεr
κανονιστικ Äεr ρυθµÄισειr που αφορο Äυν τιr τηλεπικοινω-
νιακ Äεr υπηρεσÄιεr δεν θα χρει Äαζεται να κοινοποιο Äυνται
δυν Äαµει τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr, αφο Äυ θα εµπÄιπτουν
στιr εξαιρ Äεσειr που προβλ Äεπονται στο Äαρθρο 10 παρ Äα-
γραφοr 1, Äη στο Äαρθρο 1 σηµεÄιο 5 τηr οδηγÄιαr 98/34/
ΕΚ· Äοτι, ωστ Äοσο, οι δι Äαφορεr εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr
διατ Äαξειr που αφορο Äυν ειδικ Äωr ζητ Äηµατα µη εµπÄι-
πτοντα στο πεδÄιο κοινοτικ Äων νοµοθετικ Äων πρ Äαξεων
ενδ Äεχεται να Äεχουν επιπτ Äωσειr στην ελε Äυθερη κυκλο-
φορÄια των υπηρεσι Äων τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων
και Äοτι, για το λ Äογο αυτ Äο, πρ Äεπει να κοινοποιο Äυνται·

(11) Äοτι για Äαλλουr, προr το παρ Äον λιγ Äοτερο γνωστο Äυr
τοµεÄιr τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων, θα Äηταν
ωστ Äοσο πρ Äοωρο να συντονιστο Äυν οι εθνικ Äεr νοµοθε-
σÄιεr µε εκτεταµ Äενη Äη εξαντλητικ Äη εναρµ Äονιση του
ουσιαστικο Äυ δικαÄιου σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο, δεδοµ Äενου
Äοτι οι µορφ Äεr και η φ Äυση των ν Äεων υπηρεσι Äων δεν
εÄιναι επαρκ Äωr γνωστ Äεr, Äοτι δεν υπ Äαρχουν ακ Äοµη στο
στ Äαδιο αυτ Äο, σε εθνικ Äο επÄιπεδο, συγκεκριµ Äενεr νοµοθε-
τικ Äεr δραστηρι Äοτητεr σε αυτ Äον τον τοµ Äεα και Äοτι η
αναγκαι Äοτητα και το περιεχ Äοµενο µιαr τ Äετοιαr εναρµ Äο-
νισηr σε σχ Äεση µε την εσωτερικ Äη αγορ Äα δεν µπορο Äυν
να καθοριστο Äυν προr το παρ Äον·

(12) Äοτι ε Äιναι συνεπ Äωr απαραÄιτητο να προστατευθεÄι η καλ Äη
λειτουργÄια τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr και να προληφθο Äυν
οι κÄινδυνοι ανακατ Äατµησηr µε τον καθορισµ Äο µιαr
διαδικασÄιαr πληροφ Äορησηr, διαβο Äυλευσηr και διοικη-
τικ Äηr συνεργασÄιαr Äοσον αφορ Äα ν Äεα σχ Äεδια κανονιστι-
κ Äων ρυθµÄισεων· Äοτι µια τ Äετοια διαδικασÄια θα συµβ Äα-
λει ιδ Äιωr στη διασφ Äαλιση τηr αποτελεσµατικ Äηr εφαρ-
µογ Äηr τηr συνθ Äηκηr, και ειδικ Äοτερα των Äαρθρων 52 και
59, Äη ενδεχοµ Äενωr στο να επισηµανθεÄι η αν Äαγκη
διασφ Äαλισηr εν Äοr γενικο Äυ συµφ Äεροντοr σε κοινοτικ Äο
επÄιπεδο· Äοτι, εξ Äαλλου, η καλ Äυτερη εφαρµογ Äη τηr
συνθ Äηκηr που θα απορρ Äεει απ Äο µια τ Äετοια διαδικασÄια
πληροφ Äορησηr θα Äεχει ωr συν Äεπεια τη µεÄιωση των
αναγκ Äων για κοινοτικ Äεr ρυθµÄισειr στο απολ Äυτωr
απαραÄιτητο και αναλογικ Äο εξ απ Äοψεωr εσωτερικ Äηr
αγορ Äαr και προστασÄιαr στ Äοχων γενικο Äυ συµφ Äεροντοr·
Äοτι, τ Äελοr, αυτ Äη η διαδικασÄια πληροφ Äορησηr θα επιτρ Äε-
ψει την καλ Äυτερη αξιοποÄιηση των πλεονεκτηµ Äατων τηr
εσωτερικ Äηr αγορ Äαr απ Äο τιr επιχειρ Äησειr·

(13) Äοτι η οδηγÄια 98/34/ΕΚ Äεχει τουr Äιδιουr στ Äοχουr και
Äοτι η διαδικασÄια αυτ Äη ε Äιναι αποτελεσµατικ Äη και η
πλ Äεον ολοκληρωµ Äενη σε σχ Äεση µε τουr στ Äοχουr

αυτο Äυr· Äοτι η πεÄιρα απ Äο την εφαρµογ Äη τηr οδηγÄιαr
αυτ Äηr και οι διαδικασÄιεr που προβλ Äεπονται σε αυτ Äην
ε Äιναι προσαρµοσµ Äενεr στα σχ Äεδια καν Äονων σχετικ Äων
µε τιr υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων· Äοτι η
διαδικασÄια που προβλ Äεπει ακολουθεÄιται πλ Äεον παγÄιωr
απ Äο τιr εθνικ Äεr αρχ Äεr·

(14) Äοτι, εξ Äαλλου, σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 7 Α τηr συνθ Äηκηr,
η εσωτερικ Äη αγορ Äα περιλαµβ Äανει Äενα χ Äωρο δÄιχωr
εσωτερικ Äα σ Äυνορα µ Äεσα στον οποÄιο εξασφαλÄιζεται η
ελε Äυθερη κυκλοφορÄια των εµπορευµ Äατων, των
προσ Äωπων, των υπηρεσι Äων και των κεφαλαÄιων και Äοτι
η οδηγÄια 98/34/ΕΚ δεν προβλ Äεπει παρ Äα µια διαδικα-
σÄια διοικητικ Äηr συνεργασÄιαr χωρÄιr εναρµ Äονιση των
ουσιαστικ Äων διατ Äαξεων·

(15) Äοτι, συνεπ Äωr, η τροποποÄιηση τηr οδηγÄιαr 98/34/ΕΚ
εν Äοψει τηr εφαρµογ Äηr τηr στα σχ Äεδια κανονιστικ Äων
ρυθµÄισεων σχετικ Äων µε τιr υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr
των πληροφορι Äων εÄιναι η καταλληλ Äοτερη προσ Äεγγιση
για την αποτελεσµατικ Äη αντιµετ Äωπιση των αναγκ Äων
διαφ Äανειαr στην εσωτερικ Äη αγορ Äα σε Äο,τι αφορ Äα το
νοµικ Äο πλαÄισιο των εν λ Äογω υπηρεσι Äων·

(16) Äοτι θα πρ Äεπει να γÄινεται η κοινοποÄιηση εκεÄινων ιδÄιωr
των καν Äονων που εÄιναι πιθαν Äο να εξελιχθο Äυν στο
µ Äελλον· Äοτι οι υπηρεσÄιεr που, δεδοµ Äενηr τηr ποικιλÄιαr
και τηr µελλοντικ Äηr τουr εξ Äελιξηr, ε Äιναι πιο πιθαν Äο να
χρειαστο Äυν Äη να παρ Äαγουν ν Äεουr καν Äονεr και κανονι-
στικ Äεr ρυθµÄισειr ε Äιναι οι υπηρεσÄιεr που παρ Äεχονται εξ
αποστ Äασεωr, µε ηλεκτρονικ Äα µ Äεσα, και κατ Äοπιν
προσωπικ Äηr επιλογ Äηr εν Äοr αποδ Äεκτη των υπηρεσι Äων
(υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων)· Äοτι συνε-
π Äωr θα πρ Äεπει να προβλεφθεÄι η γνωστοποÄιηση των
σχεδÄιων καν Äονων και κανονιστικ Äων ρυθµÄισεων που
αναφ Äερονται στιr υπηρεσÄιεr αυτ Äεr·

