
¬ ¬EL ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικ Äων Κοινοτ ÄητωνL 15/14 21. 1. 98

Ο∆ΗΓΙΑ 97/67/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙÆΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 15ηr ∆εκεµβρÄιου 1997

σχετικ Äα µε τουr κοινο Äυr καν Äονεr για την αν Äαπτυξη τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr κοινοτικ Äων ταχυ-
δροµικ Äων υπηρεσι Äων και τη βελτ Äιωση τηr ποι Äοτηταr των παρεχοµ Äενων υπηρεσι Äων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ÄΕχονταr υπ Äοψη:

τη συνθ Äηκη για την Äιδρυση τηr ΕυρωπαÏικ Äηr Κοιν Äοτηταr,
και ιδ Äιωr το Äαρθρο 57 παρ Äαγραφοr 2, το Äαρθρο 66 και το
Äαρθρο 100 Α,

την πρ Äοταση τηr Επιτροπ Äηr (1),

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

τη γν Äωµη τηr Επιτροπ Äηr των Περιφερει Äων (3),

το ψ Äηφισµα του ΕυρωπαÏικο Äυ ΚοινοβουλÄιου, τηr 22αr
ΙανουαρÄιου 1993, σχετικ Äα µε την Πρ Äασινη ΒÄιβλο για την
αν Äαπτυξη τηr ενιαÄιαr αγορ Äαr των ταχυδροµικ Äων υπηρε-
σι Äων (4),

το ψ Äηφισµα του ΣυµβουλÄιου, τηr 7ηr VεβρουαρÄιου 1994,
σχετικ Äα µε την αν Äαπτυξη τηr ενιαÄιαr αγορ Äαr των ταχυδρο-
µικ Äων υπηρεσι Äων (5),

ΑποφασÄιζονταr σ Äυµφωνα µε τη διαδικασÄια που ορÄιζεται
στο Äαρθρο 189 Β τηr συνθ Äηκηr (6) και λαµβ Äανονταr υπ Äοψη
το κοιν Äο σχ Äεδιο που εγκρÄιθηκε απ Äο την επιτροπ Äη συνδιαλ-
λαγ Äηr στιr 7 ΝοεµβρÄιου 1997,

Εκτιµ Äωνταr:

(1) Äοτι πρ Äεπει να υιοθετηθο Äυν µ Äετρα που αποσκοπο Äυν
στην εγκαθÄιδρυση τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr, σ Äυµφωνα
µε το Äαρθρο 7 Α τηr Συνθ Äηκηr· Äοτι αυτ Äη η αγορ Äα
αποτελεÄι Äενα χ Äωρο χωρÄιr εσωτερικ Äα σ Äυνορα, Äοπου
διασφαλÄιζεται η ελε Äυθερη κυκλοφορÄια εµπορευ-
µ Äατων, προσ Äωπων, υπηρεσι Äων και κεφαλαÄιων·

(2) Äοτι η εγκαθÄιδρυση τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr στον ταχυ-
δροµικ Äο τοµ Äεα εÄιναι αποδεδειγµ Äενηr σηµασÄιαr για
την οικονοµικ Äη και κοινωνικ Äη συνοχ Äη τηr Κοιν Äο-
τηταr, δεδοµ Äενου Äοτι οι ταχυδροµικ Äεr υπηρεσÄιεr
αποτελο Äυν Äενα ουσι Äωδεr µ Äεσο επικοινωνÄιαr και
ανταλλαγ Äων·

(3) Äοτι η Επιτροπ Äη υπ Äεβαλε στιr 11 ΙουνÄιου 1992
Πρ Äασινη ΒÄιβλο για την αν Äαπτυξη τηr ενιαÄιαr αγορ Äαr
των ταχυδροµικ Äων υπηρεσι Äων και, στιr 2 ΙουνÄιου
1993, ανακοÄινωση σχετικ Äα µε τιr κατευθυντ Äηριεr
γραµµ Äεr για την αν Äαπτυξη των κοινοτικ Äων ταχυδρο-
µικ Äων υπηρεσι Äων·

(4) Äοτι η Επιτροπ Äη προ Äεβη σε εκτεταµ Äενεr δηµ Äοσιεr
διαβουλε Äυσειr επÄι των πτυχÄιων των ταχυδροµικ Äων
υπηρεσι Äων που παρουσι Äαζουν κοινοτικ Äο ενδιαφ Äερον
και Äοτι οι ενδιαφερ Äοµενεr πλευρ Äεr υπ Äεβαλαν τιr
παρατηρ Äησειr τουr·

(5) Äοτι η παρο Äυσα Äεκταση των καθολικ Äων ταχυδρο-
µικ Äων, καθ Äωr και οι συνθ Äηκεr υπ Äο τιr οποÄιεr παρ Äε-
χονται διαφ Äερουν σηµαντικ Äα απ Äο το Äενα κρ Äατοr
µ Äελοr στο Äαλλο· Äοτι ειδικ Äοτερα οι επιδ Äοσειr ωr προr
την ποι Äοτητα των υπηρεσι Äων εÄιναι εξαιρετικ Äα Äανισεr
µεταξ Äυ των κρατ Äων µελ Äων·

(6) Äοτι οι διασυνοριακ Äεr επικοινωνÄιεr δεν ανταποκρÄινο-
νται π Äαντοτε στιr προσδοκÄιεr των χρηστ Äων και των
ευρωπαÄιων πολιτ Äων και Äοτι η ποι Äοτητα των παρεχο-
µ Äενων υπηρεσι Äων στο πλαÄισιο των κοινοτικ Äων διασυ-
νοριακ Äων ταχυδροµικ Äων υπηρεσι Äων δεν εÄιναι σ Äηµερα
ικανοποιητικ Äη·

(7) Äοτι οι διαπιστωθεÄισεr ανισ Äοτητεr στον τοµ Äεα των
ταχυδροµεÄιων Äεχουν σηµαντικ Äεr επιπτ Äωσειr στουr
τοµεÄιr δραστηριοτ Äητων που εξαρτ Äωνται ιδιαÄιτερα
απ Äο τιr ταχυδροµικ Äεr υπηρεσÄιεr και αποτελο Äυν Äοντωr
τροχοπ Äεδη για την εσωτερικ Äη συνοχ Äη τηr Κοιν Äο-
τηταr, δι Äοτι οι περιοχ Äεr που δεν διαθ Äετουν ταχυδρο-
µικ Äεr υπηρεσÄιεr ικανοποιητικ Äηr ποι Äοτηταr υστερο Äυν,
απ Äο Äαποψη τ Äοσο αποστολ Äηr τηr αλληλογραφÄιαr, Äοσο
και διανοµ Äηr των εµπορευµ Äατων·

