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Ο∆ΗΓΙΑ ΑΡΙΘ.    2001/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγµα των κοινοτικών

ταχυδροµικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, το

άρθρο 55 και το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σελ. 220 και ΕΕ C 180 Ε της 26.6.2001, σελ. 291.
2 ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σελ. 99.
3 ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σελ. 20.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 2000 (ΕΕ C 232 της 17.8.2001,

σελ. 287), κοινή θέση του Συµβουλίου της      (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της      (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 7ης Φεβρουαρίου 1994 σχετικά µε την ανάπτυξη των

κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών 1, επισήµανε ως έναν από τους κύριους στόχους της

κοινοτικής ταχυδροµικής πολιτικής το συµβιβασµό της προώθησης της βαθµιαίας

ελεγχόµενης απελευθέρωσης της ταχυδροµικής αγοράς µε τη διαρκή εξασφάλιση της

παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

(2) Η οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης

∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς

κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων

υπηρεσιών 2 καθόρισε ένα κανονιστικό πλαίσιο για τον ταχυδροµικό τοµέα σε κοινοτικό

επίπεδο, πλαίσιο που περιλαµβάνει τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της παροχής της

καθολικής υπηρεσίας και τον καθορισµό ανώτατων ορίων για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες τις

οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέτουν κατ�αποκλειστικότητα στο δικό τους ή στους

δικούς τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας µε στόχο τη διατήρηση της καθολικής

υπηρεσίας, και ένα χρονοδιάγραµµα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το περαιτέρω

άνοιγµα της αγοράς στον ανταγωνισµό, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς

ταχυδροµικών υπηρεσιών.

(3) Το άρθρο 16 της συνθήκης τονίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού

ενδιαφέροντος στα πλαίσια των κοινών αξιών της Ένωσης καθώς και τη συµβολή τους στην

προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· στη συνέχεια ορίζει ότι θα πρέπει να

λαµβάνεται µέριµνα ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και

προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

                                                
1 ΕΕ C 48 της 16.2.1994, σελ. 3.
2 ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σελ. 14.
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(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσµατά του της 14ης Ιανουαρίου 1999 1 και της 18ης

Φεβρουαρίου 2000 2 σχετικά µε τις ευρωπαϊκές ταχυδροµικές υπηρεσίες, επισηµαίνει την

κοινωνική και οικονοµική σηµασία των ταχυδροµικών υπηρεσιών και την ανάγκη

διατήρησης µιας καθολικής υπηρεσίας υψηλού επιπέδου.

(5) Τα µέτρα στον τοµέα αυτό θα πρέπει να ορισθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται

επίσης ως στόχοι και τα κοινωνικά καθήκοντα της Κοινότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της

Συνθήκης, και συγκεκριµένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

(6) Το αγροτικό ταχυδροµικό δίκτυο, µεταξύ άλλων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές

διαδραµατίζει ουσιώδη ρόλο για την ένταξη των επιχειρήσεων στην εθνική/παγκόσµια

οικονοµία και για τη διατήρηση της συνοχής, από κοινωνικής πλευράς και από πλευράς

απασχόλησης, στις αγροτικές ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, τα αγροτικά

ταχυδροµικά γραφεία σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές µπορούν να αποτελέσουν ουσιώδες

δίκτυο υποδοµής που να εξασφαλίζει την καθολική πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες των

τηλεπικοινωνιών.

(7) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα στις 23 και 24 Μαρτίου

του 2000 επικαλέστηκε, στα συµπεράσµατα της προεδρίας, δύο αποφάσεις για τις

ταχυδροµικές υπηρεσίες βάσει των οποίων η Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη

πρέπει να αναλάβουν δράση, στα πλαίσια των αντίστοιχων εξουσιών τους. Οι δράσεις που

πρέπει να αναληφθούν είναι οι εξής: πρώτον, να χαραχθεί, έως το τέλος του 2000, µια

στρατηγική για την άρση των εµποδίων των ταχυδροµικών υπηρεσιών και, δεύτερον, να

επιταχυνθεί η απελευθέρωση τοµέων όπως οι ταχυδροµικές υπηρεσίες· ο δεδηλωµένος

στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια πλήρως λειτουργική αγορά ταχυδροµικών υπηρεσιών.

                                                
1 ΕΕ C 104 της 14.4.1999, σελ. 134.
2 ΕΕ C 339 της 29.11.2000, σελ. 297.
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(8) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα το Μάρτιο του 2000,

θεώρησε επίσης ουσιώδες, στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και µιας οικονοµίας

βασισµένης στη γνώση, να λαµβάνονται πλήρως υπόψη οι διατάξεις της Συνθήκης που

αφορούν τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος και τους φορείς που είναι

επιφορτισµένοι µε την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

(9) Η Επιτροπή ανέλαβε τη διενέργεια διεξοδικής ανασκόπησης του κοινοτικού ταχυδροµικού

τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της ανάθεσης µελετών για τις οικονοµικές, κοινωνικές και

τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα αυτό, και πραγµατοποίησε ευρείες διαβουλεύσεις µε τα

ενδιαφερόµενα µέρη.

(10) Ο κοινοτικός ταχυδροµικός τοµέας απαιτεί ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο, που να

αποσκοπεί ιδίως στην προώθηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών.Η αύξηση

της ανταγωνιστικότητας αναµένεται να δώσει τη δυνατότητα στον ταχυδροµικό τοµέα να

ενσωµατωθεί στις εναλλακτικές µεθόδους επικοινωνιών και να καταστήσει δυνατή τη

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται σε ολοένα και πιο απαιτητικούς

χρήστες.

(11) Ο βασικός στόχος, ο οποίος έγκειται στη διασφάλιση της σταθερής παροχής καθολικής

υπηρεσίας στα επίπεδα ποιότητας που ορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 3

της οδηγίας 97/67/EΚ µε συνεκτικό τρόπο σε όλη την Κοινότητα, µπορεί να επιτευχθεί αν,

στον τοµέα αυτόν, διατηρηθεί η δυνατότητα αποκλειστικής ανάθεσης υπηρεσιών και,

συγχρόνως, εξασφαλιστούν συνθήκες υψηλής αποτελεσµατικότητας, µέσω επαρκούς βαθµού

ελευθερίας για την παροχή υπηρεσιών.

(12) Η προβλεπόµενη µεσοπρόθεσµη αύξηση της ζήτησης στον ταχυδροµικό τοµέα συνολικά θα

µπορούσε να συµβάλει στην αντιστάθµιση της απώλειας µεριδίων αγοράς την οποία

ενδέχεται να υποστούν οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας εξαιτίας του περαιτέρω

ανοίγµατος της αγοράς και, εποµένως, αποτελεί πρόσθετη εγγύηση για τη διατήρηση της

καθολικής υπηρεσίας.
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(13) Μεταξύ των παραγόντων οι οποίοι επιφέρουν αλλαγές που επηρεάζουν την απασχόληση στον

ταχυδροµικό τοµέα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η πίεση της αγοράς για αύξηση της

αποδοτικότητας είναι οι σηµαντικότεροι· από τους υπόλοιπους παράγοντες της αλλαγής, το

άνοιγµα της αγοράς θα διαδραµατίσει λιγότερο σηµαντικό ρόλο. Το άνοιγµα της αγοράς θα

συµβάλει στη διεύρυνση του συνολικού µεγέθους των ταχυδροµικών αγορών· οποιεσδήποτε

µειώσεις του ανθρώπινου δυναµικού των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας εξαιτίας της

λήψης τέτοιων µέτρων (ή της πρόβλεψής τους) αναµένεται να αντισταθµιστούν από την

αύξηση της απασχόλησης στους ιδιωτικούς οργανισµούς και στους νεοεισερχόµενους στην

αγορά φορείς.