(17) Äοτι, ωr εκ το Äυτου θα πρ Äεπει να ανακοιν Äωνονται οι ειδι-
κοÄι καν Äονεr που αφορο Äυν την πρ Äοσβαση στιr υπηρε-
σÄιεr οι οποÄιεr µπορο Äυν να παρασχεθο Äυν σ Äυµφωνα µε
τιr λεπτοµ Äερειεr που ορÄιζονται παραπ Äανω, καθ Äωr και
την Äασκησ Äη τουr, ακ Äοµη και αν οι καν Äονεr αυτοÄι περι-
λαµβ Äανονται σε νοµοθεσÄια µε γενικ Äοτερο στ Äοχο· Äοτι,
π Äαντωr, οι γενικ Äεr κανονιστικ Äεr ρυθµÄισειr που δεν
καθορÄιζουν ιδιαÄιτερεr διατ Äαξειr για τιr υπηρεσÄιεr
αυτ Äεr δεν χρει Äαζεται να γνωστοποιο Äυνται·

(18) Äοτι ωr καν Äονεr σχετικ Äα µε την πρ Äοσβαση στιr υπηρε-
σÄιεr και την Äασκησ Äη τουr νοο Äυνται οι καν Äονεr που
καθορÄιζουν απαιτ Äησειr για τιr υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr
των πληροφορι Äων, Äοπωr απαιτ Äησειr σχετικ Äα µε τουr
φορεÄιr, τιr υπηρεσÄιεr και τουr αποδ Äεκτεr των υπηρε-
σι Äων που συνδ Äεονται µε οικονοµικ Äη δραστηρι Äοτητα η
οποÄια µπορεÄι να παρασχεθεÄι µε ηλεκτρονικ Äα µ Äεσα, εξ
αποστ Äασεωr και κατ Äοπιν συγκεκριµ Äενηr επιλογ Äηr του
αποδ Äεκτη· Äοτι Äετσι, για παρ Äαδειγµα, καλ Äυπτονται οι
καν Äονεr σχετικ Äα µε την εγκατ Äασταση των φορ Äεων που
παρ Äεχουν τιr υπηρεσÄιεr αυτ Äεr, και ειδικ Äοτερα οι καν Äο-
νεr σχετικ Äα µε το καθεστ Äωr Äεγκρισηr Äη Äεκδοσηr
αδει Äων· Äοτι θεωρεÄιται δι Äαταξη που αφορ Äα ειδικ Äα τιr
υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων οποιαδ Äη-
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ποτε δι Äαταξη αναφ Äερεται σε αυτ Äεr ακ Äοµη και αν περι-
λαµβ Äανεται σε κανονιστικ Äη ρ Äυθµιση γενικο Äυ χαρα-
κτ Äηρα· Äοτι, αντιθ Äετωr, δεν καλ Äυπτονται οι καν Äονεr που
αφορο Äυν Äαµεσα και ατοµικ Äα κ Äαποιουr συγκεκριµ Äενουr
αποδ Äεκτεr ( Äοπωr φερ’ ειπε Äιν οι δι Äαφορεr Äαδειεr στον
τοµ Äεα των τηλεπικοινωνιακ Äων υπηρεσι Äων)·

(19) Äοτι, δυν Äαµει του Äαρθρου 60 τηr συνθ Äηκηr Äοπωr ερµη-
νε Äυεται απ Äο τη νοµολογÄια του ∆ικαστηρÄιου, ωr υπηρε-
σÄια νοεÄιται η υπηρεσÄια η παρεχοµ Äενη συν Äηθωr Äεναντι
αµοιβ Äηr· Äοτι το χαρακτηριστικ Äο αυτ Äο δεν απαντ Äα στιr
δραστηρι Äοτητεr που ασκεÄι το κρ Äατοr δÄιχωr οικονοµικ Äη
αντιπαροχ Äη στα πλαÄισια των καθηκ Äοντων του και δη
στον κοινωνικ Äο, στον πολιτιστικ Äο, στον εκπαιδευτικ Äο
και στο δικαστικ Äο τοµ Äεα· Äοτι, ωr εκ το Äυτου, οι εθνικοÄι
καν Äονεr που αφορο Äυν αυτ Äεr τιr δραστηρι Äοτητεr δεν
καλ Äυπτονται απ Äο τον ορισµ Äο τον προβλεπ Äοµενο στο
Äαρθρο 60 τηr συνθ Äηκηr, και Äαρα δεν εµπÄιπτουν στο
πεδÄιο εφαρµογ Äηr τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr·

(20) Äοτι η παρο Äυσα οδηγÄια δεν θÄιγει το πεδÄιο εφαρµογ Äηr
τηr οδηγÄιαr 89/552/ΕΚ του ΣυµβουλÄιου, τηr 3ηr Οκτω-
βρÄιου 1989, µε στ Äοχο το συντονισµ Äο ορισµ Äενων νοµο-
θετικ Äων, κανονιστικ Äων και διοικητικ Äων διατ Äαξεων των
κρατ Äων µελ Äων σχετικ Äα µε την Äασκηση δραστηρι Äοτηταr
ραδιοτηλεοπτικ Äων µεταδ Äοσεων (1), Äοπωr τροποποιε Äιται
απ Äο την οδηγÄια 97/36/ΕΚ του ΕυρωπαÏικο Äυ Κοινοβου-
λÄιου και του ΣυµβουλÄιου (2) Äη απ Äο τιr ενδεχ Äοµενεr
µελλοντικ Äεr τροποποι Äησειr αυτ Äηr τηr οδηγÄιαr·

(21) Äοτι εν π Äαση περιπτ Äωσει δεν καλ Äυπτονται απ Äο την
παρο Äυσα οδηγÄια τα σχ Äεδια εθνικ Äων διατ Äαξεων µε
στ Äοχο τη µεταφορ Äα του περιεχοµ Äενου των κοινοτικ Äων
οδηγι Äων που ισχ Äυουν Äη που θα εκδοθο Äυν εφ Äοσον Äηδη
αποτελο Äυν αντικεÄιµενο ειδικ Äηr εξ Äετασηr· Äοτι, λ Äογω του
γεγον Äοτοr αυτο Äυ, δεν εµπÄιπτουν στο πεδÄιο εφαρµογ Äηr
τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr ο Äυτε οι εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr
ρυθµÄισειr για τη µεταφορ Äα τηr οδηγÄιαr 89/552/ΕΚ,
Äοπωr τροποποιε Äιται µε την οδηγÄια 97/36/ΕΚ, Äη µε τιr
ενδεχ Äοµενεr µελλοντικ Äεr τροποποι Äησειr τηr οδηγÄιαr
αυτ Äηr, ο Äυτε οι εθνικ Äεr νοµοθετικ Äεr ρυθµÄισειr οι οποÄιεr
ε Äιτε µεταφ Äερουν την οδηγÄια 97/13/ΕΚ του ΕυρωπαÏι-
κο Äυ ΚοινοβουλÄιου και του ΣυµβουλÄιου, τηr 10ηr Απρι-
λ Äιου 1997, περÄι κοινο Äυ πλαισÄιου για τιr γενικ Äεr και
ατοµικ Äεr Äαδειεr στον τοµ Äεα των τηλεπικοινωνιακ Äων
υπηρεσι Äων (3) Äη που εκδÄιδονται εν συνεχεÄια στο πλαÄι-
σιο τηr οδηγÄιαr αυτ Äηr·

