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Απα΄ντηση του κ. Byrne Εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(20 Ιανουαρι΄ου 2004)
Η κατα΄σταση της µεταφορα΄ς της οδηγι΄ας 2002/46/ΕΚ του Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 10ης Ιουνι΄ου
΄ ν περι΄ των συµπληρωµα΄των διατροφη΄ς στις εθνικε΄ς
2002 για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω
νοµοθεσι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν ει΄ναι η εξη΄ς:


Τα ακο΄λουθα πε΄ντε κρα΄τη µε΄λη µετε΄φεραν την οδηγι΄α 2002/46/ΕΚ µε΄σα στην προβλεπο΄µενη
προθεσµι΄α, η΄τοι: Το Βε΄λγιο, η ∆ανι΄α, οι Κα΄τω Χω΄ρες, η Πορτογαλι΄α και η Σουηδι΄α.



Η Επιτροπη΄ απε΄στειλε προειδοποιητικη΄ επιστολη΄ στα υπο΄λοιπα δε΄κα κρα΄τη στις 6 Οκτωβρι΄ου 2003, επειδη΄
δεν ει΄χαν υποβα΄λει ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε τα εθνικα΄ µε΄τρα για τη µεταφορα΄ της.



Απο΄ το΄τε ΄εως ση΄µερα, η Ισπανι΄α, η Ιρλανδι΄α και το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο ΄εχουν κοινοποιη΄σει τα εθνικα΄ τους
µε΄τρα.



΄ ς, µε΄χρι ση΄µερα, τα ακο΄λουθα επτα΄ κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν καθυστερη΄σει τη µεταφορα΄: Η Γερµανι΄α, η
Συνεπω
Ελλα΄δα, η Γαλλι΄α, η Ιταλι΄α, το Λουξεµβου΄ργο, η Αυστρι΄α και η Φινλανδι΄α (η καθυστε΄ρηση της µεταφορα΄ς
δεν αφορα΄ παρα΄ µο΄νον την αυτο΄νοµη επαρχι΄α των νη΄σων Άλαντ).



Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα προαναφερθε΄ντα, δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να δοθει΄ αυτη΄ τη στιγµη΄ ενδεικτικη΄ περιγραφη΄
΄ ρες.
των διαφο΄ρων τρο΄πων µεταφορα΄ς που χρησιµοποιη΄θηκαν στις δια΄φορες χω



Όσον αφορα΄ τους τοµει΄ς η΄ τα προϊο΄ντα για τα οποι΄α η εν λο΄γω οδηγι΄α δεν προβλε΄πει µε΄τρα εναρµο΄νισης, η
κυκλοφορι΄α τους στην εσωτερικη΄ αγορα΄ εξακολουθει΄ να υπο΄κειται στους γενικου΄ς κανο΄νες του κοινοτικου΄
δικαι΄ου και ιδι΄ως στις διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των εµπορευµα΄των (α΄ρθρα 28 και 30
΄ ρες µετα΄ την
της συνθη΄κης της ΕΚ). Εννοει΄ται ο΄τι οι ΄διες
ι
διατα΄ξεις θα ισχυ΄σουν και για τις υπο΄ ΄ενταξη χω
΄ενταξη΄ τους.



΄ ν εξουσιω
΄ ν που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ δυνα΄µει του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 4 της
Βα΄σει των εκτελεστικω
΄ τατα ο΄ρια περιεκτικο΄τητας σε βιταµι΄νες και µε΄ταλλα στα
εν λο΄γω οδηγι΄ας, η Επιτροπη΄ καθορι΄ζει τα ανω
΄ µατα διατροφη΄ς. Κατα΄ τη διαδικασι΄α αυτη΄ πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι εργασι΄ες της Ευρωπαϊκη΄ς
συµπληρω
΄ τατα ο΄ρια περιεκτικο΄τητας σε βιταµι΄νες και σε
Αρχη΄ς για την Ασφα΄λεια των Τροφι΄µων σχετικα΄ µε τα ανω
΄ µατα διατροφη΄ς, οι οποι΄ες πρε΄πει να ολοκληρωθου΄ν κατα΄ τη δια΄ρκεια του 2005.
µε΄ταλλα στα συµπληρω