(8) Äοτι ε Äιναι απαραÄιτητο να ληφθο Äυν µ Äετρα που να
αποσκοπο Äυν στη διασφ Äαλιση σταδιακ Äηr και ελεγχ Äο-
µενηr ελευθ Äερωσηr τηr αγορ Äαr και σωστ Äηr ισορρο-
πÄιαr κατ Äα την εφαρµογ Äη των, προκειµ Äενου να
εξασφαλιστεÄι, σε Äολη την Κοιν Äοτητα, στο πλαÄισιο
του σεβασµο Äυ των υποχρε Äωσεων και των δικαιωµ Äα-
των των φορ Äεων παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, η
ελε Äυθερη παροχ Äη των υπηρεσι Äων στον Äιδιο τον τοµ Äεα
των ταχυδροµεÄιων·

(9) Äοτι, κατ Äα συν Äεπεια, απαιτε Äιται δρ Äαση σε κοινοτικ Äο
επÄιπεδο που θα αποβλ Äεπει σε µεγαλ Äυτερη εναρµ Äονιση
των προÏυποθ Äεσεων που δι Äεπουν τον τοµ Äεα των ταχυ-
δροµεÄιων και πρ Äεπει εποµ Äενωr να καθιερωθο Äυν
κοινοÄι καν Äονεr·

(1) ΕΕ C 322 τηr 2. 12. 1995, σ. 22 και ΕΕ C 300 τηr 10. 10. 1996, σ. 22.
(2) ΕΕ C 174 τηr 17. 6. 1996, σ. 41.
(3) ΕΕ C 337 τηr 11. 11. 1996, σ. 28.
(4) ΕΕ C 42 τηr 15. 2. 1993, σ. 240.
(5) ΕΕ C 48 τηr 16. 2. 1994, σ. 3.
(6) Γν Äωµη του ΕυρωπαÏικο Äυ ΚοινοβουλÄιου τηr 9ηr ΜαιÈου 1996 (ΕΕ C

152 τηr 27. 5. 1996, σ. 20), κοιν Äη θ Äεση του ΣυµβουλÄιου τηr 29. 4.
1997 (ΕΕ C 188 τηr 19. 6. 1997, σ. 9) και απ Äοφαση του ΕυρωπαÏι-
κο Äυ ΚοινοβουλÄιου τηr 16. 9. 1997, (ΕΕ C 304 τηr 6. 10. 1997, σ.
34), απ Äοφαση του ΕυρωπαÏικο Äυ ΚοινοβουλÄιου τηr 19. 11. 1997 και
απ Äοφαση του ΣυµβουλÄιου τηr 1. 12. 1997.
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(10) Äοτι, σ Äυµφωνα µε την αρχ Äη τηr επικουρικ Äοτηταr,
πρ Äεπει να καθιερωθεÄι σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο Äενα
σ Äυνολο γενικ Äων αρχ Äων, εν Äω ο καθορισµ Äοr των
συγκεκριµ Äενων διαδικασι Äων πρ Äεπει να επαφÄιεται στα
κρ Äατη µ Äελη, τα οποÄια θα µπορο Äυν να επιλ Äεξουν το
σ Äυστηµα που αρµ Äοζει καλ Äυτερα στη δικ Äη τουr ιδιαÄι-
τερη κατ Äασταση·

(11) Äοτι ε Äιναι ουσι Äωδεr να εξασφαλιστο Äυν σε κοινοτικ Äο
επÄιπεδο καθολικ Äεr ταχυδροµικ Äεr υπηρεσÄιεr που να
περιλαµβ Äανουν Äενα ελ Äαχιστο φ Äασµα υπηρεσι Äων δεδο-
µ Äενηr ποι Äοτηταr και να προσφ Äερονται σε Äολα τα
κρ Äατη µ Äελη σε τιµ Äη προσιτ Äη προr Äοφελοr Äολων των
χρηστ Äων, Äοπου και αν ευρÄισκονται εντ Äοr τηr Κοιν Äο-
τηταr·

(12) Äοτι στ Äοχοr τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr ε Äιναι να επιτρ Äε-
πει σε Äολουr τουr χρ Äηστεr ε Äυκολη πρ Äοσβαση στο
ταχυδροµικ Äο δÄικτυο, προσφ Äερονταr ειδικ Äοτερα
επαρκ Äη αριθµ Äο σταθερ Äων σηµεÄιων πρ Äοσβασηr και
εξασφαλÄιζονταr ικανοποιητικ Äεr συνθ Äηκεr ωr προr τη
συχν Äοτητα συλλογ Äηr και διανοµ Äηr· Äοτι η καθολικ Äη
υπηρεσÄια πρ Äεπει να πληροÄι τη θεµελι Äωδη απαÄιτηση
για τη διασφ Äαλιση µιαr αδι Äαλειπτηr λειτουργÄιαr και
να µπορεÄι να προσαρµ Äοζεται ταυτ Äοχρονα στιr αν Äα-
γκεr των χρηστ Äων, και να τουr εγγυ Äαται δÄικαιη µετα-
χε Äιριση χωρÄιr διακρÄισειr·

(13) Äοτι η καθολικ Äη υπηρεσÄια πρ Äεπει να καλ Äυπτει τ Äοσο τιr
εθνικ Äεr Äοσο και τιr διασυνοριακ Äεr υπηρεσÄιεr·

(14) Äοτι οι χρ Äηστεr τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr πρ Äεπει να
εÄιναι κατ Äαλληλα ενηµερωµ Äενοι για το φ Äασµα των
προτειν Äοµενων υπηρεσι Äων, τιr συνθ Äηκεr υπ Äο τιr
οποÄιεr παρ Äεχονται και µπορο Äυν να χρησιµοποιηθο Äυν,
την ποι Äοτητα των παρεχοµ Äενων υπηρεσι Äων καθ Äωr
και τιr τιµ Äεr τουr·