(22) Äοτι ε Äιναι επÄισηr σηµαντικ Äο να προβλ Äεπονται εξαιρετι-
κ Äεr περιπτ Äωσειr Äοπου οι εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr ρυθµÄι-
σειr Äοσον αφορ Äα τιr υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr των
πληροφορι Äων θα µπορο Äυσαν να εκδοθο Äυν Äανευ χρονο-
τριβ Äηr· Äοτι η δυνατ Äοτητα αυτ Äη θα πρ Äεπει να παρ Äεχεται
µ Äονο για επιτακτικο Äυr λ Äογουr που προκ Äυπτουν απ Äο
κατ Äασταση σοβαρ Äη και απρ Äοβλεπτη, η οποÄια δεν Äηταν
προηγουµ Äενωr γνωστ Äη και η οποÄια δεν οφεÄιλεται σε
εν Äεργεια των αρχ Äων του ενδιαφερ Äοµενου κρ Äατουr
µ Äελουr, και αυτ Äο για να µην αµφισβητηθεÄι η σκοπιµ Äο-

τητα τηr εκ των προτ Äερων συνενν Äοησηr και διοικητι-
κ Äηr συνεργασÄιαr που αποτελο Äυν αναπ Äοσπαστα στοι-
χε Äια τηr παρο Äυσαr, οδηγÄιαr·

(23) Äοτι τα κρ Äατη µ Äελη θα πρ Äεπει να αναβ Äαλουν κατ Äα
δ Äωδεκα µ Äηνεr — και σε περÄιπτωση κοιν Äηr θ Äεσηr του
ΣυµβουλÄιου κατ Äα δεκαοκτ Äω µ Äηνεr — την Äεκδοση
τυχ Äον σχεδÄιων καν Äονων Äοσον αφορ Äα τιr υπηρεσÄιεr
αυτ Äεr µ Äονον εφ Äοσον τα εν λ Äογω σχ Äεδια Äαπτονται
τοµ Äεων που καλ Äυπτονται απ Äο πρ Äοταση οδηγÄιαr, κανο-
νισµο Äυ Äη απ Äοφασηr η οποÄια Äηδη Äεχει υποβληθεÄι στο
Συµβο Äυλιο απ Äο την Επιτροπ Äη· Äοτι η Επιτροπ Äη δ Äυναται
να αντιτ Äαξει στο ενδιαφερ Äοµενο κρ Äατοr µ Äελοr την
υποχρεωτικ Äη αυτ Äη µεταβολ Äη µ Äονον ε Äαν το σχ Äεδιο εθνι-
κο Äυ καν Äονα προβλ Äεπει διατ Äαξειr που δεν συµµορφ Äω-
νονται προr το περιεχ Äοµενο τηr πρ Äοτασηr που Äεχει
υποβ Äαλει·

(24) Äοτι ο ορισµ Äοr του πλαισÄιου πληροφ Äορησηr και διαβο Äυ-
λευσηr σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο, Äοπωr καθορÄιζεται απ Äο
την παρο Äυσα οδηγÄια, αποτελεÄι απαραÄιτητη προÏυπ Äο-
θεση για συνεπ Äη και αποτελεσµατικ Äη συµµετοχ Äη τηr
Κοιν Äοτηταr στην αντιµετ Äωπιση θεµ Äατων σχετικ Äων µε
τιr κανονιστικ Äεr πλευρ Äεr των υπηρεσι Äων τηr κοινωνÄιαr
των πληροφορι Äων σε διεθν Äεr επÄιπεδο·

(25) Äοτι, στα πλαÄισια τηr λειτουργÄιαr τηr οδηγÄιαr 98/34/
ΕΚ, ε Äιναι σκ Äοπιµο να συν Äελθει η επιτροπ Äη η προβλεπ Äο-
µενη στο Äαρθρο 5 µε ειδικ Äο σκοπ Äο να εξετ Äασει τα ζητ Äη-
µατα που Äαπτονται των υπηρεσι Äων τηr κοινωνÄιαr των
πληροφορι Äων·

(26) Äοτι, υπ Äο το πρÄισµα αυτ Äο υπενθυµÄιζεται πωr Äοταν, δυν Äα-
µει Äαλληr κοινοτικ Äηr νοµοθετικ Äηr πρ Äαξηr, Äενα εθνικ Äο
µ Äετρο πρ Äεπει να κοινοποιηθεÄι και ωr σχ Äεδιο, το ενδια-
φερ Äοµενο κρ Äατοr µ Äελοr µπορεÄι να προβεÄι σε µια ενιαÄια
κοινοποÄιηση δυν Äαµει αυτ Äηr τηr Äαλληr νοµοθετικ Äηr
πρ Äαξηr, δηλ Äωνονταr Äοτι η κοινοποÄιηση συνιστ Äα ωσα Äυ-
τωr κοινοποÄιηση και για τουr σκοπο Äυr τηr παρο Äυσαr
οδηγÄιαr·

(27) Äοτι η Επιτροπ Äη θα ερευν Äα σε τακτ Äα χρονικ Äα διαστ Äη-
µατα τιr εξελÄιξειr στην αγορ Äα ν Äεων υπηρεσι Äων στον
τοµ Äεα τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων, ιδ Äιωr δε στο
πλαÄισιο τηr σ Äυγκλισηr µεταξ Äυ τηλεπικοινωνι Äων, τεχνο-
λογÄιαr των πληροφορι Äων και µ Äεσων ενηµ Äερωσηr, και,
ενδεχοµ Äενωr, θα αναλαµβ Äανει πρωτοβουλÄιεr για την
ταχεÄια προσαρµογ Äη των καν Äονων, προκειµ Äενου να
ενθαρρυνθεÄι η αν Äαπτυξη ν Äεων υπηρεσι Äων στην
Ευρ Äωπη,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ÄΑρθρο 1

Η οδηγÄια 98/34/ΕΚ τροποποιε Äιται ωr εξ Äηr:

1. Ο τÄιτλοr αντικαθÄισταται απ Äο το ακ Äολουθο κεÄιµενο:

«ΟδηγÄια του ΕυρωπαÏικο Äυ ΚοινοβουλÄιου και του Συµβου-
λÄιου για την καθι Äερωση µιαr διαδικασÄιαr πληροφ Äορησηr
στον τοµ Äεα των τεχνικ Äων προτ Äυπων και προδιαγραφ Äων
και των καν Äονων σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr
των πληροφορι Äων».

(1) ΕΕ L 298 τηr 17. 10. 1989, σ. 23.
(2) ΕΕ L 202 τηr 30. 7. 1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 117 τηr 7. 5. 1997, σ. 15.
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2. Το Äαρθρο 1 τροποποιε Äιται ωr εξ Äηr:

α) Παρεµβ Äαλλεται το ακ Äολουθο σηµεÄιο 2:

«2. “υπηρεσÄια”: οποιαδ Äηποτε υπηρεσÄια τηr κοινω-
νÄιαr των πληροφορι Äων, Äητοι κ Äαθε υπηρεσÄια που
συν Äηθωr παρ Äεχεται Äεναντι αµοιβ Äηr, µε ηλεκτρο-
νικ Äα µ Äεσα εξ αποστ Äασεωr και κατ Äοπιν προσωπι-
κ Äηr επιλογ Äηr εν Äοr αποδ Äεκτη υπηρεσι Äων.