(14) Θα πρέπει να καθοριστεί, σε κοινοτικό επίπεδο, χρονοδιάγραµµα για το σταδιακό και

ελεγχόµενο άνοιγµα της αγοράς αλληλογραφίας στον ανταγωνισµό, το οποίο θα παρέχει σε

όλους τους φορείς καθολικής υπηρεσίας επαρκή χρονικά περιθώρια προκειµένου να λάβουν

τα περαιτέρω µέτρα εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης που απαιτούνται ώστε να

διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά τους στα πλαίσια των νέων συνθηκών της

αγοράς. Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να έχουν στη διάθεσή τους επαρκές χρονικό διάστηµα

για να µπορέσουν να προσαρµόσουν τα κανονιστικά τους συστήµατα σε ένα περισσότερο

ανοικτό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υιοθετηθεί, για το περαιτέρω άνοιγµα της

αγοράς, µια προσέγγιση βήµα προς βήµα, η οποία θα συνίσταται στην πραγµατοποίηση

ενδιαµέσων βηµάτων σηµαντικού αλλά ελεγχόµενου ανοίγµατος της αγοράς. Θα

ακολουθήσει διενέργεια ανασκόπησης και υποβολή πρότασης ώστε να επιβεβαιωθεί, εάν

κρίνεται σκόπιµο, ότι το 2009 θα υλοποιηθεί πλήρως η εσωτερική αγορά ταχυδροµικών

υπηρεσιών ή να καθορισθεί σχετικό εναλλακτικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή, βάσει των

αποτελεσµάτων της ανασκόπησης.

(15) Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα επόµενα στάδια ανοίγµατος της αγοράς θα είναι ουσιώδους

χαρακτήρα αλλά και υλοποιήσιµα για τα κράτη µέλη, ενώ θα εγγυώνται παράλληλα τη

συνέχιση της καθολικής υπηρεσίας.
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(16) Οι γενικές µειώσεις του ορίου βάρους των υπηρεσιών που µπορούν να ανατεθούν κατ�

αποκλειστικότητα στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας στα 100 γραµµάρια το 2003

και στα 50 γραµµάρια το 2006, σε συνδυασµό µε το πλήρες άνοιγµα του εξερχόµενου

διασυνοριακού ταχυδροµείου στον ανταγωνισµό, µε πιθανές εξαιρέσεις στο βαθµό που

απαιτείται για τη διασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας, αποτελούν σχετικά απλές

και ελεγχόµενες, σηµαντικές ωστόσο, περαιτέρω φάσεις.

(17) Τα αντικείµενα συνήθους αλληλογραφίας τα οποία ζυγίζουν από 50 έως 350 γραµµάρια

αντιπροσωπεύουν κατά µέσο όρο στην Κοινότητα περίπου το 16% των συνολικών

ταχυδροµικών εσόδων των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, εκ των οποίων το 9%

αντιστοιχεί σε αντικείµενα συνήθους αλληλογραφίας, τα οποία ζυγίζουν από 100 έως 350

γραµµάρια· τα αντικείµενα εξερχόµενης διασυνοριακής αλληλογραφίας κάτω του ορίου

βάρους 50 γραµµαρίων αντιπροσωπεύουν κατά µέσο όρο περίπου ένα επιπλέον ποσοστό 3%

των συνολικών ταχυδροµικών εσόδων των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας.

(18) Για τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να ανατίθενται κατ�αποκλειστικότητα, η θέσπιση ορίων

τιµής που ισούνται αντίστοιχα µε 3 φορές για το 2003, και µε 2,5 φορές, για το 2006, το

δηµόσιο τέλος για ένα αντικείµενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθµίδας βάρους της

ταχύτερης τυποποιηµένης κατηγορίας είναι η πλέον ενδεδειγµένη, εφόσον συνδυάζεται µε τη

θέσπιση ορίων βάρους 100 γραµµαρίων και 50 γραµµαρίων, κατά περίπτωση.

(19) Το διαφηµιστικό ταχυδροµείο αντιπροσωπεύει ήδη στα περισσότερα κράτη µέλη µια

δυναµική και αναπτυσσόµενη αγορά µε µεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ και στα

υπόλοιπα κράτη µέλη παρουσιάζει σηµαντικό αναπτυξιακό δυναµικό. Το διαφηµιστικό

ταχυδροµείο είναι ήδη, σε µεγάλο βαθµό, ανοικτό στον ανταγωνισµό σε έξι κράτη µέλη. Οι

βελτιώσεις που θα προκύψουν από τον ανταγωνισµό όσον αφορά την ευελιξία και την

τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών θα µπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση του

διαφηµιστικού ταχυδροµείου έναντι των εναλλακτικών µεθόδων επικοινωνίας, πράγµα που,

µε τη σειρά του, είναι πιθανόν να οδηγήσει στην εµφάνιση νέων, πρόσθετων ταχυδροµικών

αντικειµένων και να ενισχύσει τη θέση της ταχυδροµικής βιοµηχανίας συνολικά. Ωστόσο,

στο βαθµό που απαιτείται για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, το

διαφηµιστικό ταχυδροµείο θα πρέπει να µπορεί να εξακολουθήσει να ανατίθεται

κατ�αποκλειστικότητα εντός των προαναφερόµενων ορίων βάρους και τιµής.
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(20) Το εξερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο το 3% των
συνολικών ταχυδροµικών εσόδων. Η απελευθέρωση αυτού του τµήµατος της αγοράς σε όλα
τα κράτη µέλη, µε τις αναγκαίες εξαιρέσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η παροχή της
καθολικής υπηρεσίας, θα µπορούσε να επιτρέψει σε διάφορους ταχυδροµικούς φορείς να
προβαίνουν στη συλλογή, διαλογή και µεταφορά του συνόλου του εξερχόµενου
διασυνοριακού ταχυδροµείου.

(21) Το άνοιγµα του εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου στον ανταγωνισµό θα
καθιστούσε δυνατή την καταστρατήγηση των ορίων των 100 γραµµαρίων για το 2003 και
των 50 γραµµαρίων για το 2006 µέσω της αλλαγής του τόπου ταχυδρόµησης ενός ποσοστού
του εσωτερικού ταχυδροµείου µεγάλων ποσοτήτων, πράγµα που καθιστά τις συνέπειές του
απρόβλεπτες. Ο προσδιορισµός του τόπου προέλευσης των αντικειµένων αλληλογραφίας
ενδέχεται να δηµιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες εφαρµογής. Η θέσπιση ορίων βάρους 100
γραµµαρίων και 50 γραµµαρίων για τα αντικείµενα συνήθους εισερχόµενης διασυνοριακής
αλληλογραφίας και για το διαφηµιστικό ταχυδροµείο, όπως και για τη συνήθη εσωτερική
αλληλογραφία, είναι πρακτική, διότι δεν ενέχει κίνδυνο καταστρατήγησης ούτε µε αυτόν τον
τρόπο ούτε µέσω της τεχνητής αύξησης του βάρους των επιµέρους αντικειµένων
αλληλογραφίας.

