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Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΝ ΤΑΧΕΙ

Νοµοθεσία των καταναλωτικών δανείων
Είναι συνηθισµένο φαινόµενο σήµερα το να δανείζεται κάποιος χρήµατα από την
τράπεζα. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πληρώνουν τις
τηλεοράσεις και τα πλυντήρια τους µε καταναλωτικά δάνεια. Όπως µας
πληροφορεί σχετικό άρθρο στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολοµέλειας που πραγµατοποιείται
αυτή την εβδοµάδα στο Στρασβούργο (Τρίτη), τα µέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου θα συζητήσουν για µια οδηγία που αναµένεται να διευκολύνει και
να βελτιώσει την απόκτηση δανείων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύµφωνα µε µια κοινοτική οδηγία που βρίσκεται στα σκαριά από το 2002, οι
Ευρωπαίοι καταναλωτές θα µπορούν να επιλέγουν το καταναλωτικό δάνειο που
τους συµφέρει µεταξύ µιας πληθώρας χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που
βρίσκονται σε ένα εκ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουν
µάλιστα τη δυνατότητα να ακυρώνουν το δάνειο εντός 14 ηµερών αν το
επιθυµούν ή να το αποπληρώνουν πρόωρα. Στην περίπτωση αυτή, θα
δικαιούνται µείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που αποτελείται από
τους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναποµένον διάστηµα της σύµβασης.
Η οδηγία θα καλύπτει τις πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια που
αφορούν ποσά µεταξύ 200 και 75.000 ευρώ. Για ποσά κάτω των 200 και άνω
των 75.000 ευρώ, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν τις
δικές τους ρυθµίσεις. Ως σήµερα τα επιτόκια για τα δάνεια ύψους 200-75.000
ευρώ διαφέρουν ανάλογα µε το κράτος µέλος -από 6% στη Φιλανδία και 8% στη
Γερµανία ως 10 % στην Ελλάδα και 12% στην Πορτογαλία.
Αναλυτικά...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδοτεί νέες ασκήσεις προσοµοίωσης και
έργα στον τοµέα της πολιτικής προστασίας
Σύµφωνα µε πρόσφατο δελτίο τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
επιχορηγήσεις ύψους 4,07 εκατοµµυρίων ευρώ για έργα και πανευρωπαϊκές
ασκήσεις προσοµοίωσης µεγάλης κλίµακας που προτάθηκαν στο πλαίσιο του
πρόσφατα θεσπισθέντος χρηµατοδοτικού µέσου πολιτικής προστασίας.
Οι ασκήσεις αφορούν προσοµοιώσεις σεισµών και πληµµυρών και θα
διεξαχθούν από οργανισµούς πέντε ευρωπαϊκών χωρών. Οι ασκήσεις
προσοµοίωσης προωθούν την κοινή προσέγγιση όσον αφορά την συνεργασία
στις επεµβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας και συµβάλλουν στην
επιτάχυνση της επέµβασης σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης.
Τα έξη έργα που επελέγησαν θα χρηµατοδοτηθούν µε συνολικό ποσό ύψους
1,47 εκατ. ευρώ. Την ευθύνη για τα έργα αυτά έχουν οργανισµοί από πέντε
ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, ∆ανία, Ισπανία και Βέλγιο). Τα έργα
καλύπτουν τους εξής τοµείς:α) κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, β) προετοιµασία
του κοινού, ιδίως των ευπαθών οµάδων, για την αντιµετώπιση φυσικών
καταστροφών, γ) συµβολή στην προετοιµασία της τοπικής αυτοδιοίκησης για την
αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών και των ενδεχόµενων συναφών
πληµµυρών, δ) συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών εθελοντικών οργανώσεων
κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ε) εκπαίδευση επαγγελµατιών
και εθελοντών πυροσβεστών, τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και
οµάδων εθελοντών για την αντιµετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων έκτακτης
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ανάγκης, στ) διάδοση των αποτελεσµάτων προηγούµενων δραστηριοτήτων
πολιτικής προστασίας της ΕΕ µε σκοπό τη βελτίωση της αντοχής σε επίπεδο
τοπικής κοινότητας.
Αναλυτικά...
Μέτρα για τη διευκόλυνση µετάβασης στο Ευρώ
Πρόσφατα ανακοινώθηκε σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε µέτρα για τη
διευκόλυνση της µετάβασης στο ευρώ στο µέλλον. Ενώ η πρώτη οµάδα των
συµµετεχόντων διήλθε µια µακρά µεταβατική περίοδο κατά την οποία οι εν λόγω
χώρες είχαν ως επίσηµο νόµισµα το ευρώ µολονότι το ευρώ δεν είχε ακόµα τεθεί
σε κυκλοφορία, στα περισσότερα από τα υφιστάµενα εθνικά σχέδια για την
µετάβαση στο ευρώ στο µέλλον προβλέπεται η θέση σε κυκλοφορία των
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων του ευρώ κατά την ηµεροµηνία υιοθέτησης
του ευρώ.
Η διαφορά αυτή και η ευρεία διαθεσιµότητα του ευρώ σε µετρητά καθιστά
αναγκαία την εφαρµογή από τα κράτη µέλη που προετοιµάζονται για την
υιοθέτηση του ευρώ µιας στρατηγικής διαφορετικής από αυτή που
ακολουθήθηκε από το 1999 έως το 2002·
∆εδοµένων αυτών των διαφορετικών περιστάσεων, οι διατάξεις της σύστασης
της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά µε τα µέσα για τη διευκόλυνση
της προετοιµασίας µετάβασης των οικονοµικών φορέων στο ευρώ δεν
αντιµετωπίζουν επαρκώς τα ζητήµατα που τίθενται από την αλλαγή της
συγκυρίας. Ως εκ τούτου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη αυτές οι νέες
περιστάσεις και να αξιοποιηθεί η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη θέση σε
κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων του ευρώ το 2002, το 2007
και το 2008, θεωρήθηκε αναγκαίο να εκδοθεί νέα σύσταση.
Το σύνολο της στήλης Η ΕΥΡΩΠΕΙ ΕΝ ΤΑΧΕΙ είναι αναδηµοσίευση από τη βάση
δεδοµένων www.euro-info.gr.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Πρόσφατα δηµοσιεύθηκε το COM(2007) 746 τελικό, το οποίο αποτελεί
πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση µέτρων εφαρµογής
της οδηγίας 2006/112/EΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου
προστιθέµενης αξίας, όσον αφορά τη µεταχείριση ασφαλιστικών και
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Η πρόταση κανονισµού περιέχει διατάξεις εφαρµογής του άρθρου 135
παράγραφος 1 στοιχείο α) έως ζ) και παράγραφος 1α και του άρθρου 135α
της οδηγίας 2006/112/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινό σύστηµα
φόρου προστιθέµενης αξίας. Τα άρθρα αυτά αποσαφηνίζουν τους κανόνες
που διέπουν την απαλλαγή ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών από τον ΦΠΑ µε σκοπό την πιο οµοιόµορφη εφαρµογή της
απαλλαγής από τον ΦΠΑ, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου και
µειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τους οικονοµικούς φορείς.
Η πρόταση ενέχει τα εξής: α) βασίζει τους όρους εφαρµογής της
απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε αντικειµενικά οικονοµικά κριτήρια·
β)διευκρινίζει ότι η απαλλαγή καλύπτει την παροχή οιουδήποτε από τα
συστατικά στοιχεία µιας ασφαλιστικής ή χρηµατοπιστωτικής υπηρεσίας,
το οποίο συνιστά αυτοτελές σύνολο και αποτελεί συγκεκριµένο και
ουσιώδες στοιχείο της σχετικής απαλλασσόµενης υπηρεσίας· γ) εισάγει
έναν κοινό εναρµονισµένο ορισµό της διαµεσολάβησης για ασφαλιστικές
και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
Στόχος της πρότασης
Στόχος της πρότασης είναι η λεπτοµερέστερη παρουσίαση της βασικής ιδέας και
των προαναφερόµενων στοιχείων, µε περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας
δικαίου και µείωση του διοικητικού φόρτου για οικονοµικούς φορείς και δηµόσιες
διοικήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε ανάλυση της βασικής διάταξης και των όρων
που θεσπίζονται στο άρθρο 135 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ) και
παράγραφος 1α και στο άρθρο 135α της οδηγίας 2006/112/EΚ σε επί µέρους
ειδικά οικονοµικά σενάρια. Το αποτέλεσµα είναι η µη εξαντλητική απαρίθµηση
περιπτώσεων ως προς τις οποίες ο κανονισµός ορίζει ότι είτε καλύπτονται είτε
όχι από την απαλλαγή ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από
τον ΦΠΑ.
Για παράδειγµα: Το άρθρο 2 του κανονισµού ορίζει ότι ο όρος «ασφάλιση και
αντασφάλιση» καλύπτει την ασφάλιση ζωής, είτε ατοµική είτε συλλογική, καθώς
και την ασφάλιση συντάξεως και ετήσιας προσόδου, εφόσον η ασφάλιση ζωής, η
σύνταξη ή η ετήσια πρόσοδος καλύπτουν κινδύνους θνησιµότητας ή
µακροζωίας. Ο κανονισµός, συνεπώς, εξαλείφει τις πηγές δικαστικών διαφορών
διότι προβλέπει σε πολλές περιπτώσεις µια σαφή λύση. Αυτό αυξάνει τον βαθµό
ασφάλειας δικαίου.Ο κανονισµός θα ισχύει επίσης άµεσα σε όλα τα κράτη µέλη
και θα συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του διοικητικού φόρτου των οικονοµικών
φορέων και των φορολογικών διοικήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις οι οικονοµικοί
φορείς έπρεπε να καταφεύγουν σε ανεξάρτητους συµβούλους για φορολογικά
θέµατα και συχνά έπρεπε να επαληθεύουν µε επαχθείς και χρονοβόρες
διαπραγµατεύσεις µε τα εθνικά Υπουργεία Οικονοµικών αν µια συγκεκριµένη
παρεχόµενη υπηρεσία υπαγόταν ή όχι στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Σε
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επίπεδο τοπικών φορολογικών αρχών, οι επαφές µε τα εθνικά Υπουργεία
Οικονοµικών για τη διευκρίνιση του τρόπου µε τον οποίο έπρεπε να
αντιµετωπισθούν ορισµένες περιπτώσεις, αντιπροσώπευαν επίσης µεγάλο
διοικητικό φόρτο. Στις περιπτώσεις για τις οποίες ο κανονισµός προβλέπει σαφή
λύση, οι οικονοµικοί φορείς και οι φορολογικές διοικήσεις θα µπορούν να
εφαρµόζουν ορθά την απαλλαγή ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών από τον ΦΠΑ χωρίς αυτή την επιβάρυνση.
Όσον αφορά τη διαµεσολάβηση για ασφαλιστικές και χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες, η πρόταση προβλέπει σαφή λύση µόνον για έναν περιορισµένο
αριθµό περιπτώσεων. Αυτό οφείλεται στο ότι οι αρχές που διέπουν τη
διαµεσολάβηση και οι µορφές που αυτή λαµβάνει εξακολουθούν να βασίζονται
σε µεγάλο βαθµό στις εθνικές διατάξεις αστικού δικαίου µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ τους. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου
και όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές, ο κανονισµός προβλέπει, εκτός των άλλων,
αντικειµενικά κριτήρια µε βάση τα οποία µπορεί να κριθεί αν µια υπηρεσία
αποτελεί διακριτή πράξη διαµεσολάβησης. Ο κανονισµός λαµβάνει υπόψη τη
σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και µε τον
τρόπο αυτόν τηρεί καθιερωµένες αρχές για τη διαπίστωση των στοιχείων που
χαρακτηρίζουν ασφαλιστικές και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
Γενικό πλαίσιο
Οι ορισµοί για τις απαλλασσόµενες ασφαλιστικές και χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες είναι παρωχηµένοι και έχουν οδηγήσει σε ανοµοιόµορφη ερµηνεία και
εφαρµογή των απαλλαγών αυτών από τα κράτη µέλη. Οι ενδιαφερόµενοι
έρχονται αντιµέτωποι µε µια αρκετά πολύπλοκη νοµική κατάσταση λόγω των
ποικίλων διοικητικών πρακτικών, πράγµα που δηµιουργεί έλλειψη ασφάλειας
δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές. Η έλλειψη ασφάλειας
δικαίου έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των δικαστικών
υποθέσεων, καθώς και την αύξηση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις
και τις διοικήσεις που εφαρµόζουν τις εν λόγω απαλλαγές. Συνεπώς, είναι
απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν την απαλλαγή των
ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ µε στόχο την
αύξηση της ασφάλειας δικαίου και τη µείωση του διοικητικού φόρτου για
επιχειρήσεις και διοικήσεις. Η δηµόσια διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους
που πραγµατοποιήθηκε το 2006 και η «Μελέτη για τη βελτίωση της κατανόησης
των
οικονοµικών
επιπτώσεων
της
απαλλαγής
ασφαλιστικών
και
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ» που διεξήγαγε ανεξάρτητος
σύµβουλος εξ ονόµατος της Επιτροπής, επιβεβαίωσαν το συµπέρασµα αυτό.
Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης
Άρθρο 135 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ) και παράγραφος 1α, καθώς και
άρθρο 135α της οδηγίας αριθ. 2006/112/EΚ του Συµβουλίου, αλλά το παρόν
σχέδιο πρότασης κανονισµού βάσει του άρθρου 397 θεσπίζει για πρώτη φορά
διατάξεις εφαρµογής που αφορούν την απαλλαγή ασφαλιστικών και
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ.
Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης
Όπου είναι δυνατόν οι νέοι ορισµοί εξασφαλίζουν µεγαλύτερη συνοχή µε τους
κανόνες της εσωτερικής αγοράς (π.χ. επενδυτικά κεφάλαια, πιστοληπτική
αξιολόγηση, παράγωγα).Η πρόταση αποτελεί µέρος της Στρατηγικής της
Επιτροπής για την Απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος (σηµείο 66 του
εγγράφου COM(2006) 690). Τόσο οι οικονοµικοί φορείς όσο και οι φορολογικές
αρχές των κρατών µελών θα ωφεληθούν από τις απλουστεύσεις αυτές. Ωστόσο,
τα σχετικά οφέλη δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν.Η πρόταση θα ενισχύσει
την ασφάλεια δικαίου και θα µειώσει τον διοικητικό φόρτο οικονοµικών φορέων
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και εθνικών φορολογικών αρχών. ∆εδοµένου ότι θα έχει θετική επίδραση στο
κόστος των επιχειρήσεων, δεν πρόκειται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο
κόστος
των
λιανικής
φύσεως
καταναλωτικών
ασφαλιστικών
και
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εκτίµηση των επιπτώσεων
∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τοµείς που αφορά η πρόταση και γενικά
χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων
Στο σεµινάριο Fiscalis που πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2004 στο
∆ουβλίνο, αναλύθηκαν οι διάφοροι προβληµατικοί για τις επιχειρήσεις τοµείς και
ιδίως το φαινόµενο της εξωτερικής ανάθεσης και τόσο οι οικονοµικοί φορείς όσο
και τα κράτη µέλη κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι απαιτείται νοµοθετική
πρωτοβουλία από µέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής.Στη συνέχεια, η
Επιτροπή ανέθεσε τη διεξαγωγή µελέτης σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα µε
σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών επιπτώσεων της απαλλαγής
χρηµατοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ και διεξήγαγε
µια σειρά διµερών διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη και εντός της Επιτροπής, η
οποία κατέληξε στην εκπόνηση ενός εγγράφου όπου περιγράφονται τα βασικά
προβλήµατα που εντοπίσθηκαν, καθώς και τα τεχνικά µέτρα µε τα οποία
µπορούν να αντιµετωπιστούν. Τα προβλήµατα αυτά συζητήθηκαν µε τους
ενδιαφερόµενους και τα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου φορολογίας
που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2006.Τον Μάρτιο του 2007
πραγµατοποιήθηκε δεύτερο σεµινάριο Fiscalis µε στόχο την εξοικείωση των
αρµόδιων υπαλλήλων των εθνικών φορολογικών αρχών µε τις πολιτικές που
αποβλέπουν στην αλλαγή του ρυθµιστικού πλαισίου και µε τις οικονοµικούς
παράγοντες που ωθούν στη διασυνοριακή χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση. Το
πρόγραµµα κάλυψε, επίσης, προβλήµατα πρακτικής εφαρµογής της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη
Όλες οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν ότι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και ο
διοικητικός φόρτος τον οποίο αυτή συνεπάγεται αποτελεί το βασικό πρόβληµα
και ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί κατά προτεραιότητα. Η πρόταση κανονισµού
αντικατοπτρίζει απολύτως την προτεραιότητα αυτή.
Από τις 09/05/2006 έως τις 09/06/2006 διενεργήθηκε ανοικτή διαβούλευση µέσω
του ∆ιαδικτύου. Η Επιτροπή έλαβε 82 απαντήσεις. Τα αποτελέσµατα διατίθενται
στην εξής διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en
.htm
Προσφυγή στη γνώµη εµπειρογνωµόνων
Σχετικοί επιστηµονικοί τοµείς/τοµείς εµπειρογνωµοσύνης
Μελέτη για την καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών επιπτώσεων της
απαλλαγής χρηµατοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ
(∆ιαγωνισµός αριθ. taxud/2005/AO-006)
Χρησιµοποιηθείσα µέθοδος
Ανεξάρτητη εξωτερική µελέτη
Κυριότεροι οργανισµοί/εµπειρογνώµονες που συµµετείχαν στις διαβουλεύσεις
Price Waterhouse Coopers
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Σύνοψη των απόψεων που διατυπώθηκαν και ελήφθησαν υπόψη
∆εν έχει αναφερθεί η ύπαρξη δυνητικά σοβαρών κινδύνων µε µη αναστρέψιµες
συνέπειες. Υπήρξε µεγάλη συνοχή ανάµεσα στα συµπεράσµατα της µελέτης,
στην ανάλυση της ίδιας της Επιτροπής και στις αντιδράσεις των ενδιαφεροµένων
κατά τη δηµόσια διαβούλευση, πράγµα που επέτρεψε στην Επιτροπή να
επιβάλει τις αναγκαίες προτεραιότητες και να εστιάσει τις εργασίες της στις
καταλληλότερες λύσεις. Η πρόταση κανονισµού συνάδει µε τις προτεραιότητες
αυτές.
Μέσα που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµοσιοποίηση των απόψεων των
εµπειρογνωµόνων
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm
Εκτίµηση των επιπτώσεων
Οι εναλλακτικές δυνατότητες που µελετήθηκαν περιγράφονται εκτενώς στην
εκτίµηση των επιπτώσεων. Μηδενικός συντελεστής (σ. 31)· επέκταση του πεδίου
εφαρµογής για την απαλλαγή υπηρεσιών (σ. 32)· οµοιόµορφη περιορισµένη
έκπτωση του προκαταβεβληµένου φόρου (σ. 33)· δικαίωµα επιλογής της
φορολόγησης ( σ. 34)· διασυνοριακοί φορείς ΦΠΑ (σ. 37)· ενιαία νοµικά
πρόσωπα και διασυνοριακές συναλλαγές (σ. 37)· οµαδοποίηση για σκοπούς
ΦΠΑ (σ. 38)· αναδιανοµή κόστους (σ. 41)· µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ για
υπηρεσίες ανατιθέµενες σε εξωτερικούς συνεργάτες (σ. 44)· και άλλες
δυνατότητες ( σ. 44). Η Επιτροπή προέβη σε εκτίµηση των επιπτώσεων που
προβλέπει το πρόγραµµα εργασίας (η σχετική έκθεση περιλαµβάνεται στο
έγγραφο Taxud 15570).
Νοµικά στοιχεία της πρότασης
Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης
Η παρούσα πρόταση περιλαµβάνει δύο µέτρα:
• απαρίθµηση περιπτώσεων που καλύπτονται ή αποκλείονται από την
απαλλαγή ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ,
• προσδιορισµό αντικειµενικών κριτηρίων που πρέπει να εφαρµόζονται για να
διαπιστωθεί αν µια υπηρεσία αποτελεί διακριτή πράξη διαµεσολάβησης.
Νοµική βάση
Άρθρο 397 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου.
Αρχή της επικουρικότητας
Η πρόταση υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Κατά
συνέπεια, η αρχή της επικουρικότητας δεν ισχύει.
Αρχή της αναλογικότητας
Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τον ακόλουθο λόγο ή
λόγους. Στο πολυσύνθετο φορολογικό περιβάλλον των ασφαλιστικών και
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών δεν µπορεί να υπάρχει παρά µόνον µια ορθή
ερµηνεία της απαλλαγής ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η
οποία ισχύει για ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε τη
θέσπιση των προτεινόµενων εκτελεστικών διατάξεων, διότι αυτές καθορίζουν µε
σαφήνεια τις περιπτώσεις οι οποίες εµπίπτουν στην απαλλαγή ασφαλιστικών και
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ και τις περιπτώσεις που δεν
εµπίπτουν σε αυτήν. Ο αριθµός των υποθέσεων ενώπιον του ∆ΕΚ, και ιδίως
εκείνων που αφορούν την έκδοση προδικαστικής απόφασης, αυξήθηκε
σηµαντικά την τελευταία δεκαετία. Στην πλειονότητά τους οι υποθέσεις αυτές
αφορούσαν την αποκλίνουσα εφαρµογή ορισµών όσον αφορά τις
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απαλλασσόµενες από τον ΦΠΑ ασφαλιστικές και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
Η ύπαρξη σαφών ορισµών και οικονοµικών κριτηρίων µειώνει τα περιθώρια για
δικαστικές διαφορές και, ως εκ τούτου, δηµιουργεί ένα ασφαλές νοµικό
περιβάλλον εντός του οποίου µειώνεται σηµαντικά ο διοικητικός φόρτος που
συνεπάγεται η συνεννόηση, ενδεχοµένως µε περισσότερα του ενός κράτους
µέλους, ως προς τον τρόπο ερµηνείας και εφαρµογής των κανόνων.
Επιλογή µέσων
Προτεινόµενα νοµικά µέσα: Κανονισµός.
Η χρήση άλλης νοµικής πράξης δεν ενδείκνυται για τον ακόλουθο λόγο ή λόγους.
Ένας κανονισµός έχει άµεση εφαρµογή και καθιστά περιττή για τον οικονοµικό
φορέα την αναζήτηση διευκρινίσεων για νοµικά θέµατα που άπτονται της
εφαρµογής της απαλλαγής αυτής από τα Υπουργεία Οικονοµικών των διαφόρων
κρατών µελών. Στις περιπτώσεις που ο κανονισµός επιλύει ένα πρόβληµα, η
κατάλληλη µεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ εφαρµόζεται απευθείας από τις
τοπικές φορολογικές αρχές.
Συµπληρωµατικές πληροφορίες
Απλούστευση
Η παρούσα πρόταση αποβλέπει στην απλούστευση της νοµοθεσίας, στην
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις δηµόσιες αρχές (σε επίπεδο
ΕΕ ή κράτους µέλους) και στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για
τους ιδιώτες, ενώ δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Ο
κανονισµός θα ισχύει επίσης άµεσα σε όλα τα κράτη µέλη και θα περιορίζει την
πολυπλοκότητα της εφαρµογής της απαλλαγής ασφαλιστικών και
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ χάρη στην απαρίθµηση
περιπτώσεων που εµπίπτουν ή µη στην εν λόγω απαλλαγή.
Σε επίπεδο τοπικών φορολογικών αρχών, οι επαφές µε τα εθνικά Υπουργεία
Οικονοµικών για τη διευκρίνιση του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να
αντιµετωπισθούν ορισµένες περιπτώσεις, αντιπροσωπεύουν µεγάλο διοικητικό
φόρτο. Επίσης, τα Υπουργεία Οικονοµικών διαθέτουν σηµαντικούς πόρους για
συντονισµό σε τέτοια θέµατα. Σε πολλές περιπτώσεις ο κανονισµός προβλέπει
σαφή λύση και οι φορολογικές διοικήσεις θα µπορούν να εφαρµόζουν ορθά την
απαλλαγή ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ
χωρίς αυτές τις επιβαρύνσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις οι οικονοµικοί φορείς έπρεπε να καταφύγουν σε
ανεξάρτητους συµβούλους για φορολογικά θέµατα και συχνά έπρεπε να
επαληθεύουν µε επαχθείς και χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις µε τα εθνικά
Υπουργεία Οικονοµικών αν µια συγκεκριµένη παρεχόµενη υπηρεσία υπαγόταν ή
όχι στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Σε πολλές περιπτώσεις ο κανονισµός
προβλέπει σαφή λύση και οι οικονοµικοί φορείς θα µπορούν να εφαρµόζουν
ορθά την απαλλαγή ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από τον
ΦΠΑ χωρίς αυτές τις επιβαρύνσεις.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Πρόσφατα ανακοινώθηκε το COM(2007) 777 τελικό, το οποίο αποτελεί
πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 σχετικά µε τις
στατιστικές των αποβλήτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες
που ανατίθενται στην Επιτροπή.
Η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή, τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006.
Με το άρθρο 5α της τροποποιηµένης απόφασης 1999/468/ΕΚ εισάγεται νέα
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο για τα µέτρα γενικής εµβέλειας µε
αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων µιας βασικής
πράξης που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης, µεταξύ άλλων, µε την κατάργηση ορισµένων από αυτά τα
στοιχεία ή µε τη συµπλήρωσή της µέσω της προσθήκης νέων µη
ουσιωδών στοιχείων.
Εισαγωγικές Σηµειώσεις
Επείγουσα προσαρµογή και γενική προσαρµογή
Με κοινή τους δήλωση , το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή εξέδωσαν
κατάλογο βασικών πράξεων που έπρεπε να προσαρµοστούν επειγόντως στις
διατάξεις της τροποποιηµένης απόφασης, ούτως ώστε να ενσωµατωθεί η
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο (επείγουσα προσαρµογή). Προκειµένου να
εφαρµοστεί η κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στις άλλες πράξεις που
εκδόθηκαν µε συναπόφαση οι οποίες ίσχυαν ήδη τη στιγµή που τέθηκε σε ισχύ η
απόφαση 2006/512/ΕΚ, στην κοινή δήλωση απαιτείται επίσης η προσαρµογή
των πράξεων αυτών, σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες (γενική
προσαρµογή).
Η Επιτροπή δεσµεύτηκε να προβεί στην εξέταση όλων αυτών των πράξεων
προκειµένου να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2007, νοµοθετικές προτάσεις
για την προσαρµογή τους, εφόσον χρειάζεται, στη νέα κανονιστική διαδικασία µε
έλεγχο .
Μέθοδος
Όπως αναφέρθηκε ήδη στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της (…), η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά όλες τις
πράξεις που εκδόθηκαν µε συναπόφαση, προκειµένου να εντοπίσει τις πράξεις
που εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να θεσπίσει µέτρα γενικής εµβέλειας µε
αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της εκάστοτε βασικής
πράξης. Η Επιτροπή µπόρεσε έτσι να εντοπίσει περισσότερες από 200 πράξεις
που πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο προσαρµογής.
Ορισµένες από τις πράξεις αυτές περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα
κωδικοποίησης της Επιτροπής. Τέτοια πράξη είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων . Η προσαρµογή στη νέα
διαδικασία πρέπει να πραγµατοποιηθεί, ανάλογα µε την πρόοδο της διαδικασίας
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κωδικοποίησης, είτε µε αναδιατύπωση της υπό κωδικοποίηση πρότασης, είτε,
όπως στην προκειµένη περίπτωση, µε νοµοθετική τροποποίηση.
Τα Νοµικά Στοιχεία της πρότασης
Η προσαρµογή έχει ως στόχο την εισαγωγή κανονιστικής διαδικασίας µε έλεγχο,
όπως περιγράφεται στο άρθρο 5α της τροποποιηµένης απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Εν προκειµένω, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 προβλέπει ότι η Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να καθορίζει τα κατάλληλα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης,
καθώς και το περιεχόµενο των εκθέσεων για την ποιότητα, να εφαρµόζει τα
αποτελέσµατα των πιλοτικών µελετών και να προσαρµόζει το περιεχόµενο των
παραρτηµάτων. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικής εµβέλειας και
αποβλέπουν στην τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2150/2002 ή στη συµπλήρωσή του µε την προσθήκη νέων, µη ουσιωδών
στοιχείων, αυτά τα µέτρα πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική
διαδικασία µε έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Εφόσον η βασική πράξη είναι κανονισµός, η προσαρµογή πρέπει να
πραγµατοποιηθεί µε ισοδύναµη πράξη.
Αιτιολογικές Σκέψεις
•