(15) Äοτι οι διατ Äαξειr τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr σχετικ Äα µε
την παροχ Äη καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr δεν θÄιγουν το
δικαÄιωµα των φορ Äεων τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr να
διαπραγµατε Äυονται µεµονωµ Äενωr συµβ Äασειr µε τουr
πελ Äατεr·

(16) Äοτι φαÄινεται δικαιολογηµ Äενη η διατ Äηρηση εν Äοr συν Äο-
λου αποκλειστικ Äων υπηρεσι Äων, εφ Äοσον τηρο Äυνται οι
καν Äονεr τηr συνθ Äηκηr και µε την επιφ Äυλαξη των
καν Äονων περÄι ανταγωνισµο Äυ, προκειµ Äενου να κατα-
στεÄι δυνατ Äη η λειτουργÄια τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr
υπ Äο συνθ Äηκεr οικονοµικ Äηr ισορροπÄιαr· Äοτι η διαδικα-
σÄια ελευθ Äερωσηr δεν θα πρ Äεπει να εµποδÄιζει τη συν Äε-
χιση τηr προσφορ Äαr ορισµ Äενων υπηρεσι Äων που παρ Äε-
χονται απ Äο τα κρ Äατη µ Äελη ατελ Äωr για τυφλο Äυr και
Äατοµα µε περιορισµ Äενη Äοραση·

(17) Äοτι τα αντικεÄιµενα αλληλογραφÄιαr που ζυγÄιζουν 350
γραµµ. και πλ Äεον αντιπροσωπε Äυουν λιγ Äοτερο απ Äο το
2 % του Äογκου και απ Äο το 3 % των εσ Äοδων των δηµο-
σÄιων φορ Äεων· Äοτι το κριτ Äηριο τηr τιµ Äηr (5 φορ Äεr το
βασικ Äο τιµολ Äογιο) θα επιτρ Äεψει να γÄινεται καλ Äυτερα

η δι Äακριση µεταξ Äυ αποκλειστικ Äων υπηρεσι Äων και
υπηρεσι Äων κατεπειγ Äοντων που εÄιναι ελευθερωµ Äενεr·

(18) Äοτι, εφ Äοσον η ουσι Äωδηr διαφορ Äα µεταξ Äυ του επεÄιγο-
ντοr ταχυδροµεÄιου και των καθολικ Äων ταχυδροµικ Äων
υπηρεσι Äων Äεγκειται στην αξÄια ( Äοποια µορφ Äη και αν
λαµβ Äανει) που προστÄιθεται απ Äο τιr παρεχ Äοµενεr
στουr πελ Äατεr επεÄιγουσεr υπηρεσÄιεr και η οποÄια γÄινε-
ται αντιληπτ Äη απ Äο αυτο Äυr, ο αποτελεσµατικ Äοτεροr
τρ Äοποr για να καθοριστεÄι η επιπλ Äεον αξÄια ε Äιναι να
ληφθεÄι υπ Äοψη το επιπλ Äεον τÄιµηµα που εÄιναι διατεθει-
µ Äενοι να καταβ Äαλουν οι πελ Äατεr, χωρÄιr να θÄιγεται,
π Äαντωr, η αν Äωτατη τιµ Äη του κατ’ αποκλειστικ Äοτητα
ανατεθειµ Äενου τοµ Äεα, η οποÄια και πρ Äεπει να τηρεÄιται·

(19) Äοτι ε Äιναι ε Äυλογο να επιτραπεÄι, σε προσωριν Äη β Äαση, η
διατ Äηρηση τηr κατ’ αποκλειστικ Äοτητα αν Äαθεσηr για
το διαφηµιστικ Äο ταχυδροµεÄιο και την εισερχ Äοµενη
διασυνοριακ Äη αλληλογραφÄια εντ Äοr των προβλεποµ Äε-
νων ορÄιων τιµ Äηr και β Äαρουr· Äοτι, ωr περαιτ Äερω β Äηµα
προr την ολοκλ Äηρωση τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr ταχυ-
δροµικ Äων υπηρεσι Äων, το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο και
το Συµβο Äυλιο θα πρ Äεπει να αποφασÄισουν σχετικ Äα µε
την περαιτ Äερω σταδιακ Äη και ελεγχ Äοµενη ελευθ Äερωση
τηr αγορ Äαr των ταχυδροµικ Äων υπηρεσι Äων, µε στ Äοχο
ιδÄιωr την ελευθ Äερωση του διασυνοριακο Äυ και του
διαφηµιστικο Äυ ταχυδροµεÄιου, καθ Äωr και την περαι-
τ Äερω αναθε Äωρηση των ορÄιων τιµ Äων και β Äαρουr, το
αργ Äοτερο την 1η ΙανουαρÄιου 2000, β Äασει προτ Äασεωr
τηr Επιτροπ Äηr η οποÄια θα εκπονηθεÄι µετ Äα απ Äο
ανασκ Äοπηση του τοµ Äεα·

(20) Äοτι τα κρ Äατη µ Äελη µπορο Äυν να Äεχουν Äεννοµο συµφ Äε-
ρον να αναθ Äεσουν, για λ Äογουr δηµ Äοσιαr τ Äαξηr και
ασφ Äαλειαr, την εγκατ Äασταση γραµµατοκιβωτÄιων µε
προορισµ Äο τη συλλογ Äη ταχυδροµικ Äων αντικειµ Äενων
σε δηµ Äοσιο χ Äωρο σε Äεναν Äη περισσ Äοτερουr φορεÄιr
που αυτ Äα ορÄιζουν· Äοτι, για τουr Äιδιουr λ Äογουr, εναπ Äο-
κειται σε αυτ Äα ο καθορισµ Äοr του φορ Äεα Äη των
φορ Äεων που Äεχουν δικαÄιωµα να εκδÄιδουν γραµµατ Äο-
σηµα τα οποÄια προσδιορÄιζουν τη χ Äωρα προ Äελευσηr
καθ Äωr και εκεÄινων που εÄιναι αρµ Äοδιοι για την
παροχ Äη συστηµ Äενων αποστολ Äων στο πλαÄισιο δικα-
στικ Äων Äη διοικητικ Äων διαδικασι Äων σ Äυµφωνα µε την
εθνικ Äη τουr νοµοθεσÄια· Äοτι µπορο Äυν να δηλ Äωσουν
επÄισηr Äοτι η χ Äωρα αν Äηκει στην ΕυρωπαÏικ Äη ÄΕνωση
µ Äεσω του συµβ Äολου των 12 αστερι Äων·

