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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

29.6.2009 

σχετικά µε µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς  

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Μια ενιαία αγορά που λειτουργεί οµαλά είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης, καθώς και για την προώθηση της 
οικονοµικής σταθερότητας. Όσο πιο αποτελεσµατική είναι η ενιαία αγορά, τόσο 
περισσότερο θα βελτιώνεται το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενθαρρύνοντας, κατά 
συνέπεια, τις επιχειρήσεις να επενδύουν και να δηµιουργούν θέσεις εργασίας, ενώ θα 
αυξάνεται περισσότερο η εµπιστοσύνη των καταναλωτών και η ζήτηση. Μια ενιαία 
αγορά που λειτουργεί οµαλά είναι συνεπώς καθοριστικής σηµασίας στο πλαίσιο της 
οικονοµικής ύφεσης για τη διευκόλυνση της ανάκαµψης της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 

(2) Είναι ουσιαστικής σηµασίας για µια εύρυθµη ενιαία αγορά να έχουν ορθώς 
µεταφερθεί, εφαρµοστεί, επιβληθεί παρακολουθηθεί και ικανοποιητικώς 
εναρµονισθεί οι κοινοτικοί κανόνες που επηρεάζουν τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς (στο εξής «κανόνες της ενιαίας αγοράς»). 

(3) Από τη διαβούλευση και την ανάλυση που διενεργήθηκαν για την εκπόνηση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής µε τίτλο «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου 
αιώνα» (στο εξής «έκθεση για την ενιαία αγορά»)1 εντοπίσθηκε ένας αριθµός από 
ελλείψεις που δείχνουν ότι η ενιαία αγορά δεν λειτουργεί ακόµη όσο 
αποτελεσµατικά θα έπρεπε. Σε πολλούς τοµείς και κλάδους απαιτούνται ακόµη 
περαιτέρω προσπάθειες. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συχνά δεν κατορθώνουν να 
εκµεταλλευθούν τις πολυάριθµες ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς, επειδή οι κανόνες 
δεν εφαρµόζονται και δεν εκτελούνται ορθά. 

(4) Κατά συνέπεια, στην έκθεση για την ενιαία αγορά η Επιτροπή πρότεινε σειρά 
συγκεκριµένων µέτρων, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες και οι 

                                                 
1 COM(2007) 724 της 20.11.2007. 
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επιχειρήσεις εξακολουθούν να ωφελούνται από τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που 
δηµιούργησε η ενιαία αγορά2.  

(5) Μεταξύ των µέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη µέλη και εκείνων που ελήφθησαν 
από την Επιτροπή πρέπει να ισχύει συµπληρωµατικότητα. Μια συντονισµένη 
προσέγγιση συνεργασίας – µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών – µε κοινό 
στόχο τη βελτίωση της µεταφοράς, εφαρµογής και εκτέλεσης των κανόνων της 
ενιαίας αγοράς είναι ζωτικής σηµασίας για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας 
της ενιαίας αγοράς. Η προσέγγιση συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας σύστασης 
υπερβαίνει τα όρια της ήδη καθιερωµένης συνεργασίας σε ορισµένους τοµείς 
πολιτικής της ενιαίας αγοράς. Απαιτείται η καθιέρωση και διατήρηση εγγύτερης 
συνεργασίας εντός και µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και µε την Επιτροπή, σε 
όλους τους συναφείς µε την ενιαία αγορά τοµείς. Η προσέγγιση συνεργασίας 
συνεπάγεται επίσης ότι τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν κοινή ευθύνη και, ως εκ 
τούτου, έναν ρόλο περισσότερο προληπτικής διαχείρισης της ενιαίας αγοράς. 

(6) Από την έκθεση για την ενιαία αγορά, και ιδίως από τις συζητήσεις που 
ακολούθησαν µε τα κράτη µέλη, εντοπίσθηκαν ορισµένοι τοµείς οι οποίοι 
θεωρήθηκαν κρίσιµοι για την επίτευξη µιας εύρυθµης ενιαίας αγοράς, δηλαδή: 
διασφάλιση συντονισµού για τα ζητήµατα της ενιαίας αγοράς· βελτίωση της 
συνεργασίας εντός και µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και µε την Επιτροπή· 
βελτίωση της µεταφοράς των κανόνων της ενιαίας αγοράς· παρακολούθηση των 
αγορών και των κλάδων, προκειµένου να εντοπίζονται εν δυνάµει δυσλειτουργίες 
της αγοράς· βελτίωση της εφαρµογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς· ενίσχυση της 
επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς και προώθηση της επίλυσης 
προβληµάτων· προώθηση της τακτικής αξιολόγησης της εθνικής νοµοθεσίας· και 
ενηµέρωση πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά µε τα δικαιώµατά τους στην ενιαία 
αγορά. 

(7) Η παρούσα σύσταση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε λύσεις που εφαρµόζονται ήδη 
σε ορισµένα κράτη µέλη και έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν στην πράξη στα κράτη 
αυτά. Εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να επιλέξει τις καταλληλότερες πρακτικές 
για να εξασφαλίσει την εφαρµογή των αρχών που διατυπώνονται στην παρούσα 
σύσταση, λαµβάνοντας υπόψη τι θα ήταν πιο αποτελεσµατικό στο εθνικό του 
πλαίσιο, δεδοµένου ότι οι διαδικασίες και οι πρακτικές που είναι αποτελεσµατικές 
σε ένα κράτος µέλος µπορεί να µην είναι εξίσου αποτελεσµατικές σε κάποιο άλλο. 

(8) Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα κράτη µέλη πρέπει να βελτιώσουν τον εσωτερικό 
συντονισµό τους για τα ζητήµατα της ενιαίας αγοράς, δεδοµένου ότι αυτή τη στιγµή 
υπάρχει διασπορά αρµοδιοτήτων µεταξύ διαφορετικών εθνικών αρχών3. Αφού στην 
εφαρµογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς ενδέχεται να συµµετέχει ευρεία ποικιλία 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών σε κάθε κράτος µέλος, θα πρέπει να 
ενισχυθεί η αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ τους. Εποµένως, τα κράτη µέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν µια αρµοδιότητα συντονισµού της 
ενιαίας αγοράς εντός των εθνικών τους διοικήσεων, η οποία µπορεί να 

                                                 
2 Το ΑΕΠ της Κοινότητας αυξήθηκε κατά 2,15%, 2,75 εκατοµµύρια επιπλέον θέσεις εργασίας 

δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο 1992-2006, ενώ το ενδοκοινοτικό εµπόριο αυξήθηκε κατά 30% 
µεταξύ των ετών 1995 και 2005· SEC(2007) 1521 από 20.11.2007. 