•

•

•

•

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων
προβλέπει ότι πρέπει να θεσπίζονται ορισµένα µέτρα σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή.
Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η
οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο για τα µέτρα γενικής
εµβέλειας που αποβλέπουν στην τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων
βασικής πράξης η οποία έχει εκδοθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης, περιλαµβανοµένης και της κατάργησης ορισµένων εκ των
στοιχείων αυτών, ή της συµπλήρωσης της πράξης µε την προσθήκη νέων µη
ουσιωδών στοιχείων.
Σύµφωνα µε την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την απόφαση 2006/512/EΚ, για να
εφαρµοστεί η νέα αυτή διαδικασία σε ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν
εκδοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, απαιτείται
η προσαρµογή των εν λόγω πράξεων κατά τις ισχύουσες διαδικασίες.
Όσον αφορά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, θα πρέπει, ειδικότερα, να
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίζει τα κατάλληλα κριτήρια ποιοτικής
αξιολόγησης, καθώς και το περιεχόµενο των εκθέσεων για την ποιότητα, να
εφαρµόζει τα αποτελέσµατα των πιλοτικών µελετών και να προσαρµόζει το
περιεχόµενο των παραρτηµάτων. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικής
εµβέλειας και αποβλέπουν στην τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 2150/2002 ή στη συµπλήρωσή του µε την προσθήκη
νέων, µη ουσιωδών στοιχείων, αυτά τα µέτρα πρέπει να θεσπίζονται
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο του άρθρου 5α της
απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πρόσφατα ανακοινώθηκε το COM(2007) 698 τελικό, το οποίο αποτελεί
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η
πρόταση αυτή αναφέρεται στην τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EΚ για
την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ
σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών.
Η παρούσα πρόταση αποτελεί µία από τις τρεις προτάσεις νοµοθετικής
µεταρρύθµισης για την τροποποίηση του υφιστάµενου κανονιστικού
πλαισίου. Η παρούσα πρόταση νοµοθετικής µεταρρύθµισης αφορά
τροποποιήσεις της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας και της οδηγίας για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες .
Η δεύτερη πρόταση νοµοθετικής µεταρρύθµισης αφορά τροποποιήσεις
των τριών άλλων οδηγιών. Οι προτάσεις αυτές συµπληρώνονται από µια
τρίτη νοµοθετική πρόταση για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (εφεξής “η Αρχή”) . Οι τρεις
νοµοθετικές προτάσεις συνοδεύονται από εκτίµηση αντίκτυπου και από
ανακοίνωση η οποία παρουσιάζει τις κύριες πολιτικές κατευθύνσεις και
εκθέτει τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης .

Αιτιολογική έκθεση
Η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωµάτων των
καταναλωτών και των χρηστών, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος της
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες, αποτελεί ένα από τα σηµαντικά στοιχεία µιας κοινωνίας της
πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, η οποία επιτρέπει την οµαλή ανάπτυξη και
την ευρεία χρήση των νέων καινοτόµων υπηρεσιών και εφαρµογών. Το πλαίσιο
της ΕΕ για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών βασίζεται στην
παραδοχή ότι µια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά αποτελεί το βέλτιστο µέσο
προώθησης της καινοτοµίας και των επιλογών του χρήστη. Ωστόσο, επειδή
αναγνωρίζεται ότι ο ανταγωνισµός από µόνος του ίσως να µην αρκεί να
ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των πολιτών και να προστατεύσει τα δικαιώµατα
των χρηστών, η βασιζόµενη στον ανταγωνισµό προσέγγιση του πλαισίου
συµπληρώνεται από ειδικές διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν την καθολική
υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών, καθώς και την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων.
Η παρούσα πρόταση νοµοθετικής µεταρρύθµισης προσαρµόζει το κανονιστικό
πλαίσιο ενισχύοντας ορισµένα δικαιώµατα των καταναλωτών και των χρηστών
(ιδίως µε σκοπό τη βελτίωση της προσβασιµότητας και την προώθηση της
κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς), και διασφαλίζοντας ότι οι
ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι άξιες εµπιστοσύνης, ασφαλείς και αξιόπιστες και
παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ατόµων και
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των προσωπικών δεδοµένων. Η πρόταση δεν αλλάζει το υφιστάµενο πεδίο
εφαρµογής ή την έννοια της καθολικής υπηρεσίας στην ΕΕ, τα οποία θα
αποτελέσουν αντικείµενο χωριστής διαβούλευσης το 2008. Εναρµονίζεται µε το
πρόγραµµα της Επιτροπής για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων, το
οποίο έχει εκπονηθεί προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι νοµοθετικές
παρεµβάσεις είναι ανάλογες των επιδιωκόµενων πολιτικών στόχων, και αποτελεί
µέρος της συνολικής στρατηγικής της Επιτροπής για την ενίσχυση και την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
Ειδικότερα, ο στόχος της παρούσας πρότασης είναι διττός:
• Ενίσχυση και βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών και των
δικαιωµάτων των χρηστών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
µέσω, µεταξύ άλλων, της παροχής στους καταναλωτές περισσότερων
πληροφοριών σχετικά µε τις τιµές και τους όρους παροχής των υπηρεσιών,
και διευκόλυνση της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και της
χρήσης αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για
µειονεκτούντες χρήστες· και
• Ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ατόµων και των
προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως
µέσω της ενίσχυσης των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και της
βελτίωσης των µηχανισµών επιβολής.
Γενικό πλαίσιο
Ως µέρος της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την
απασχόληση, η Επιτροπή πρότεινε τον Ιούνιο του 2005 µια νέα στρατηγική, την
πρωτοβουλία i2010: "Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη
και την απασχόληση", µε την οποία θεσπίζονται ευρείς πολιτικοί
προσανατολισµοί για την προώθηση µιας ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής
οικονοµίας. Η δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληροφοριών, ο
οποίος αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της πρωτοβουλίας i2010,
περιλαµβάνει τη µεταρρύθµιση του κανονιστικού πλαισίου ως µίας από τις
κυριότερες προκλήσεις του, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ασφάλεια και στην
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων. Επιπροσθέτως,
η διασφάλιση ενός κατάλληλου επιπέδου παροχής της καθολικής υπηρεσίας
είναι κρίσιµης σηµασίας για την επίτευξη της κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς
αποκλεισµούς.
Σύµφωνα µε τις αρχές της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων, στο πλαίσιο
προβλέπεται η τακτική αναθεώρησή του, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
εναρµονίζεται µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά. Στις 29
Ιουνίου 2006 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο έκθεση για τη λειτουργία του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην έκθεση υπογραµµίστηκε
ότι το πλαίσιο είχε παράσχει σηµαντικά οφέλη στους πολίτες, στους
καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, από πλευράς καλύτερων επιλογών,
χαµηλότερων τιµών και περισσότερης καινοτοµίας, αλλά υπήρχε περιθώριο
βελτίωσης στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας,
ώστε να διασφαλιστεί ότι συµβαδίζει µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και ότι
παραµένει αποτελεσµατικό για την επόµενη δεκαετία.
Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση δύο οδηγιών: της οδηγίας
καθολικής υπηρεσίας και της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
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Συνοχή µε τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης
Η οδηγία καθολικής υπηρεσίας θεσπίζει ειδικά µέτρα για τον τοµέα, τα οποία
συµπληρώνουν την υφιστάµενη νοµοθεσία της ΕΕ στον τοµέα της προστασίας
των καταναλωτών. Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες συµπληρώνει την οδηγία 95/46/EΚ για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, εισάγοντας
ειδικές διατάξεις όσον αφορά τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και αξιολόγηση του αντίκτυπου
Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τοµείς τους οποίους αφορά η πρόταση και γενικά
χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δροµολόγησαν µια διαβούλευση δύο φάσεων, η
οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2005. Η πρώτη φάση περιελάµβανε µια πρόσκληση
υποβολής εισηγήσεων, η οποία οδήγησε σε δηµόσια ακρόαση µε
περισσότερους από 440 συµµετέχοντες (πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του
2006) και περί τις 160 εισηγήσεις των άµεσα ενδιαφερόµενων. Στην πρόσκληση
υποβολής εισηγήσεων οι άµεσα ενδιαφερόµενοι κλήθηκαν να διατυπώσουν τις
απόψεις τους επί γενικών θεµάτων σχετικά την κανονιστική ρύθµιση των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι απόψεις αυτές ελήφθησαν υπόψη κατά την
προετοιµασία της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2006, για την
αναθεώρηση , του συνοδευτικού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της
Επιτροπής, και της εκτίµησης αντίκτυπου. Η δηµοσίευση των εν λόγω εγγράφων
δροµολόγησε τη δεύτερη φάση της δηµόσιας διαβούλευσης, η οποία διήρκεσε
έως τον Οκτώβριο του 2006. Μια δηµόσια συνάντηση εργασίας
πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2006 ώστε να µπορέσουν τα
ενδιαφερόµενα µέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των εγγράφων
διαβούλευσης. Υποβλήθηκαν συνολικά 224 απαντήσεις από ένα µεγάλο εύρος
ενδιαφερόµενων µερών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. 52 ενώσεις του
κλάδου, 12 εµπορικές ενώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις, και 15 ενώσεις
χρηστών έστειλαν γραπτές παρατηρήσεις, και το ίδιο έπραξαν 18 κράτη µέλη και
η Οµάδα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών (European Regulators Group ERG).
Σύνοψη των απαντήσεων και παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο ελήφθησαν
υπόψη
Γενικά, οι προτάσεις που διατυπώθηκαν για τον τοµέα της καθολικής υπηρεσίας
έτυχαν της υποστήριξης των οργανώσεων των καταναλωτών και της ERG,
καθώς και της πλειονότητας των κρατών µελών. Από την άλλη πλευρά, οι φορείς
εκµετάλλευσης τάχθηκαν γενικά υπέρ των προσεγγίσεων αυτορύθµισης και
συρρύθµισης. Επρόκειτο ειδικότερα για τη βελτίωση της διαφάνειας των
τιµολογίων και τη διευκόλυνση της χρήσης των υπηρεσιών και του εξοπλισµού
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
από τους µειονεκτούντες χρήστες.
Όσον αφορά τις προτάσεις ενίσχυσης των διατάξεων σχετικά µε την ασφάλεια
της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίας, στις εισηγήσεις φάνηκε ότι υπάρχει ευρεία στήριξη των γενικών
στόχων, ωστόσο οι απόψεις που διατυπώθηκαν παρουσίαζαν µεγαλύτερη
απόκλιση όσον αφορά τα προτεινόµενα µέσα επίτευξης των εν λόγω στόχων.
Γενικά, τα κράτη µέλη εξέφρασαν την επιφυλακτική τους στήριξη στις προτάσεις
της Επιτροπής, οι οργανώσεις καταναλωτών τάχθηκαν επίσης υπέρ και οι αρχές
για την προστασία των δεδοµένων θεώρησαν ότι οι προτάσεις της Επιτροπής
δεν ήταν εξαιρετικά τολµηρές. Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος είχε την τάση να
τάσσεται υπέρ εναλλακτικών οι οποίες όµως δεν περιελάµβαναν ρυθµιστική
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παρέµβαση. Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης έχουν ληφθεί υπόψη
στην παρούσα πρόταση.
Συγκέντρωση και χρησιµοποίηση εµπειρογνωµοσύνης
Mελέτη για την προετοιµασία των επόµενων βηµάτων στην κανονιστική ρύθµιση
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (“Preparing the next steps in regulation of
electronic communications — a contribution to the review of the electronic
communications regulatory framework” (Hogan & Hartson, Analysys), 2006.
Η µελέτη επιβεβαίωσε την γενική ορθότητα του πλαισίου κανονιστικών
ρυθµίσεων, των στόχων του και της συνολικής του προσέγγισης. Ωστόσο,
υπογράµµισε την ανάγκη πραγµατοποίησης µιας σειράς προσαρµογών σε
ορισµένους τοµείς.
Η µελέτη εξέτασε µέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των χρηστών,
καθώς και της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και του απορρήτου των
επιγραµµικών επικοινωνιών. ∆ιατυπώθηκαν ορισµένες συστάσεις για αλλαγές,
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η βελτίωση της διαφάνειας και η δηµοσίευση
πληροφοριών για τους τελικούς χρήστες, η εισαγωγή της κοινοποίησης σε
περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας στο πλαίσιο της οδηγίας για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και το ρητό
δικαίωµα των εθνικών αρχών να θεσπίζουν κατευθυντήριες γραµµές για την
ασφάλεια.
Η έκθεση διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_e
n.htm#2006
Εκτίµηση αντίκτυπου
Η έκθεση του Ιουνίου 2006 για την εκτίµηση αντίκτυπου παρουσίασε την αρχική
ανάλυση µιας σειράς γενικών πολιτικών επιλογών. Η εν λόγω ανάλυση
υπεβλήθη σε λεπτοµερέστερη επεξεργασία µετά από τη δηµόσια διαβούλευση.
Η δεύτερη εκτίµηση αντίκτυπου που δηµοσιεύεται ταυτόχρονα µε την παρούσα
πρόταση επικεντρώνεται σε ειδικότερες επιλογές όσον αφορά προτάσεις µε τις
σηµαντικότερες επιπτώσεις.
Οι οµάδες οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τις προτεινόµενες αλλαγές
είναι οι επιχειρήσεις, οι δηµόσιες διοικήσεις, οι πολίτες και η ευρωπαϊκή κοινωνία
γενικότερα, καθώς όλοι οι ανωτέρω είναι χρήστες των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. ∆εν πρόκειται για οµοιογενή οµάδα άµεσα ενδιαφεροµένων
δεδοµένου ότι τα µέλη της συχνά έχουν αντικρουόµενα συµφέροντα. Οι
κυριότεροι φορείς που επηρεάζονται από τις παρούσες προτάσεις είναι οι
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι φορείς εκµετάλλευσης
δικτύου, και οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές (ΕΡΑ).
Η εκτίµηση αντίκτυπου διατίθεται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/inde
x_en.htm#communication_review
Νοµικά στοιχεία της πρότασης
Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης
Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση της υφιστάµενης οδηγίας καθολικής
υπηρεσίας και της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Οι κύριες τροποποιήσεις που προτείνονται όσον
αφορά την οδηγία καθολικής υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:
• βελτίωση της διαφάνειας και δηµοσίευση πληροφοριών για τους τελικούς
χρήστες·
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•
•
•
•
•

διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της πρόσβασης
σε αυτές από τους µειονεκτούντες χρήστες·
διευκόλυνση των καταναλωτών ώστε να µπορούν να αλλάζουν φορέα
παροχής µέσω, µεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των διατάξεων για τη
φορητότητα αριθµού·
βελτίωση των υποχρεώσεων που αφορούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·
διασφάλιση της βασικής συνδετικότητας και της ποιότητας της υπηρεσίας·
και
εκσυγχρονισµός των ειδικών διατάξεων της οδηγίας ώστε να
συµµορφώνονται προς τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά,
συµπεριλαµβανοµένης της διαγραφής ορισµένων απηρχαιωµένων ή
περιττών διατάξεων.

Όσον αφορά την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες, οι κυριότερες προτάσεις είναι οι ακόλουθες:
• εισαγωγή της υποχρεωτικής κοινοποίησης σε περίπτωση παραβιάσεων της
ασφάλειας που έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια ή τη διακύβευση
προσωπικών δεδοµένων των χρηστών·
• ενίσχυση της εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε την ασφάλεια δικτύων και
πληροφοριών οι οποίες πρέπει να θεσπίζονται σε διαβούλευση µε την Αρχή·
• ενίσχυση της εφαρµογής και της επιβολής διατάξεων ώστε να διασφαλιστεί
ότι σε επίπεδο κρατών µελών διατίθενται επαρκή µέτρα για την
καταπολέµηση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων εµπορικού
χαρακτήρα (spam)·
• διευκρίνιση ότι η οδηγία εφαρµόζεται επίσης στα δηµοσία δίκτυα
επικοινωνιών που υποστηρίζουν συσκευές συγκέντρωσης δεδοµένων και
ταυτοποίησης (συµπεριλαµβάνονται οι ανεπαφικές συσκευές, όπως οι
Συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης – RFID)·
• εκσυγχρονισµός
ορισµένων
διατάξεων
που
είναι
παρωχηµένες,
συµπεριλαµβανοµένης της διαγραφής ορισµένων απηρχαιωµένων ή
περιττών διατάξεων.
Νοµική βάση
Άρθρο 95 EΚ.
Αρχή της επικουρικότητας
Η προτεινόµενη δράση συνεπάγεται την τροποποίηση του υφιστάµενου
πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων της ΕΕ και, συνεπώς, αφορά έναν τοµέα στον
οποίο η Κοινότητα έχει ήδη ασκήσει την αρµοδιότητά της. Η πρόταση ικανοποιεί
εποµένως προς την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης ΕΚ. Το µοντέλο κανονιστικών ρυθµίσεων του πλαισίου βασίζεται στην
αρχή της αποκεντρωµένης κανονιστικής ρύθµισης στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε
την οποία οι εθνικές αρχές έχουν την ευθύνη της επίβλεψης των εθνικών αγορών
σύµφωνα µε ένα κοινό σύνολο αρχών και διαδικασιών.
Αρχή της αναλογικότητας
Η παρούσα πρόταση ικανοποιεί την αρχή της αναλογικότητας καθώς προβλέπει
ένα ελάχιστο επίπεδο εναρµόνισης και εκχωρεί στα κράτη µέλη ή στις εθνικές
ρυθµιστικές αρχές τον καθορισµό εκτελεστικών µέτρων. Σε περίπτωση που
απαιτείται υψηλότερο επίπεδο εναρµόνισης, έχει προβλεφθεί να είναι η
Επιτροπή αυτή που εγκρίνει λεπτοµερή τεχνικά εκτελεστικά µέτρα. Η
προσέγγιση αυτή επιτρέπει η εκ των προτέρων ρύθµιση να είναι αρκετά ευέλικτη
ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αλλαγές στην τεχνολογία και στην αγορά
που συντελούνται στον κλάδο, ενώ τηρούνται οι στόχοι και οι αρχές που
ορίστηκαν από τον νοµοθέτη.