(22) Η θέσπιση, ήδη από τώρα, ενός χρονοδιαγράµµατος για την πραγµατοποίηση περαιτέρω
βηµάτων προς την κατεύθυνση της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς
ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι σηµαντική τόσο για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της
καθολικής υπηρεσίας όσο και για τη συνεχή ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσµατικών
ταχυδροµείων.

(23) Θα πρέπει να εξακολουθήσει να προβλέπεται για τα κράτη µέλη η δυνατότητα να αναθέτουν
κατ�αποκλειστικότητα ορισµένες ταχυδροµικές υπηρεσίες στο δικό τους ή στους δικούς τους
φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Αυτές οι ρυθµίσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στους
φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να ολοκληρώσουν τη διαδικασία προσαρµογής των
δραστηριοτήτων και των ανθρώπινων πόρων τους σε συνθήκες εντονότερου ανταγωνισµού,
χωρίς να διαταραχθεί η χρηµατοοικονοµική ισορροπία τους και, ως εκ τούτου, χωρίς να
διακυβευτεί η διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας.
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(24) Θα πρέπει, αφενός, να οριστούν τα νέα όρια βάρους και τιµής και οι υπηρεσίες για τις οποίες

είναι δυνατόν να ισχύουν τα όρια αυτά και, αφετέρου, να προβλεφθεί η περαιτέρω

ανασκόπηση και η λήψη απόφασης ώστε να επιβεβαιωθεί, εάν κρίνεται σκόπιµο, ότι το 2009

θα υλοποιηθεί πλήρως η εσωτερική αγορά ταχυδροµικών υπηρεσιών ή να καθορισθεί σχετικό

εναλλακτικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή βάσει των αποτελεσµάτων της ανασκόπησης.

(25) Τα µέτρα τα οποία λαµβάνει ένα κράτος µέλος, περιλαµβανοµένης της δηµιουργίας ή κάθε

αλλαγής στη λειτουργία ενός ταµείου αποζηµίωσης ή της θέσης σε εφαρµογή ή της

καταβολής κάποιας πληρωµής από ένα τέτοιο ταµείο, ενδέχεται να συνιστούν ενίσχυση που

χορηγείται από ένα κράτος µέλος ή µέσω κρατικών πόρων υπό οποιαδήποτε µορφή, κατά την

έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, και να απαιτούν εκ των προτέρων

κοινοποίηση στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(26) Η δυνατότητα χορήγησης αδειών σε ανταγωνιστές, στον τοµέα της καθολικής υπηρεσίας,

µπορεί να συνδυάζεται µε την υποχρέωση των κατόχων των εν λόγω αδειών να συµβάλλουν

στην παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

(27) Η Οδηγία 97/67/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη ορίζουν µία ή περισσότερες εθνικές

κανονιστικές αρχές για τον ταχυδροµικό τοµέα νοµικά και λειτουργικά ανεξάρτητες από τους

ταχυδροµικούς φορείς εκµετάλλευσης. Εν όψει της δυναµικής των ευρωπαϊκών

ταχυδροµικών αγορών, θα πρέπει να αναγνωριστεί και να προωθηθεί ο σηµαντικός ρόλος τον

οποίο διαδραµατίζουν οι εθνικές κανονιστικές αρχές, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση του

σεβασµού των αποκλειστικών υπηρεσιών, εκτός από τα κράτη µέλη στα οποία δεν υπάρχουν

αποκλειστικές υπηρεσίες. Το άρθρο 9 της οδηγίας 97/67/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη µέλη να

προχωρήσουν πέραν των στόχων της εν λόγω οδηγίας.
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(28) Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να συνδέουν την έκδοση των αδειών µε την

απαίτηση να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών των υπηρεσιών που παρέχουν οι

κάτοχοι αδειών διαφανείς, απλές και ανέξοδες διαδικασίες εξέτασης των παραπόνων τους,

είτε τα παράπονα αυτά αφορούν υπηρεσίες του φορέα (ή των φορέων) παροχής καθολικής

υπηρεσίας είτε αφορούν τις υπηρεσίες οργανισµών που κατέχουν άδειες, περιλαµβανοµένων

των µεµονωµένων κατόχων αδειών. Επιπροσθέτως, θα ήταν πιθανόν σκόπιµο οι διαδικασίες

αυτές να είναι διαθέσιµες στους χρήστες όλων των ταχυδροµικών υπηρεσιών, είτε πρόκειται

για καθολικές υπηρεσίες είτε όχι. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν

διαδικασίες για τον καθορισµό της ευθύνης σε περίπτωση απώλειας αντικειµένων

αλληλογραφίας ή πρόκλησης ζηµίας σ�αυτά.

(29) Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας παρέχουν συνήθως υπηρεσίες, π.χ. σε επιχειρήσεις,

σε ενδιάµεσους φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας διαφόρων πελατών

και σε αποστολείς µεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας, που δίνουν τη δυνατότητα στους

πελάτες αυτούς να εισέλθουν στην ταχυδροµική «αλυσίδα» σε διαφορετικά σηµεία και µε

διαφορετικούς όρους σε σχέση µε την τυποποιηµένη υπηρεσία αλληλογραφίας. Κατά τη

δραστηριότητά τους αυτή, οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να τηρούν τις

αρχές της διαφάνειας και της µη εισαγωγής διακρίσεων, τόσο µεταξύ των διαφόρων τρίτων

µερών όσο και µεταξύ τρίτων µερών και φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τις

ισοδύναµες υπηρεσίες. Είναι επίσης απαραίτητο να είναι οι υπηρεσίες αυτές στη διάθεση και

των ιδιωτών που κάνουν χρήση των ταχυδροµικών υπηρεσιών υπό τις ίδιες συνθήκες,

δεδοµένης της ανάγκης για µη εισαγωγή διακρίσεων στην παροχή υπηρεσιών.