(21) Äοτι οι ν Äεεr υπηρεσÄιεr (υπηρεσÄιεr πολ Äυ διαφορετικ Äεr
απ Äο τιr παραδοσιακ Äεr) και η ανταλλαγ Äη εγγρ Äαφων
δεν αποτελο Äυν µ Äεροr τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr και
εποµ Äενωr δεν υπ Äαρχει λ Äογοr να παρ Äεχονται αποκλει-
στικ Äα απ Äο τουr φορεÄιr παροχ Äηr τηr καθολικ Äηr υπηρ-
σÄιαr· Äοτι το Äυτο ισχ Äυει εξ Äισου για την αυτοεξυπηρ Äε-
τηση (παροχ Äη των ταχυδροµικ Äων υπηρεσι Äων απ Äο το
φυσικ Äο Äη το νοµικ Äο πρ Äοσωπο απ Äο το οποÄιο εκκινο Äυν
τα αντικεÄιµενα τηr αλληλογραφÄιαr, Äη συλλογικ Äη
διαβÄιβαση των εν λ Äογω αντικειµ Äενων απ Äο τρÄιτουr
που ενεργο Äυν αποκλειστικ Äα εξ ον Äοµατοr του εν λ Äογω
προσ Äωπου) η οποÄια δεν αν Äηκει στην κατηγορÄια των
υπηρεσι Äων·
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(22) Äοτι τα κρ Äατη µ Äελη πρ Äεπει να Äεχουν τη δυνατ Äοτητα να
ρυθµÄιζουν µε κατ Äαλληλεr διαδικασÄιεr χορ Äηγησηr
Äαδειεr, στην επικρ Äατει Äα τουr, την παροχ Äη των ταχυ-
δροµικ Äων υπηρεσι Äων που δεν αντιτ Äιθενται κατ’
αποκλειστικ Äοτητα στουr φορεÄιr παροχ Äηr τηr καθο-
λικ Äηr υπηρεσÄιαr· Äοτι αυτ Äεr οι διαδικασÄιεr πρ Äεπει να
εÄιναι διαφανεÄιr, αναλογικ Äεr, να µην εισ Äαγουν διακρÄι-
σειr και να βασÄιζονται σε αντικειµενικ Äα κριτ Äηρια·

(23) Äοτι τα κρ Äατη µ Äελη πρ Äεπει να Äεχουν τη δυνατ Äοτητα να
θ Äετουν, κατ Äα περÄιπτωση, ωr προÏυπ Äοθεση για τη
χορ Äηγηση αδει Äων, την υποχρ Äεωση παροχ Äηr υπηρε-
σÄιαr Äη την εισφορ Äα σε ταµεÄιο αποζηµÄιωσηr, προορι-
ζ Äοµενο να αποζηµι Äωσει τον φορ Äεα παροχ Äηr τηr καθο-
λικ Äηr υπηρεσÄιαr για το αθ Äεµιτο οικονοµικ Äο β Äαροr
που προκ Äυπτει για αυτ Äον απ Äο την παροχ Äη τηr εν
λ Äογω υπηρεσÄιαr· Äοτι τα κρ Äατη µ Äελη πρ Äεπει να Äεχουν
τη δυνατ Äοτητα να προβλ Äεπουν στιr Äαδειεr Äοτι οι
δραστηρι Äοτητεr για τιr οποÄιεr χορηγο Äυνται οι τελευ-
ταÄιεr δεν πρ Äεπει να παραβι Äαζουν τα αποκλειστικ Äα Äη
ειδικ Äα δικαι Äωµατα ωr προr τιr αποκλειστικ Äεr ταχυ-
δροµικ Äεr υπηρεσÄιεr, τα οποÄια Äεχουν χορηγηθεÄι στουr
φορεÄιr παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr· Äοτι µπορεÄι να
προβλεφθεÄι η εισαγωγ Äη εν Äοr συστ Äηµατοr αναγν Äωρι-
σηr του διαφηµιστικο Äυ ταχυδροµεÄιου για λ Äογουr
ελ Äεγχου εκεÄι Äοπου το διαφηµιστικ Äο ταχυδροµεÄιο θα
ελευθερωθεÄι·

(24) Äοτι θα χρειασθο Äυν µ Äετρα εναρµ Äονισηr των διαδικα-
σι Äων χορ Äηγησηr Äαδειαr που θα θεσπÄιζουν τα κρ Äατη
µ Äελη και οι οποÄιεr δι Äεπουν την εµπορικ Äη προσφορ Äα
προr το κοιν Äο µη αποκλειστικ Äων υπηρεσι Äων·

(25) Äοτι, αν χρειαστεÄι, θα πρ Äεπει να ληφθο Äυν µ Äετρα που
θα διασφαλÄισουν την διαφ Äανεια και την ισ Äοτητα των
προÏυποθ Äεσεων πρ Äοσβασηr στο δηµ Äοσιο ταχυδροµικ Äο
δÄικτυο στα κρ Äατη µ Äελη·

(26) Äοτι, για να διασφαλιστεÄι η υγι Äηr διαχεÄιριση των
καθολικ Äων υπηρεσι Äων και να αποφευχθο Äυν στρεβλ Äω-
σειr του ανταγωνισµο Äυ, οι εφαρµοζ Äοµενεr στιr καθο-
λικ Äεr υπηρεσÄιεr τιµ Äεr πρ Äεπει να εÄιναι αντικειµενικ Äεr,
διαφανεÄιr, χωρÄιr διακρÄισειr και να βασÄιζονται στο
κ Äοστοr·