16

Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία για την
επίτευξη του σκοπού της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων στον κλάδο
και της διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωµάτων των
χρηστών. Οι τροποποιήσεις συµµορφώνονται προς την αρχή της
αναλογικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ.
Επιλογή µέσων
Προτεινόµενο µέσο: οδηγία.
Τα άλλα µέσα δεν θεωρούνται κατάλληλα δεδοµένου ότι αντικείµενο της
παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση δύο υφιστάµενων οδηγιών.
Συµπληρωµατικές πληροφορίες
Η παρούσα πρόταση θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες τις οποίες
ακολουθούν οι δηµόσιες αρχές, µε την απόσυρση ορισµένων παρωχηµένων
διατάξεων, όπως η υποχρέωση καθορισµού στοιχειώδους δέσµης µισθωµένων
γραµµών και άλλες υποχρεώσεις δυνάµει του προηγούµενου πλαισίου
(τιµολόγια λιανικής, επιλογή φορέα και προεπιλογή φορέα), ενώ παράλληλα δεν
έχει καµία επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Εισάγονται και άλλες
απλουστεύσεις µε αποδέκτη τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές, από τις οποίες δεν
απαιτείται πλέον να υποβάλλουν πληροφορίες για τους διενεργηθέντες ελέγχους
σε επίπεδο λιανικής και τα συστήµατα κοστολόγησης που χρησιµοποιήθηκαν
από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις.
Επιπροσθέτως, προτείνεται να καταργηθούν και άλλες παρωχηµένες διατάξεις,
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται παραδείγµατος χάριν τα µέτρα διευκόλυνσης
της µετάβασης από το “παλαιό” πλαίσιο του 1998 στο πλαίσιο του 2002. Οι προς
τροποποίηση οδηγίες περιλαµβάνουν ήδη ρήτρα τακτικής επανεξέτασης.
Η παρούσα πρόταση περιλαµβάνεται στο τρέχον πρόγραµµα της Επιτροπής για
την επικαιροποίηση και την απλούστευση του κοινοτικού κεκτηµένου, καθώς και
στο πρόγραµµα εργασίας και στο νοµοθετικό πρόγραµµα της Επιτροπής µε τα
στοιχεία αναφοράς 2007/INFSO/001. Η έγκριση της πρότασης συνεπάγεται την
κατάργηση της απόφασης 2003/548/EΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2003,
για τη στοιχειώδη δέσµη µισθωµένων γραµµών µε εναρµονισµένα
χαρακτηριστικά, και τα σχετικά πρότυπα, που αναφέρεται στο άρθρο 18 της
οδηγίας 2002/22/ΕΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας). Τα κράτη µέλη
υποχρεούνται να ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των εθνικών
διατάξεων µεταφοράς της οδηγίας, καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ
των εν λόγω διατάξεων και της οδηγίας.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Στις 13.12.2007 δηµοσιεύθηκε το COM(2007) 795 τελικό, το οποίο αποτελεί
Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
για την εφαρµογή από τα κράτη µέλη της οδηγίας του Συµβουλίου αριθ.
95/50/εκ σχετικά µε τις ενιαίες διαδικασίες στον τοµέα του έλεγχου των
οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Η οδηγία 95/50/ΕΚ προβλέπει, για κάθε ηµερολογιακό έτος, και το
αργότερο δώδεκα µήνες µετά την παρέλευση αυτού, ότι κάθε κράτος µέλος
πρέπει να αποστέλλει στην Επιτροπή έκθεση επί της εφαρµογής της
οδηγίας αυτής . Η εν λόγω οδηγία προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή
οφείλει να διαβιβάζει τουλάχιστον ανά τριετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας
από τα κράτη µέλη .
Η έκθεση της Επιτροπής βασίζεται στις ετήσιες εκθέσεις που αποστέλλουν
τα κράτη µέλη. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, πρόκειται για την τρίτη
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας του Συµβουλίου 95/50/ΕΚ στα
κράτη µέλη, η οποία καλύπτει τα έτη 2003-2005. Η πρώτη έκθεση κάλυπτε
τα έτη 1997-1998 και η δεύτερη τα έτη 1999-2002. Λόγω της διεύρυνσης της
ΕΕ την 1 Μαΐου 2004, στην παρούσα έκθεση εµφανίζονται δέκα νέα κράτη
µέλη. Τα νέα κράτη µέλη είχαν µόνον την υποχρέωση να παρέχουν
δεδοµένα για τα έτη 2004 και 2005.
Εισαγωγή
Η οδηγία 95/50/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την καθιέρωση ενιαίων
διαδικασιών στον έλεγχο των οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων
εκδόθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1995 και τα κράτη µέλη ήταν υποχρεωµένα να
θέσουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι
αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την εν λόγω οδηγία έως την 1η
Ιανουαρίου 1997. Η οδηγία 94/55/EΚ της 21ης Νοεµβρίου 1994 του Συµβουλίου
της 21ης Νοεµβρίου 1994 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων , όπως
τροποποιήθηκε , εισήγαγε εναρµονισµένους κανόνες για την µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων µεταξύ κρατών µελών, καθώς και εντός της
επικράτειας των αυτών.
Τα τεχνικά παραρτήµατα της οδηγίας 94/55/EΚ, όσον αφορά το περιεχόµενό
τους, είναι ταυτόσηµα από άποψη περιεχοµένου µε τα τεχνικά παραρτήµατα της
διεθνούς συµφωνίας ADR . Συνεπώς, η οδηγία 94/55/EΚ µεταφέρει, στο
κοινοτικό δίκαιο, τις τεχνικές διατάξεις της συµφωνίας ADR µε την οποία
θεσπίζονται οµοιόµορφοι κανόνες για την ασφαλή διεθνή οδική µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων. Η προστιθέµενη αξία της οδηγίας έγκειται στο
γεγονός ότι επεκτείνει την ισχύ των κανόνων αυτών κατά τρόπο που να
καλύπτονται οι εθνικές (εγχώριες) µεταφορές, προκειµένου να υπάρχει
εναρµόνιση σε όλη την Κοινότητα των συνθηκών, υπό τις οποίες µεταφέρονται
οδικώς τα επικίνδυνα εµπορεύµατα και, κατά συνέπεια, να βελτιώνεται
ταυτόχρονα η οδική ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο.
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Οδηγία 95/50/EΚ
Στο πλαίσιο της οδηγίας 94/55/EΚ, και για να βελτιωθεί περαιτέρω το επίπεδο
ασφάλειας στις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, καθώς και για να
εξασφαλιστεί επαρκής αριθµός ελέγχων που διενεργούνται µε εναρµονισµένο
τρόπο, το Συµβούλιο εξέδωσε στις 6 Οκτωβρίου 1995 την οδηγία 95/50/EΚ για
την καθιέρωση οµοιόµορφων διαδικασιών στον έλεγχο των οδικών µεταφορών
επικίνδυνων εµπορευµάτων. Η οδηγία περιλαµβάνει εναρµονισµένο κατάλογο
τον οποίο χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη, καθώς και εναρµονισµένο κατάλογο
των κωδικών παραβάσεων έως το 2004. Το 2004 τα παραρτήµατα της οδηγίας
τροποποιήθηκαν και από το 2005 οι κωδικοί παραβάσεων µεταβλήθηκαν σε
τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας.
Αυτοί οι ενιαίοι έλεγχοι αφορούν όλες τις δραστηριότητες οδικής µεταφοράς
επικίνδυνων εµπορευµάτων στο έδαφος κράτους µέλους ή των επικίνδυνων
εµπορευµάτων που εισέρχονται σε κράτος µέλος προερχόµενα από τρίτες
χώρες ανεξαρτήτως της χώρας ταξινόµησης του οχήµατος. Η οδηγία σκοπό έχει
να εξασφαλισθεί αντιπροσωπευτικό ποσοστό δειγµατοληπτικού ελέγχου των
µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων, παράλληλα δε να καλυφθεί εκτεταµένο
ποσοστό του οδικού δικτύου.
Προληπτικά, ή εφόσον έχουν παρατηρηθεί παραβάσεις εξαιτίας των οποίων
διακυβεύεται η οδική ασφάλεια, είναι δυνατόν να διενεργούνται έλεγχοι και στις
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.
Εκθέσεις των κρατών µελών
Εκθέσεις παραλήφθηκαν από όλα τα κράτη µέλη που είχαν την υποχρέωση να
στείλουν έκθεση για ολόκληρη την περίοδο 2003-2005. Οι εκθέσεις των νέων
κρατών µελών, τα οποία έχουν µόνον την υποχρέωση να στείλουν έκθεση για
την περίοδο µε έναρξη το 2004, κάλυπταν είτε ολόκληρη την περίοδο είτε µέρος
αυτής. Ένα κράτος µέλος δεν έστειλε δεδοµένα.
Κράτη µέλη που υπέβαλαν εκθέσεις Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία,
για όλα τα έτη της περιόδου 2003- Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία,
2005
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω
Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβενία
και Ηνωµένο Βασίλειο.
Κράτη µέλη που υπέβαλαν εκθέσεις Τσεχική ∆ηµοκρατία (2004-05), Εσθονία
για µέρος της περιόδου 2003-2005
(2004-2005),
Ουγγαρία
(2004-05),
(Υποχρεωτικά από το 2004)
Λιθουανία (2004-05), Λετονία (2004-05),
Μάλτα (2005), Πολωνία (2005), Σλοβακία
(2005)
Κράτη µέλη που δεν υπέβαλαν καµία Κύπρος
έκθεση για την περίοδο 2003-2005

Κατά τη σύνταξη των εκθέσεών τους, τα κράτη µέλη κλήθηκαν να
χρησιµοποιήσουν τους εναρµονισµένους κωδικούς παραβάσεων του
παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας µέχρι το 2004 και τις νέες κατηγορίες
επικινδυνότητας το 2005 και να υποβάλουν την έκθεση σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε το 2005. Τις οδηγίες αυτές
δεν τις ακολούθησαν όλα τα κράτη µέλη. Ορισµένα κράτη µέλη χρησιµοποίησαν
τους κωδικούς του καταλόγου (παράρτηµα Ι της οδηγίας), ενώ άλλα
χρησιµοποίησαν το δικό τους σύστηµα κατάταξης των παραβάσεων σε
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κατηγορίες, όπως συνέβη στις προηγούµενες εκθέσεις. Το 2005 πολλά κράτη
µέλη χρησιµοποίησαν επίσης τις παλαιές πρακτικές τους, άλλα όµως
χρησιµοποίησαν ήδη τις νέες κατηγορίες επικινδυνότητας. Ήταν εποµένως
αδύνατον να γίνει αναλυτική ανασκόπηση του είδους των παραβάσεων. Αυτό θα
οδηγούσε σε ακόµη µεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού της κλάσης "άλλες
παραβάσεις", οι οποίες αποτελούσαν ήδη το 57,78 % του συνόλου της
τελευταίας έκθεσης.
Η σύνοψη των εκθέσεων περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I της παρούσας
έκθεσης. Το παράρτηµα Ι περιλαµβάνει χρονοσειρές του αριθµού των ελέγχων,
των παραβάσεων και των κυρώσεων που καταχωρίσθηκαν σε κάθε κράτος
µέλος από το 1997 έως το 2005.
Υπολογισµός των ∆εδοµένων
Είχε ζητηθεί από τα κράτη µέλη να εκτιµήσουν, στην έκθεση τους, τον όγκο των
µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων σε τόνους ή σε τονοχιλιόµετρα. Τις
πληροφορίες αυτές δεν διαβίβασαν πολλά κράτη µέλη. Συνεπώς,
ακολουθήθηκαν οι πρακτικές των προηγούµενων εκθέσεων: ποσοστό 6 % όλων
των µεταφερθέντων εµπορευµάτων χρησιµοποιήθηκε ως σταθερή µέση τιµή
εκτίµησης του όγκου των µεταφερθέντων επικίνδυνων εµπορευµάτων , τα 110
χιλιόµετρα ως µέση µετακίνηση και στους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκε ως
µέσο φορτίο επικίνδυνων εµπορευµάτων οι 10 τόνοι.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, υπολογίστηκε ο αριθµός των ταξιδιών των
οχηµάτων στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. Αυτό το αριθµητικό
στοιχείο, σε συνδυασµό µε τον αριθµό ελέγχων στη χώρα, δίνει πληροφορίες για
τη συχνότητα των ελέγχων υπό µορφή εκατοστιαίου ποσοστού επί του αριθµού
των ελέγχων ανά αριθµό ταξιδίων. Για να υπάρξει ισόρροπη βάση για τα
διάφορα κράτη µέλη, όλα τα ταξίδια υπολογίσθηκαν µε βάση τα στατιστικά
δεδοµένα της Eurostat.
Συχνότητα των έλεγχων στα κράτη µέλη
Ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι να βελτιωθεί περαιτέρω το επίπεδο
ασφαλείας, µε τη διενέργεια ικανού αριθµού ελέγχων. Η συχνότητα των ελέγχων
καθοδόν στα κράτη µέλη κατά τη περίοδο 2003-2005 δίδεται στο διάγραµµα του
παραρτήµατος II.
Βάσει του διαγράµµατος αυτού και των αποτελεσµάτων των προηγούµενων
εκθέσεων συνάγονται τα εξής:
• Η συχνότητα των ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά µειώθηκε από
0,27 % (1997-1998) σε 0,23 % (1999-2002) και, µε τα περισσότερα νέα
κράτη µέλη να έχουν περιληφθεί από το 2004, αυξήθηκε σε 0,29 % (20032005).
• Στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Γερµανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία η
συχνότητα των ελέγχων κατά την περίοδο 2003-2005 ήταν άνω του 0,60 %,
στην Αυστρία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Σουηδία είναι
περίπου 0,25 %, στο Βέλγιο, τη Φινλανδία και τη Μάλτα κάτι περισσότερο
από 0,10 % και στις υπόλοιπες χώρες 0,06 % ή και λιγότερο. Ωστόσο,
διαπιστώνεται ότι σε ορισµένα κράτη µέλη σηµαντικό ποσοστό των
υφιστάµενων ικανοτήτων εφαρµογής χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή των
ελέγχων στις εγκαταστάσεις των µεταφορικών επιχειρήσεων. Οι έλεγχοι
αυτοί βασίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 95/50/EΚ αλλά δεν εµφανίζονται
στα δεδοµένα.
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•

Στις χώρες όπου σηµειώνεται το υψηλότερο επίπεδο ελέγχων, το ποσοστό
είναι 30 φορές υψηλότερο από τις χώρες όπου σηµειώνεται το χαµηλότερο
επίπεδο. Τα δεδοµένα της Ουγγαρίας είναι αισθητά πολύ περισσότερα από
τα δεδοµένα των υπολοίπων κρατών µελών.