(30)  Θα πρέπει να µετατεθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 η ηµεροµηνία λήξης ισχύος της οδηγίας

97/67/ΕΚ. Οι διαδικασίες χορήγησης άδειας που θεσπίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε

την οδηγία 97/67/ΕΚ δεν επηρεάζονται από την ηµεροµηνία αυτή.
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(31) Η οδηγία 97/67/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(32) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή των κανόνων της Συνθήκης σχετικά µε τον

ανταγωνισµό και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, όπως επεξηγείται ειδικότερα στην

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στον

ταχυδροµικό τοµέα και την εκτίµηση ορισµένων κρατικών µέτρων στον τοµέα των

ταχυδροµικών υπηρεσιών 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 97/67/EΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 7

1. Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας,

τα κράτη µέλη µπορούν να εξακολουθήσουν να αναθέτουν κατ� αποκλειστικότητα ορισµένες

βασικές ταχυδροµικές υπηρεσίες στον φορέα ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Οι υπηρεσίες αυτές περιορίζονται στη συλλογή, τη διαλογή, τη µεταφορά και τη διανοµή των

συνήθων αντικειµένων αλληλογραφίας εσωτερικού και εισερχόµενης διασυνοριακής

αλληλογραφίας εντός και των δύο ακόλουθων ορίων βάρους και τιµής. Το όριο βάρους

ανέρχεται σε 100g από 1ης Ιανουαρίου 2003 και σε 50g από 1ης Ιανουαρίου 2006. Τα εν

λόγω όρια βάρους δεν ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2003 εάν η τιµή είναι ίση ή µεγαλύτερη

του τριπλάσιου του δηµόσιου τέλους για ένα αντικείµενο αλληλογραφίας της πρώτης

βαθµίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας, και, από 1ης Ιανουαρίου 2006, εάν η τιµή είναι

ίση ή µεγαλύτερη από δυόµισι φορές το τέλος αυτό.

                                                
1 ΕΕ C 39 της 6.2.1998, σελ. 2.
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Παρεκκλίσεις από τους περιορισµούς βάρους και τιµής είναι δυνατόν να επιτρέπονται στην

περίπτωση της παροχής δωρεάν ταχυδροµικών υπηρεσιών σε άτοµα τυφλά ή µε σοβαρά

προβλήµατα όρασης.

Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, το

διαφηµιστικό ταχυδροµείο µπορεί να εξακολουθήσει να ανατίθεται κατ� αποκλειστικότητα εντός

των ιδίων ορίων βάρους και τιµής.

Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, για

παράδειγµα, όταν έχουν ήδη ελευθερωθεί ορισµένοι τοµείς ταχυδροµικών δραστηριοτήτων ή λόγω

των ειδικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες κράτους µέλους, το

εξερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο µπορεί να εξακολουθήσει να ανατίθεται

κατ�αποκλειστικότητα εντός των ιδίων ορίων βάρους και τιµής.

2. Η ανταλλαγή εγγράφων δεν µπορεί να ανατίθεται κατ� αποκλειστικότητα.

3. Η Επιτροπή οριστικοποιεί µελέτη προγνώσεων η οποία θα αξιολογεί, για κάθε κράτος µέλος,

την επίπτωση στην καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς

ταχυδροµείων το 2009. Με βάση τα συµπεράσµατα της µελέτης, η Επιτροπή υποβάλλει µέχρι τις

31 ∆εκεµβρίου 2006 έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, συνοδευόµενη,

εφόσον τούτο είναι σκόπιµο, από πρόταση για την επιβεβαίωση της ηµεροµηνίας του 2009 όσον

αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµείων ή για τον καθορισµό τυχόν

άλλου βήµατος υπό το πρίσµα των συµπερασµάτων της µελέτης.»
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2) Στο άρθρο 12 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις :

«- όταν οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας εφαρµόζουν ειδικά τιµολόγια, π.χ. για

υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς µεγάλων ποσοτήτων

αλληλογραφίας ή σε φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας διαφόρων

πελατών, υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις αρχές της διαφάνειας και της µη εισαγωγής

διακρίσεων όσον αφορά τόσο τις τιµές όσο και τους σχετικούς όρους. Οι τιµές πρέπει

να λαµβάνουν υπόψη το κόστος που αποφεύγεται, σε σύγκριση µε την τυποποιηµένη

υπηρεσία που καλύπτει το πλήρες φάσµα χαρακτηριστικών που προσφέρονται για τη

συλλογή, τη µεταφορά, τη διαλογή και τη διανοµή µεµονωµένων ταχυδροµικών

αντικειµένων, και, όπως και οι σχετικοί όροι, πρέπει να ισχύουν επίσης τόσο µεταξύ

τρίτων µερών όσο και µεταξύ τρίτων µερών και φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας

για τις ισοδύναµες υπηρεσίες. Κάθε τέτοιο τιµολόγιο πρέπει να είναι επίσης στη

διάθεση και των ιδιωτών που κάνουν χρήση των ταχυδροµικών υπηρεσιών υπό

παρόµοιες συνθήκες.

- οι διασταυρούµενες επιδοτήσεις των καθολικών υπηρεσιών εκτός του αποκλειστικού

τοµέα από έσοδα προερχόµενα από υπηρεσία του αποκλειστικού τοµέα απαγορεύονται

εκτός εάν αποδεικνύεται ότι είναι απολύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών

υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας που επιβάλλονται στον ανταγωνιστικό τοµέα· πλην

των κρατών µελών στα οποία δεν υφίστανται υπηρεσίες που ανατίθενται

κατ� αποκλειστικότητα, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θεσπίζουν κανόνες προς την

κατεύθυνση αυτή και ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.»·
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3) Στο άρθρο 19, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την καθιέρωση διαφανών, απλών και ανέξοδων διαδικασιών

για την εξέταση των παραπόνων των χρηστών, ιδίως σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής,

φθοράς ή µη τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών της υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων

διαδικασιών για την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση που εµπλέκονται περισσότεροι του ενός

φορείς).

Τα κράτη µέλη δύνανται να µεριµνούν ώστε η αρχή αυτή να εφαρµόζεται επίσης στους

δικαιούχους υπηρεσιών οι οποίες είναι :

− έξω από το πεδίο εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, και

− εντός του πεδίου εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο Άρθρο 3,

αλλά οι οποίες δεν παρέχονται από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται

στο πρώτο εδάφιο επιτρέπουν να επιλύονται οι διαφορές δικαίως και ταχέως, προβλέποντας,

όπου δικαιολογείται, την ύπαρξη συστήµατος επιστροφής χρηµάτων ή/και αποζηµίωσης.»
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4) Στο άρθρο 22, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µεριµνούν ιδίως για τη διασφάλιση της τήρησης των

υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, και, εφόσον ενδείκνυται, θεσπίζουν

ελέγχους και συγκεκριµένες διαδικασίες που διασφαλίζουν το σεβασµό των αποκλειστικών

υπηρεσιών. ∆ύνανται επίσης να επιφορτισθούν µε την διασφάλιση της τήρησης των κανόνων

ανταγωνισµού στον τοµέα των ταχυδροµείων.»

5) Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 27

 Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, µε εξαίρεση το άρθρο 26, λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου

2008, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3. Οι

διαδικασίες χορήγησης άδειας που περιγράφονται στο άρθρο 9 δεν θίγονται από αυτή την

ηµεροµηνία .».

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου

2002. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες αυτής

της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
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2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείµενα των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________
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Ι. Εισαγωγή

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισµού στο Συµβούλιο στις 14 Ιουλίου

2000 1. Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 47 (παράγρ. 2), 55 και 95 της συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 14 ∆εκεµβρίου 2000.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 29 Νοεµβρίου 2000 2.

4. Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της στις 4 ∆εκεµβρίου 2000 3.

5. Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρότασή της στις 21 Μαρτίου 2001 4.

6. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 στις 6 ∆εκεµβρίου

2001.