3 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τα µέσα για µία εκσυγχρονισµένη 
πολιτική για την ενιαία αγορά, SEC(2007) 1518 από 20.11.2007. 
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διαφοροποιείται ανάλογα µε συγκεκριµένες εθνικές διοικητικές δοµές και 
παραδόσεις. Οι αρχές που είναι αρµόδιες για την αποστολή αυτή θα πρέπει να 
αναλάβουν τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασµό, την εποπτεία και την αξιολόγηση 
της εφαρµογής της παρούσας σύστασης.  

(9) Η στενή διασυνοριακή συνεργασία ανάµεσα στις αρχές των κρατών µελών που είναι 
αρµόδιες για τα ζητήµατα της ενιαίας αγοράς επιτρέπει την οικοδόµηση αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης και είναι ζωτικής σηµασίας για την ορθή εφαρµογή των κανόνων της 
ενιαίας αγοράς. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα διασυνοριακά δίκτυα ή τα ηλεκτρονικά συστήµατα 
πληροφόρησης που δηµιούργησε η Επιτροπή (π.χ., όπως είναι το ηλεκτρονικό 
σύστηµα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το RAPEX4, το RASFF5 ή 
το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών) είναι λειτουργικά, 
εφαρµόζοντας κατάλληλες ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης πόρων.  

(10) Οι πίνακες αποτελεσµάτων για την εσωτερική αγορά δείχνουν ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται η ανάγκη βελτίωσης της έγκαιρης και ποιοτικής µεταφοράς των οδηγιών 
περί ενιαίας αγοράς. Παρότι η σύσταση της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2004 για τη 
µεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά6 (στο 
εξής η «σύσταση της Επιτροπής του 2004») εφαρµόζεται ευρέως, και τούτο είχε ως 
αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση του ποσοστού µεταφοράς, εξακολουθούν να 
υπάρχουν τµήµατα της εν λόγω σύστασης τα οποία πρέπει να εφαρµοσθούν πιο 
αποτελεσµατικά. Η παρούσα σύσταση υπενθυµίζει ότι εξακολουθούν να είναι 
απαραίτητες οι δράσεις, τις οποίες αναπτύσσει περαιτέρω, της σύστασης της 
Επιτροπής του 2004, η οποία παραµένει ως έγγραφο αναφοράς για τις διοικήσεις 
των κρατών µελών που ασχολούνται µε τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Η παρούσα 
σύσταση βασίζεται επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Μία Ευρώπη 
αποτελεσµάτων – εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου»7, καθώς και στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής µε τίτλο «Επανεξέταση της διαδικασίας Lamfalussy – ενίσχυση της 
εποπτικής σύγκλισης»8.  

(11) Η παρακολούθηση της αγοράς είναι απαραίτητη για τον εντοπισµό των τοµέων 
στους οποίους οι αγορές δεν λειτουργούν ορθά για τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις, καθώς και για την επικέντρωση των πολιτικών της ενιαίας αγοράς 
στους εν λόγω τοµείς. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταστεί αναπόσπαστο στοιχείο 
του σχεδιασµού και της παρακολούθησης των πολιτικών της ενιαίας αγοράς (π.χ. 
µέσω του πίνακα αποτελεσµάτων για τους καταναλωτές). Η συνεργασία ανάµεσα 
στην Επιτροπή και στις αρχές των κρατών µελών για την παρακολούθηση της 
αγοράς και τη συλλογή δεδοµένων θα ενισχύσει την ποιότητα των δεδοµένων και 
της ανάλυσης που θα αξιοποιηθούν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και θα 
συνδράµει στην επίτευξη συναίνεσης επί των ζητηµάτων της ενιαίας αγοράς. Τα 
κράτη µέλη ενθαρρύνονται να συµµετέχουν στις δράσεις παρακολούθησης της 
αγοράς που πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή, καθώς και να υλοποιούν 
παρόµοιες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, προσαρµοσµένες σε συγκεκριµένες εθνικές 
ανάγκες. 

                                                 
4 Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα µη εδώδιµα προϊόντα. 
5 Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. 
6 ΕΕ L 98 της 16.4.2005, σ. 47. 
7 COM(2007) 502 της 5.09.2007. 
8 COM(2007) 727 της 20.11.2007. 
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(12) Οι διάφορες εθνικές µελέτες υπογραµµίζουν τη σηµασία της εκπαίδευσης για την 
παροχή συνδροµής στους υπαλλήλους, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαστών, σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διοίκησης όσον αφορά την ορθή µεταφορά, 
την εφαρµογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
σηµασία να διασφαλισθεί ότι οι κανόνες αυτοί, και ο αντίκτυπος στην 
ανταγωνιστικότητα εν γένει της Ευρώπης, λαµβάνονται πάντα υπόψη κατά τη 
σύνταξη της εθνικής νοµοθεσίας. Η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης επιβεβαιώθηκε 
περαιτέρω από πρόσφατη έρευνα και ψήφισµα σχετικά µε το ρόλο των εθνικών 
δικαστών, που διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το ψήφισµά του το 
2005 σχετικά µε το δίκαιο περί ανταγωνισµού9, καθώς και από πρόσφατο ψήφισµα 
του Συµβουλίου10. Οι υπάλληλοι θα πρέπει επίσης να λαµβάνουν οδηγίες σχετικά µε 
το κοινοτικό δίκαιο εν γένει και ειδικά τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.  

(13) Η αποτελεσµατική επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και των κατάλληλων 
µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις είναι ζωτικής σηµασίας για να βοηθήσει τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις να ωφεληθούν από τις ελευθερίες τις οποίες εγγυάται η Συνθήκη. Με 
βάση την ήδη επιτευχθείσα συνεργασία στον τοµέα της επίλυσης προβληµάτων, 
ιδίως µέσω του SOLVIT11, τα κράτη µέλη, µε τη στήριξη της Επιτροπής, θα πρέπει 
να βελτιώσουν την ικανότητα των µηχανισµών επίλυσης προβληµάτων – είτε στα 
εθνικά δικαστήρια είτε µέσω µηχανισµών εξώδικης επίλυσης – για την παροχή 
αποτελεσµατικής έννοµης προστασίας. Είναι σηµαντικό να αντιµετωπίζονται οι 
περιστάσεις που προκαλούν τα διάφορα προβλήµατα τα οποία ανακύπτουν. 

(14) Η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εθνικής νοµοθεσίας είναι σηµαντική, 
καθώς επιτρέπει την επαλήθευση του βαθµού αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής 
των κανόνων της ενιαίας αγοράς στην πράξη και τον εντοπισµό διατάξεων που 
δυνητικά εµποδίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επωφελούνται πλήρως από 
τους εν λόγω κανόνες. Τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να διενεργούνται πιο 
συστηµατικά σε όλα τα κράτη µέλη. 