(27) Äοτι η αµοιβ Äη για την παροχ Äη ενδοκοινοτικ Äων, διασυ-
νοριακ Äων ταχυδροµικ Äων υπηρεσι Äων, µε την επιφ Äυ-
λαξη των ελαχÄιστων υποχρε Äωσεων που απορρ Äεουν
απ Äο πρ Äαξειr τηr Παγκ Äοσµιαr Ταχυδροµικ Äηr ÄΕνωσηr,
πρ Äεπει να αντικατοπτρÄιζει την κ Äαλυψη του κ Äοστουr
παρ Äαδοσηr στο οποÄιο υποβ Äαλλεται ο φορ Äεαr παρο-
χ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr στη χ Äωρα προορισµο Äυ· η
αµοιβ Äη αυτ Äη πρ Äεπει επÄισηr να παρ Äεχει κÄινητρο για τη
βελτÄιωση Äη τη διατ Äηρηση τηr ποι Äοτηταr τηr διασυνο-
ριακ Äηr υπηρεσÄιαr δια µ Äεσου τηr χρ Äησεωr στ Äοχων
σχετικ Äα µε την ποι Äοτητα των παρεχ Äοµενων υπηρε-
σι Äων· Αυτ Äο δικαιολογεÄι τη δηµιουργÄια κατ Äαλληλων
συστηµ Äατων που θα διασφαλÄιζουν την δ Äεουσα
κ Äαλυψη του κ Äοστουr και θα αφορο Äυν συγκεκριµ Äενα
την επιτευχθεÄισα ποι Äοτητα των υπηρεσι Äων·

(28) Äοτι Äεναr λογιστικ Äοr διαχωρισµ Äοr µεταξ Äυ αποκλειστι-
κ Äων και µη υπηρεσι Äων εÄιναι αναγκαÄιοr προκειµ Äενου
να υπ Äαρξει διαφ Äανεια στιr πραγµατικ Äεr δαπ Äανεr των

διαφ Äορων υπηρεσι Äων και να εξασφαλισθεÄι Äοτι οι
διασταυρο Äυµενεr επιδοτ Äησειr απ Äο τον αποκλειστικ Äο
στο µη αποκλειστικ Äο τοµ Äεα δεν θα θÄιξουν τιr συνθ Äη-
κεr ανταγωνισµο Äυ του τελευταÄιου·

(29) Äοτι, προκειµ Äενου να εξασφαλισθεÄι η εφαρµογ Äη των
αρχ Äων που εκτÄιθενται στιr τρειr προηγο Äυµενεr αιτιο-
λογικ Äεr παραγρ Äαφουr, οι φορεÄιr παροχ Äηr καθολικ Äηr
υπηρεσÄιαr πρ Äεπει να εφαρµ Äοσουν, εντ Äοr ευλ Äογου
χρονικο Äυ διαστ Äηµατοr, σ Äυστηµα κοστολ Äογησηr που
µπορο Äυν να επαληθε Äυονται µεµονωµ Äενα και µε τα
οποÄια το κ Äοστοr µπορεÄι να καταλογÄιζεται σε κ Äαθε
συγκεκριµ Äενη υπηρεσÄια κατ Äα το δυνατ Äον ακριβ Äε-
στερα β Äασει διαφαν Äων διαδικασι Äων· Äοτι αυτ Äεr οι
απαιτ Äησειr µπορο Äυν να ικανοποιηθο Äυν, για παρ Äα-
δειγµα, µε την εφαρµογ Äη τηr αρχ Äηr του πλ Äηρουr
κατανεµηµ Äενου κ Äοστουr· Äοτι τ Äετοια συστ Äηµατα
κοστολ Äογησηr δεν µπορο Äυν να απαιτο Äυνται Äοταν
υπ Äαρχουν γν Äησιεr συνθ Äηκεr ελε Äυθερου ανταγωνι-
σµο Äυ·

(30) Äοτι πρ Äεπει να ληφθεÄι υπ Äοψη το συµφ Äερον των
χρηστ Äων που Äεχουν δικαÄιωµα σε υπηρεσÄιεr υψηλ Äηr
ποι Äοτηταr· Äοτι συνεπ Äωr πρ Äεπει να καταβληθεÄι π Äασα
δυνατ Äη προσπ Äαθεια για να βελτιωθεÄι και να ενισχυ-
θεÄι η ποι Äοτητα των υπηρεσι Äων που προσφ Äερονται σε
κοινοτικ Äη κλÄιµακα· Äοτι αυτ Äη η βελτÄιωση τηr ποι Äοτη-
ταr απαιτε Äι τον καθορισµ Äο προδιαγραφ Äων απ Äο τα
κρ Äατη µ Äελη για τιr υπηρεσÄιεr, που συνθ Äετουν την
καθολικ Äη υπηρεσÄια, προδιαγραφ Äεr τιr οποÄιεr οι
φορεÄιr παροχ Äηr τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr οφεÄιλουν
να επιτ Äυχουν Äη να υπερβο Äυν·

(31) Äοτι η προσδοκ Äωµενη απ Äο τουr χρ Äηστεr ποι Äοτητα των
υπηρεσι Äων συνιστ Äα ουσιαστικ Äο στοιχεÄιο των παρεχο-
µ Äενων υπηρεσι Äων· Äοτι τα πρ Äοτυπα αξιολ Äογησηr τηr εν
λ Äογω ποι Äοτηταr και του εκ Äαστοτε επιπ Äεδου τηr
πρ Äεπει να δηµοσιε Äυονται προr το συµφ Äερον των
χρηστ Äων· Äοτι ε Äιναι απαραÄιτητο να υφÄιστανται εναρ-
µονισµ Äενεr προδιαγραφ Äεr τηr ποι Äοτηταr των υπηρε-
σι Äων και κοιν Äεr µ Äεθοδοι µ Äετρησηr Äωστε να εÄιναι
δυνατ Äο να εκτιµηθεÄι η σ Äυγκλιση τηr ποι Äοτηταr των
υπηρεσι Äων σε Äολη την Κοιν Äοτητα·

(32) Äοτι οι εθνικ Äεr προδιαγραφ Äεr ποι Äοτηταr που καθορÄι-
ζονται απ Äο τα κρ Äατη µ Äελη πρ Äεπει να συν Äαδουν µε τιr
κοινοτικ Äεr προδιαγραφ Äεr· Äοτι οι προδιαγραφ Äεr ποι Äο-
τηταr για τιr ενδοκοινοτικ Äεr διασυνοριακ Äεr υπηρε-
σÄιεr που απαιτο Äυν συνεργασÄια τουλ Äαχιστον δ Äυο
φορ Äεων παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, απ Äο δ Äυο
διαφορετικ Äα κρ Äατη µ Äελη, πρ Äεπει να καθορÄιζονται σε
κοινοτικ Äη κλÄιµακα·