Για τουr σκοπο Äυr του παρ Äοντοr ορισµο Äυ, νοεÄιται
µε τον Äορο:

— “εξ αποστ Äασεωr”: υπηρεσÄια που παρ Äεχεται
χωρÄιr τα συµβαλλ Äοµενα µ Äερη να εÄιναι ταυτ Äο-
χρονα παρ Äοντα,

— “µε ηλεκτρονικ Äα µ Äεσα”: υπηρεσÄια που παρ Äε-
χεται στην αφετηρÄια τηr και γÄινεται αποδε-
κτ Äη στον προορισµ Äο τηr µ Äεσω εξοπλισµ Äων
ηλεκτρονικ Äηr επεξεργασÄιαr (συµπεριλαµβανο-
µ Äενηr τηr ψηφιακ Äηr συµπÄιεσηr) Äη αποθ Äηκευ-
σηr δεδοµ Äενων και η οποÄια παρ Äεχεται, διαβι-
β Äαζεται και λαµβ Äανεται εξ ολοκλ Äηρου µ Äεσω
τηλεφωνικ Äηr γραµµ Äηr, ραδιοφωνικ Äηr µετ Äα-
δοσηr, οπτικ Äηr Äιναr Äη µε Äαλλα ηλεκτροµαγνη-
τικ Äα µ Äεσα,

— “κατ Äοπιν συγκεκριµ Äενηr παραγγελÄιαr εν Äοr
αποδ Äεκτη υπηρεσι Äων”: υπηρεσÄια που παρ Äεχε-
ται µε µετ Äαδοση δεδοµ Äενων κατ Äοπιν συγκε-
κριµ Äενηr παραγγελÄιαr.

Στο παρ Äαρτηµα V περι Äεχεται ενδεικτικ Äοr κατ Äα-
λογοr των υπηρεσι Äων που δεν καλ Äυπτονται απ Äο
αυτ Äον τον ορισµ Äο.

Η παρο Äυσα οδηγÄια δεν εφαρµ Äοζεται:

— στιr υπηρεσÄιεr ραδιοφωνικ Äων µεταδ Äοσεων,

— στιr υπηρεσÄιεr ραδιοτηλεοπτικ Äων µεταδ Äο-
σεων περÄι των οποÄιων το Äαρθρο 1 στοιχεÄιο α)
τηr οδηγÄιαr 89/552/ΕΟΚ (*).

(*) ΕΕ L 298 τηr 17. 10. 1989, σ. 23· οδηγÄια Äοπωr
τροποποι Äηθηκε απ Äο την οδηγÄια 97/36/ΕΚ (ΕΕ L
202 τηr 30. 7. 1997, σ. 1).»

β) τα σηµεÄια 2 και 3 καθÄιστανται αντιστοÄιχωr σηµεÄια 3
και 4·

γ) παρεµβ Äαλλεται το ακ Äολουθο σηµεÄιο 5:

«5. “καν Äοναr σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr”: απαÄιτηση
γενικ Äηr φ Äυσεωr σχετικ Äα µε την πρ Äοσβαση στιr
δραστηρι Äοτητεr των υπηρεσι Äων που περιγρ Äαφο-
νται στο σηµεÄιο 2 και στην Äασκησ Äη τουr, ειδικ Äο-
τερα διατ Äαξειr για τουr παρ Äεχοντεr υπηρεσÄιεr,
τιr υπηρεσÄιεr και τον αποδ Äεκτη των υπηρεσι Äων,
εξαιρουµ Äενων των καν Äονων που δεν αναφ Äερο-
νται ειδικ Äα στιr υπηρεσÄιεr που ορÄιζονται στο
Äιδιο σηµεÄιο.

Η παρο Äυσα οδηγÄια δεν εφαρµ Äοζεται στουr καν Äο-
νεr που Äαπτονται ζητηµ Äατων εµπιπτ Äοντων στιr
κοινοτικ Äεr κανονιστικ Äεr ρυθµÄισειr του τοµ Äεα
των τηλεπικοινωνιακ Äων υπηρεσι Äων, Äοπωr αυτ Äεr
ορÄιζονται στην οδηγÄια 90/387/ΕΟΚ (*).

Η παρο Äυσα οδηγÄια δεν εφαρµ Äοζεται στουr καν Äο-
νεr που Äαπτονται ζητηµ Äατων εµπιπτ Äοντων στιr

κοινοτικ Äεr κανονιστικ Äεr διατ Äαξειr του τοµ Äεα των
χρηµατοπιστωτικ Äων υπηρεσι Äων, σ Äυµφωνα µε την
ενδεικτικ Äη απαρÄιθµηση των εν λ Äογω υπηρεσι Äων
στο παρ Äαρτηµα VI τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr.

Η παρο Äυσα οδηγÄια δεν εφαρµ Äοζεται στουr καν Äο-
νεr που εκδÄιδονται απ Äο Äη για οργανωµ Äενεr
αγορ Äεr κατ Äα την Äεννοια τηr οδηγÄιαr 93/22/ΕΟΚ,
Äαλλεr αγορ Äεr Äη οργανισµο Äυr που προσφ Äερουν
συµψηφιστικ Äεr Äη εκκαθαριστικ Äεr υπηρεσÄιεr προr
τιr αγορ Äεr αυτ Äεr, εξαιρουµ Äενου του Äαρθρου 8
παρ Äαγραφοr 3.

Για τουr σκοπο Äυr του παρ Äοντοr ορισµο Äυ:

— Äεναr καν Äοναr θεωρεÄιται Äοτι αφορ Äα ειδικ Äα τιr
υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων
Äοταν, αν ληφθεÄι υπ Äοψη η αιτιολογÄια και το
κεÄιµεν Äο του, Äεχει συγκεκριµ Äενο σκοπ Äο και
αντικεÄιµενο, ε Äιτε εξ ολοκλ Äηρου εÄιτε σε επÄι
µ Äερουr διατ Äαξειr, να ρυθµÄισει µε σαφ Äη και
ε Äυστοχο τρ Äοπο τιr υπηρεσÄιεr αυτ Äεr,

— Äεναr καν Äοναr δεν θεωρεÄιται Äοτι αφορ Äα ειδικ Äα
τιr υπηρεσÄιεr τηr κοινωνÄιαr των πληροφο-
ρι Äων Äοταν αφορ Äα τιr υπηρεσÄιεr αυτ Äεr µ Äονον
κατ Äα συνεκδοχ Äη Äη κατ Äα σ Äυµπτωση.

(*) ΕΕ L 192 τηr 24. 7. 1990, σ. 1· οδηγÄια Äοπωr τροπο-
ποι Äηθηκε απ Äο την οδηγÄια 97/51/ΕΚ (ΕΕ L 295
τηr 29. 10. 1997, σ. 23).»

δ) τα σηµεÄια 4 ωr 8 γÄινονται αντιστοÄιχωr σηµεÄια 6 Äεωr
10·

ε) το σηµεÄιο 9 γÄινεται σηµεÄιο 11 ωr εξ Äηr:

«11. “τεχνικ Äοr καν Äοναr”: τεχνικ Äη προδιαγραφ Äη Äη
Äαλλη απαÄιτηση Äη καν Äοναr σχετικ Äα µε τιr υπηρε-
σÄιεr, συµπεριλαµβανοµ Äενων των οικεÄιων διοι-
κητικ Äων διατ Äαξεων των οποÄιων η τ Äηρηση εÄιναι
υποχρεωτικ Äη de jure Äη de facto, για την εµπορÄια,
την παροχ Äη υπηρεσι Äων, την εγκατ Äασταση εν Äοr
φορ Äεα παροχ Äηr υπηρεσι Äων Äη τη χρ Äηση σε
κρ Äατοr µ Äελοr Äη σε σηµαντικ Äο τµ Äηµα του
κρ Äατουr αυτο Äυ, Äοπωr επÄισηr, µε την επιφ Äυλαξη
των οριζοµ Äενων στο Äαρθρο 10, οι νοµοθετικ Äεr,
κανονιστικ Äεr και διοικητικ Äεr διατ Äαξειr των
κρατ Äων µελ Äων που απαγορε Äυουν την κατα-
σκευ Äη, εισαγωγ Äη, εµπορÄια Äη χρ Äηση εν Äοr προÏι Äο-
ντοr και την παροχ Äη Äη χρ Äηση µιαr υπηρεσÄιαr Äη
την εγκατ Äασταση για την παροχ Äη των υπηρε-
σι Äων αυτ Äων.