(15) Οι πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόµετρου12 και οι αιτήσεις που απευθύνθηκαν 
προς τις υπηρεσίες ενηµέρωσης και επίλυσης προβληµάτων της Επιτροπής 
καταδεικνύουν ότι είναι απαραίτητη η παροχή περισσότερων πληροφοριών στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά µε τα δικαιώµατά τους στην ενιαία αγορά, 
προκειµένου αυτοί να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώµατα αυτά στην πράξη. Θα 
πρέπει, επιπλέον, να καταστεί εφικτό οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να λαµβάνουν 
συνδροµή κατά την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών. Προς τούτο, τα κράτη µέλη, 
µε τη στήριξη της Επιτροπής και, όποτε απαιτείται, σε συνεργασία µε τους 
εµπλεκόµενους, θα πρέπει να διασφαλίζουν την παροχή πρακτικών πληροφοριών και 
συµβουλών σχετικά µε ζητήµατα που ενδιαφέρουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

                                                 
9 Έκθεση του ΕΚ σχετικά µε το ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστηµα· 

INI/2007/2027 της 9.07.2008· έκθεση του ΕΚ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική 
ανταγωνισµού 2004· INI/2005/2209 από 20.3.2006. 

10 Ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνελθόντων 
στο πλαίσιο του Συµβουλίου 14757 της 28ης Οκτωβρίου 2008. 

11 Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Αποτελεσµατική επίλυση προβληµάτων στην εσωτερική αγορά 
("SOLVIT")», COM(2001) 702 της 27.11.2001. 

12 http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#061204. 
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που επιθυµούν να ζήσουν, να σπουδάσουν, να εργασθούν, να ιδρύσουν εταιρείες ή 
να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε άλλο κράτος µέλος.  

(16) Στο παράρτηµα της παρούσας σύστασης ορίζονται µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να 
λάβουν τα κράτη µέλη για την εφαρµογή της παρούσας σύστασης, ενώ παρέχεται 
κατάλογος των πρακτικών ορισµένων κρατών µελών, πάνω στις οποίες βασίζονται 
τα εν λόγω µέτρα. Θεωρείται ότι, αν και ορισµένα µέτρα ενδέχεται αρχικά να 
συνεπάγονται δαπάνες, αυτά θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα 
εξοικονόµησης πόρων, για παράδειγµα µέσω της απλοποίησης των εθνικών 
διοικητικών πρακτικών, ενώ θα πρέπει µακροπρόθεσµα να οδηγούν σε µια πλέον 
εύρυθµη ενιαία αγορά και, εποµένως, να αποφέρουν οφέλη για τους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις.  

(17) Η πρόοδος της εφαρµογής της παρούσας σύστασης πρέπει να παρακολουθείται σε 
στενή συνεργασία ανάµεσα στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων και 
µέσω συζητήσεων, στη Συµβουλευτική Επιτροπή για θέµατα Εσωτερικής Αγοράς 
(ΣΕΕΑ), επί τη βάσει συγκριτικών οροσήµων και δεικτών. Προκειµένου η Επιτροπή 
να είναι σε θέση να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της παρούσας σύστασης τέσσερα 
έτη µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα, τα κράτη µέλη πρέπει να 
υποβάλουν εκθέσεις προς την Επιτροπή τρία έτη µετά τη δηµοσίευση της παρούσας 
σύστασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα σχετικά µε τα µέτρα που ελήφθησαν για την 
εφαρµογή της. 

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ: 

(1) Να διασφαλίσουν και ενισχύσουν µια συντονιστική αποστολή της ενιαίας αγοράς, να 
προωθήσουν τον αποτελεσµατικό συντονισµό εντός και µεταξύ των αρχών που είναι 
υπεύθυνες για τα ζητήµατα της ενιαίας αγοράς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, και να δράσουν ως σηµείο αναφοράς για την ενιαία αγορά εντός της 
διοίκησης.  

(2) Να διευκολύνουν την ενεργό συνεργασία ανάµεσα στις διοικητικές αρχές που είναι 
υπεύθυνες για τα ζητήµατα της ενιαίας αγοράς στα διάφορα κράτη µέλη, καθώς και 
µε την Επιτροπή, µέσω της επαρκούς διάθεσης πόρων.  

(3) Να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση της µεταφοράς των οδηγιών 
που επηρεάζουν την ενιαία αγορά. 

(4) Να στηρίξουν το έργο της Επιτροπής σχετικά µε την παρακολούθηση της αγοράς και 
τη συλλογή συναφών δεδοµένων, συνεισφέροντας ενεργά στις δράσεις σε κοινοτικό 
επίπεδο και, ανάλογα µε την περίπτωση, εξετάζοντας το ενδεχόµενο παρόµοιων 
δράσεων σε εθνικό επίπεδο. 

(5) Να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρχές και οι υπάλληλοι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις 
σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο εν γένει και ειδικά σχετικά µε τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς ώστε να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά τους κανόνες της ενιαίας 
αγοράς και, όπου έχει σηµασία, να συνεκτιµούν τους εν λόγω κανόνες όταν 
ετοιµάζουν και δηµιουργούν νέα εθνική νοµοθεσία. 

(6) Να διευκολύνουν και ενθαρρύνουν την ταχεία και αποτελεσµατική επίλυση των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση 
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των δικαιωµάτων τους στην ενιαία αγορά, λαµβάνοντας εν γένει µέτρα για να 
βελτιωθεί η επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και ειδικότερα διασφαλίζοντας 
ότι οι δικαστές διαθέτουν επαρκείς γνώσεις του κοινοτικού δικαίου, 
συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων της ενιαίας αγοράς, και στηρίζοντας επαρκώς 
τους µηχανισµούς επίλυσης προβληµάτων.  

(7) Να αξιολογούν και αποτιµούν τακτικά την εθνική νοµοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται 
η πλήρης συµµόρφωση µε τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και ενώ το πράττουν να 
ανασκοπούν την τυχόν χρήση απαλλαγών ή παρεκκλίσεων όπως προβλέπονται 
στους ισχύοντες κανόνες της ενιαίας αγοράς. 

(8) Να ενισχύσουν την παροχή πρακτικών πληροφοριών επί ζητηµάτων της ενιαίας 
αγοράς στις επιχειρήσεις και τους πολίτες.  

(9) Να εξετάσουν τα µέτρα και τις πρακτικές που ορίζονται στο παράρτηµα και, έχοντας 
υπόψη τις εθνικές θεσµικές παραδόσεις τους, να υιοθετήσουν τις πρακτικές εκείνες 
οι οποίες θα οδηγήσουν ή αναµένεται να οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας 
της ενιαίας αγοράς και είναι οι πλέον κατάλληλες για την εφαρµογή της παρούσας 
σύστασης.  