∆υνα΄µει του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 8 της οδηγι΄ας, το αργο΄τερο στις 12 Ιουλι΄ου 2007, η Επιτροπη΄ πρε΄πει
΄ν
να υποβα΄λει στο Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση σχετικα΄ µε τη σκοπιµο΄τητα καθορισµου΄ ειδικω
΄ ν συστατικω
΄ ν η΄ ουσιω΄ν µε θρεπτικε΄ς η΄ φυσιολογικε΄ς ιδιο΄τητες,
κανο΄νων σχετικα΄ µε τις κατηγορι΄ες θρεπτικω
΄ ν και των µετα΄λλων. Η Επιτροπη΄ δεν ΄εχει αρχι΄σει αυτε΄ς τις εργασι΄ες.
εξαιρουµε΄νων των βιταµινω

(2004/C 78 E/0597)

ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3482/03
υποβολη΄: Richard Corbett (PSE) προς την Επιτροπη΄
(24 Νοεµβρι΄ου 2003)

΄ ν εταιρειω΄ν που τις εκπροσωπου΄ν
Θε΄µα: Νοµικα΄ προνο΄µια των εγγρα΄φων µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων και των νοµικω
΄ ν εταιρειω΄ν που τις εκπροσωπου΄ν
Θεωρει΄ η Επιτροπη΄ την αλληλογραφι΄α µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων και των νοµικω
ως «νοµικα΄ προνοµιου΄χα» σε υποθε΄σεις κατα΄ των καρτε΄λ;
Εα΄ν ναι, ποια µε΄τρα µπορου΄ν να ληφθου΄ν τα οποι΄α θα εµποδι΄ζουν τις επιχειρη΄σεις απο΄ το να οργανω΄νουν τα
΄ ν τους εκπροσω
΄ πων προκειµε΄νου να αποφευ΄γουν την ανι΄χνευση;
καρτε΄λ τους µε΄σω των νοµικω

Απα΄ντηση του κ. Monti Εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(8 Ιανουαρι΄ου 2004)
΄ ν και των δικηγορικω
΄ ν τους γραφει΄ων
Η Επιτροπη΄ αναγνωρι΄ζει πλη΄ρως ο΄τι η αλληλογραφι΄α µεταξυ΄ εταιρειω
΄ ριση αυτη΄ ει΄ναι συ΄µφωνη µε τη νοµολογι΄α του Ευρωπαϊκου΄
µπορει΄ να ει΄ναι «νοµικα΄ προνοµιου΄χα». Η αναγνω
∆ικαστηρι΄ου και του Πρωτοδικει΄ου. Η νοµολογι΄α καθορι΄ζει τους ο΄ρους για τε΄τοια προνο΄µια. Κατα΄ συνε΄πεια,
συ΄µφωνα µε τη νοµολογι΄α, το απο΄ρρητο της αλληλογραφι΄ας µεταξυ΄ δικηγο΄ρου και πελα΄τη προστατευ΄εται εφο΄σον
απο΄ την µι΄α πλευρα΄, η αλληλογραφι΄α αυτη΄ γι΄νεται στο πλαι΄σιο και για το συµφε΄ρον των δικαιωµα΄των
υπερα΄σπισης του πελα΄τη, και απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, προε΄ρχεται απο΄ ανεξα΄ρτητους δικηγο΄ρους, δηλαδη΄
δικηγο΄ρους οι οποι΄οι δεν δεσµευ΄ονται απο΄ σχε΄ση εργασι΄ας µε κα΄ποιο πελα΄τη.