ΤεχνικοÄι καν Äονεr de facto ε Äιναι ιδ Äιωr:

— οι νοµοθετικ Äεr, κανονιστικ Äεr Äη διοικητικ Äεr
διατ Äαξειr εν Äοr κρ Äατουr µ Äελουr οι οποÄιεr
παραπ Äεµπουν εÄιτε σε τεχνικ Äεr προδιαγραφ Äεr
Äη Äαλλεr απαιτ Äησειr ε Äιτε σε καν Äονεr σχετικ Äα
µε τιr υπηρεσÄιεr, ε Äιτε σε επαγγελµατικο Äυr
κ Äωδικεr Äη κ Äωδικεr ορθ Äηr πρακτικ Äηr που µε
τη σειρ Äα τουr παραπ Äεµπουν σε τεχνικ Äεr
προδιαγραφ Äεr Äη Äαλλεr απαιτ Äησειr Äη καν Äονεr
σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr, η τ Äηρηση των
οποÄιων αποτελεÄι τεκµ Äηριο συµβατ Äοτηταr
προr τιr προδιαγραφ Äεr που καθορÄιζονται
απ Äο τιr εν λ Äογω νοµοθετικ Äεr, κανονιστικ Äεr Äη
διοικητικ Äεr διατ Äαξειr,
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— οι εκο Äυσιεr συµφωνÄιεr στιr οποÄιεr η δηµ Äο-
σια αρχ Äη ε Äιναι συµβαλλ Äοµενο µ Äεροr και οι
οποÄιεr αποσκοπο Äυν στην τ Äηρηση, προr το
δηµ Äοσιο συµφ Äερον, των τεχνικ Äων προδια-
γραφ Äων Äη Äαλλων απαιτ Äησεων Äη καν Äονων
σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr. Εξαιρο Äυνται οι
συγγραφ Äεr υποχρε Äωσεων των δηµοσÄιων
συµβ Äασεων,

— οι τεχνικ Äεr προδιαγραφ Äεr Äη Äαλλεr απαιτ Äη-
σειr Äη οι καν Äονεr περÄι υπηρεσι Äων, που
συνδ Äεονται µε φορολογικ Äα Äη οικονοµικ Äα
µ Äετρα και επηρε Äαζουν την καταν Äαλωση
προÏι Äοντων Äη υπηρεσι Äων ενθαρρ Äυνονταr την
τ Äηρηση των τεχνικ Äων αυτ Äων προδιαγραφ Äων
Äη Äαλλων απαιτ Äησεων Äη καν Äονων σχετικ Äα µε
τιr υπηρεσÄιεr· εξαιρο Äυνται οι τεχνικ Äεr
προδιαγραφ Äεr Äη Äαλλεr απαιτ Äησειr Äη οι καν Äο-
νεr σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr που Äεχουν
σχ Äεση µε τα εθνικ Äα συστ Äηµατα κοινωνικ Äηr
ασφ Äαλισηr.

Συµπεριλαµβ Äανονται οι τεχνικοÄι καν Äονεr που
θ Äετουν οι ορισθεÄισεr απ Äο τα κρ Äατη µ Äελη υπηρε-
σÄιεr και ευρÄισκονται σε κατ Äαλογο καταρτιζ Äο-
µενο απ Äο την Επιτροπ Äη πριν τιr 5 Αυγο Äυστου
1999, στα πλαÄισια τηr επιτροπ Äηr του Äαρθρου 5.

Η τροποποÄιηση του καταλ Äογου γÄινεται µε την
Äιδια διαδικασÄια.»

στ) Το σηµεÄιο 10 γÄινεται σηµεÄιο 12, του οποÄιου το
πρ Äωτο εδ Äαφιο αντικαθÄισταται απ Äο το ακ Äολουθο
κεÄιµενο:

«12. “σχ Äεδιο τεχνικο Äυ καν Äονα”: το κεÄιµενο µιαr
τεχνικ Äηr προδιαγραφ Äηr Äη Äαλληr απαÄιτησηr Äη
εν Äοr καν Äονα σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr, συµπερι-
λαµβανοµ Äενων των διοικητικ Äων διατ Äαξεων, που
εκπονεÄιται προκειµ Äενου η τεχνικ Äη αυτ Äη προδια-
γαφ Äη Äη απαÄιτηση Äη καν Äοναr σχετικ Äα µε τιr
υπηρεσÄιεr να καθιερωθεÄι αµ Äεσωr Äη εν τ Äελει ωr
τεχνικ Äοr καν Äοναr, και το οποÄιο, δεδοµ Äενου Äοτι
βρÄισκεται σε προπαρασκευαστικ Äο στ Äαδιο,
µπορεÄι να υποστεÄι ουσιαστικ Äεr τροποποι Äησειr.»

3. Το Äαρθρο 6 τροποποιε Äιται ωr εξ Äηr:

α) στην παρ Äαγραφο 1, προστÄιθεται το ακ Äολουθο εδ Äαφιο:

«Η επιτροπ Äη συν Äερχεται µε ειδικ Äη σ Äυνθεση για να
εξετ Äασει τα ζητ Äηµατα τα σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr τηr
κοινωνÄιαr των πληροφορι Äων.»

β) προστÄιθεται η ακ Äολουθη παρ Äαγραφοr:

«8. Προκειµ Äενου περÄι των καν Äονων Äοσον αφορ Äα τιr
υπηρεσÄιεr, η Επιτροπ Äη και η επιτροπ Äη µπορο Äυν να
συµβουλε Äυονται φυσικ Äα Äη νοµικ Äα πρ Äοσωπα απ Äο τη
βιοµηχανÄια Äη τα πανεπιστ Äηµια και, ει δυνατ Äον, αντι-
προσωπευτικ Äα Äοργανα, που εÄιναι σε θ Äεση να παρ Äε-
χουν ειδικ Äεr γν Äωµεr σχετικ Äα µε τουr κοινωνικο Äυr και
κοινωνιακο Äυr στ Äοχουr και συν Äεπειεr κ Äαθε σχεδÄιου
καν Äονα Äοσον αφορ Äα τιr υπηρεσÄιεr, και µπορο Äυν να
λαµβ Äανουν υπ Äοψη τιr συµβουλ Äεr τουr, κ Äαθε φορ Äα που
Äεχει διατυπωθεÄι σχετικ Äο αÄιτηµα.»

4. Στο Äαρθρο 8 παρ Äαγραφοr 1, το Äεκτο εδ Äαφιο αντικαθÄιστα-
ται απ Äο το ακ Äολουθο κεÄιµενο:

«ÄΟταν πρ Äοκειται για τιr τεχνικ Äεr προδιαγραφ Äεr Äη Äαλλεr
απαιτ Äησειr Äη τουr καν Äονεr σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr, που
αναφ Äερει το Äαρθρο 1 σηµεÄιο 11 δε Äυτερο εδ Äαφιο τρÄιτη
περÄιπτωση, οι παρατηρ Äησειr Äη αιτιολογηµ Äενεr γν Äωµεr τηr
Επιτροπ Äηr Äη των κρατ Äων µελ Äων µπορο Äυν να αφορο Äυν
µ Äονο τιr πτυχ Äεr του µ Äετρου οι οποÄιεr ενδεχοµ Äενωr αποτε-
λο Äυν εµπ Äοδιο για τιr συναλλαγ Äεr Äη προκειµ Äενου για τουr
καν Äονεr σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr, την ελε Äυθερη κυκλοφο-
ρÄια των υπηρεσι Äων Äη την ελευθερÄια εγκατ Äαστασηr των
φορ Äεων παροχ Äηr υπηρεσι Äων και Äοχι τη φορολογικ Äη Äη
οικονοµικ Äη του πτυχ Äη.»