(33) Äοτι η τ Äηρηση αυτ Äων των προδιαγραφ Äων πρ Äεπει να
επαληθε Äυεται τακτικ Äα απ Äο ανεξ Äαρτητο φορ Äεα και σε
εναρµονισµ Äενη β Äαση· Äοτι οι χρ Äηστεr πρ Äεπει να Äεχουν
το δικαÄιωµα να ενηµερ Äωνονται για τα αποτελ Äεσµατα
αυτ Äων των ελ Äεγχων και τα κρ Äατη µ Äελη πρ Äεπει να
εξασφαλÄιζουν τη λ Äηψη διορθωτικ Äων µ Äετρων σε περÄι-
πτωση που τα ανωτ Äερω αποτελ Äεσµατα δεÄιχνουν Äοτι
δεν τηρο Äυνται οι προδιαγραφ Äεr·
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(34) Äοτι η οδηγÄια 93/13/ΕΟΚ του ΣυµβουλÄιου, τηr 5ηr
ΑπριλÄιου 1993, σχετικ Äα µε τιr καταχρηστικ Äεr ρ Äητρεr
των συµβ Äασεων που συν Äαπτονται µε καταναλωτ Äεr (1),
εφαρµ Äοζεται στουr ταχυδροµικο Äυr φορεÄιr εκµετ Äαλ-
λευσηr·

(35) Äοτι, για την απαιτο Äυµενη βελτÄιωση τηr ποι Äοτηταr
των υπηρεσι Äων, απαιτε Äιται ταχεÄια και αποτελεσµα-
τικ Äη επÄιλυση των διαφορ Äων· Äοτι, π Äεραν των ενδÄικων
µ Äεσων που παρ Äεχει το εθνικ Äο Äη το κοινοτικ Äο δÄικαιο,
πρ Äεπει να προβλεφθεÄι µια διαδικασÄια εξ Äετασηr παρα-
π Äονων, η οποÄια να εÄιναι διαφαν Äηr, απλ Äη και αν Äεξοδη
και να επιτρ Äεπει σε Äολα τα ενδιαφερ Äοµενα µ Äερη να
µετ Äασχουν·

(36) Äοτι, για την πρ Äοοδο στη διασ Äυνδεση των ταχυδροµι-
κ Äων δικτ Äυων και για το συµφ Äερον των χρηστ Äων,
απαιτε Äιται ενθ Äαρρυνση τηr τεχνικ Äηr τυποποÄιησηr· Äοτι
η τεχνικ Äη τυποποÄιηση εÄιναι απαραÄιτητη για την
προαγωγ Äη τηr διαλειτουργικ Äοτηταr µεταξ Äυ των εθνι-
κ Äων δικτ Äυων και για µια αποδοτικ Äη κοινοτικ Äη καθο-
λικ Äη υπηρεσÄια·

(37) Äοτι οι κατευθυντ Äηριεr γραµµ Äεr για την ευρωπαÏικ Äη
εναρµ Äονιση προβλ Äεπουν την αν Äαθεση αυτ Äων των ειδι-
κευµ Äενων εργασι Äων τεχνικ Äηr τυποποÄιησηr στην
ΕυρωπαÏικ Äη Επιτροπ Äη ΤυποποÄιησηr·

(38) Äοτι πρ Äεπει να συσταθεÄι επιτροπ Äη η οποÄια θα επικου-
ρε Äι την Επιτροπ Äη στην εφαρµογ Äη τηr οδηγÄιαr, ιδ Äιωr
σε Äο,τι αφορ Äα τιr µελλοντικ Äεr εργασÄιεr για την
αν Äαπτυξη των µ Äετρων των σχετικ Äων µε την ποι Äοτητα
τηr κοινοτικ Äηr διασυνοριακ Äηr υπηρεσÄιαr και την
τεχνικ Äη τυποποÄιηση·

(39) Äοτι για την καλ Äη λειτουργÄια τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr
και τη διασφ Äαλιση γν Äησιου ανταγωνισµο Äυ στον µη
αποκλειστικ Äο τοµ Äεα, ε Äιναι σηµαντικ Äο να διαχωρι-
στο Äυν οι λειτουργÄιεr ρ Äυθµισηr αφεν Äοr και εκµετ Äαλ-
λευσηr αφετ Äερου· Äοτι Äεναr ταχυδροµικ Äοr φορ Äεαr
εκµετ Äαλλευσηr δεν µπορεÄι να εÄιναι ταυτ Äοχρονα
κριτ Äηr και κριν Äοµενοr· Äοτι εναπ Äοκειται στο κρ Äατοr
µ Äελοr να καθορÄισει το καθεστ Äωr µιαr Äη περισσ Äοτε-
ρων εθνικ Äων κανονιστικ Äων αρχ Äων, οι οποÄιεr µπορο Äυν
να εÄιναι δηµ Äοσιεr αρχ Äεr Äη ανεξ Äαρτητοι οργανισµοÄι
ειδικ Äωr προr το Äυτο ορισθ Äεντεr·

(40) Äοτι η επÄιδραση των εναρµονισµ Äενων συνθηκ Äων επÄι
τηr λειτουργÄιαr τηr εσωτερικ Äηr αγορ Äαr των ταχυδρο-
µικ Äων υπηρεσι Äων θα χρειαστεÄι να υποβληθεÄι σε αξιο-
λ Äογηση· Äοτι, εποµ Äενωr, η Επιτροπ Äη θα υποβ Äαλει
Äεκθεση προr το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο και το
Συµβο Äυλιο σχετικ Äα µε την εφαρµογ Äη τηr παρο Äυσαr
οδηγÄιαr, συµπεριλαµβανοµ Äενηr τηr δ Äεουσαr ενηµ Äερω-
σηr για τιr εξελÄιξειr στον τοµ Äεα, ιδ Äιωr Äοσον αφορ Äα
τιr οικονοµικ Äεr, κοινωνικ Äεr, εργασιακ Äεr και τεχνολο-
γικ Äεr πτυχ Äεr, καθ Äωr και την ποι Äοτητα των υπηρε-
σι Äων, τρÄια Äετη µετ Äα την Äεναρξη τηr ισχ Äυοr τηr και το
αργ Äοτερο Äεωr τιr 31 ∆εκεµβρÄιου 2000·