II. Σκοπός της πρότασης

Ο σκοπός της πρότασης αυτής είναι να ανταποκριθεί στην απαίτηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ να

προβλεφθεί η βαθµιαία και ελεγχόµενη περαιτέρω ελευθέρωση των ταχυδροµικών

υπηρεσιών, η οποία θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003, και να καθοριστεί

χρονοδιάγραµµα για το περαιτέρω άνοιγµα. Προτείνεται επίσης η επίλυση διάφορων

παρεπόµενων ζητηµάτων για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών

υπηρεσιών.

                                                
1 ΕΕ C 337, 28.11.2000.
2 ΕΕ C 116, 20.4.2001.
3 ΕΕ C 144, 16.5.2001.
4 ΕΕ C 180, 26.6.2001.
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III. Ανάλυση της κοινής θέσης

Το Συµβούλιο επικροτεί πλήρως τον σκοπό και τα κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης.

Ωστόσο, στη κοινή του θέση τροποποίησε ορισµένα σηµεία της πρότασης, τα σηµαντικότερα

των οποίων έχουν ως εξής:

1. Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες προσαρµογές στο προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα της

ελευθέρωσης, προκειµένου να εξασφαλίσει µια περισσότερο βαθµιαία και ελεγχόµενη

διαδικασία ανοίγµατος της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διατηρηθούν οι

καθολικές υπηρεσίες και η ιδιαιτερότητα των κρατών µελών. Οι προσαρµογές στις οποίες

προέβη το Συµβούλιο προσεγγίζουν σε µεγάλο βαθµό τη θέση του Κοινοβουλίου (δηλ.

υψηλότερα όρια βάρους και τιµών για τον κατ' αποκλειστικότητα χώρο το 2003,

µεταθέτοντας την εφαρµογή της βαθµίδας βάρους των 50 gr από το 2003 στο 2006 και την

επόµενη βαθµίδα από το 2007 στο 2009).

2. Το Συµβούλιο συµφώνησε µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η εξερχόµενη

διασυνοριακή αλληλογραφία µπορεί να εξακολουθήσει να ανήκει στον κατ'αποκλειστικότητα

χώρο στο βαθµό που απαιτείται για να εξασφαλισθεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

3. Η κοινή θέση προβλέπει ένα αποφασιστικό βήµα προς τη πλήρη ολοκλήρωση της εσωτερικής

αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών το 2009, εξασφαλίζοντας αφενός το δικαίωµα

πρωτοβουλίας της Επιτροπής, και αφετέρου πλήρη σεβασµό των εξουσιών συναπόφασης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Λόγω του µεγάλου µεριδίου αγοράς που

αντιπροσωπεύει η κατηγορία κάτω των 50 gr, το Συµβούλιο θεωρεί ότι κάθε απόφαση

ελευθέρωσης του τµήµατος αυτού της αγοράς πρέπει να ληφθεί µέσω περαιτέρω διαδικασίας

συναπόφασης, βάσει πρότασης της Επιτροπής, η οποία καταρτίζεται µετά τη διεξαγωγή

διερευνητικών µελετών».

4. Το Συµβούλιο συµφώνησε µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ειδικές

υπηρεσίες εξαλείφοντας κάθε ορισµό για τις υπηρεσίες αυτές από το κείµενο.
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IV. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από το Συµβούλιο

Τροπολογία

− Αριθ 2: αιτιολογική παράγραφος 5

− Αριθ 6: αιτιολογική παράγραφος 10

− Αριθ 7: αιτιολογική παράγραφος 11

− Αριθ 9: η αιτιολογική παράγραφος 10 της πρότασης της Επιτροπής διαγράφεται.

− Αριθ 11: η αιτιολογική παράγραφος 11 της πρότασης της Επιτροπής διαγράφεται.

− Αριθ 19: η αιτιολογική παράγραφος 19 της πρότασης της Επιτροπής διαγράφεται.

− Αριθ 24: αιτιολογική παράγραφος 23

− Αριθ 28: αιτιολογική παράγραφος 27

− Αριθ 29: αιτιολογική παράγραφος 28

− Αριθ 33: αιτιολογική παράγραφος 30

− Αριθ 35: το άρθρο 1 (παράγρ. 1) ειδικές υπηρεσίες (διαγράφεται)

− Αριθ 39: άρθρο 1 (παράγρ. 2)

− Αριθ 41: άρθρο 1 (παράγρ. 3)

− Αριθ 44: άρθρο 1 (παράγρ. 5)

− Αριθ 58: αιτιολογική παράγραφος 6
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν εν µέρει ή κατ' ουσία αποδεκτές από

το Συµβούλιο

− αριθ 8: η τροπολογία αυτή έγινε κατ' αρχήν δεκτή. Το Συµβούλιο συµφώνησε µε τη

γνώµη του Κοινοβουλίου ότι η δυνατότητα για πλεονεκτήµατα στο πλαίσιο

της καθολικής υπηρεσίας προς αντιστάθµιση του υψηλότερου κόστους που

απορρέει από την υποχρέωση αυτή πρέπει να επανεξεταστεί και προτίµησε,

εποµένως, να διαγράψει την εν λόγω αιτιολογική παράγραφο.

− αριθ 15: το Συµβούλιο συµφώνησε ότι είναι αναγκαίο να προστεθεί στην

αιτιολογική παράγραφο αριθ. 15, αναφορά στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η

διαρκής παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

− αριθ 46: το Συµβούλιο δέχθηκε την ιδέα να προστεθεί µια νέα αιτιολογική

παράγραφος (8) που θα συσχετίζει τις ταχυδροµικές υπηρεσίες και τις

υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, υιοθετώντας την κατεύθυνση που

περιλαµβάνεται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

− αριθ 21: η ουσία της τροπολογίας αυτής έχει ενσωµατωθεί στην αιτιολογική

παράγραφο (20), καθώς και στο άρθρο 1 παράγρ. 1 που τροποποιεί το

άρθρο 7 της οδηγίας 97/67 ΕΚ.

− αριθ 43: Το Συµβούλιο δέχθηκε την ιδέα για τροποποίηση του άρθρου 22 της

οδηγίας 97/67/ΕΚ προκειµένου να τονιστεί ρητά ο ρόλος των εθνικών

κανονιστικών αρχών, όσον αφορά την ανάγκη να εξασφαλιστεί η παροχή

της καθολικής υπηρεσίας. Το Συµβούλιο θα προτιµούσε ωστόσο να

εστιάζεται η τροπολογία στις διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση

των κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσιών.

− αριθ 16, 18, 22 και 38: οι τροπολογίες αυτές, που αφορούν ουσιαστικά τα όρια βάρους

και τιµών του κατ' αποκλειστικότητα χώρου, έγιναν αποδεκτές στο βαθµό

που το Συµβούλιο κινήθηκε αισθητά προς τη γνώµη του Κοινοβουλίου

σχετικά µε το ζήτηµα αυτό (πρβ. σηµείο III.1).
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3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έγιναν αποδεκτές από το Συµβούλιο

Τροπολογίες 17 και 20

− Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι αιτιολογικές παράγραφοι 17 και 20, όπως προτείνονται από την

Επιτροπή (τις οποίες το Κοινοβούλιο πρότεινε να διαγραφούν ή να συµπτυχθούν),

περιλαµβάνουν χρήσιµα πραγµατικά στοιχεία σχετικά µε το ιστορικό της σηµερινής αγοράς

ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη έκταση της ελευθέρωσης του διαφηµιστικού ταχυδροµείου

στα κράτη µέλη.