5. Το Äαρθρο 9 τροποποιε Äιται ωr εξ Äηr:

α) οι παρ Äαγραφοι 2 και 3 αντικαθÄιστανται απ Äο το
ακ Äολουθο κεÄιµενο:

«2. Τα κρ Äατη µ Äελη αναβ Äαλλουν:

— κατ Äα τ Äεσσεριr µ Äηνεr την Äεγκριση εν Äοr σχεδÄιου
τεχνικο Äυ καν Äονα υπ Äο µορφ Äη εκο Äυσιαr συµφωνÄιαr
κατ Äα την Äεννοια του Äαρθρου 1 σηµεÄιο 11 δε Äυτερο
εδ Äαφιο, δε Äυτερη περÄιπτωση,

— µε την επιφ Äυλαξη των παραγρ Äαφων 3, 4 και 5,
κατ Äα Äεξι µ Äηνεr την Äεγκριση οιουδ Äηποτε Äαλλου
σχεδÄιου τεχνικο Äυ καν Äονα (εξαιρουµ Äενων των
σχεδÄιων Äοσον αφορ Äα τιr υπηρεσÄιεr),

απ Äο την ηµεροµηνÄια παραλαβ Äηr απ Äο την Επιτροπ Äη τηr
γνωστοποÄιησηr που αναφ Äερεται στο Äαρθρο 8 παρ Äα-
γραφοr 1, εφ Äοσον η Επιτροπ Äη Äη Äενα Äαλλο κρ Äατοr
µ Äελοr διατυπ Äωσει, εντ Äοr τρι Äων µην Äων απ Äο την ηµερο-
µηνÄια αυτ Äη, αιτιολογηµ Äενη γν Äωµη σ Äυµφωνα µε την
οποÄια το προτειν Äοµενο µ Äετρο παρουσι Äαζει πτυχ Äεr που
µπορο Äυν ενδεχοµ Äενωr να δηµιουργ Äησουν εµπ Äοδια
στην ελε Äυθερη κυκλοφορÄια των εµπορευµ Äατων στα
πλαÄισια τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr,

— µε την επιφ Äυλαξη των παραγρ Äαφων 4 και 5, κατ Äα
τ Äεσσεριr µ Äηνεr την Äεγκριση εν Äοr σχεδÄιου καν Äονα
σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr, απ Äο την ηµεροµηνÄια
παραλαβ Äηr απ Äο την Επιτροπ Äη τηr γνωστοποÄιησηr
που αναφ Äερεται στο Äαρθρο 8 παρ Äαγραφοr 1,
εφ Äοσον η Επιτροπ Äη Äη Äενα Äαλλο κρ Äατοr µ Äελοr
διατυπ Äωσει, εντ Äοr τρι Äων µην Äων απ Äο την ηµερο-
µηνÄια αυτ Äη, αιτιολογηµ Äενη γν Äωµη σ Äυµφωνα µε την
οποÄια το προτειν Äοµενο µ Äετρο παρουσι Äαζει πτυχ Äεr
που µπορο Äυν ενδεχοµ Äενωr να δηµιουργ Äησουν
εµπ Äοδια στην ελε Äυθερη κυκλοφορÄια των υπηρε-
σι Äων Äη στην ελε Äυθερη εγκατ Äασταση των φορ Äεων
παροχ Äηr υπηρεσι Äων στα πλαÄισια τηr εσωτερικ Äηr
αγορ Äαr.

Προκειµ Äενου περÄι των σχεδÄιων καν Äονων Äοσον αφορ Äα
τιr υπηρεσÄιεr, οι αιτιολογηµ Äενεr γν Äωµεr τηr Επιτρο-
π Äηr Äη των κρατ Äων µελ Äων δεν µπορο Äυν να θÄιγουν
µ Äετρα πολιτιστικ Äηr πολιτικ Äηr, στον οπτικοακουστικ Äο
ιδ Äιωr τοµ Äεα, τα οποÄια ενδ Äεχεται να εκδ Äωσουν τα
κρ Äατη µ Äελη, σ Äυµφωνα µε το κοινοτικ Äο δÄικαιο, λαµβ Äα-
νονταr υπ Äοψη τη γλωσσικ Äη τουr πολυµορφÄια, τιr
εθνικ Äεr και περιφερειακ Äεr ιδιοµορφÄιεr, καθ Äωr και την
οικεÄια πολιτιστικ Äη κληρονοµι Äα.
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Το οικεÄιο κρ Äατοr µ Äελοr αναφ Äερει στην Επιτροπ Äη την
συν Äεχεια που προτÄιθεται να δ Äωσει στιr αιτιολογηµ Äε-
νεr γν Äωµεr. Η Επιτροπ Äη σχολι Äαζει την αντÄιδραση
αυτ Äη.

Προκειµ Äενου περÄι των καν Äονων Äοσον αφορ Äα τιr
υπηρεσÄιεr, το οικεÄιο κρ Äατοr µ Äελοr αναφ Äερει, ενδεχο-
µ Äενωr, τουr λ Äογουr για τουr οποÄιουr δεν µπορο Äυν να
ληφθο Äυν υπ Äοψη οι αιτιολογηµ Äενεr γν Äωµεr.

3. Τα κρ Äατη µ Äελη αναβ Äαλλουν την Äεγκριση εν Äοr
σχεδÄιου τεχνικο Äυ καν Äονα, µε εξαÄιρεση τα σχ Äεδια τα
σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr, κατ Äα δ Äωδεκα µ Äηνεr απ Äο την
ηµεροµηνÄια παραλαβ Äηr απ Äο την Επιτροπ Äη τηr ανακοÄι-
νωσηr που αναφ Äερεται στο Äαρθρο 8 παρ Äαγραφοr 1,
ε Äαν, εντ Äοr των τρι Äων µην Äων που ακολουθο Äυν την
ηµεροµηνÄια αυτ Äη, η Επιτροπ Äη γνωστοποι Äησει την
πρ Äοθεσ Äη τηr να προτεÄινει Äη να εκδ Äωσει οδηγÄια, κανο-
νισµ Äο Äη απ Äοφαση για το θ Äεµα αυτ Äο σ Äυµφωνα µε το
Äαρθρο 189 τηr συνθ Äηκηr.»

β) η παρ Äαγραφοr 7 αντικαθÄισταται απ Äο το ακ Äολουθο
κεÄιµενο:

«7. Οι παρ Äαγραφοι 1 Äεωr 5 δεν εφαρµ Äοζονται Äοταν
Äενα κρ Äατοr µ Äελοr:

— για επεÄιγοντεr λ Äογουr που σχετÄιζονται µε σοβαρ Äη
και απρ Äοβλεπτη κατ Äασταση που αφορ Äα την
προστασÄια τηr υγεÄιαr προσ Äωπων και ζ Äωων, την
προστασÄια των φυτ Äων Äη την ασφ Äαλεια και, για
τουr καν Äονεr σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr, µε τη δηµ Äο-
σια τ Äαξη και δη µε την προστασÄια των ανηλÄικων,
πρ Äεπει να εκπον Äησει σε ιδιαÄιτερα σ Äυντοµη προθε-
σµÄια τεχνικο Äυr καν Äονεr για να τουr εγκρÄινει και
να τουr θ Äεσει σε εφαρµογ Äη αµ Äεσωr, χωρÄιr να εÄιναι
δυνατ Äεr διαβουλε Äυσειr Äη

— για επεÄιγοντεr λ Äογουr που σχετÄιζονται µε σοβαρ Äη
κατ Äασταση που αφορ Äα την προστασÄια τηr ασφ Äα-
λειαr και τηr ακεραι Äοτηταr του χρηµατοπιστωτι-
κο Äυ συστ Äηµατοr, και δη την προστασÄια των κατα-
θετ Äων, των επενδυτ Äων και των ασφαλισµ Äενων,
οφεÄιλει να εγκρÄινει και να θ Äεσει αµ Äεσωr σε εφαρ-
µογ Äη καν Äονεr σχετικο Äυr µε τιr χρηµατοπιστωτικ Äεr
υπηρεσÄιεr.