(41) Äοτι η παρο Äυσα οδηγÄια δεν θÄιγει την εφαρµογ Äη των
καν Äονων τηr συνθ Äηκηr και ιδ Äιωr των καν Äονων τηr
για τον ανταγωνισµ Äο και την ελε Äυθερη παροχ Äη
υπηρεσι Äων·

(42) Äοτι τ Äιποτε δεν εµποδÄιζει τα κρ Äατη µ Äελη να διατηρο Äυν
Äη να θεσπÄιζουν για τον τοµ Äεα των ταχυδροµικ Äων
υπηρεσι Äων µ Äετρα πιο φιλελε Äυθερα απ Äο τα προβλεπ Äο-
µενα στην παρο Äυσα οδηγÄια, ο Äυτε, σε περÄιπτωση
λ Äηξεωr τηr ισχ Äυοr τηr, να διατηρο Äυν µ Äετρα τα οποÄια
θ Äεσπισαν προr εφαρµογ Äην τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr,
υπ Äο τον Äορο, π Äαντοτε, Äοτι αυτ Äα ε Äιναι συµβατ Äα µε τη
συνθ Äηκη·

(43) Äοτι ε Äιναι σκ Äοπιµο η παρο Äυσα οδηγÄια να εφαρµ Äοζεται
Äεωr τιr 31 ∆εκεµβρÄιου 2004, εκτ Äοr ε Äαν το ΕυρωπαÏικ Äο
Κοινοβο Äυλιο και το Συµβο Äυλιο αποφασÄισουν διαφο-
ρετικ Äα β Äασει προτ Äασεωr τηr Επιτροπ Äηr·

(44) Äοτι η παρο Äυσα οδηγÄια δεν εφαρµ Äοζεται σε δραστη-
ρι Äοτητεr που δεν υπ Äοκεινται στο κοινοτικ Äο δÄικαιο,
Äοπωr οι προβλεπ Äοµενεr απ Äο τουr τ Äιτλουr V και VI τηr
συνθ Äηκηr για την ΕυρωπαÏικ Äη ÄΕνωση, και π Äαντωr σε
δραστηρι Äοτητεr που αφορο Äυν τη δηµ Äοσια ασφ Äαλεια,
την Äαµυνα, την κρατικ Äη ασφ Äαλεια (στην οποÄια περι-
λαµβ Äανεται η οικονοµικ Äη ευηµερÄια του κρ Äατουr Äοταν
οι δραστηρι Äοτητεr συνδ Äεονται µε ζητ Äηµατα κρατικ Äηr
ασφ Äαλειαr), σε δραστηρι Äοτητεr του κρ Äατουr στον
τοµ Äεα του ποινικο Äυ δικαÄιου·

(45) Äοτι η παρο Äυσα οδηγÄια, στην περÄιπτωση επιχειρ Äησεων
που δεν εÄιναι εγκατεστηµ Äενεr στην Κοιν Äοτητα, δεν
εµποδÄιζει τη λ Äηψη µ Äετρων, σ Äυµφωνα τ Äοσο µε το
κοινοτικ Äο δÄικαιο Äοσο και µε τιr υπ Äαρχουσεr διεθνεÄιr
υποχρε Äωσειr, για την εξασφ Äαλιση παρ Äοµοιαr µεταχεÄι-
ρισηr των υπηκ Äοων των κρατ Äων µελ Äων στιr τρÄιτεr
χ Äωρεr· Äοτι οι κοινοτικ Äεr επιχειρ Äησειr πρ Äεπει να
απολα Äυουν στιr τρÄιτεr χ Äωρεr µεταχεÄιρισηr και πραγ-
µατικ Äηr πρ Äοσβασηr αν Äαλογηr µε την µεταχεÄιριση και
την πρ Äοσβαση στην αγορ Äα, τιr οποÄιεr επιφυλ Äασσει η
Κοιν Äοτητα στουr υπηκ Äοουr των συγκεκριµ Äενων
χωρ Äων στην Κοιν Äοτητα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕVΑΛΑΙΟ 1

Στ Äοχοr και πεδ Äιο εφαρµογ Äηr

ÄΑρθρο 1

Η παρο Äυσα οδηγÄια θεσπÄιζει κοινο Äυr καν Äονεr που αφορο Äυν:

— την παροχ Äη καθολικ Äηr ταχυδροµικ Äηr υπηρεσÄιαr εντ Äοr
τηr Κοιν Äοτηταr,

— τα κριτ Äηρια καθορισµο Äυ των υπηρεσι Äων που µπορο Äυν να
ανατÄιθενται κατ’ αποκλειστικ Äοτητα στουr φορεÄιr παρο-
χ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr και τουr Äορουr τουr σχετικο Äυr
µε την παροχ Äη µη αποκλειστικ Äων υπηρεσι Äων,(1) ΕΕ L 95 τηr 21. 4. 1993, σ. 29.
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— τιr αρχ Äεr τιµολ Äογησηr και τη διαφ Äανεια των λογαρια-
σµ Äων για την παροχ Äη τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr,

— τον καθορισµ Äο προδιαγραφ Äων ποι Äοτηταr για την
παροχ Äη τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr και την εγκαθÄιδρυση
συστ Äηµατοr που θα διασφαλÄιζει την τ Äηρηση αυτ Äων.

— την εναρµ Äονιση των τεχνικ Äων προδιαγραφ Äων,

— τη σ Äυσταση εθνικ Äων ανεξ Äαρτητων κανονιστικ Äων αρχ Äων.