Επισηµαίνεται ότι τα κράτη µέλη που δεν υπέβαλαν έκθεση εξαιρέθηκαν τελείως
από όλα τα δεδοµένα.
Για να εκτιµηθεί η ισοδυναµία των ελέγχων µεταξύ εγχώριων και ξένων
µεταφορέων, οι διενεργούµενοι σε κάθε κράτος µέλος έλεγχοι και το ποσοστό
ξένων οχηµάτων που ελέγχθηκαν αναγράφονται στο παράρτηµα III. Το ποσοστό
αυτό ποικίλλει όντως σηµαντικά. Ωστόσο, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό ξένων
οχηµάτων που ελέγχονται εντοπίζεται στις χώρες διαµετακόµισης, τα ποσοστά
φαίνονται ακόµη λογικά, λαµβανοµένων υπόψη των γεωγραφικών θέσεών τους.
Εποµένως, είναι δυνατόν να συναχθεί το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει ένδειξη
ότι δεν ισορροπούν οι έλεγχοι στο θέµα αυτό.
Ποσοστό δραστηριοτήτων µεταφοράς κατά παράβαση της νοµοθεσίας
Το ποσοστό των δραστηριοτήτων µεταφοράς κατά παράβαση της νοµοθεσίας
υπολογίστηκε συναρτήσει όλων των παραβάσεων (είτε σχετικά µε το όχηµα, τον
οδηγό, τα έγγραφα είτε µε τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα) του ελεγχθέντος
οχήµατος. Επειδή είναι πιθανόν να υπήρχαν περισσότερες της µιας παραβάσεις
ανά όχηµα, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι τεχνητά υψηλό. Αυτό πρέπει να
ληφθεί υπόψη κατά την εκτίµηση των στοιχείων. Οι πληροφορίες για το ποσοστό
των παραβάσεων ανά έλεγχο κατά την περίοδο 2003-2005 περιλαµβάνονται σε
διάγραµµα του παραρτήµατος IV.
Από τη σύγκριση των τιµών µε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης έκθεσης
συνάγονται τα εξής:
• ο λόγος του αριθµού παραβάσεων προς τον αριθµό ελέγχων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά σηµείωσε αύξηση από 0,22 (1997-1998) σε
0,26 (1999-2002) και στη συνέχεια έπεσε στο 0,18 (2003-2005)·
• αναλόγως της χώρας, ο λόγος του αριθµού των παραβάσεων ανά έλεγχο
κατά την περίοδο 1999-2002 κυµάνθηκε από 0,02 µέχρι σχεδόν 2,00·
• στην Αυστρία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, ο
λόγος του αριθµού των παραβάσεων ανά έλεγχο κατά την περίοδο 20032005 είναι αισθητά υψηλότερος από το µέσο όρο της ΕΕ (0,26). Στις
περισσότερες χώρες ο λόγος κυµαίνεται µεταξύ 0,10 και 0,50.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι καθοδόν έλεγχοι είναι αναγκαίοι και
αποτελούν σηµαντικό εργαλείο βελτίωσης της ασφάλειας στις µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων, µολονότι στη σύγκριση της συχνότητας των
ελέγχων (παράρτηµα II) µε το ποσοστό των παραβάσεων (παράρτηµα IV) ο
συσχετισµός δεν είναι προφανής.
Κυρώσεις
Οι πληροφορίες σχετικά µε τις κυρώσεις ήταν ατελείς σε πολλές περιπτώσεις.
Επισκόπηση των τύπων κυρώσεων στα κράτη µέλη, τα οποία διαβίβασαν
πληροφορίες, δίδεται στο παράρτηµα V. Η πιο συνήθης κύρωση είναι η επιβολή
προστίµου (περίπου 80%) και κατόπιν η προειδοποίηση (περίπου 20%), ενώ
δικαστικές διώξεις ασκήθηκαν σε ελάχιστες περιπτώσεις.
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Συµπεράσµατα
Μολονότι τα περισσότερα κράτη µέλη διενήργησαν οδικούς ελέγχους στις
µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων κατά την περίοδο 2003-2005, η
συχνότητα των ελέγχων ποικίλλει σηµαντικά. Η µέση συχνότητα των ελέγχων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβανοµένης υπόψη της διεύρυνσης το 2004,
αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια.
Το ότι οι έλεγχοι είναι δικαιολογηµένοι φαίνεται από το ποσοστό των οχηµάτων
που διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τη νοµοθεσία, αν και ο µέσος αριθµός
παραβάσεων ανά έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση µειώθηκε κάπως.
Με βάση την παρούσα έκθεση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι οδικοί έλεγχοι
αποτελούν αποτελεσµατικό εργαλείο για την ανάδειξη των προβληµάτων που
συνδέονται µε την ασφάλεια των µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων και για
τη βελτίωση της. Εντούτοις, οι διενεργούµενοι από ορισµένα κράτη µέλη έλεγχοι
στις εγκαταστάσεις αποτελούν προφανώς έναν εξίσου αποτελεσµατικό τρόπο
επιβολής του νόµου, παρόλο που αυτό δεν φαίνεται στα παραρτήµατα της
παρούσας έκθεσης.
Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να επισηµάνει στα κράτη µέλη ότι πρέπει να
χρησιµοποιούν στις εκθέσεις τα εναρµονισµένα έντυπα και ότι τις εκθέσεις αυτές
πρέπει να αποστέλλουν στην Επιτροπή όλα τα κράτη µέλη. Με την καθιέρωση
και την εφαρµογή των νέων κατηγοριών επικινδυνότητας σε όλα τα κράτη µέλη
θα βελτιωθούν στο µέλλον οι εκθέσεις.

Παραρτήµατα
1. Αριθµός έλεγχων ανά αριθµό ταξιδίων των οχηµάτων που µεταφέρουν
επικίνδυνα εµπορεύµατα (%) 2003-2005 (Νέα κράτη µέλη 2004-2005)
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α (ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013 ) ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
για την Ελληνική αλιεία για την περίοδο 2007-2013. Οι συνολική επιλέξιµη
δηµόσια συνεισφορά του προγράµµατος είναι 274.105.143 € και η συνολική
ενίσχυση από το ΕΤΑ είναι 207.832.237 €.
Καλύπτει ολόκληρη την Επικράτεια της Ελλάδας που χωρίζεται (για το
ΕΤΑ) σε 2 περιφέρειες "εκτός στόχου σύγκλισης" και 11 περιφέρειες
"στόχου σύγκλισης". Η ενίσχυση του ΕΤΑ για τις περιοχές σύγκλισης
ανέρχεται σε 176,83 εκατοµµύρια €.
Το νέο πρόγραµµα της ΕΕ για τα έτη 2007- 2013 στοχεύει να στηριχτεί στην
επιτυχία του προηγούµενου προγράµµατος και να παγιώσει τις
προϋποθέσεις για µια βιώσιµη αλιεία και για ένα τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας που να σέβονται τη φύση και να ικανοποιούν τα
αιτήµατα των καταναλωτών και της βιοµηχανίας τροφίµων.

Εισαγωγικές Σηµειώσεις
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-06 η Ελληνική Αλιεία ωφελήθηκε από την
υποστήριξη της ΕΕ χάρις στο ΧΜΠΑ (FIFG) που συνεισέφερε 223.611.900 €.
Ένας µεγάλος αριθµός έργων υποστηρίχθηκε, δηµιουργήθηκαν περισσότερες από
1.330 νέες θέσεις εργασίας, πάνω από 2.350 θέσεις εργασίας διατηρήθηκαν. Η
παραγωγή των µονάδων υδατοκαλλιέργειας αυξήθηκε κατά περισσότερους από
12.500 τόνους, η ικανότητα της βιοµηχανίας µεταποίησης αυξήθηκε κατά 16.500
τόνους (+ 36,67%) και η ικανότητα του αλιευτικού στόλου µειώθηκε κατά 20.000
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GT (-18%). ∆ηµιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις και κατασκευάστηκε αριθµός
µικρών λιµένων (αλιευτικά καταφύγια).
Άξονες προτεραιότητας
Άξονας Προτεραιότητας 1: Προσαρµογή του αλιευτικού στόλου
Ο άξονας προτεραιότητας στοχεύει στην προαγωγή της κερδοφόρας και βιώσιµης
αλιείας. Τα µέτρα στοχεύουν ιδιαίτερα στη µείωση της τρέχουσας αλιευτικής
ικανότητας του αλιευτικού στόλου, την διευκόλυνση της εισόδου στο επάγγελµα
των νέων αλιέων και στη βελτίωση της ασφάλειας των αλιευτικών σκαφών.
Άξονας Προτεραιότητας 2: Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων
µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Στόχος αυτού του άξονα είναι να προωθηθούν ανταγωνιστικές και κερδοφόρες
επιχειρησιακές δραστηριότητες στην υδατοκαλλιέργεια, η µεταποίηση των
αλιευµάτων, να βοηθηθεί το χονδρικό εµπόριο και η αλιεία των εσωτερικών
υδάτων. Τα µέτρα του άξονα στοχεύουν ιδιαίτερα στη βελτίωση της ποιότητας και
στην ανάπτυξη και την εισαγωγή µεθόδων καινοτόµων και φιλικών προς το
περιβάλλον.
Άξονας Προτεραιότητας 3: Μέτρα κοινού συµφέροντος
Αυτός ο άξονας υποστηρίζει τα µέτρα κοινού συµφέροντος που βοηθούν να
επιτευχθούν οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Στοχεύει επίσης να
προωθήσει την ανάπτυξη και την εφαρµογή της καινοτοµίας και τη διάδοση της
ορθής πρακτικής.
Άξονας Προτεραιότητας 4: Αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.
Αυτός ο άξονας στοχεύει στη στην ανάπτυξη της συνεργασίας και την ενίσχυση
του τοµέα της αλιείας µε την πρωτοβουλία τοπικών οµάδων αλιείας. Αυτή η
συνδροµή του ΕΤΑ είναι συµπληρωµατική εκείνης που παρέχεται από τα άλλα
µέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιµη ανάπτυξη και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές και είναι επιλέξιµη σα τµήµα µιας
συνολικής στρατηγικής που επιδιώκει τη στήριξη της υλοποίησης των στόχων της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Βασισµένος σε µια προσέγγιση της τοπικής
ανάπτυξης "εκ των κάτω προς τα άνω" αυτός ο άξονας προτεραιότητας σκοπεύει
τη διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και των θέσεων
απασχόλησης σε αυτές τις περιοχές. Επίσης στην προαγωγή της ποιότητας του
παρακτίου περιβάλλοντος και της εθνικής και διακρατικής συνεργασίας µεταξύ
αλιευτικών περιοχών.
Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια
Η υποστήριξη που παρέχεται µε αυτόν τον άξονα σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι τα
συστήµατα διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος λειτουργούν αποτελεσµατικά και ότι οι προβλεπόµενες ενέργειες
υλοποιούνται µε σωστό τρόπο.
Αρµόδιες αρχές και διευθύνσεις.
Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίµων,
Ειδικός γραµµατέας κ. ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 58
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fax: 00-30-210-57 75 143
http://www.alieia.gr

∆ιαχειριστική αρχή για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας
∆ιευθυντής M. Γ. Λολίδης
∆ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6
TT 112.52 ΑΘΗΝΑΙ, ΕΛΛΑΣ
Tηλ.: 00-30-210-86 65 632
fax: 00-30-210-86 76 161
Σχέδιο χρηµατοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας για την περίοδο 20072013 (σε ευρώ).
Περιφέρειες του στόχου σύγκλισης.
Άξονες
προτεραιότητας
Άξονας
προτεραιότητας 1
Άξονας
προτεραιότητας 2
Άξονας
προτεραιότητας 3
Άξονας
προτεραιότητας 4
Άξονας
προτεραιότητας 5
Σύνολο

Συνολική
∆ηµόσια
χρηµατοδότηση
α = (β + γ)

Συνεισφορά
του ETA
(β)

Εθνική
συνεισφορά

(γ)

(δ) = (β) / (α) * 100

81.108.185

65.776.950

15.331.235

81%

70.938.393

52.989.538

17. 948.855

74.7%

40.500.000

30.320.240

10.179.760

74.8%

30.000.000

22.500.000

7.500.000

75%

7.000.000

5.250.000

1.750.000

75%

229.546.578

176.836.728

52.709.850

77%

Συνολική
∆ηµόσια
χρηµατοδότηση
α=(β+γ)

Συνεισφορά
του ETA
(β)

Εθνική
συνεισφορά
(γ)