Τροπολογίες 1, 23, 26

− Το Συµβούλιο έκρινε ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα αποφασιστικό βήµα προς την

πλήρη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες µέχρι το 2009,

εξασφαλίζοντας, αφενός, το δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής, και, αφετέρου, πλήρη

σεβασµό των εξουσιών συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογίες 10, 36, 48

− Το Συµβούλιο έκρινε ότι οι τροπολογίες αυτές περιττεύουν, δεδοµένου ότι ο σκοπός τους

µπορεί ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο της υφιστάµενης οδηγίας 97/67/ ΕΚ.

Τροπολογία 12

− Το Συµβούλιο φρονεί ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί αναθεώρηση του πεδίου εφαρµογής της

καθολικής υπηρεσίας ως προϋπόθεση για τον καθορισµό περαιτέρω µέτρων για το άνοιγµα

της αγοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η αναθεώρηση, που θα πρέπει να

πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 1 παράγρ. 1 (νέο άρθρο 7 παράγρ. 3)

της κοινής θέσης, θα πρέπει να περιλαµβάνει εκτιµήσεις για τις επιπτώσεις, σε κάθε κράτος

µέλος της πλήρους ελευθέρωσης της καθολικής υπηρεσίας το 2009.

Τροπολογία 27

− Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η τροπολογία αυτή δεν είναι σκόπιµη καθώς η συµφωνία REIMS II

είναι µόνον µια εµπορική συµφωνία µεταξύ ορισµένων φορέων παροχής καθολικών

υπηρεσιών, που επιπλέον λήγει τον ∆εκέµβριο του 2001.
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Τροπολογίες 13, 47, 49, 54

− Το Συµβούλιο δεν θεωρεί σκόπιµο να µεταβάλλει τους στόχους της ισχύουσας οδηγίας

προσθέτοντας επιπλέον στόχους όπως η προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και

η κοινωνική προστασία.

Τροπολογία 4

− Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η τροπολογία αυτή δεν αναφέρεται στα συµπεράσµατα της Συνόδου

Κορυφής της Λισσαβώνας.

Τροπολογία 31

− Το Συµβούλιο απέρριψε τη τροπολογία αυτή δεδοµένου ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας και

αµεροληψίας που ισχύουν για τους φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών είναι πολύ

σηµαντικές για να εξασφαλίζεται ίση µεταχείριση σε όλους τους φορείς.

Τροπολογία 55

− Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η απαίτηση αµοιβαιότητας, όσον αφορά την πρόσβαση στις

ταχυδροµικές υπηρεσίες των κρατών µελών, δεν αποτελεί πρόσφορο µέσο στο πλαίσιο της

εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογίες 30, 42

− Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες αυτές δεδοµένου ότι έχει ήδη συσταθεί, δυνάµει της

ισχύουσας οδηγίας, επιτροπή προς εκπλήρωση του σκοπού των τροπολογιών αυτών. Οι

διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου (η νέα απόφαση περί

«Επιτροπολογίας») εφαρµόζεται αυτοµάτως.

Τροπολογίες 34, 37

− Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες αυτές οι οποίες δεν αναφέρονται ειδικά στον

ταχυδροµικό τοµέα και ο σκοπός των οποίων υλοποιείται ήδη µέσω άλλων οδηγιών, όπως η

οδηγία 2000/43/ΕΚ.

Τροπολογία 32

− Το Συµβούλιο προτίµησε να διαγράψει τη σχετική αιτιολογική παράγραφο (αιτιολογική

παράγραφος 30 της πρότασης της Επιτροπής).
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Τροπολογία 5

− Το Συµβούλιο έκρινε ότι η διατύπωση της τροπολογίας αυτής παραπέµπει στην υποχρέωση

του άρθρου 23 της οδηγίας 97/67/ ΕΚ η οποία έχει ήδη εκπληρωθεί. Θα πρέπει, ωστόσο, να

σηµειωθεί ότι µια περαιτέρω αναθεώρηση εκ µέρους της Επιτροπής το 2006 αποτελεί

απαίτηση του άρθρου 7 παράγρ. 3 όπως αναθεωρήθηκε από το άρθρο 1 παράγρ. 1 της κοινής

θέσης. Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται επίσης και στην αιτιολογική παράγραφο 24.

Τροπολογία 25

− Το Συµβούλιο απέρριψε τη τροπολογία αυτή διότι η πρόταση θα πρέπει να διατηρεί την

ουδετερότητα της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε τις λύσεις που είναι διαθέσιµες στα κράτη

µέλη προκειµένου να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η καθολική υπηρεσία.

_____________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 10.12.2001
SEC(2001) 1961 τελικό

2000/0139 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 97/67/ΕΚ όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγµα των κοινοτικών

ταχυδροµικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας

97/67/ΕΚ όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγµα των κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών
στον ανταγωνισµό

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
– Την 30ή Μαΐου 2000, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67 ΕΚ
όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγµα των κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών
στον ανταγωνισµό1. Η πρόταση υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο την 14η Ιουλίου 2000.

– Στην 377η σύνοδο ολοµέλειας, την 29η Νοεµβρίου 20002, η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της για την πρόταση·

– στην 36η σύνοδο ολοµέλειας την 4η ∆εκεµβρίου 20003, η Επιτροπή των
Περιφερειών εξέδωσε τη γνώµη της για την πρόταση·

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε νοµοθετικό ψήφισµα4 που ενσωµατώνει
τη γνώµη του σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής, στη σύνοδο ολοµέλειας
της 14ης ∆εκεµβρίου 2000·

– την 21η Μαρτίου 2001, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση5 µε
βάση τις θέσεις του Κοινοβουλίου, της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών·

– την 6η ∆εκεµβρίου 2001, το Συµβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση6 (ειδική
πλειοψηφία) που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης.

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η οδηγία αποσκοπεί στην εκπλήρωση του στόχου ο οποίος τίθεται στην οδηγία
97/67/ΕΚ, δηλαδή στην πρόβλεψη µιας περαιτέρω σταδιακής και ελεγχόµενης
απελευθέρωσης της ταχυδροµικής αγοράς από την 1η Ιανουαρίου 2003 και στον
καθορισµό ενός χρονοδιαγράµµατος για το περαιτέρω άνοιγµα της αγοράς. Επίσης,
αποβλέπει στην επίλυση των διαφόρων συναφών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών.