Το κρ Äατοr µ Äελοr αναφ Äερει στην ανακοÄινωση που
προβλ Äεπει το Äαρθρο 8 τουr λ Äογουr που δικαιολογο Äυν
το επεÄιγον των εν λ Äογω µ Äετρων. Η Επιτροπ Äη εκφρ Äαζει
την Äαποψ Äη τηr για την ανακοÄινωση αυτ Äη το συντοµ Äο-
τερο δυνατ Äο. Λαµβ Äανει τα κατ Äαλληλα µ Äετρα σε περÄι-
πτωση καταχρηστικ Äηr προσφυγ Äηr στη διαδικασÄια
αυτ Äη. Το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο ενηµερ Äωνεται
σχετικ Äα απ Äο την Επιτροπ Äη.»

6. Το Äαρθρο 10 τροποποιε Äιται ωr εξ Äηr:

α) στην παρ Äαγραφο 1, η πρ Äωτη και δε Äυτερη περÄιπτωση
αντικαθÄιστανται απ Äο το ακ Äολουθο κεÄιµενο:

«— συµµορφ Äωνονται προr τιr κοινοτικ Äεr πρ Äαξειr
αναγκαστικο Äυ χαρακτ Äηρα που Äεχουν ωr αποτ Äελε-
σµα την Äεκδοση τεχνικ Äων προδιαγραφ Äων Äη καν Äο-
νων σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr,

— τηρο Äυν τιr δεσµε Äυσειr που απορρ Äεουν απ Äο διεθν Äη
συµφωνÄια και Äεχουν ωr αποτ Äελεσµα την Äεκδοση
κοιν Äων τεχνικ Äων προδιαγραφ Äων Äη καν Äονων

σχετικ Äα µε τιr κοιν Äεr υπηρεσÄιεr στην Κοιν Äο-
τητα.»

β) στο σηµεÄιο 1, η Äεκτη περÄιπτωση αντικαθÄισταται απ Äο
το ακ Äολουθο κεÄιµενο:

«— τροποποιο Äυν απλ Äωr Äεναν τεχνικ Äο καν Äονα κατ Äα
την Äεννοια του Äαρθρου 1 σηµεÄιο 11, κατ Äοπιν
σχετικο Äυ αιτ Äηµατοr τηr Επιτροπ Äηr, προκειµ Äενου
να αρθεÄι Äενα εµπ Äοδιο στιr συναλλαγ Äεr Äη προκει-
µ Äενου για τουr καν Äονεr σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr,
την ελε Äυθερη κυκλοφορÄια των υπηρεσι Äων Äη την
ελευθερÄια εγκατ Äαστασηr των φορ Äεων παροχ Äηr
υπηρεσι Äων.»

γ) οι παρ Äαγραφοι 3 και 4 αντικαθÄιστανται απ Äο το
ακ Äολουθο κεÄιµενο:

«3. Το Äαρθρο 9 παρ Äαγραφοι 3 Äεωr 6, δεν εφαρµ Äοζε-
ται στιr εκο Äυσιεr συµφωνÄιεr του Äαρθρου 1 σηµεÄιο 11
δε Äυτερο εδ Äαφιο δε Äυτερη περÄιπτωση.

4. Το Äαρθρο 9 δεν εφαρµ Äοζεται στιr τεχνικ Äεr
προδιαγραφ Äεr Äη Äαλλεr απαιτ Äησειr Äη στουr καν Äονεr
σχετικ Äα µε τιr υπηρεσÄιεr που αναφ Äερονται στο Äαρθρο
1 σηµεÄιο 11 δε Äυτερο εδ Äαφιο τρÄιτη περÄιπτωση.»

7. ΠροστÄιθενται τα παραρτ Äηµατα V και VI που παρατÄιθε-
νται στο παρ Äαρτηµα τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr.

ÄΑρθρο 2

1. Τα κρ Äατη µ Äελη θ Äετουν σε ισχ Äυ, το αργ Äοτερο Äεωr τιr 5
Αυγο Äυστου 1999 (*), τιr αναγκαÄιεr νοµοθετικ Äεr, κανονιστι-
κ Äεr και διοικητικ Äεr διατ Äαξειr για να συµµορφωθο Äυν µε την
παρο Äυσα οδηγÄια. Πληροφορο Äυν αµ Äεσωr την Επιτροπ Äη
σχετικ Äα.

Οι διατ Äαξειr αυτ Äεr, Äοταν θεσπÄιζονται απ Äο τα κρ Äατη µ Äελη,
αναφ Äερονται στην παρο Äυσα οδηγÄια Äη συνοδε Äυονται απ Äο
παρ Äοµοια αναφορ Äα κατ Äα την επÄισηµη δηµοσÄιευσ Äη τουr. Οι
λεπτοµερεÄιr διατ Äαξειr για την αναφορ Äα αυτ Äη καθορÄιζονται
απ Äο τα κρ Äατη µ Äελη.

2. Τα κρ Äατη µ Äελη γνωστοποιο Äυν στην Επιτροπ Äη το
κεÄιµενο των ουσιαστικ Äων διατ Äαξεων εσωτερικο Äυ δικαÄιου τιr
οποÄιεr θεσπÄιζουν στον τοµ Äεα που δι Äεπεται απ Äο την παρο Äυσα
οδηγÄια.

ÄΑρθρο 3

Το αργ Äοτερο δ Äυο Äετη απ Äο την ηµεροµηνÄια του Äαρθρου 2
παρ Äαγραφοr 1 πρ Äωτο εδ Äαφιο, η Επιτροπ Äη υποβ Äαλλει στο
ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο και στο Συµβο Äυλιο απολογισµ Äο
τηr εφαρµογ Äηr τηr οδηγÄιαr 98/34/ΕΚ, Äεχονταr υπ Äοψη,
ιδ Äιωr, τιr εξελÄιξειr στην τεχνολογÄια και την αγορ Äα υπηρε-
σι Äων κατ Äα το Äαρθρο 1 σηµεÄιο 2. ΤρÄια Äετη το αργ Äοτερο απ Äο
την ηµεροµηνÄια του Äαρθρου 2 παρ Äαγραφοr 1 πρ Äωτο εδ Äαφιο,
η Επιτροπ Äη υποβ Äαλλει τυχ Äον προτ Äασειr στο ΕυρωπαÏικ Äο
Κοινοβο Äυλιο και στο Συµβο Äυλιο για την τροποποÄιηση τηr
οδηγÄιαr.

Προr το Äυτο η Επιτροπ Äη συνεκτιµ Äα τυχ Äον παρατηρ Äησειr τιr
οποÄιεr τηr γνωστοποιο Äυν τα κρ Äατη µ Äελη.
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ÄΑρθρο 4

Η παρο Äυσα οδηγÄια τÄιθεται σε ισχ Äυ την ηµ Äερα τηr δηµοσÄιευσ Äηr τηr στην ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα
των ΕυρωπαÏικ Äων Κοινοτ Äητων.

ÄΑρθρο 5

Η παρο Äυσα οδηγÄια απευθ Äυνεται στα κρ Äατη µ Äελη.

Βρυξ Äελλεr, 20 ΙουλÄιου 1998.