Ποσοστό
συγχρηµατοδότησης
ΕΤΑ
(δ) = (β) / (α) * 100

16.659.420

11.495.509

5.163.911

69%

9.723.145

6.700.000

3.023.145

68.8%

3.176.000

2.000.000

1.176.000

63%

15.000.000

10.800.000

4.200.000

72%

0

0

0

0

44.558.565

30.995.509

13.563.056

69.6%

Ποσοστό
συγχρηµατοδότησης

ΕΤΑ

Περιφέρειες του στόχου που δεν
αφορά την σύγκλιση
Άξονες
προτεραιότητας
Άξονας
προτεραιότητας 1
Άξονας
προτεραιότητας 2
Άξονας
προτεραιότητας 3
Άξονας
προτεραιότητας 4
Άξονας
προτεραιότητας 5
Σύνολο
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 18ης ∆εκεµβρίου 2007 «Ελεύθερη
κυκλοφορία των κεφαλαίων – Περιορισµοί στις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ
κρατών µελών και τρίτων χωρών – Φόρος επί εισοδηµάτων από κεφάλαια –
Μερίσµατα καταβαλλόµενα από εταιρία εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος του
ΕΟΧ – Απαλλαγή – Μερίσµατα καταβαλλόµενα από εταιρία εγκατεστηµένη σε
τρίτη χώρα – Απαλλαγή χορηγούµενη υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται
φορολογική σύµβαση προβλέπουσα την ανταλλαγή πληροφοριών –
Αποτελεσµατικότητα των φορολογικών ελέγχων»
Στην υπόθεση C-101/05, µε αντικείµενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής
αποφάσεως δυνάµει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Regeringsrätten
(Σουηδία) µε απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2004, η οποία περιήλθε στο
∆ικαστήριο στις 28 Φεβρουαρίου 2005, στο πλαίσιο της διαδικασίας, ΤΟ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση
Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία των
άρθρων 56 έως 58 ΕΚ.
Η αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς που ανέκυψε µεταξύ της
Skatteverket (σουηδικές φορολογικές αρχές) και του A, φυσικού προσώπου,
κατοίκου Σουηδίας, κατόπιν της αρνήσεως χορηγήσεως στον Α απαλλαγής
από τον φόρο επί των µερισµάτων που διανέµει εταιρία εγκατεστηµένη σε
τρίτη χώρα υπό µορφή µετοχών σε θυγατρική εταιρία.
Τα άρθρα 56 ΕΚ και 58 ΕΚ πρέπει να ερµηνευθούν κατά την έννοια ότι δεν
απαγορεύουν νοµοθεσία κράτους µέλους δυνάµει της οποίας τα µερίσµατα
που διανέµονται υπό µορφή µετοχών σε θυγατρική απαλλάσσονται από τον
φόρο εισοδήµατος µόνον αν η διανέµουσα εταιρία είναι εγκατεστηµένη σε
κράτος µέλος του ΕΟΧ ή σε κράτος µε το οποίο το αρµόδιο για τη φορολόγηση
κράτος µέλος έχει συνάψει φορολογική σύµβαση προβλέπουσα την
ανταλλαγή πληροφοριών, εφόσον η χορήγηση της απαλλαγής εξαρτάται από
προϋποθέσεις των οποίων την τήρηση µπορούν να ελέγξουν οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους αυτού µόνο βάσει πληροφοριών λαµβανοµένων
από το κράτος µέλος εγκατάστασης της διανέµουσας εταιρίας.
Επί του προδικαστικού ερωτήµατος
Με το ερώτηµά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ’ ουσίαν, αν οι διατάξεις της
Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων πρέπει να ερµηνευθούν κατά την
έννοια ότι απαγορεύουν νοµοθεσία κράτους µέλους δυνάµει της οποίας η απαλλαγή
από τον φόρο εισοδήµατος επί των µερισµάτων που διανέµονται υπό µορφή
µετοχών θυγατρικής εταιρίας χορηγείται µόνον αν η διανέµουσα εταιρία είναι
εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος του ΕΟΧ ή σε κράτος µε το οποίο το αρµόδιο για τη
φορολόγηση κράτος µέλος έχει συνάψει φορολογική σύµβαση προβλέπουσα
ανταλλαγή πληροφοριών.
Πρέπει να υποµνηστεί, κατ’ αρχάς, ότι, κατά πάγια νοµολογία, καίτοι η άµεση
φορολογία εµπίπτει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, αυτά πρέπει πάντως να
την ασκούν τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο (αποφάσεις της 6ης Ιουνίου 2000, C-35/98,
Verkooijen, Συλλογή 2000, σ. I-4071, σκέψη 32, της 7ης Σεπτεµβρίου 2004,
C-319/02, Manninen, Συλλογή 2004, σ. I-7477, σκέψη 19, καθώς και της 6ης
Μαρτίου 2007, C-292/04, Meilicke κ.λπ., Συλλογή 2007, σ. I-1835, σκέψη 19).
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Συναφώς, το άρθρο 56, παράγραφος 1, ΕΚ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 1994, θέτει σε εφαρµογή την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και µεταξύ των κρατών µελών και των τρίτων
χωρών. Προς τούτο, ορίζει ότι, στο πλαίσιο του κεφαλαίου της Συνθήκης µε τίτλο
«Κεφάλαια και πληρωµές», απαγορεύονται όλοι οι περιορισµοί στις κινήσεις
κεφαλαίων µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και των τρίτων
χωρών (αποφάσεις της 14ης ∆εκεµβρίου 1995, C-163/94, C-165/94 και C-250/94,
Sanz de Lera κ.λπ., Συλλογή 1995, σ. I-4821, σκέψη 19, καθώς και της 23ης
Φεβρουαρίου 2006, C-513/03, van Hilten-van der Heijden, Συλλογή 2006, σ. I-1957,
σκέψη 37).
Σχετικά µε το άµεσο αποτέλεσµα του άρθρου 56, παράγραφος 1, ΕΚ, όσον αφορά
τις σχέσεις µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών
Σηµειωτέον, εξαρχής, ότι το άρθρο 56, παράγραφος 1, ΕΚ καθιερώνει σαφή και
ανεπιφύλακτη απαγόρευση, η οποία δεν απαιτεί τη λήψη µέτρων για να εφαρµοστεί
και παρέχει στους ιδιώτες δικαιώµατα τα οποία αυτοί µπορούν να προβάλλουν
ενώπιον των δικαστηρίων (βλ., σχετικώς, προπαρατεθείσα απόφαση Sanz de Lera
κ.λπ., σκέψεις 41 και 47).
Εντούτοις, η Γερµανική Κυβέρνηση διατείνεται ότι, στις σχέσεις µεταξύ κρατών µελών
και τρίτων χωρών, η διάταξη αυτή έχει άµεσο αποτέλεσµα µόνον όσον αφορά τους
περιορισµούς στις κινήσεις κεφαλαίων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 57, παράγραφος 1, ΕΚ. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τις διαλαµβανόµενες
στην παράγραφο 1 κινήσεις κεφαλαίων, η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού
εξουσιοδοτεί το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδει µέτρα
ελευθερώσεως, εφόσον αυτά προάγουν την Οικονοµική και Νοµισµατικής Ένωση. Το
∆ικαστήριο δέχθηκε, βέβαια, µε τη σκέψη 46 της προπαρατεθείσας αποφάσεως Sanz
de Lera κ.λπ., ότι η θέσπιση µέτρων από το Συµβούλιο δεν συνιστά αναγκαία
προϋπόθεση για την εφαρµογή της απαγορεύσεως του άρθρου 56, παράγραφος 1,
ΕΚ, αλλά η ερµηνεία του αυτή αφορούσε µόνον τους περιορισµούς που δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 57, παράγραφος 1, ΕΚ.
Υπενθυµίζεται, συναφώς, ότι, κατά το άρθρο 57, παράγραφος 1, ΕΚ, το άρθρο 56 ΕΚ
δεν θίγει την εφαρµογή, έναντι τρίτων χωρών, των περιορισµών που ίσχυαν στις 31
∆εκεµβρίου 1993 δυνάµει του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου σχετικά µε τις κινήσεις
κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες που αφορούν άµεσες επενδύσεις, στις οποίες
περιλαµβάνονται επενδύσεις σε ακίνητα, εγκατάσταση, παροχή χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών ή εισδοχή τίτλων σε κεφαλαιαγορές.
Κατά το άρθρο 57, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, ΕΚ, στην προσπάθειά του να
επιτύχει τον στόχο της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών και
τρίτων χωρών στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και µε την επιφύλαξη των άλλων
κεφαλαίων της Συνθήκης, το Συµβούλιο µπορεί να λαµβάνει µε ειδική πλειοψηφία,
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, µέτρα σχετικά µε τις κινήσεις κεφαλαίων από ή
προς τρίτες χώρες που αφορούν άµεσες επενδύσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται
επενδύσεις σε ακίνητα, εγκατάσταση, παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή
εισδοχή τίτλων σε κεφαλαιαγορές. Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της εν λόγω
παραγράφου 2, απαιτείται οµοφωνία για τη λήψη µέτρων που συνιστούν
οπισθοδρόµηση του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά την ελευθέρωση των κινήσεων
κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες.
Με τη σκέψη 48 της προπαρατεθείσας αποφάσεως Sanz de Lera κ.λπ., το
∆ικαστήριο έκρινε ότι µπορεί να γίνει επίκληση των διατάξεων του άρθρου 73 Β,
παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 56, παράγραφος 1, ΕΚ), σε
συνδυασµό µε τα άρθρα 73 Γ και 73 ∆, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της Συνθήκης ΕΚ
[νυν άρθρα 57 ΕΚ και 58, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΕΚ, αντιστοίχως] ενώπιον των
εθνικών δικαστηρίων, οπότε δεν µπορούν να εφαρµοστούν αντίθετοι προς τις
διατάξεις αυτές εθνικοί κανόνες.
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Εποµένως, το ∆ικαστήριο έχει δεχθεί ότι το άρθρο 56, παράγραφος 1, ΕΚ έχει άµεσο
αποτέλεσµα, χωρίς να διακρίνει µεταξύ των κινήσεων κεφαλαίων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 57, παράγραφος 1, ΕΚ και εκείνων που δεν
εµπίπτουν. Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η εξαίρεση του άρθρου 57,
παράγραφος 1, ΕΚ δεν εµποδίζει τους ιδιώτες να αντλούν δικαιώµατα από το άρθρο
56, παράγραφος 1, ΕΚ και να τα επικαλούνται ενώπιον των δικαστηρίων
(προπαρατεθείσα απόφαση Sanz de Lera κ.λπ., σκέψη 47).
Κατά συνέπεια, όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών και τρίτων
χωρών, επιτρέπεται η επίκληση του άρθρου 56, παράγραφος 1, ΕΚ, σε συνδυασµό
µε τα άρθρα 57 ΕΚ και 58 ΕΚ, ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, προκειµένου να µην
εφαρµοστούν εθνικοί κανόνες που είναι αντίθετοι προς το άρθρο αυτό, ανεξαρτήτως
του είδους των επίµαχων κινήσεων κεφαλαίων.
Σχετικά µε την έννοια του περιορισµού στις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ κρατών
µελών και τρίτων χωρών
Πρέπει, κατ’ αρχάς, να δοθεί απάντηση στο επιχείρηµα της Skatteverket, καθώς και
των Κυβερνήσεων της Σουηδίας, της Γερµανίας, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών,
κατά τα οποία, όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών, η
έννοια του περιορισµού στις κινήσεις κεφαλαίων του άρθρου 56, παράγραφος 1, ΕΚ
δεν ερµηνεύεται µε τον ίδιο τρόπο όπως στις σχέσεις µεταξύ κρατών µελών.
Οι Κυβερνήσεις της Γερµανίας, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών τονίζουν ότι, σε
αντίθεση µε την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων µεταξύ των κρατών µελών,
σκοπός της οποίας είναι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, η επέκταση της αρχής
της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων στις σχέσεις µεταξύ κρατών µελών και τρίτων
χωρών συνδέεται µε την εγκαθίδρυση Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Οι εν
λόγω κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι, στις σχέσεις µε τις τρίτες χώρες, η τήρηση της
απαγορεύσεως του άρθρου 56, παράγραφος 1, ΕΚ θα οδηγούσε σε µονοµερή εκ
µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ελευθέρωση, χωρίς τη διασφάλιση ότι οι
εµπλεκόµενες τρίτες χώρες θα προβούν σε ανάλογη ελευθέρωση και χωρίς να
υφίστανται, στο πλαίσιο των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες, µέτρα εναρµονίσεως των
διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας, ιδίως στον τοµέα της άµεσης φορολογίας.
Οι Κυβερνήσεις της Γερµανίας και των Κάτω Χωρών προβάλλουν, επίσης, ότι, αν η
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων ερµηνευόταν κατά τον ίδιο τρόπο όσον
αφορά τις σχέσεις µε τρίτες χώρες και τις ενδοκοινοτικές σχέσεις, η Κοινότητα θα
στερούνταν τα µέσα µε τα οποία θα µπορούσε να διαπραγµατευτεί τέτοια
ελευθέρωση µε τις χώρες αυτές, αφού η εν λόγω ελευθέρωση θα συνεπαγόταν
αυτοµάτως και σε µονοµερή βάση το άνοιγµα της κοινοτικής αγοράς για τις χώρες
αυτές. Τονίζουν, συναφώς, ότι οι σχετικές µε την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων
διατάξεις των συµφωνιών συνδέσεως που συνάπτονται µε τρίτες χώρες έχουν συχνά
πιο περιορισµένο πεδίο εφαρµογής σε σχέση µε το άρθρο 56 ΕΚ, πράγµα που δεν
θα είχε νόηµα αν η διάταξη αυτή εφαρµοζόταν στις σχέσεις µε τρίτες χώρες εξίσου
αυστηρά όπως στις ενδοκοινοτικές σχέσεις.
Όπως επισήµανε ο γενικός εισαγγελέας µε τα σηµεία 74 έως 77 των προτάσεών του,
µολονότι η ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων από και προς τις τρίτες χώρες
επιδιώκει, βέβαια, και άλλους σκοπούς, πέραν της υλοποιήσεως της εσωτερικής
αγοράς, ιδίως δε τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ενιαίου κοινοτικού νοµίσµατος
στις παγκόσµιες αγορές και τη διατήρηση, εντός των κρατών µελών, παγκοσµίου
βεληνεκούς χρηµατοοικονοµικών κέντρων, επιβάλλεται, εντούτοις, η διαπίστωση ότι,
όταν η εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων επεκτάθηκε, µε
το άρθρο 56, παράγραφος 1, ΕΚ, στις σχέσεις µεταξύ τρίτων χωρών και κρατών
µελών, τα κράτη µέλη επέλεξαν, για την κατοχύρωση της αρχής αυτής, το ίδιο άρθρο
και την ίδια διατύπωση τόσο για τις κινήσεις κεφαλαίων στο εσωτερικό της
Κοινότητας όσο και για τις κινήσεις κεφαλαίων από και προς τις τρίτες χώρες.
Εξάλλου, όπως επίσης επισήµανε ο γενικός εισαγγελέας µε τα σηµεία 78 έως 83 των
προτάσεών του, από το σύνολο των διατάξεων που προστέθηκαν στο κεφάλαιο περί
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κεφαλαίων και πληρωµών της Συνθήκης προκύπτει ότι τα κράτη µέλη, έχοντας
υπόψη ότι ο σκοπός και το νοµικό πλαίσιο της ελευθερώσεως των κινήσεων
κεφαλαίων διαφέρουν ανάλογα µε το αν πρόκειται για σχέσεις µεταξύ κρατών µελών
και τρίτων χωρών ή για ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων µεταξύ τους, έκριναν
αναγκαίο να θεσπίσουν ρήτρες διασφαλίσεως και παρεκκλίσεις που έχουν εφαρµογή
ειδικά στις κινήσεις κεφαλαίων από και προς τρίτες χώρες.
Συγκεκριµένα, πέραν της εξαιρέσεως του άρθρου 57, παράγραφος 1, ΕΚ, σχετικά µε
ορισµένους περιορισµούς στις κινήσεις κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες που
υφίσταντο στις 31 ∆εκεµβρίου 1993 δυνάµει του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου, το
άρθρο 59 ΕΚ εξουσιοδοτεί το Συµβούλιο να λαµβάνει µέτρα διασφαλίσεως σε
περίπτωση που, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, οι εν λόγω κινήσεις κεφαλαίων
προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Εξάλλου, το άρθρο 60, παράγραφος 1, ΕΚ
εξουσιοδοτεί το Συµβούλιο να λαµβάνει έναντι των τρίτων χωρών τα αναγκαία
επείγοντα µέτρα όποτε κρίνεται αναγκαία η κοινοτική δράση στις περιπτώσεις του
άρθρου 301 ΕΚ. Τέλος, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 60 ΕΚ, εφόσον το
Συµβούλιο δεν ασκεί την εξουσία που έχει δυνάµει της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού, ένα κράτος µέλος µπορεί, για σοβαρούς πολιτικούς λόγους και για λόγους
επείγουσας ανάγκης, να λαµβάνει µονοµερώς µέτρα σχετικά µε την κίνηση
κεφαλαίων έναντι τρίτης χώρας.
Υπενθυµίζεται, συναφώς, ότι, αντιθέτως προς ό,τι υποστηρίζει η Γερµανική
Κυβέρνηση, από τις προϋποθέσεις ασκήσεως της εξουσίας που το Συµβούλιο αντλεί
από το άρθρο 57, παράγραφος 2, ΕΚ, να λαµβάνει µέτρα σχετικά µε τις
απαριθµούµενες στη διάταξη αυτή κινήσεις κεφαλαίων από και προς τρίτες χώρες,
δεν συνάγεται ότι οι συγκεκριµένες κινήσεις κεφαλαίων δεν εµπίπτουν στην
απαγόρευση του άρθρου 56, παράγραφος 1, ΕΚ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57
ΕΚ, η οποία πρέπει να συνδυαστεί µε την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, επιτρέπει
απλώς στο Συµβούλιο να λαµβάνει µέτρα σχετικά µε τις συγκεκριµένες κινήσεις
κεφαλαίων, χωρίς να είναι δυνατόν να του αντιταχθούν οι ισχύοντες δυνάµει του
εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου περιορισµοί, των οποίων τη διατήρηση σε ισχύ
προβλέπει ρητώς η παράγραφος 1.
Όπως επισήµανε ο γενικός εισαγγελέας µε το σηµείο 86 των προτάσεών του, πέραν
των περιορισµών που τα κράτη µέλη και η Κοινότητα µπορούν να θέτουν στις
κινήσεις κεφαλαίων από και προς τις τρίτες χώρες δυνάµει του άρθρου 57,
παράγραφος 1, ΕΚ, υπάρχουν και οι περιορισµοί των άρθρων 59 ΕΚ και 60 ΕΚ,
καθώς και εκείνοι που απορρέουν από µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη, δυνάµει
του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχεία α΄ και β΄, ΕΚ ή που δικαιολογούνται από
άλλον επιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος.
Εξάλλου, από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου προκύπτει ότι η έκταση της ευχέρειας
των κρατών µελών να λαµβάνουν ορισµένα περιοριστικά των κινήσεων κεφαλαίων
µέτρα δεν µπορεί να καθοριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, όπως
επισήµαναν πολλές από τις κυβερνήσεις που υπέβαλαν παρατηρήσεις στο
∆ικαστήριο, το νοµικό πλαίσιο των κινήσεων κεφαλαίων από και προς τις τρίτες
χώρες διαφέρει από αυτό των κινήσεων που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της
Κοινότητας.
Λόγω, δηλαδή, του βαθµού της υφιστάµενης νοµοθετικής ολοκλήρωσης που έχει
επιτευχθεί µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ιδίως δε της
υπάρξεως κοινοτικών νοµοθετικών ρυθµίσεων που αποσκοπούν στη συνεργασία
των εθνικών φορολογικών αρχών, όπως είναι η οδηγία 77/799/ΕΟΚ, η φορολόγηση,
από κράτος µέλος, των διασυνοριακού χαρακτήρα οικονοµικών δραστηριοτήτων που
λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό της Κοινότητας δεν είναι πάντοτε συγκρίσιµη προς
αυτή των οικονοµικών δραστηριοτήτων που άπτονται των σχέσεων µεταξύ των
κρατών µελών και τρίτων χωρών (απόφαση της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, C-446/04,
Test Claimants in the FII Group Litigation, Συλλογή 2006, σ. I-11753, σκέψη 170).
Κατά το ∆ικαστήριο, δεν αποκλείεται, επίσης, ένα κράτος µέλος να είναι σε θέση να
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αποδείξει ότι ένας περιορισµός στην κίνηση κεφαλαίων προς ή από τρίτες χώρες
δικαιολογείται από λόγους που δεν θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν περιορισµό
στις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ των κρατών µελών (προπαρατεθείσα απόφαση Test
Claimants in the FII Group Litigation, σκέψη 171).
Για τους λόγους αυτούς, δεν θεωρείται καθοριστικό το επιχείρηµα των Κυβερνήσεων
της Γερµανίας και των Κάτω Χωρών ότι, αν η έννοια των περιορισµών στις κινήσεις
κεφαλαίων ερµηνευθεί κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τις σχέσεις µε τρίτες χώρες
και τις ενδοκοινοτικές σχέσεις, η Κοινότητα θα άνοιγε µονοµερώς την κοινοτική αγορά
στις τρίτες χώρες, χωρίς να διατηρήσει τα αναγκαία διαπραγµατευτικά µέσα
προκειµένου να επιτύχει ανάλογη ελευθέρωση εκ µέρους των χωρών αυτών.
Μετά την αποσαφήνιση της έννοιας του περιορισµού στις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ
κρατών µελών και τρίτων χωρών, πρέπει να εξεταστεί, δεύτερον, αν κανονιστική
ρύθµιση όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη µπορεί να θεωρηθεί ότι εισάγει τέτοιας
φύσεως περιορισµό και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, αν ο περιορισµός
αυτός µπορεί να δικαιολογηθεί αντικειµενικά βάσει διατάξεων της Συνθήκης ή από
επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος.
Σχετικά µε το αν υφίσταται περιορισµός στις κινήσεις κεφαλαίων
Υπενθυµίζεται, συναφώς, ότι ως µέτρα που απαγορεύονται από το άρθρο 56,
παράγραφος 1, ΕΚ, καθόσον συνιστούν περιορισµούς στις κινήσεις κεφαλαίων,
νοούνται εκείνα που µπορούν είτε να αποτρέψουν τους κατοίκους της αλλοδαπής να
πραγµατοποιήσουν επενδύσεις σε κράτος µέλος είτε να αποτρέψουν τους κατοίκους
του εν λόγω κράτους µέλους από την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε άλλα κράτη
(βλ. προπαρατεθείσα απόφαση Van Hilten-van der Heijden, σκέψη 44, και απόφαση
της 25ης Ιανουαρίου 2007, C-370/05, Festersen, Συλλογή 2007, σ. I-1129, σκέψη
24).
Εν προκειµένω, το άρθρο 16 a του κεφαλαίου 42 του νόµου απαλλάσσει τους
φορολογουµένους στη Σουηδία από τον φόρο όταν λαµβάνουν µερίσµατα υπό
µορφή µετοχών σε θυγατρική από εγκατεστηµένη στη Σουηδία ή σε άλλο κράτος
µέλος του ΕΟΧ ανώνυµη εταιρία, όχι όµως και όταν η διανοµή γίνεται από εταιρία
εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα µη µέλος του ΕΟΧ, εκτός αν η χώρα αυτή έχει συνάψει