27.3.2004

27.3.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

Όσον αφορα΄ το δευ΄τερο µε΄ρος της ερω΄τησης του Αξιο΄τιµου Με΄λους, αυτο΄ ει΄ναι ζη΄τηµα υ΄ψιστης ανησυχι΄ας για
την Επιτροπη΄ σε σχε΄ση µε την αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 81 της συνθη΄κης ΕΚ. Για το λο΄γο αυτο΄, η
προαναφερο΄µενη νοµολογι΄α επιβα΄λλει ο΄ρους για την αποφυγη΄ κατα΄χρησης του νοµικου΄ προνοµι΄ου απο΄ εταιρει΄ες.
Τα ΄εγγραφα προστατευ΄ονται µο΄νο εα΄ν προ΄κειται αλληλογραφι΄α στην οποι΄α ζητει΄ται η συµβουλη΄ δικηγο΄ρου στο
πλαι΄σιο δικαιωµα΄των υπερα΄σπισης.

ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3486/03

(2004/C 78 E/0598)

υποβολη΄: Karl von Wogau (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(24 Νοεµβρι΄ου 2003)
΄ ν πι΄στωσης στην ευρωζω΄νη
Θε΄µα: Κο΄στος των τραπεζικω΄ν µεταφορω
Γνωρι΄ζει η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ο΄τι στην Ισπανι΄α ο Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (1) για τις διασυνοριακε΄ς
πληρωµε΄ς σε ευρω΄ εξακολουθει΄ να µην εφαρµο΄ζεται σε ο΄λη την επικρα΄τεια της ευρωζω΄νης; Σε ποιες ενε΄ργειες
΄ ς µπορει΄ ο ευρωπαι΄ος πολι΄της να
σκοπευ΄ει να προβει΄ η Επιτροπη΄ για την αντιµετω΄πιση αυτου΄ του φαινοµε΄νου; Πω
λα΄βει το ποσο΄ της προµη΄θειας που ΄εχει καταβα΄λλει;
΄ την οποι΄α πραγµατοποι΄ησε ΄ενας γερµανο΄ς πολι΄της απο΄
Αφορµη΄ αποτε΄λεσε η µεταφορα΄ πι΄στωσης υ΄ψους 10 ευρω
τον τραπεζικο΄ λογαριασµο΄ του στο τοπικο΄ ταµιευτη΄ριο στον λογαριασµο΄ του στην Ισπανι΄α, που α΄νοιξε στην
τρα΄πεζα Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ο λογαριασµο΄ς του ο΄µως στην ισπανικη΄ τρα΄πεζα πιστω΄θηκε µο΄νο
µε το ποσο΄ των 3,99 ευρω΄. Η µεταφορα΄ πι΄στωσης πραγµατοποιη΄θηκε µετα΄ την 1η Ιουλι΄ου του 2003. Μετα΄ απο΄
΄ θηκε απο΄ την ισπανικη΄ τρα΄πεζα ο΄τι γενικα΄ οι πιστωτικε΄ς συναλλαγε΄ς απο΄ τραπεζικο΄ ΄δρυµα
ερω΄τηση΄ του ενηµερω
ι
΄ νονται µε 2‰ του ποσου΄ που πιστω
΄ νεται, εντου΄τοις η ελα΄χιστη προµη΄θεια που καταβα΄λλεται
της αλλοδαπη΄ς χρεω
στην τρα΄πεζα ανε΄ρχεται σε 6.01 ευρω΄. Στην προκειµε΄νη περι΄πτωση, την προµη΄θεια εισε΄πραξε απευθει΄ας η Banca
España. Οι υπα΄λληλοι στο τοπικο΄ παρα΄ρτηµα της ισπανικη΄ς τρα΄πεζας δεν γνω΄ριζαν την υ΄παρξη του Κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 2560/2001 σχετικα΄ µε τις διασυνοριακε΄ς εντολε΄ς πληρωµω΄ν.
(1) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 13.