(10) Να συνεργάζονται µε την Επιτροπή και άλλα κράτη µέλη για την παρακολούθηση 
της εφαρµογής της παρούσας σύστασης, να ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε 
µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή της παρούσας σύστασης σε τακτική βάση 
και να υποβάλουν τελική έκθεση στην Επιτροπή τρία έτη µετά τη δηµοσίευση της 
παρούσας σύστασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 

Βρυξέλλες, 29.6.2009 

 Για την Επιτροπή 
 Charlie McCreevy 
 Μέλος της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα:  

α) να αναθέσουν σε µια νέα ή υφιστάµενη αρχή εντός της εθνικής διοίκησης την 
ευθύνη του συντονισµού για τα ζητήµατα της ενιαίας αγοράς·  

β) να διασφαλίσουν τον συντονισµό ανάµεσα στα υπουργεία και τις υπηρεσίες 
σχετικά µε τα ζητήµατα της ενιαίας αγοράς· 

γ) να διασφαλίσουν τον συντονισµό ανάµεσα στα υπουργεία και τις υπηρεσίες 
αφενός και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές αφετέρου, καθώς επίσης 
ανάµεσα στις περιφερειακές και ανάµεσα στις τοπικές αρχές· 

δ) να διασφαλίσουν ότι τα αρµόδια υπουργεία και οι υπηρεσίες, καθώς και τα λοιπά 
θεσµικά όργανα λαµβάνουν υπόψη τους κανόνες της ενιαίας αγοράς·  

ε) να εξετάσουν το ενδεχόµενο συγκερασµού των ευθυνών για ορισµένες 
δραστηριότητες που συνδέονται µε την ενιαία αγορά στο πλαίσιο µιας ενιαίας 
αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την οργάνωση της εθνικής διοίκησης· 

στ) να σχεδιάσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρµογή της 
παρούσας σύστασης.  

Υφιστάµενες πρακτικές σε ορισµένα κράτη µέλη που συνδέονται µε τα συνιστώµενα µέτρα 

Ευθύνη συντονισµού 
για τα ζητήµατα της 
ενιαίας αγοράς 

• Κάποιοι κρατικοί φορείς ήδη ασκούν σε ορισµένο βαθµό συντονιστική λειτουργία για 
την ενιαία αγορά. Συνεργάζονται στενά µε άλλες αρχές σχετικά µε ζητήµατα της 
ενιαίας αγοράς, διασφαλίζουν τη συµβατότητα του εθνικού δικαίου µε τους κανόνες 
της ενιαίας αγοράς και είναι υπεύθυνοι για ορισµένες δραστηριότητες της ενιαίας 
αγοράς· 

∆ιυπουργική 
συνεργασία 

• Οι διυπουργικές οµάδες εργασίας επί ζητηµάτων που συνδέονται µε την ενιαία αγορά 
συγκεντρώνουν αντιπροσώπους των αρµόδιων αρχών· 

Κάθετος συντονισµός • Υπάρχουν ειδικά δίκτυα, π.χ. στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων ή της εποπτείας 
της αγοράς, τα οποία συνδέουν περιφερειακές και τοπικές αρχές. Τα δίκτυα αυτά 
διαθέτουν κοινές βάσεις δεδοµένων ή ιστοσελίδες·  

• Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί αντιπρόσωποι συµµετέχουν, όσον αφορά ζητήµατα 
του ενδιαφέροντός τους, στο έργο των διυπουργικών οµάδων· 

Πολιτική προβολή • Οι συζητήσεις πολιτικής για ζητήµατα της ενιαίας αγοράς διεξάγονται σε τακτική 
βάση, π.χ. στις υποεπιτροπές του εθνικού Υπουργικού Συµβουλίου·  

• Το εθνικό κοινοβούλιο συµµετέχει ενεργά στην ανάλυση των ζητηµάτων της ενιαίας 
αγοράς, π.χ. συντάσσοντας εκθέσεις ή διεξάγοντας έρευνες επί των εν λόγω 
ζητηµάτων· 

Εκπροσώπηση • Ένας κρατικός φορέας διασφαλίζει τη συµβατότητα της εθνικής νοµοθεσίας µε τους 
κανόνες της ενιαίας αγοράς διενεργώντας, µεταξύ άλλων, έλεγχο των εθνικών 
νοµοθετικών σχεδίων· 

Συνδυασµός • Κάποιοι κρατικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για ορισµένες δραστηριότητες που 
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δραστηριοτήτων της 
ενιαίας αγοράς 

συνδέονται µε την ενιαία αγορά, όπως είναι το SOLVIT, το IMI, οι κοινοποιήσεις 
της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου13 και του 
κανονισµού 2679/9814 του Συµβουλίου, ο συντονισµός της δηµιουργίας ενιαίων 
κέντρων εξυπηρέτησης σύµφωνα µε τη δέσµη νοµοθετικών µέτρων για τα 
εµπορεύµατα. 

2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα:  

α) να παρέχουν σε µόνιµη βάση: σχετική εκπαίδευση σε ζητήµατα γλώσσας, ΤΠ και 
άλλες καταρτίσεις, να ευαισθητοποιούν σχετικά µε τα υφιστάµενα δίκτυα και 
όσον αφορά τους συναφείς κανόνες προστασίας δεδοµένων, να καθιστούν τα 
κοινοτικά δίκτυα (π.χ. το ηλεκτρονικό σύστηµα πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI), το RAPEX, το RASFF, τα δίκτυα συνεργασίας για την 
προστασία των καταναλωτών και λοιπά) πλήρως λειτουργικά σε εθνικό 
επίπεδο·  

β) να οργανώνουν – για παράδειγµα, µέσω των υφιστάµενων δικτύων – ανταλλαγές 
υπαλλήλων υπεύθυνων για ζητήµατα ενιαίας αγοράς µεταξύ των εθνικών 
διοικήσεων· 

γ) να διασφαλίζουν ότι η ενεργός συνεργασία ανάµεσα στις αρχές που είναι 
υπεύθυνες για ζητήµατα ενιαίας αγοράς στα διάφορα κράτη µέλη αποτελεί 
µέρος της νοοτροπίας της εθνικής διοίκησης·  

δ) να λαµβάνουν οργανωτικά µέτρα για να διασφαλίζουν ότι τα κράτη µέλη είναι σε 
θέση να ανταποκρίνονται αµέσως στα αιτήµατα της Επιτροπής για παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς σε 
εθνικό επίπεδο και ειδικά στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος της ΕΕ15 
και των διαδικασιών παράβασης. 