                                                
1 COM(2000) 319 τελικό, ΕΕ C337, 28.11.2000
2 ΕΕ C 116 , 20/04/2001 Σ. 0099 - 0105
3 ΕΕ C 144, 16.5.2001, σ. 20
4 ΕΕ C 232, 17.8.2001, σ. 244, 287
5 COM(2001) 109 τελικό, ΕΕ C 180 E , 26/06/2001 Σ. 0291 - 0300
6 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ
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3- ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικά

3.1.1 Η κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο διατηρεί την ουσία της τροποποιηµένης
πρότασης της Επιτροπής (στο εξής αναφέρεται ως «η Πρόταση»). Η κοινή θέση
ορίζει µια σαφή πορεία προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών
υπηρεσιών, µέσω µιας σταδιακής και ελεγχόµενης απελευθέρωσης των υπηρεσιών
αυτών, σε συνδυασµό µε τη συνέχιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας υψηλής
ποιότητας. Το προτεινόµενο άνοιγµα είναι παρόµοιο µε αυτό που είχε προτείνει η
Επιτροπή, αν και το χρονοδιάγραµµα έχει επεκταθεί. Οι διατάξεις της κοινής θέσης
σχετικά µε ένα αποφασιστικό βήµα προς την πλήρη ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών εξασφαλίζουν τόσο το δικαίωµα πρωτοβουλίας
της Επιτροπής όσο και τις πλήρεις εξουσίες συναπόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

Εποµένως, η Επιτροπή συµφωνεί µε τις τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συµβούλιο
και θεωρεί ότι θα συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και του περιεχοµένου του
νοµοθετικού κειµένου.

3.1.2 Η κοινή θέση λαµβάνει πλήρως υπόψη της τροπολογίες που εξέδωσε το
Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.
Όλες οι τροπολογίες των Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτός από µία, τις οποίες
συµπεριέλαβε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη Πρότασή της, περιλαµβάνονται στην
κοινή θέση. Η κοινή θέση προχωρεί ακόµη περισσότερο, συµφωνώντας µε τη θέση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το ζήτηµα του ορισµού των ειδικών
υπηρεσιών.

3.1.3 Οι κύριες τροπολογίες που εισήχθησαν στην κοινή θέση σε σύγκριση µε την
Πρόταση εξετάζονται λεπτοµερώς παρακάτω.

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν συµπεριληφθεί στην
Πρόταση (τροπολογίες 2, 6, 7, 24, 28, 29, 32, 39, 41, 58 και εν µέρει 46)
αποσκοπούν στα εξής:

– να δώσουν βαρύτητα στην κοινωνική αποστολή της Κοινότητας -
ειδικότερα, επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής
προστασίας·

– να αναδείξουν τα οφέλη από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας·

– να τονίσουν το γεγονός ότι κάθε κράτος µέλος θεσπίζει τα δικά του
λεπτοµερή πρότυπα καθολικής υπηρεσίας και ποιότητας·

– να ενισχύσουν το ρόλο των εθνικών κανονιστικών αρχών·

– να διευρύνουν τις απαιτήσεις της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών και
παραπόνων προς όφελος των καταναλωτών·

– να βελτιώσουν τη σύνταξη ή τη θέση των υφιστάµενων τροπολογιών.
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Όλες οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου που περιλαµβάνονταν στην Πρόταση εκτός
από µία έχουν συµπεριληφθεί στην κοινή θέση. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η κοινή
θέση του Συµβουλίου δεν περιλαµβάνει µία από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου
(τροπολογία 32) που είχε συµπεριληφθεί στην τροποποιηµένη πρόταση. Η θέση
αυτή είναι αποδεκτή από την Επιτροπή.

3.3 Άλλες µεταβολές που εισήχθησαν από το Συµβούλιο στην κοινή θέση

3.3.1 Ορισµός των ειδικών υπηρεσιών

Η Πρόταση περιλάµβανε έναν ορισµό για τις «ειδικές υπηρεσίες», ως υπηρεσίες
σαφώς διαφορετικές από την καθολική υπηρεσία και οι οποίες παρουσιάζουν
πρόσθετα χαρακτηριστικά προστιθέµενης αξίας. Στόχος της Πρότασης ήταν να
βελτιωθεί η νοµική σαφήνεια των υπηρεσιών αυτών, δεδοµένου ότι η τρέχουσα
οδηγία 97/67/ΕΚ δεν περιλαµβάνει ορισµό των υπηρεσιών αυτών, εκτός από τη
δήλωση της αρχής ότι οι νέες υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται στις υπηρεσίες που
παρέχονται κατ’αποκλειστικότητα (αιτιολογικές σκέψεις 18 και 21).

Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει ορισµό των ειδικών υπηρεσιών. Από την άποψη
αυτή, αν και η κοινή θέση είναι διαφορετική από την Πρόταση, είναι πλήρως
ευθυγραµµισµένη µε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διατύπωση ενός παγίου ορισµού για αυτές τις υπηρεσίες, που είναι
διαφοροποιηµένες αλλά και αναπτύσσονται συνεχώς, αποδείχθηκε προβληµατική,
ιδιαίτερα σε µια περίοδο που πολλές ειδικές υπηρεσίες συνεχίζουν να εµφανίζονται.
Αν και η κοινή θέση δεν βελτιώνει τη νοµική σαφήνεια της οδηγίας (η περαιτέρω
αποσαφήνιση θα συνεχιστεί µέσω της προσέγγισης κατά περίπτωση), διαφυλάσσει
τις υπάρχουσες ευκαιρίες της αγοράς.

Ως προς αυτό, η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση.

3.3.2 Απελευθέρωση των εξερχοµένων διασυνοριακών ταχυδροµικών υπηρεσιών

Η Πρόταση προέβλεπε το πλήρες άνοιγµα της εξερχοµένης διασυνοριακής
αλληλογραφίας στον ανταγωνισµό από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Η κοινή θέση διατηρεί αυτήν την αρχή. Εντούτοις, εισάγει τη δυνατότητα για τα
κράτη µέλη να συνεχίσουν την κατ’αποκλειστικότητα παροχή των υπηρεσιών
αυτών, στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η παροχή της
καθολικής υπηρεσίας. Η κοινή θέση διατηρεί την ουσία της Πρότασης και λαµβάνει
υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου, που ζητούσε να παραµείνει η εξερχόµενη
διασυνοριακή αλληλογραφία στις υπηρεσίες που µπορούν να συνεχίσουν να
παρέχονται κατ’αποκλειστικότητα, στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για να
εξασφαλιστεί η διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας.

Οι όροι που καθορίζονται στην κοινή θέση όσον αφορά τις πιθανές εξαιρέσεις είναι
νόµιµοι και επαρκείς.

Ως προς το σηµείο αυτό, η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση.
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3.3.3 Αρχικά βήµατα για την περαιτέρω απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών

Η Πρόταση προέβλεπε µια µονοβάθµια µείωση των ορίων βάρους και τιµής του
τοµέα που αποκλειστικής ανάθεσης, από 350gr / 5 φορές το δηµόσιο τέλος ως 50gr /
2,5 φορές το βασικό τέλος από την 1η Ιανουαρίου 2003. Το σκεπτικό της Πρότασης
ήταν ότι τα επόµενα στάδια του ανοίγµατος της αγοράς θα πρέπει να
αντιπροσωπεύουν µια σταδιακή και ελεγχόµενη απελευθέρωση που θα είναι αρκετά
σηµαντική ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα µπορεί να υπάρξει πραγµατικός
ανταγωνισµός στην αγορά (το όριο βάρους των 50gr θα άνοιγε στον ανταγωνισµό το
16% των εσόδων που αποκοµίζουν από τις ταχυδροµικές υπηρεσίες οι πάροχοι
καθολικής υπηρεσίας).