µε το Βασίλειο της Σουηδίας σύµβαση προβλέπουσα την ανταλλαγή πληροφοριών.
Μια τέτοια νοµοθεσία έχει ως αποτέλεσµα να αποθαρρύνει τους φορολογουµένους
που είναι κάτοικοι Σουηδίας από το να επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε εταιρίες
εγκατεστηµένες εκτός ΕΟΧ. Συγκεκριµένα, κατά το µέτρο που τα µερίσµατα που οι
εταιρίες αυτές διανέµουν σε κατοίκους Σουηδίας υπόκεινται σε λιγότερο ευνοϊκή
µεταχείριση από αυτά που διανέµονται από εταιρία εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος
του ΕΟΧ, οι µετοχές των εν λόγω εταιριών είναι λιγότερο ελκυστικές για τους
επενδυτές που είναι κάτοικοι Σουηδίας απ’ ό,τι οι µετοχές εταιριών εγκατεστηµένων
σε κράτος του ΕΟΧ (βλ., σχετικώς, προπαρατεθείσες αποφάσεις Verkooijen, σκέψεις
34 και 35, και Manninen, σκέψεις 22 και 23, καθώς και, όσον αφορά τις κινήσεις
κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών, προπαρατεθείσα απόφαση Test
Claimants in the FII Group Litigation, σκέψη 166).
Εποµένως, µια ρύθµιση όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη επιβάλλει περιορισµό στις
κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών, ο οποίος
απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, από το άρθρο 56, παράγραφος 1, ΕΚ.
Προτού εξεταστεί αν ο εν λόγω περιορισµός µπορεί, όπως υποστηρίζει η
Skatteverket και οι κυβερνήσεις που υπέβαλαν παρατηρήσεις στο ∆ικαστήριο, να
δικαιολογηθεί από επιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος, πρέπει να δοθεί απάντηση
στο επιχείρηµα της Ιταλικής Κυβερνήσεως ότι ο περιορισµός αυτός εµπίπτει στην
εξαίρεση του άρθρου 57, παράγραφος 1, ΕΚ.
Σχετικά µε την εφαρµογή της εξαιρέσεως του άρθρου 57, παράγραφος 1, ΕΚ
Όπως υπενθυµίζεται στη σκέψη 23 της παρούσας αποφάσεως, κατά το άρθρο 57,
παράγραφος 1, ΕΚ, οι διατάξεις του άρθρου 56 ΕΚ δεν θίγουν την εφαρµογή, έναντι
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τρίτων χωρών, τυχόν περιορισµών που υφίσταντο στις 31 ∆εκεµβρίου 1993 δυνάµει
του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου σχετικά µε τις κινήσεις κεφαλαίων από ή προς
τρίτες χώρες που αφορούν άµεσες επενδύσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται
επενδύσεις σε ακίνητα, εγκατάσταση, παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή
εισδοχή τίτλων σε κεφαλαιαγορές.
Περιορισµός στις κινήσεις κεφαλαίων ο οποίος συνίσταται σε δυσµενέστερη
φορολογική µεταχείριση των µερισµάτων αλλοδαπής προέλευσης συνιστά
περιορισµό των άµεσων επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 57, παράγραφος
1, ΕΚ, εφόσον αφορά πάσης φύσεως επενδύσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι
οποίες χρησιµεύουν στη δηµιουργία ή στη διατήρηση σταθερών και αµέσων σχέσεων
µεταξύ του επενδυτή και της επιχείρησης για την οποία προορίζονται τα κεφάλαια
αυτά προς άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας (βλ., σχετικώς, προπαρατεθείσα
απόφαση Test Claimants in the FII Group Litigation, σκέψεις 179 έως 181, και
αποφάσεις της 24ης Μαΐου 2007, C-157/05, Holböck, η οποία δεν έχει δηµοσιευθεί
ακόµη στη Συλλογή, σκέψεις 33 και 34, καθώς και της 23ης Οκτωβρίου 2007,
C-112/05, Επιτροπή κατά Γερµανίας, η οποία δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στη
Συλλογή, σκέψη 18).
Εφόσον κατά την απόφαση περί παραποµπής δεν αποκλείεται τα µερίσµατα που η
εταιρία X σκοπεύει να διανείµει στον A να προέρχονται από τέτοιες επενδύσεις,
πρέπει να εξεταστεί αν ρύθµιση όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη µπορεί να εµπίπτει
στην εξαίρεση του άρθρου 57, παράγραφος 1, ΕΚ, ως περιορισµός που υφίστατο
στις 31 ∆εκεµβρίου 1993.
Όπως επισήµανε ο γενικός εισαγγελέας µε τα σηµεία 110 έως 112 των προτάσεών
του, για να θεωρηθεί ένας περιορισµός υφιστάµενος στις 31 ∆εκεµβρίου 1993, θα
πρέπει το νοµικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ο εν λόγω περιορισµός να αποτελεί
αδιαλείπτως από την ηµεροµηνία αυτή µέρος της έννοµης τάξεως του οικείου
κράτους µέλους. Πράγµατι, σε διαφορετική περίπτωση, ένα κράτος µέλος θα
µπορούσε ανά πάσα στιγµή να θεσπίσει εκ νέου τους περιορισµούς στις κινήσεις
κεφαλαίων από και προς τις τρίτες χώρες που υφίσταντο στην εθνική έννοµη τάξη
στις 31 ∆εκεµβρίου 1993, αλλά έχουν παύσει να ισχύουν.
Με το ίδιο πνεύµα αποφάνθηκε το ∆ικαστήριο σχετικά µε την εφαρµογή της
εξαιρέσεως του άρθρου 57, παράγραφος 1, ΕΚ σε περιορισµούς που υφίσταντο στην
έννοµη τάξη κράτους µέλους στις 31 ∆εκεµβρίου 1993. Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο,
ενώ δέχθηκε ότι εθνικό µέτρο που θεσπίστηκε µετά την ηµεροµηνία αυτή δεν
αποκλείεται, εκ του γεγονότος αυτού και µόνον, από το σύστηµα παρεκκλίσεων της
ως άνω παραγράφου 1, εντούτοις διευκρίνισε ότι η παρέκκλιση µπορεί να ισχύει
µόνο για διατάξεις που κατ’ ουσίαν ταυτίζονται µε τις προηγούµενες ή απλώς
περιορίζουν ή εξαλείφουν εµπόδια στην άσκηση των κοινοτικών δικαιωµάτων και
ελευθεριών που περιλαµβάνονται στην προϋφιστάµενη νοµοθεσία, αποκλειοµένων
των διατάξεων που βασίζονται σε διαφορετική λογική από αυτή της προηγούµενης
νοµοθεσίας και εισάγουν νέες διαδικασίες (βλ., επ’ αυτού, προπαρατεθείσες
αποφάσεις Test Claimants in the FII Group Litigation, σκέψη 192, και Holböck, σκέψη
41). Το ∆ικαστήριο δεν εννοούσε, δηλαδή, τις διατάξεις οι οποίες, ενώ είναι
ταυτόσηµες µε τις ισχύουσες στις 31 ∆εκεµβρίου 1993, θεσπίζουν εκ νέου εµπόδιο
στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, το οποίο είχε παύσει να υφίσταται µετά την
κατάργηση της προηγούµενης νοµοθεσίας.
Εν προκειµένω, διαπιστώνεται ότι το άρθρο 16 του κεφαλαίου 42 του νόµου, όταν
τέθηκε σε ισχύ το 1992, απέκλειε από το ευεργέτηµα της απαλλαγής από τον φόρο
των µερισµάτων που διανέµονται υπό µορφή µετοχών σε θυγατρική τα µερίσµατα
που διανέµονται από εταιρίες εγκατεστηµένες σε τρίτες χώρες που δεν έχουν
συνάψει µε το Βασίλειο της Σουηδίας σύµβαση προβλέπουσα την ανταλλαγή
πληροφοριών. Από την απόφαση περί παραποµπής προκύπτει, συγκεκριµένα, ότι η
απαλλαγή αυτή ίσχυε τότε µόνο για µερίσµατα εταιριών εγκατεστηµένων στη
Σουηδία.
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Είναι αληθές ότι το 1994 οι σχετικές µε την απαλλαγή διατάξεις καταργήθηκαν, το
1995 θεσπίστηκαν εκ νέου και το 2001 επεκτάθηκε το πεδίο εφαρµογής τους στα
µερίσµατα που καταβάλλονται από εταιρίες εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος του
ΕΟΧ ή σε άλλο κράτος µε το οποίο το Βασίλειο της Σουηδίας έχει συνάψει σύµβαση
προβλέπουσα την ανταλλαγή πληροφοριών. Εντούτοις, όπως επισηµαίνει η Ιταλική
Κυβέρνηση, η απαλλαγή ουδέποτε εφαρµοζόταν, τουλάχιστον από το 1992, σε
µερίσµατα καταβαλλόµενα από εταιρίες εγκατεστηµένες σε τρίτη χώρα που δεν είναι
µέλος του ΕΟΧ και δεν έχει συνάψει τέτοια σύµβαση µε το Βασίλειο της Σουηδίας.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η µη εφαρµογή, από το 1992, της εκ του νόµου
προβλεπόµενης απαλλαγής στα µερίσµατα που καταβάλλονται από εταιρία
εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα που δεν είναι µέλος του ΕΟΧ και δεν έχει συνάψει µε
το Βασίλειο της Σουηδίας σύµβαση προβλέπουσα την ανταλλαγή πληροφοριών
αποτελεί περιορισµό που υφίστατο στις 31 ∆εκεµβρίου 1993, κατά την έννοια του
άρθρου 57, παράγραφος 1, ΕΚ, τουλάχιστον κατά το µέτρο που τα µερίσµατα
προέρχονται από άµεσες επενδύσεις στη διανέµουσα εταιρία, πράγµα που απόκειται
στο αιτούν δικαστήριο να εξετάσει.
∆εδοµένου ότι δεν προκύπτει από την απόφαση περί παραποµπής ότι τα επίµαχα
στην κύρια δίκη µερίσµατα αφορούν άµεσες επενδύσεις, πρέπει να εξεταστεί αν
εθνική νοµοθεσία όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη µπορεί να δικαιολογηθεί από
επιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος.
Σχετικά µε τη δικαιολόγηση από την ανάγκη διασφαλίσεως της αποτελεσµατικότητας
των φορολογικών ελέγχων
Κατά τη Skatteverket, καθώς και κατά τις Κυβερνήσεις της Σουηδίας, της ∆ανίας, της
Γερµανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και του
Ηνωµένου Βασιλείου, η άρνηση χορηγήσεως της απαλλαγής του άρθρου 16 του
κεφαλαίου 42 του νόµου στην περίπτωση µερισµάτων που διανέµονται από εταιρία
εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα µε την οποία το Βασίλειο της Σουηδίας δεν έχει
συνάψει φορολογική σύµβαση προβλέπουσα την ανταλλαγή πληροφοριών,
δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της αποτελεσµατικότητας των
φορολογικών ελέγχων. Συγκεκριµένα, οι σουηδικές φορολογικές αρχές δεν θα
µπορούσαν να ζητήσουν από τρίτη χώρα την προβλεπόµενη από την οδηγία 77/799
αµοιβαία συνδροµή µεταξύ αρµοδίων αρχών. Εξάλλου, η σύµβαση και το
πρωτόκολλο δεν περιέχουν διάταξη περί ανταλλαγής πληροφοριών παρόµοια µε
αυτή του άρθρου 26 του προτύπου συµβάσεως που έχει καταρτίσει ο Οργανισµός
για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Πάντως, ακόµη και αν ο
φορολογούµενος διαθέτει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου να αποδείξει
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου 16, οι φορολογικές αρχές
πρέπει, επιπλέον, να ελέγξουν την αποδεικτική αξία των προσκοµιζόµενων
στοιχείων, πράγµα αδύνατο αν αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη
συνεργασία των αρµοδίων αρχών του κράτους εγκαταστάσεως της διανέµουσας
εταιρίας.
Κατά το άρθρο 58, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΕΚ, το άρθρο 56 δεν θίγει το δικαίωµα
των κρατών µελών να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή
παραβάσεων των εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ιδίως στον
τοµέα της φορολογίας. Το ∆ικαστήριο έχει δεχθεί, συναφώς, ότι η ανάγκη για
αποτελεσµατικούς φορολογικούς ελέγχους συνιστά επιτακτικό λόγο γενικού
συµφέροντος ικανό να δικαιολογήσει περιορισµό της ασκήσεως της διασφαλιζόµενης
από τη Συνθήκη ελεύθερης κυκλοφορίας (αποφάσεις της 15ης Μαΐου 1997, C250/95, Futura Participations και Singer, Συλλογή 1997, σ. I-2471, σκέψη 31, της
15ης Ιουλίου 2004, C-315/02, Lenz, Συλλογή 2004, σ. I-7063, σκέψεις 27 και 45,
καθώς και της 14ης Σεπτεµβρίου 2006, C-386/04, Centro di Musicologia Walter
Stauffer, Συλλογή 2006, σ. I-8203, σκέψη 47).
Ένα περιοριστικό µέτρο, για να µπορεί να δικαιολογηθεί, πρέπει να είναι σύµφωνο
προς την αρχή της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι πρέπει να είναι κατάλληλο να
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διασφαλίσει την υλοποίηση του σκοπού που επιδιώκει, χωρίς να υπερβαίνει το
αναγκαίο προς τούτο µέτρο (βλ., µεταξύ άλλων, απόφαση της 4ης Μαρτίου 2004, C334/02, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 2004, σ. I-2229, σκέψη 28).
Κατά τον A και κατά την Επιτροπή, η επίµαχη στην κύρια δίκη νοµοθεσία είναι
δυσανάλογη σε σχέση µε τον σκοπό της, διότι οι φορολογικές αρχές της Σουηδίας
µπορούν να ζητήσουν από τον φορολογούµενο να αποδείξει ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορηγήσεως της προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία αυτή απαλλαγής.
Κατά το µέτρο που η απαλλαγή αυτή αφορά µερίσµατα καταβαλλόµενα από
εισηγµένη εταιρία, πληροφορίες µπορούν να αντληθούν και από τα στοιχεία που µια
τέτοια εταιρία υποχρεούται εκ του νόµου να δηµοσιεύει.
Όπως επισηµαίνουν ο Α και η Επιτροπή, το ∆ικαστήριο έχει κρίνει, σχετικά µε εθνική
κανονιστική ρύθµιση περιορίζουσα την άσκηση της κατοχυρωµένης από τη Συνθήκη
ελεύθερης κυκλοφορίας σε συγκεκριµένο τοµέα, ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να
δικαιολογήσουν την άρνηση χορηγήσεως φορολογικού πλεονεκτήµατος,
προβάλλοντας αδυναµία να ζητήσουν τη συνεργασία άλλου κράτους µέλους στη
διενέργεια ερευνών ή στη συλλογή πληροφοριών. Συγκεκριµένα, ακόµη και όταν ο
έλεγχος των στοιχείων που προσκοµίζει ο φορολογούµενος καθίσταται δυσχερής,
ιδίως λόγω των επιβαλλόµενων από το άρθρο 8 της οδηγίας 77/799 περιορισµών
στην ανταλλαγή πληροφοριών, τίποτε δεν εµποδίζει τις οικείες φορολογικές αρχές να
απαιτούν από τον φορολογούµενο τις αποδείξεις που αυτές κρίνουν αναγκαίες για
τον ορθό προσδιορισµό των οικείων φόρων και, ενδεχοµένως, να αρνούνται να
χορηγήσουν την αιτηθείσα απαλλαγή αν οι αποδείξεις αυτές δεν προσκοµίζονται (βλ.,
σχετικώς, αποφάσεις της 28ης Ιανουαρίου 1992, C-204/90, Bachmann, Συλλογή
1992, σ. I-249, σκέψη 20, της 30ής Ιανουαρίου 2007, C-150/04, Επιτροπή κατά
∆ανίας, Συλλογή 2007, σ. I-1163, σκέψη 54, καθώς και της 11ης Οκτωβρίου 2007,
C-451/05, ELISA, η οποία δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στη Συλλογή, σκέψεις 94 και
95).
Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί εκ των
προτέρων ότι ο φορολογούµενος είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά
έγγραφα που είναι κατάλληλα, ώστε οι φορολογικές αρχές του αρµόδιου για τη
φορολόγηση κράτους µέλους να εξακριβώσουν, µε σαφήνεια και ακρίβεια, ότι δεν
προσπαθεί να αποφύγει ή να διαφύγει την πληρωµή φόρου (βλ., υπό την έννοια
αυτή, αποφάσεις της 8ης Ιουλίου 1999, C-254/97, Baxter κ.λπ., Συλλογή 1999, σ. I4809, σκέψεις 19 και 20, της 10ης Μαρτίου 2005, C-39/04, Laboratoires Fournier,
Συλλογή 2005, σ. I-2057, σκέψη 25, καθώς και την προπαρατεθείσα απόφαση
ELISA, σκέψη 96).
Εντούτοις, η νοµολογία αυτή αφορά περιορισµούς στην άσκηση της ελεύθερης
κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Κοινότητας και δεν µπορεί να εφαρµοστεί αυτούσια
στις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών, καθώς οι κινήσεις
αυτές εντάσσονται σε διαφορετικό νοµικό πλαίσιο από αυτό που εξετάστηκε στο
πλαίσιο των υποθέσεων επί των οποίων εκδόθηκαν οι παρατεθείσες στις δύο
προηγούµενες σκέψεις αποφάσεις.
Συγκεκριµένα, πρώτον, οι σχέσεις µεταξύ κρατών µελών διέπονται από κοινό νοµικό
πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κοινοτικής ρυθµίσεως, όπως είναι
η οδηγία 77/799, µε την οποία ορίστηκαν οι σχετικές µε την αµοιβαία συνδροµή
υποχρεώσεις. Η εν λόγω οδηγία, παρά τα όρια που θέτει στην υποχρέωση
συνδροµής στους τοµείς εφαρµογής της, θεσπίζει, πάντως, πλαίσιο συνεργασίας
µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, το οποίο δεν υφίσταται όσον αφορά
τις σχέσεις µεταξύ αυτών και των αρµοδίων αρχών τρίτης χώρας που δεν έχει
αναλάβει δέσµευση αµοιβαίας συνδροµής.
∆εύτερον, όπως επισήµανε ο γενικός εισαγγελέας µε τα σηµεία 141 έως 143 των
προτάσεών του, σχετικά µε τα δικαιολογητικά που ο φορολογούµενος µπορεί να
προσκοµίσει, προκείµενου οι φορολογικές αρχές να ελέγξουν αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της εθνικής νοµοθεσίας, τα κοινοτικά µέτρα εναρµονίσεως που
ισχύουν στα κράτη µέλη στον τοµέα της λογιστικής των εταιριών παρέχουν στον
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φορολογούµενο τη δυνατότητα να προσκοµίσει αξιόπιστα και ελέγξιµα στοιχεία
σχετικά µε τη δοµή και τις δραστηριότητες της εγκατεστηµένης σε άλλο κράτος µέλος
εταιρίας, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι ο φορολογούµενος έχει τέτοια δυνατότητα στην
περίπτωση εταιρίας εγκατεστηµένης σε τρίτη χώρα, η οποία δεν υποχρεούται να
εφαρµόζει κοινοτικά µέτρα.
Κατά συνέπεια, εφόσον, σύµφωνα µε την ισχύουσα σε ένα κράτος µέλος κανονιστική
ρύθµιση, η χορήγηση ενός φορολογικού πλεονεκτήµατος εξαρτάται από
προϋποθέσεις των οποίων η συνδροµή µπορεί να διαπιστωθεί µόνο δια της λήψεως
πληροφοριών από τις αρµόδιες αρχές τρίτης χώρας, είναι, κατ’ αρχήν, θεµιτό να
αρνείται το κράτος µέλος τη χορήγηση του πλεονεκτήµατος σε περίπτωση που,
ελλείψει, ιδίως, σχετικής συµβατικής υποχρεώσεως της εν λόγω τρίτης χώρας, δεν
είναι δυνατό να ληφθούν πληροφορίες από αυτήν.
Στην υπόθεση της κύριας δίκης, η Skatteverket, καθώς και η Κυβέρνηση της
Σουηδίας υποστηρίζουν ότι οι σουηδικές φορολογικές αρχές δεν είναι σε θέση να
ελέγξουν αν πληρούνται η πρώτη, η τρίτη, η τέταρτη και η έκτη από τις προϋποθέσεις
του άρθρου 16 του κεφαλαίου 42 του νόµου, δηλαδή ότι το µέρισµα καταβάλλεται
κατ’ αναλογία προς τον αριθµό των κατεχοµένων µετοχών στη µητρική εταιρία, ότι
διανέµονται όλες οι συµµετοχές που αυτή κατέχει στη θυγατρική, ότι, µετά τη
διανοµή, οι συµµετοχές δεν κατέχονται από εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όµιλο µε τη
µητρική εταιρία και ότι η δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας είναι κυρίως
εµπορική ή βιοµηχανική.
Το ζήτηµα αυτό πρέπει να κριθεί από το αιτούν δικαστήριο.
Το ίδιο ισχύει και για το ζήτηµα αν το πρωτόκολλο ή ο διακανονισµός επιτρέπουν
στις σουηδικές φορολογικές αρχές να λαµβάνουν τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την εφαρµογή του εν λόγω άρθρου 16. Συγκεκριµένα, ενώ η
Skatterättsnämnden έκρινε ότι ο διακανονισµός ενδεχοµένως επιτρέπει να
λαµβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, από τα έγγραφα που προσκόµισε και από
τις διευκρινίσεις που παρέσχε στο ∆ικαστήριο η Κυβέρνηση της Σουηδίας, κατόπιν
αιτήµατος του ∆ικαστηρίου, προκύπτει ότι οι µόνες πληροφορίες που µπορούν να
ζητηθούν από τις ελβετικές αρχές είναι οι απαραίτητες για την ορθή εφαρµογή της
συµβάσεως.
Κατόπιν των προεκτεθέντων, στο υποβληθέν ερώτηµα πρέπει να δοθεί η απάντηση
ότι τα άρθρα 56 και 58 ΕΚ πρέπει να ερµηνευθούν κατά την έννοια ότι δεν
απαγορεύουν νοµοθεσία κράτους µέλους δυνάµει της οποίας τα µερίσµατα που
διανέµονται υπό µορφή µετοχών σε θυγατρική απαλλάσσονται από τον φόρο
εισοδήµατος µόνον αν η διανέµουσα εταιρία είναι εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος
του ΕΟΧ ή σε κράτος µε το οποίο το αρµόδιο για τη φορολόγηση κράτος µέλος έχει
συνάψει φορολογική σύµβαση προβλέπουσα την ανταλλαγή πληροφοριών, εφόσον
η χορήγηση της απαλλαγής εξαρτάται από προϋποθέσεις των οποίων την τήρηση
µπορούν να ελέγξουν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους αυτού µόνο βάσει
πληροφοριών λαµβανοµένων από το κράτος µέλος εγκατάστασης της διανέµουσας
εταιρίας.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πρόγραµµα ανάπτυξης, διανοµής, προώθησης και κατάρτισης(MEDIA 2007)
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ανάπτυξη, διανοµή, προώθηση και
κατάρτιση, που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή.
Περιγραφή
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση αριθ.
1718/2006/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
ενιαίου πολυετούς προγράµµατος κοινοτικών µέτρων στον οπτικοακουστικό τοµέα
για την περίοδο 2007-2013.
Μεταξύ των στόχων της προαναφερόµενης απόφασης του Συµβουλίου είναι η
βελτίωση της ευρωπαϊκής διάστασης των εκπαιδευτικών δράσεων στον
οπτικοακουστικό τοµέα µέσω της υποστήριξης στη δικτύωση και κινητικότητα των
ευρωπαϊκών φορέων κατάρτισης.
Eπιλεξιµότητα
Η παρούσα προκήρυξη απευθύνεται σε οµίλους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι
δραστηριότητες των οποίων συµβάλλουν στην επίτευξη των προαναφερθέντων
στόχων.
Οι αιτούντες πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι σε µία από τις ακόλουθες χώρες: τα 27
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη της ΕΖΕΣ και την Ελβετία, τη
Κροατία, µε την επιφύλαξη της σύναψης συµφωνίας συνεργασίας µε τη χώρα αυτή
στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIA.
Προϋπολογισµός
1.600.000 ευρώ
Πληροφορίες / Υποβολή
Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και το έντυπο
υποψηφιότητας και τα παραρτήµατα, διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/media
Λήξη προθεσµίας
14 Μαρτίου 2008
∆ηµοσίευση
H παρούσα πρόσκληση δηµοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τεύχος C
11 της Επίσηµης Εφηµερίδας, της 16ης Ιανουαρίου 2008, και διατίθεται στην
ιστοσελίδα:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:011:0014:0015:EL:PDF