Υφιστάµενες πρακτικές σε ορισµένα κράτη µέλη που συνδέονται µε τα συνιστώµενα µέτρα 

Συνεργασία µεταξύ 
των εθνικών αρχών 

• Υπάρχει στενή συνεργασία µεταξύ των Σκανδιναβικών χωρών και των χωρών της 
Βαλτικής για την εποπτεία της αγοράς, την εφαρµογή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά16 και λοιπά ζητήµατα ενιαίας αγοράς·  

• Υπάρχει συνεργασία ανάµεσα στις εθνικές αρχές στους τοµείς των δηµοσίων 
συµβάσεων (π.χ. µέσω του δικτύου δηµοσίων συµβάσεων) και της εποπτείας της 

                                                 
13 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 

καθιέρωση µίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών, ΕΕ L 
204, της 21.7.98, σ. 37.  

14 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συµβουλίου της 7ης ∆εκεµβρίου 1998 για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς σε σχέση µε την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων µεταξύ των κρατών 
µελών, ΕΕ L 337 της 12. 12. 98, σ. 8. 

15 ∆οκιµαστικό στάδιο του «πιλοτικού προγράµµατος της ΕΕ», το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη 
ταχύτερης ανταπόκρισης στις ερωτήσεις και τα παράπονα αναφορικά µε την ορθή ερµηνεία και 
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, µέσω µιας πιο άτυπης µεθόδου εργασίας ανάµεσα στην Επιτροπή 
και τα κράτη µέλη, και ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2008 µε 15 κράτη µέλη. 

16 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. 
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αγοράς. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς στον τοµέα της ασφάλειας των 
καταναλωτικών (µη εδώδιµων) προϊόντων συνεργάζονται στενά µέσω του δικτύου 
PROSAFE, ενώ το σύστηµα ICSMS διευκολύνει την εποπτεία της αγοράς των 
τεχνικών προϊόντων· 

∆ιοικητικές 
ανταλλαγές 

• Οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού συµµετέχουν στις ανταλλαγές των εθνικών 
υπαλλήλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου ανταγωνισµού· 

• Πολλές εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς και αρχές υπεύθυνες για την εκτέλεση 
των νόµων περί προστασίας των καταναλωτών συµµετέχουν στις ανταλλαγές 
υπαλλήλων στο πλαίσιο του δικτύου ασφάλειας των καταναλωτών, σύµφωνα µε την 
οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου17, και τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου18. 

Χρηµατοοικονοµική 
στήριξη και στήριξη 
ανθρώπινων πόρων 

• Ξεχωριστές οµάδες ορίσθηκαν για τη σύσταση του δικτύου πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI) και έχουν λάβει επαρκείς ανθρώπινους και οικονοµικούς 
πόρους για την ανάπτυξη του IMI στα κράτη µέλη τους· 

Εκπαίδευση • Οι αντιπρόσωποι των εθνικών αρχών, αφού παρακολουθήσουν µαθήµατα της 
Επιτροπής, εκπαιδεύουν άλλα µέλη του δικτύου IMI σε εθνικό επίπεδο. Η πρακτική 
αυτή λειτουργεί καλύτερα όταν ο εκπαιδευτικός ρόλος εντάσσεται στην περιγραφή 
καθηκόντων αυτών των υπαλλήλων·  

3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα:  

α) να προετοιµασθούν αποτελεσµατικά και εκ των προτέρων για τη µεταφορά, 
εφαρµογή και τήρηση των οδηγιών για την ενιαία αγορά σε εθνικό επίπεδο·  

β) να διασφαλίσουν ότι όλοι οι οικείοι υπάλληλοι συνεργάζονται στενά µεταξύ τους 
και συντελούν ώστε οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για τη µεταφορά και 
την εφαρµογή µιας οδηγίας σε εθνικό επίπεδο συµµετέχουν επίσης κατά τη 
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για την εν λόγω οδηγία· 

γ) να βελτιώσουν τη συνεργασία ανάµεσα στην εθνική διοίκηση και τα εθνικά, 
περιφερειακά και αποκεντρωµένα κοινοβούλια, καθώς και τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές που συµµετέχουν στη µεταφορά, και να τους παράσχουν, 
εάν απαιτείται, όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις 
διαπραγµατεύσεις και τη διαδικασία της µεταφοράς· 

δ) να παρέχουν πληροφορίες στους εµπλεκόµενους κατά τη διαδικασία µεταφοράς, 
στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιµο, σχετικά µε τις νοµοθετικές 
προτάσεις για την ενιαία αγορά που θα µπορούσαν να παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες· 

ε) να αποφεύγουν την προσθήκη συµπληρωµατικών διατάξεων οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητες για τη µεταφορά µιας οδηγίας19·  

                                                 
17 ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4. 
18 ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1 
19 Με την επιφύλαξη της µεταφοράς διατάξεων που θέτουν ελάχιστες απαιτήσεις σε οδηγίες που 

προκύπτουν από τις κοινές αρµοδιότητες σύµφωνα µε τη συνθήκη ΕΚ (ιδίως το άρθρο 137 ΣΕΚ). 
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στ) να διευκολύνουν το διάλογο µε την Επιτροπή για τη µεταφορά των οδηγιών 
σχετικά µε την ενιαία αγορά χρησιµοποιώντας πληθώρα µέσων, όπως είναι οι 
πίνακες συσχετισµού, µε στόχο την αύξηση της διαφάνειας και της 
φιλικότητας προς το χρήστη της εθνικής νοµοθεσίας. 

Υφιστάµενες πρακτικές σε ορισµένα κράτη µέλη που συνδέονται µε τα συνιστώµενα µέτρα 

Έγκαιρη 
προετοιµασία 

• Οι εθνικές εκτιµήσεις επιπτώσεων εκπονούνται όταν κατατίθεται µια οδηγία από την 
Επιτροπή. Εµπεριέχουν λεπτοµερή ανάλυση του αντικτύπου για το οικείο κράτος 
µέλος και τις πιθανές επιπτώσεις της µεταφοράς ή της εφαρµογής. Ενηµερώνονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας µεταφοράς· 

Συνέχεια • ∆ιασφαλίζεται η στενή συνεργασία ανάµεσα στους υπαλλήλους που εµπλέκονται στις 
διαπραγµατεύσεις, τη µεταφορά και την εφαρµογή των οδηγιών. Η ανάγκη για 
τέτοιου είδους συνέχεια υπογραµµίζεται στις εθνικές κατευθυντήριες γραµµές περί 
µεταφοράς·  