Για το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο

Ο Πρ Äοεδροr
J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβο Äυλιο

Ο Πρ Äοεδροr
W. MOLTERER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ενδεικτικ Äοr κατ Äαλογοr υπηρεσι Äων που δεν καλ Äυπτονται απ Äο το Äαρθρο 1 σηµε Äιο 2 δε Äυτερο εδ Äαφιο

1. ΥπηρεσÄιεr που δεν παρ Äεχονται “εξ αποστ Äασεωr”

ΥπηρεσÄιεr που παρ Äεχονται παρουσÄια του παρ Äεχοντοr και του αποδ Äεκτη, ακ Äοµη και Äοταν προÏυποθ Äετουν τη
χρησιµοποÄιηση ηλεκτρονικ Äων συσκευ Äων:

α) εξετ Äασειr Äη θεραπεÄια σε ιατρεÄιο µε χρησιµοποÄιηση ηλεκτρονικο Äυ εξοπλισµο Äυ αλλ Äα παρουσÄια του ασθενο Äυr·

β) αναδÄιφηση ηλεκτρονικο Äυ καταλ Äογου µ Äεσα σε κατ Äαστηµα παρουσÄια του πελ Äατη·

γ) κρ Äατηση αεροπορικο Äυ εισιτηρÄιου µ Äεσω δικτ Äυου υπολογιστ Äων σε γραφεÄιο ταξιδÄιων παρουσÄια του πελ Äατη·

δ) δι Äαθεση ηλεκτρονικ Äων παιχνιδι Äων σε χ Äωρο αναψυχ Äηr παρουσÄια του χρ Äηστη.

2. ΥπηρεσÄιεr που δεν παρ Äεχονται “µε ηλεκτρονικ Äα µ Äεσα”

— ΥπηρεσÄιεr που Äεχουν υλικ Äο περιεχ Äοµενο, Äεστω και αν παρ Äεχονται µ Äεσω ηλεκτρονικ Äων συσκευ Äων:

α) αυτ Äοµατη Äεκδοση τÄιτλων (χαρτονοµισµ Äατων, σιδηροδροµικ Äων εισιτηρÄιων)·

β) πρ Äοσβαση στα οδικ Äα δÄικτυα, στουr χ Äωρουr στ Äαθµευσηr κ.λπ., µε αντÄιτιµο ακ Äοµη και αν στην εÄισοδο
Äη/και στην Äεξοδο παρεµβαÄινουν ηλεκτρονικ Äεr συσκευ Äεr για να ελ Äεγξουν την πρ Äοσβαση Äη/και να εξασφα-
λÄισουν την ορθ Äη πληρωµ Äη.

— ΥπηρεσÄιεr “off-line”: διανοµ Äη CD-ROM Äη λογισµικο Äυ σε δισκ Äετεr

— ΥπηρεσÄιεr που δεν παρ Äεχονται µ Äεσω ηλεκτρονικ Äων συστηµ Äατων απογραφ Äηr και επεξεργασÄιαr δεδοµ Äενων:

α) υπηρεσÄιεr φωνητικ Äηr τηλεφωνÄιαr·

β) υπηρεσÄιεr φαξ/τ Äελεξ·

γ) υπηρεσÄιεr που παρ Äεχονται µ Äεσω φωνητικ Äηr τηλεφωνÄιαr Äη φαξ·

δ) ιατρικ Äεr υπηρεσÄιεr µ Äεσω τηλεφ Äωνου/φαξ·

ε) νοµικ Äεr υπηρεσÄιεr µ Äεσω τηλεφ Äωνου/φαξ·

στ) Äαµεση εµπορÄια µ Äεσω τηλεφ Äωνου/φαξ.

3. ΥπηρεσÄιεr που δεν παρ Äεχονται “κατ Äοπιν προσωπικ Äηr επιλογ Äηr αποδ Äεκτου υπηρεσι Äων”

ΥπηρεσÄιεr που παρ Äεχονται µε τη διαβÄιβαση δεδοµ Äενων χωρÄιr συγκεκριµ Äενη παραγγελÄια και προορÄιζονται για
ταυτ Äοχρονη παραλαβ Äη απ Äο απερι Äοριστο αριθµ Äο αποδεκτ Äων (µετ Äαδοση “απ Äο Äενα σηµεÄιο σε πολλ Äα σηµεÄια”):

α) υπηρεσÄιεr ραδιοτηλεοπτικ Äηr µετ Äαδοσηr (συµπεριλαµβανοµ Äενων των “βÄιντεο σχεδ Äον αλ Äα καρτ”), κατ’ Äαρθρο
1 στοιχεÄιο α) τηr οδηγÄιαr 89/552/ΕΟΚ·

β) υπηρεσÄιεr ραδιοφωνικ Äων µεταδ Äοσεων·

γ) (οπτικοακουστικ Äη) τηλεκειµενογραφÄια (Teletext).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ενδεικτικ Äοr κατ Äαλογοr χρηµατοπιστωτικ Äων υπηρεσι Äων περ Äι των οποÄιων το Äαρθρο 1 σηµε Äιο 5 τρ Äιτο εδ Äαφιο

— Επενδυτικ Äεr υπηρεσÄιεr

— Συναλλαγ Äεr ασφ Äαλισηr και αντασφ Äαλισηr

— Τραπεζικ Äεr υπηρεσÄιεr

— Συναλλαγ Äεr που Äεχουν σχ Äεση µε συνταξιοδοτικ Äα ταµεÄια

— ΥπηρεσÄιεr που αφορο Äυν συναλλαγ Äεr επÄι προθεσµÄια Äη προαιρ Äεσει.

Αυτ Äεr οι υπηρεσÄιεr περιλαµβ Äανουν ιδÄιωr:

α) τιr επενδυτικ Äεr υπηρεσÄιεr που αναφ Äερονται στο παρ Äαρτηµα τηr οδηγÄιαr 93/22/ΕΟΚ (1), τιr υπηρεσÄιεr οργανι-
σµ Äων συλλογικ Äων επενδ Äυσεων·

β) τιr υπηρεσÄιεr που εξαρτ Äωνται απ Äο δραστηρι Äοτητεr υπ Äερ των οποÄιων ισχ Äυει αµοιβαÄια αναγν Äωριση και οι οποÄιεr
αναφ Äερονται στο παρ Äαρτηµα τηr οδηγÄιαr 89/646/ΕΟΚ (2)·

γ) τιr συναλλαγ Äεr που εξαρτ Äωνται απ Äο δραστηρι Äοτητεr ασφ Äαλισηr και αντασφ Äαλισηr, και οι οποÄιεr αναφ Äερονται:

— στο Äαρθρο 1 τηr οδηγÄιαr 73/239/ΕΟΚ (3),

— στο παρ Äαρτηµα τηr οδηγÄιαr 79/267/ΕΟΚ (4),

— στην οδηγÄια 64/225/ΕΟΚ (5),

— στιr οδηγÄιεr 92/49/ΕΟΚ (6) και 92/96/ΕΟΚ (7).

(1) ΕΕ L 141 τηr 11. 6. 1993, σ. 27.
(2) ΕΕ L 386 τηr 30. 12. 1989, σ. 1· οδηγÄια Äοπωr τροποποι Äηθηκε τελευταÄια απ Äο την οδηγÄια 92/30/ΕΟΚ (ΕΕ L 110 τηr 28. 4. 1992, σ. 52).
(3) ΕΕ L 228 τηr 16. 8. 1973, σ. 3· οδηγÄια Äοπωr τροποποι Äηθηκε τελευταÄια απ Äο την οδηγÄια 92/49/ΕΟΚ (ΕΕ L 228 τηr 11. 8. 1992, σ. 1).
(4) ΕΕ L 63 τηr 13. 3. 1979, σ. 1· οδηγÄια Äοπωr τροποποι Äηθηκε τελευταÄια απ Äο την οδηγÄια 90/619/ΕΟΚ (ΕΕ L 330 τηr 29. 11. 1990, σ. 50).
(5) ΕΕ 56 τηr 4. 4. 1964, σ. 878/64· οδηγÄια Äοπωr τροποποι Äηθηκε απ Äο την πρ Äαξη προσχ Äωρησηr του 1973.
(6) ΕΕ L 228 τηr 11. 8. 1992, σ. 1.
(7) ΕΕ L 360 τηr 9. 12. 1992, σ. 1.»