Απα΄ντηση του κ. Bolkestein εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(19 Ιανουαρι΄ου 2004)
Ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 2001
΄ ν πληρωµω΄ν και διασυνοριακω
΄ ν πληρωµω΄ν σε
θεσπι΄ζει την αρχη΄ της ισο΄τητας των επιβαρυ΄νσεων µεταξυ΄ εθνικω
΄ ν σε ευρω΄ απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2002 και σε
ευρω΄. Η αρχη΄ αυτη΄ ισχυ΄ει για ηλεκτρονικε΄ς συναλλαγε΄ς πληρωµω
µεταφορε΄ς πιστω΄σεων απο΄ την 1 Ιουλι΄ου 2003, µε΄χρι του ποσου΄ των 12 500 ευρω΄. Ο κανονισµο΄ς αναφε΄ρει ο΄τι η
εκδο΄τρια τρα΄πεζα µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄ τον πελα΄τη της το διεθνη΄ αριθµο΄ τραπεζικου΄ λογαριασµου΄ (IBAN) και
΄ δικα ταυτο΄τητας της τρα΄πεζας (BIC) του δικαιου΄χου, και εα΄ν αυτα΄ δεν χορηγηθου΄ν µπορει΄ να επιβα΄λει
τον κω
προ΄σθετες επιβαρυ΄νσεις.
΄ θηκε µε 6,01 ευρω΄ για µεταφορα΄
Στην περι΄πτωση στην οποι΄α αναφε΄ρεται το Αξιο΄τιµο Με΄λος, ο δικαιου΄χος χρεω
πι΄στωσης ποσου΄ 10 ευρω΄ απο΄ τη Γερµανι΄α στην Ισπανι΄α. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της ισο΄τητας των επιβαρυ΄νσεων, η
χρε΄ωση αυτη΄ ει΄ναι σωστη΄ µο΄νο εα΄ν αντιστοιχει΄ µε χρε΄ωση για παρο΄µοια µεταφορα΄ πι΄στωσης στην Ισπανι΄α, και εα΄ν
κατο΄πιν αιτη΄σεως o IBAN and ο BIC χορηγη΄θηκε απο΄ τον αποστολε΄α. Το γεγονο΄ς ο΄τι ο υπα΄λληλος της τρα΄πεζας
δεν γνω΄ριζε για την υ΄παρξη του κανονισµο΄ και ο΄τι η τρα΄πεζα «κατα΄ γενικο΄ κανο΄να χρεω΄νει αντι΄στοιχες
΄ σεων απο΄ ξε΄νες τρα΄πεζες», φαι΄νεται να υποδηλω
΄ νεται ο΄τι η τρα΄πεζα αυτη΄ δεν
επιβαρυ΄νσεις σε µεταφορε΄ς πιστω
εφαρµο΄ζει τις ΄διες
ι
επιβαρυ΄νσεις σε µεταφορε΄ς πιστω΄σεων σε ευρω΄ εντο΄ς της Ένωσης ο΄πως στις εθνικε΄ς µεταφορε΄ς
πιστω΄σεων, ο΄πως ορι΄ζει ο κανονισµο΄ς.
Στην περι΄πτωση αυτη΄, οι ισπανικε΄ς αρχε΄ς πρε΄πει να λα΄βουν τα απαραι΄τητα µε΄τρα για να διασφαλι΄σουν την επαρκη΄
και συνεκτικη΄ εφαρµογη΄ του κανονισµου΄. Το α΄ρθρο 7 του κανονισµου΄ ορι΄ζει ο΄τι η συµµο΄ρφωση εξασφαλι΄ζεται µε
΄ σεις. Η Επιτροπη΄ επικοινω
΄ νησε µε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη τον
ουσιαστικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς κυρω
Σεπτε΄µβριο του 2003 ζητω΄ντας το ο΄νοµα της αρµο΄διας εθνικη΄ς αρχη΄ς και τα µε΄τρα που λαµβα΄νουν σχετικα΄, και
΄ σεις ενδεχο΄µενης πληµµελους εφαρµογη΄ς του
βρι΄σκεται σε επαφη΄ µε την Banco de España, για περιπτω
κανονισµου΄.
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