Συνεργασία µε τα 
κοινοβούλια 

• Αποστέλλονται πληροφορίες στα εθνικά κοινοβούλια σε πρώιµο στάδιο και σε 
τακτική βάση σχετικά µε τις εξελίξεις για τη µεταφορά των κοινοτικών οδηγιών, 
µεταξύ άλλων µέσω τριµηνιαίου πίνακα αποτελεσµάτων σχετικά µε τη µεταφορά· 

Συνεργασία µε 
περιφερειακές και 
τοπικές αρχές 

• Οι υπάλληλοι περιφερειακών ή αποκεντρωµένων αρχών συµµετέχουν στο έργο των 
διυπουργικών συντονιστικών οµάδων µεταφοράς·  

• Οργανώνονται εκπαίδευση και συνέδρια σχετικά µε τη διαδικασία µεταφοράς για τη 
δηµόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για τις ΜΚΟ· 

Επικοινωνία µε τους 
εµπλεκόµενους 

• Το κοινό έχει πρόσβαση σε απλοποιηµένη βάση δεδοµένων µεταφοράς µέσω του 
διαδικτύου. Οι πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο της µεταφοράς διατίθενται στις 
ιστοσελίδες των υπουργείων, ενώ στο διαδίκτυο δηµοσιεύεται κατάλογος των 
οδηγιών που δεν έχουν µεταφερθεί εγκαίρως·  

• Οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν οδηγίες στους πολίτες σχετικά µε τους 
νέους νόµους περί µεταφοράς τουλάχιστον 12 εβδοµάδες πριν από την έναρξη ισχύος 
τους· 

Αποφυγή «περιττών 
πρόσθετων 
απαιτήσεων» 

• Ισχύουν συγκεκριµένες διαδικασίες για τη διαχείριση και τον έλεγχο του κινδύνου 
προσθήκης εµφανώς περιττών µέτρων κατά τη µεταφορά οδηγιών, π.χ. µια ορισµένη 
κρατική επιτροπή διενεργεί συστηµατικό έλεγχο των εθνικών σχεδίων µεταφοράς, 
γεγονός που υπερβαίνει τις απαιτήσεις των οδηγιών·  

Πίνακες συσχετισµού • Οι πίνακες συσχετισµού χρησιµοποιούνται για σκοπούς ενηµέρωσης και ελέγχου· 

4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΙΘΑΝΩΝ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα: 

α) να συλλέξουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικές µε τις υπό 
παρακολούθηση αγορές ή τοµείς, για παράδειγµα, από την ανάλυση της 
αγοράς που διεξάγεται από πανεπιστηµιακούς, συµβούλους ή εµπλεκόµενους 
παράγοντες ή από στοιχεία που συλλέγονται από τις εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες και τους φορείς διαχείρισης παραπόνων· 

β) να εντοπίσουν τοπικές πηγές πληροφόρησης και να διευκολύνουν τη συµµετοχή 
των τοπικών εµπλεκόµενων στη διαδικασία παρακολούθησης της αγοράς· π.χ. 
οργανώνοντας τοπικές διαβουλεύσεις ή συναντήσεις ανάµεσα στην Επιτροπή 
και καίριας σηµασίας τοπικούς εµπλεκόµενους παράγοντες·  
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γ) να συµµετέχουν στο έργο παρακολούθησης επί συγκεκριµένων πτυχών, όπως 
είναι η ανάλυση του ανταγωνισµού, οι ρυθµιστικές εκτιµήσεις ή η συλλογή 
δεδοµένων για τον υπολογισµό του τρόπου λειτουργίας των αγορών για τους 
καταναλωτές (π.χ. µέσω της τακτικής συλλογής της µέσης τιµής συγκρίσιµων 
καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, της ταξινόµησης των παραπόνων 
των καταναλωτών και της ανάπτυξης κατάλληλων δεικτών για τη µέτρηση της 
ποιότητας της εφαρµογής).  

Υφιστάµενες πρακτικές σε ορισµένα κράτη µέλη που συνδέονται µε τα συνιστώµενα µέτρα 

Συλλογή πληροφοριών • Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες για τις υπό παρακολούθηση 
αγορές ή τοµείς (π.χ. στο πλαίσιο της δράσης παρακολούθησης της αγοράς στο 
λιανικό εµπόριο)·  

Συγκεκριµένες πτυχές 
της παρακολούθησης 

• Παρακολούθηση διεξάγεται και από την οπτική του καταναλωτή (π.χ. ένας δείκτης 
κατάστασης καταναλωτή που βαθµολογεί συγκριτικά 57 αγορές δηµοσιεύεται σε 
ετήσια βάση, ενώ η µεθοδολογία του ακολουθείται και σε άλλα κράτη µέλη) ή του 
ανταγωνισµού (π.χ. παρακολούθηση ενός εθνικού τοµέα λιανικής από άποψη 
ανταγωνισµού)·  

Παρακολούθηση σε 
εθνικό επίπεδο 

• ∆ιενεργήθηκε µια πιλοτική διαδικασία εξέτασης σε στενή συνεργασία µε την 
Επιτροπή, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η µεθοδολογία της Επιτροπής θα 
µπορούσε να εφαρµοσθεί σε επίπεδο χώρας και προκειµένου να εξασφαλισθεί ο 
προσανατολισµός για περαιτέρω εις βάθος αναλύσεις στα κράτη µέλη.  

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα αναφορικά µε τους υπαλλήλους που 
είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς:  

α) να παρέχουν εκπαίδευση στο κοινοτικό δίκαιο εν γένει και ειδικά στους κανόνες 
της ενιαίας αγοράς όταν οι υπάλληλοι προσλαµβάνονται σε µια θέση εργασίας·  

β) να καταρτίσουν προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης στην εργασία για το 
κοινοτικό δίκαιο εν γένει και ειδικά για τους κανόνες της ενιαίας αγοράς·  

γ) να παρέχουν πρακτική καθοδήγηση και συµβουλές σχετικά µε τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς και την εφαρµογή τους.  