Η κοινή θέση διατηρεί την αρχή ότι τα επόµενα στάδια της διεργασίας ανοίγµατος
της αγοράς θα πρέπει να είναι αρκετά σηµαντικά ώστε να υπάρχει πραγµατικός
ανταγωνισµός, (δηλαδή 50gr / 2,5 φορές το δηµόσιο τέλος), αλλά προβλέπει να
πραγµατοποιηθεί το άνοιγµα της αγοράς σε δύο στάδια, για να επιτραπεί η πιο
σταδιακή και ελεγχόµενη προσέγγιση:

– 2003: µείωση των ορίων σε 100gr / 3 φορές το δηµόσιο τέλος·

– 2006: µείωση των ορίων σε 50gr / 2,5 φορές το δηµόσιο τέλος.

Με τον τρόπο αυτό, η κοινή θέση φαίνεται ότι αποτελεί συµβιβασµό µεταξύ της
Πρότασης και της θέσης του Κοινοβουλίου (150gr το 2003). Η Επιτροπή συµφωνεί
µε την κοινή θέση ως προς το σηµείο αυτό.

3.3.4 Αποφασιστικό βήµα προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών
υπηρεσιών

Η Πρόταση προέβλεπε την πραγµατοποίηση του επόµενου βήµατος προς την
κατεύθυνση του ανοίγµατος της αγοράς την 1η Ιανουαρίου 2007. Το βήµα αυτό θα
έπρεπε να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέσω της
διαδικασίας συναπόφασης. Το βήµα αυτό θα ακολουθούσε µια ανασκόπηση του
τοµέα, µε έµφαση την ανάγκη εξασφάλισης της παροχής καθολικής υπηρεσίας σε
ένα περιβάλλον ανταγωνιστικής αγοράς.

Η κοινή θέση διατηρεί την αρχή ότι ένα επόµενο στάδιο µέτρων για περαιτέρω
άνοιγµα της αγοράς (αποφασιστικό βήµα) πραγµατοποιείται µετά το βήµα των 50gr
το 2006, και προβλέπει µια διεργασία υλοποίησης παρόµοια µε αυτήν που είχε
συµπεριληφθεί στην Πρόταση. Σύµφωνα µε την κοινή θέση, η Επιτροπή θα πρέπει
να διενεργήσει µελέτη η οποία θα αξιολογήσει, για κάθε κράτος µέλος, τον
αντίκτυπο της πλήρους ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών
υπηρεσιών το 2009 για την παροχή καθολικής υπηρεσίας. Με βάση τα
συµπεράσµατα της µελέτης, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση, συνοδευόµενη από
πρόταση που θα επιβεβαιώνει, εάν ενδείκνυται, την ηµεροµηνία του 2009 για την
πλήρη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών, ή για ένα
άλλο βήµα, µε βάση τα συµπεράσµατα της µελέτης.

Η κοινή θέση διατηρεί τις αρχές που περιλαµβάνονταν στην Πρόταση:

– διατάξεις για τη συνέχιση της διεργασίας σταδιακής και ελεγχόµενης
απελευθέρωσης µετά το βήµα των 50gr, για να µπορεί να υλοποιηθεί η
εσωτερική αγορά ταχυδροµικών υπηρεσιών·
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– διαδικασίες συναπόφασης, µε βάση πρόταση της Επιτροπής, µετά από
µελέτη που θα αξιολογεί τον αντίκτυπο της πλήρους ολοκλήρωσης της
εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών για τις καθολικές
υπηρεσίες.

Το χρονοδιάγραµµα γι’αυτό το αποφασιστικό βήµα αντιπροσωπεύει µια
καθυστέρηση τριών ετών σε σύγκριση µε την Πρόταση. Αυτό είναι συνέπεια της
καθυστέρησης δύο ετών για τα αρχικά βήµατα µείωσης του ορίου βάρους στα 50gr.
Εντούτοις, αυτό δεν θεωρείται σηµαντικός ανασχετικός παράγοντας στο πλαίσιο του
συνόλου της διεργασίας. Εποµένως, η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση ως
προς το σηµείο αυτό.

3.3.5 Καθήκοντα των Εθνικών Κανονιστικών Αρχών (Άρθρο 22)

Η κοινή θέση εισάγει µια προσθήκη στο άρθρο 22 της οδηγίας 97/67/ΕΚ για να
προσφέρει τη δυνατότητα στις Εθνικές Κανονιστικές Αρχές να θεσπίζουν ελέγχους
και ειδικές διαδικασίες, όταν χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των ορίων
των υπηρεσιών που ανατίθενται κατ’αποκλειστικότητα.

Οι διατάξεις αυτές διατυπώνουν σαφέστερα, σύµφωνα µε τις τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ρόλο των Εθνικών Κανονιστικών Αρχών, και
ιδιαίτερα το ρόλο τους όσον αφορά την εξασφάλιση της διατήρησης της καθολικής
υπηρεσίας. Εποµένως, η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση ως προς το σηµείο
αυτό.

3.3.6 Λήξη της ισχύος της οδηγίας (Άρθρο 27)

Η Πρόταση προέβλεπε την αλλαγή της ηµεροµηνίας λήξης της ισχύος της οδηγίας
από την 31η ∆εκεµβρίου 2004, όπως ισχύει στην τρέχουσα οδηγία, στην 31η
∆εκεµβρίου 2006 (δηλαδή την ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των
επόµενων µέτρων ανοίγµατος της αγοράς). Η Πρόταση διατήρησε την αρχή, που
περιλαµβάνεται στην τρέχουσα ταχυδροµική οδηγία, ότι η ηµεροµηνία λήξης της
ισχύος της οδηγίας θα πρέπει να είναι παραπλήσια µε την προβλεπόµενη ηµεροµηνία
για το τελευταίο στάδιο του ανοίγµατος της αγοράς, που υπόκειται στη διαδικασία
συναπόφασης.

Η κοινή θέση διατηρεί την αρχή αυτή, και αλλάζει απλώς την ηµεροµηνία που
πρότεινε η Επιτροπή έτσι ώστε να είναι προσαρµοσµένη στο τροποποιηµένο
χρονοδιάγραµµα της κοινής θέσης. Η κοινή θέση προβλέπει την αλλαγή της
ηµεροµηνίας του άρθρου 27 στην 31η ∆εκεµβρίου 2008 (δηλαδή την ηµέρα πριν την
πραγµατοποίηση του «αποφασιστικού βήµατος»).

Η κοινή θέση προβλέπει επίσης ότι οι διαδικασίες έγκρισης που εφαρµόζουν τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της τρέχουσας οδηγίας που περιγράφονται
στο άρθρο 9(2), δεν θα επηρεαστούν από την ηµεροµηνία αυτή. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε την κοινή θέση ως προς το σηµείο αυτό.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι η κοινή θέση διατηρεί την ουσία της Πρότασης και
λαµβάνει υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαµβανοµένων όλων
των τροπολογιών εκτός από µία που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και
ενσωµατώθηκαν στην Πρότασή της.

Η Επιτροπή συνιστά την παρούσα κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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