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού
∆ιαγωνισµός παροχής υπηρεσιών: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού
Αναθέτουσα αρχή
N.V.Eneco, Postbus 16, Υπόψη: De heer W. Pondman, NL-3000 AA Rotterdam. Τηλ.
(31-6) 50 63 10 82. E-mail: w.pondman@eneco.nl. Φαξ (31-15) 251 43 97.
Ιστοσελίδα: www.eneco.nl.
Περιγραφή
Η σύµβαση περιλαµβάνει υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης λογισµικού,
υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων προστιθέµενης αξίας, υποστήριξης δικτύου
δεδοµένων καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού.
Προϋπολογισµός
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3.000.000 ευρώ
Πληροφορίες/ Υποβολή
Τα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και συµπληρωµατικές πληροφορίες διατίθενται
στη διεύθυνση: N.V.Eneco, Postbus 16, Υπόψη: De heer W. Pondman, NL-3000 AA
Rotterdam. Τηλ. (31-6) 50 63 10 82. E-mail: w.pondman@eneco.nl. Φαξ (31-15)
251 43 97. Ιστοσελίδα: www.eneco.nl.
Λήξη προθεσµίας
14 Φεβρουαρίου 2008
∆ηµοσίευση
Ο παρών διαγωνισµός δηµοσιεύτηκε στο τεύχος S 7 του Συµπληρώµατος της
Επίσηµης Εφηµερίδας, της 11ης Ιανουαρίου 2008, µε αριθµό 007695.

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες
∆ιαγωνισµός παροχής υπηρεσιών: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς
υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή
∆ήµος ∆ράµας, Πλατεία Ελευθερίας 1, Αρµόδιος: Σιδηροπουλου Μακρινα Γραφείο
Μηχ/σης, Υπόψη: Σιδηροπουλου Μακρινα, GR-66100 ∆ράµα. Τηλ. 30 25 21 02 78
45 / 30 25 21 35 06 13. E-mail: dhmos-dramas@dra.forthnet.gr. Φαξ 30 25 21 02
62 65.
Περιγραφή
Η σύµβαση περιλαµβάνει την ανάπτυξη µιας σύγχρονης ∆ηµοτικής Ηλεκτρονικής
Πύλης για τον ∆ήµο ∆ράµας για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και
επιχειρήσεων των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου, µέσω εναλλακτικών καναλιών
πρόσβασης (Internet), καθώς και την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών του
προσωπικού του ∆ήµου όσον αφορά τις συναλλαγές του µε τους δηµότες και
επιχειρήσεις της περιοχής του ∆ράµας.
Πληροφορίες/ Υποβολή
Τα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και συµπληρωµατικές πληροφορίες διατίθενται
στη διεύθυνση: ∆ήµος ∆ράµας, Πλατεία Ελευθερίας 1, Αρµόδιος: Σιδηροπουλου
Μακρινα Γραφείο Μηχ/σης, Υπόψη: Σιδηροπουλου Μακρινα, GR-66100 ∆ράµα. Τηλ.
30 25 21 02 78 45 / 30 25 21 35 06 13. E-mail: dhmos-dramas@dra.forthnet.gr. Φαξ
30 25 21 02 62 65.
Λήξη προθεσµίας
11 Φεβρουαρίου 2008
∆ηµοσίευση
Ο παρών διαγωνισµός δηµοσιεύτηκε στο τεύχος S 7 του Συµπληρώµατος της
Επίσηµης Εφηµερίδας, της 11ης Ιανουαρίου 2008, µε αριθµό 007569.
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ΝΕΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ - ELYROS S.A.
Τέθηκε σε κυκλοφορία ο νέος Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007. H κυκλοφορία του Ο∆ΗΓΟΥ γίνεται
αποκλειστικά µε συνδροµές (τιµή: 240€).
Κυκλοφορούν επίσης, οι θεµατικοί οδηγοί:
Γεωργία – Αλιεία, (τιµή: 120€)
Αυτοδιοίκηση, (τιµή: 120€)
∆ικαιοσύνη & Εσωτερικές υποθέσεις (τιµή: 80€).
Εκπαίδευση & Πολιτισµός (τιµή: 120€)
Επιχειρήσεις & Εµπόριο (τιµή: 120€)
Εξωτερικές σχέσεις & ∆ιεύρυνση (τιµή: 60€)
∆ηµόσια Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή (τιµή: 80€)
Κατάρτιση & Απασχόληση (τιµή: 80€)
Ενέργεια & Μεταφορές (τιµή: 120€)
Αρχές & Λειτουργία του Γ’ & ∆’ ΚΠΣ (τιµή: 60€)
Για εκτενέστερα στοιχεία πάνω σε πληροφορίες που δηµοσιεύονται συνοπτικά στην
παρούσα έκδοση, οι συνδροµητές µας µπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση
σύνταξης ή στο γραφείο των Αθηνών.
Απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση και η αναπαραγωγή των ειδήσεων του παρόντος
τεύχους, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον εκδότη.
Υπεύθυνος σύµφωνα µε το Νόµο : Γιώργος Μαρκατάτος
Συντακτική Επιτροπή: Στέλλα Κούρου, Γιάννης Μαρκατάτος, Γιώργος Αθανασιάδης
Σύµβουλος έκδοσης : Γιώργος ∆αράτος
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Για την Ελλάδα: ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ΑΠΕ)
Athens News Agency
Τσόχα 36 115 21 Αθήνα
Τηλ.: +30210-6400560 Fax: +30210-6400581/582
e-mai∆: mailto:sales@ana.grsa∆es@ana.gr
Για την Κύπρο: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ΚΥΠΕ)
Cyprus News Agency 7, Kastorias Str.
2002 Strovo∆os Nicosia - Cyprus
P.O. BOX 3947 1687 Nicosia - Cyprus
Te∆.: +357 22499662 Fax: +357 22492697
E-mai∆: director@cna.org.cy
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