Υφιστάµενες πρακτικές σε ορισµένα κράτη µέλη που συνδέονται µε τα συνιστώµενα µέτρα 

Εκπαίδευση • Οργανώνεται υποχρεωτική εκπαίδευση στο κοινοτικό δίκαιο για τους υπαλλήλους, 
π.χ. το κοινοτικό δίκαιο καθίσταται υποχρεωτικό µέρος της προπαρασκευαστικής 
φάσης για την πρόσβαση σε επαγγελµατική σταδιοδροµία στη δηµόσια διοίκηση· 
οργανώνονται υποχρεωτικά σεµινάρια σχετικά µε ζητήµατα δηµόσιας διοίκησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής σε κοινοτικά ζητήµατα·  

Συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση στην 
εργασία 

• Η εκπαίδευση σε κοινοτικά ζητήµατα και ζητήµατα ενιαίας αγοράς οργανώνεται 
µέσω ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών ενοτήτων· συντάσσονται τακτικά ενηµερωτικά 
δελτία· διεξάγονται συνέδρια ή τακτικά εκπαιδευτικά σεµινάρια στο πλαίσιο της 
εθνικής διοίκησης·  

• Υφίστανται συγκεκριµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για υπαλλήλους όσον αφορά 
την εσωτερική αγορά· 

Πρακτική 
καθοδήγηση και 

• Ένας συγκεκριµένος οδηγός εσωτερικής αγοράς συνδράµει τους εθνικούς 
υπαλλήλους να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους· αναπτύσσονται 
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συµβουλές επίσης λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση 
µετά την έγκριση της δέσµης νοµοθετικών µέτρων για τα εµπορεύµατα·  

• Η υπηρεσία υποστήριξης που έχει ορισθεί ασχολείται µε ερωτήσεις των υπαλλήλων 
οι οποίες αφορούν την ενιαία αγορά· 

• Ερµηνευτικές διευκρινίσεις σχετικά µε το πώς γίνεται κατανοητή και ερµηνεύεται µια 
νοµική πράξη δηµοσιεύονται στις ιστοσελίδες των εθνικών υπουργείων για την 
παροχή συγκεκριµένων πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή· 

Εκπαίδευση και 
εξετάσεις σχετικά µε 
το κοινοτικό δίκαιο 
και τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς 

• Το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί υποχρεωτικό µέρος της νοµικής εκπαίδευσης·  
• Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να επιτύχουν σε εξετάσεις στις οποίες περιλαµβάνονται 

το κοινοτικό δίκαιο και οι κανόνες της ενιαίας αγοράς, προκειµένου να 
προσληφθούν σε θέση της δηµόσιας διοίκησης. 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

(1) Μηχανισµοί εξώδικης επίλυσης προβληµάτων 

Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα: 

α) να διασφαλίσουν ότι είναι διαθέσιµες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 
διαφανείς, απλές και µη δαπανηρές διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών (ADR)· 

β) να συµµετέχουν και να συνεισφέρουν ενεργά – ειδικά µέσω επαρκών πόρων – στη 
λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των µηχανισµών επίλυσης 
προβληµάτων σε κοινοτικό επίπεδο, όπως είναι το SOLVIT και το πιλοτικό 
πρόγραµµα της ΕΕ·  

γ) να παρέχουν επαρκή πληροφόρηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις – στις 
ιστοσελίδες που αφορούν την ενιαία αγορά – σχετικά µε τους υφιστάµενους 
µηχανισµούς επίλυσης προβληµάτων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο· 

δ) να αντιµετωπίζουν τις υποκείµενες αιτίες των προβληµάτων που οδηγούν στην 
προσφυγή στους µηχανισµούς επίλυσης προβληµάτων.  

(2) Εθνικό δικαστήριο 

Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα: 

α) να παρέχουν στους δικαστές στοιχειώδη εκπαίδευση στο κοινοτικό δίκαιο εν γένει 
και ειδικά στους κανόνες της ενιαίας αγοράς όταν προσλαµβάνονται σε θέση 
εργασίας, καθώς και προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης στην εργασία, 
συµπεριλαµβανοµένης µέσω του ευρωπαϊκού δικτύου κατάρτισης 
δικαστικών20, το οποίο διοργανώνει και χρηµατοδοτεί την ανταλλαγή 
δικαστών· 

                                                 
20 http://www.ejtn.net/www/en/html/index.htm. 

http://www.ejtn.net/www/en/html/index.htm
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β) να διασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση σε πλήρεις και επικαιροποιηµένες 
πληροφορίες σχετικά µε την κοινοτική νοµοθεσία που αφορά την ενιαία αγορά 
και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένης µέσω της µελλοντικής κοινοτικής ηλεκτρονικής πύλης 
για τη ∆ικαιοσύνη21, η οποία θα προσφέρει µια "µονοαπευθυντική 
(ηλεκτρονική) θυρίδα" πληροφόρησης για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και την 
πρόσβαση στις ευρωπαϊκές δικαστικές διαδικασίες·  

γ) να ενθαρρύνουν τα εθνικά δικαστήρια να συλλέγουν και να διαθέτουν 
πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικές εθνικές δικαστικές αποφάσεις στον τοµέα 
της ενιαίας αγοράς, και ιδιαίτερα εθνικές αποφάσεις για την εφαρµογή 
προδικαστικών αποφάσεων του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 Υφιστάµενες πρακτικές σε ορισµένα κράτη µέλη που συνδέονται µε τα συνιστώµενα µέτρα 

Μηχανισµοί ADR • Ένα δίκτυο κατώτερων δικαστηρίων για αστικές υποθέσεις, τα οποία προορίζονται 
για την επίλυση µικρών διαφορών, λειτουργεί προκειµένου να εκδίδεται µία 
απόφαση µε τρόπο ταχύτερο, πιο αποτελεσµατικό και λιγότερο δαπανηρό. 
Συµπεριλαµβάνεται δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών· 

Συµµετοχή σε 
κοινοτικούς 
µηχανισµούς ADR 

• Όταν η συνεργασία µίας αρµόδιας εθνικής αρχής δεν είναι ικανοποιητική, τα κέντρα 
SOLVIT παραπέµπουν µία υπόθεση σε ανώτερο επίπεδο εντός της διοίκησης σε 
δεύτερο βαθµό προκειµένου να εξευρεθεί λύση· 

Πληροφορίες σχετικά 
µε τους µηχανισµούς 
ADR 

• Το SOLVIT προωθείται µέσω της εγγύτερης συνεργασίας µε οµάδες ενδιαφεροµένων 
και της αποστολής φύλλων πληροφοριών σε αυτές·  

Εκπαίδευση • Το υπουργείο ∆ικαιοσύνης οργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά σεµινάρια για δικαστές τα 
οποία καλύπτουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς·  

• Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για ασκούµενους δικαστές στο κοινοτικό δίκαιο είναι 
υποχρεωτικά·  

Εύκολη πρόσβαση 
στην πληροφόρηση 

• Περιλήψεις της κοινοτικής νοµολογίας συντάσσονται από συγκεκριµένη µονάδα ενός 
εθνικού υπουργείου που ειδικεύεται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς προς χρήση 
από τα δικαστήρια·  

• Οι περιλήψεις σηµαντικών δικαστικών αποφάσεων δηµοσιεύονται σε νοµικό δελτίο· 

Κοινή χρήση 
σηµαντικών εθνικών 
δικαστικών 
αποφάσεων που 
σχετίζονται µε την 
εφαρµογή των 
κανόνων της ενιαίας 
αγοράς 

• Τα εθνικά δικαστήρια υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις για σηµαντικές 
δικαστικές αποφάσεις αναφορικά µε το κοινοτικό δίκαιο και αποφάσεις σχετικά µε 
προδικαστικά ζητήµατα, οι οποίες δηµοσιεύονται σε ενηµερωτικό δελτίο. 

 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα:  

                                                 
21 Η Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πύλη για τη ∆ικαιοσύνη θα εγκαινιασθεί στις 14 ∆εκεµβρίου 2009. 
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α) να αναπτύξουν συστηµατική προσέγγιση παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
εθνικής νοµοθεσίας για την εφαρµογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, 
προκειµένου να εντοπίζονται ασυνέπειες στην εφαρµογή της, µεταξύ άλλων 
µέσω της διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους, µέσω ανατροφοδότησης 
στοιχείων από τους υφιστάµενους µηχανισµούς επίλυσης προβληµάτων κλπ.· 

β) να αναθεωρήσουν, όπου είναι εφικτό, τους υφιστάµενους εθνικούς κανόνες και 
τις διοικητικές πρακτικές, να εντοπίσουν διατάξεις που θα µπορούσαν να 
εµποδίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επωφελούνται πλήρως από τις 
ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς· και να προσαρµόσουν το εθνικό ρυθµιστικό 
πλαίσιο, όπου είναι απαραίτητο· 

γ) να λάβουν οργανωτικά µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί η στενή 
παρακολούθηση της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και στο πλαίσιο αυτό να αξιολογούν τακτικά εάν η εθνική 
νοµοθεσία και οι διοικητικές πρακτικές είναι συµβατές µε τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς.  

Υφιστάµενες πρακτικές σε ορισµένα κράτη µέλη που συνδέονται µε τα συνιστώµενα µέτρα 

Αξιολόγηση της 
εφαρµογής 

• Εκθέσεις εκ των υστέρων εκτίµησης επιπτώσεων και έλεγχοι πραγµατοποιούνται για 
την παρακολούθηση της εφαρµογής των οδηγιών περί ενιαίας αγοράς· 

• Πραγµατοποιείται συστηµατική διαδικασία διαβουλεύσεων µε τους εµπλεκόµενους, 
προκειµένου να συζητηθεί πώς (και εάν) εφαρµόζονται οι επιλεγείσες δέσµες των 
αλληλοσυσχετιζόµενων κανόνων της ενιαίας αγοράς, καθώς και ο αντίκτυπός τους 
στις επιχειρήσεις και τους πολίτες· 

Αναθεώρηση εθνικών 
κανόνων και 
διαδικασιών 

• ∆ιενεργούνται ολοκληρωµένες αναθεωρήσεις της εθνικής νοµοθεσίας στον τοµέα της 
ελεύθερης κίνησης εµπορευµάτων και υπηρεσιών. 

Έλεγχος αντικτύπου 
των προδικαστικών 
αποφάσεων του 
∆ικαστηρίου 

• Οι εθνικές αρχές αναλύουν συστηµατικά εάν η εθνική νοµοθεσία πρέπει να 
τροποποιηθεί ανάλογα µε τις πρόσφατες αποφάσεις του ∆ικαστηρίου. 

8. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΓΟΡΑ 

Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα: 

α) να προωθήσουν και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινοτικής 
πληροφόρησης22 εντός της εθνικής διοίκησης και εξωτερικά σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε ευθυγράµµιση µε το έργο της Επιτροπής, 
ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης για την ενιαία αγορά (SMAS)· 

β) να διασφαλίσουν την ενίσχυση του συντονισµού ανάµεσα στα εθνικά σηµεία 
επαφής που είναι υπεύθυνα για τις υπηρεσίες κοινοτικής πληροφόρησης·  

                                                 
22 Όπως είναι, µεταξύ άλλων, το Europe Direct, η Υπηρεσία Προσανατολισµού των Πολιτών (Citizens' 

Signpost Service), η Your Europe, το EURES, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, το ∆ίκτυο της 
Ευρώπης των Επιχειρήσεων. 
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γ) να διαθέσουν σε άλλες γλώσσες πρακτικές πληροφορίες για τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις στην ενιαία αγορά και να τις καταστήσουν εύκολα προσβάσιµες 
µέσω διαδικτυακής ιστοσελίδας· και να εισαγάγουν σαφείς διασταυρούµενες 
παραποµπές ανάµεσα σε όλες τις συναφείς εθνικές και κοινοτικές πύλες που 
περιέχουν πληροφορίες για την ενιαία αγορά, και ιδίως µέσω της πύλης «Your 
Europe»· 

δ) να οργανώσουν ενηµερωτικές εκστρατείες και προγράµµατα για τα οφέλη και τις 
ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς.  

Υφιστάµενες πρακτικές σε ορισµένα κράτη µέλη που συνδέονται µε τα συνιστώµενα µέτρα 

Προώθηση των 
υπηρεσιών κοινοτικής 
πληροφόρησης 

• Παρέχεται στοχευµένη πληροφόρηση στις πλέον αρµόδιες οµάδες εµπλεκοµένων 
µέσω ∆ιαδικτύου, φυλλαδίων, εντύπων, σεµιναρίων και εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης· 

Συντονισµός των 
υπηρεσιών κοινοτικής 
πληροφόρησης σε 
εθνικό επίπεδο 

• Μια συντονιστική οµάδα συγκεντρώνει τα σηµεία επαφής του Europe Direct, του 
∆ικτύου της Ευρώπης των Επιχειρήσεων, του Eurojus, του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Καταναλωτών (ECC Net) και του FIN-NET· 

Εύκολα προσβάσιµη 
πληροφόρηση 

• Σηµαντική ποσότητα πληροφοριών που αφορούν την ενιαία αγορά και των 
συµβουλών προς αλλοδαπούς πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και για υπηκόους που 
επιθυµούν να µεταβούν στο εξωτερικό, διατίθεται σε πύλες οριζόντιας ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, εθνικές ιστοσελίδες που επικεντρώνονται σε κοινοτικά ζητήµατα ή 
σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις ή πολίτες· 

• Σχεδιάζεται σε εθνικό επίπεδο πηγή ηλεκτρονικής πληροφόρησης για την ενιαία 
αγορά. Τη χορηγία του θα αναλάβει µια κρατική αρχή, ενώ θα συντηρείται από τις 
λοιπές οικείες αρχές· 

Εκστρατείες 
πληροφόρησης 

• Καταρτίζεται πρόγραµµα πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, το οποίο θα 
περιλαµβάνει την παροχή έντυπου υλικού, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 
ανοικτών διαλέξεων, προκειµένου να ενηµερώνονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
για τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς.  

 