ÄΑρθρο 2

Για τουr σκοπο Äυr τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr, νοο Äυνται ωr:

1. ταχυδροµικ Äεr υπηρεσÄιεr: οι υπηρεσÄιεr που συνÄιστανται
στη συλλογ Äη, τη διαλογ Äη, τη µεταφορ Äα και τη διανοµ Äη
των ταχυδροµικ Äων αντικειµ Äενων·

2. δηµ Äοσιο ταχυδροµικ Äο δÄικτυο: το σ Äυνολο τηr οργ Äανωσηr
και των κ Äαθε ε Äιδουr µ Äεσων που χρησιµοποιε Äι ο φορ Äεαr
παροχ Äηr τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, µε στ Äοχο ιδÄιωr:

— τη συλλογ Äη των ταχυδροµικ Äων αντικειµ Äενων που
καλ Äυπτονται απ Äο υποχρ Äεωση παροχ Äηr καθολικ Äηr
υπηρεσÄιαr απ Äο τα σηµεÄια πρ Äοσβασηr σε Äολη την
επικρ Äατεια,

— τη µεταφορ Äα και διεκπεραÄιωση των εν λ Äογω αντικει-
µ Äενων απ Äο το σηµεÄιο πρ Äοσβασηr στο ταχυδροµικ Äο
δÄικτυο Äεωr το κ Äεντρο διανοµ Äηr,

— την παρ Äαδοση των αντικειµ Äενων αυτ Äων στον παρα-
λ Äηπτη·

3. σηµεÄια πρ Äοσβασηr: οι συγκεκριµ Äενεr εγκαταστ Äασειr,
συµπεριλαµβανοµ Äενων µεταξ Äυ Äαλλων των γραµµατοκι-
βωτÄιων που τÄιθενται στη δι Äαθεση του κοινο Äυ, ε Äιτε σε
δηµ Äοσιουr χ Äωρουr ε Äιτε σε χ Äωρουr του φορ Äεα παροχ Äηr
τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr Äοπου οι πελ Äατεr µπορο Äυν να
καταθ Äετουν ταχυδροµικ Äα αντικεÄιµενα στο δηµ Äοσιο
ταχυδροµικ Äο δÄικτυο·

4. συλλογ Äη: η δραστηρι Äοτητα που συνÄισταται στη συλλογ Äη
των ταχυδροµικ Äων αντικειµ Äενων απ Äο τα γραµµατοκιβ Äω-
τια που κατατÄιθενται στα σηµεÄια πρ Äοσβασηr·

5. διανοµ Äη: η διαδικασÄια που περιλαµβ Äανει τη διαλογ Äη
στο κ Äεντρο διανοµ Äηr και την παρ Äαδοση των ταχυδρο-
µικ Äων αντικειµ Äενων στουr παραλ Äηπτεr·

6. ταχυδροµικ Äο αντικεÄιµενο: αντικε Äιµενο µε συγκεκριµ Äενο
παραλ Äηπτη, αποστελλ Äοµενο υπ Äο την τελικ Äη του µορφ Äη,
υπ Äο την οποÄια το αναλαµβ Äανει ο φορ Äεαr παροχ Äηr καθο-
λικ Äηr υπηρεσÄιαr. Τα αντικεÄιµενα αυτ Äα περιλαµβ Äανουν
π.χ., π Äεραν των αντικειµ Äενων αλληλογραφÄιαr, βιβλÄια,
καταλ Äογουr, εφηµερÄιδεr, περιοδικ Äα και ταχυδροµικ Äα
δ Äεµατα που περι Äεχουν εµπορε Äυµατα µε Äη χωρÄιr εµπο-
ρικ Äη αξÄια·

7. αντικε Äιµενο αλληλογραφÄιαr: επικοινωνÄια υπ Äο γραπτ Äη
µορφ Äη, επÄι οιουδ Äηποτε υλικο Äυ υποθ Äεµατοr, που µεταφ Äε-
ρεται και παραδÄιδεται στη διε Äυθυνση την οποÄια Äεχει
αναγρ Äαψει ο αποστολ Äεαr στο Äιδιο το αντικεÄιµενο Äη στη
συσκευασÄια του. Τα βιβλÄια, οι κατ Äαλογοι, οι εφηµερÄιδεr
και τα περιοδικ Äα δεν θεωρο Äυνται αντικεÄιµενα αλληλο-
γραφÄιαr·

8. διαφηµιστικ Äο ταχυδροµεÄιο: µια ανακοÄινωση που συνÄι-
σταται αποκλειστικ Äα σε υλικ Äο που αφορ Äα αγγελÄιεr,
προ Äωθηση πωλ Äησεων Äη διαφ Äηµιση και περι Äεχει τυποποι-
ηµ Äενο µ Äηνυµα, εκτ Äοr απ Äο το Äονοµα, τη διε Äυθυνση και
τον ατοµικ Äο κωδικ Äο του παραλ Äηπτη και µε τυχ Äον Äαλλεr
τροποποι Äησειr που δεν αλλοι Äωνουν την ουσÄια του µην Äυ-
µατοr, και η οποÄια αποστ Äελλεται σε σηµαντικ Äο αριθµ Äο
παραληπτ Äων, προr µεταφορ Äα και παρ Äαδοση στη διε Äυ-
θυνση που αναγρ Äαφεται απ Äο τον αποστολ Äεα στο Äιδιο το
αντικεÄιµενο Äη στη συσκευασÄια του. Η εθνικ Äη κανονι-
στικ Äη αρχ Äη ερµηνε Äυει τον Äορο «σηµαντικ Äο αριθµ Äο
παραληπτ Äων» εντ Äοr κ Äαθε κρ Äατουr µ Äελουr και δηµοσι-
ε Äυει κατ Äαλληλο ορισµ Äο. ΛογαριασµοÄι, τιµολ Äογια, αντÄι-
γραφα λογαριασµ Äων και Äαλλα µη τυποποιηµ Äενα µην Äυ-
µατα δεν θεωρο Äυνται διαφηµιστικ Äο ταχυδροµεÄιο. Μια
ανακοÄινωση που συνδυ Äαζει το διαφηµιστικ Äο ταχυδρο-
µεÄιο µε Äαλλα αντικεÄιµενα µ Äεσα στην Äιδια συσκευασÄια
δεν θεωρεÄιται διαφηµιστικ Äο ταχυδροµεÄιο. Το διαφηµι-
στικ Äο ταχυδροµεÄιο περιλαµβ Äανει τ Äοσο το διασυνοριακ Äο
Äοσο και το εγχ Äωριο διαφηµιστικ Äο ταχυδροµεÄιο·

9. συστηµ Äενη αποστολ Äη: υπηρεσÄια που συνÄισταται στην
κατ’ αποκοπ Äην εγγ Äυηση Äεναντι των κινδ Äυνων απ Äωλειαr,
κλοπ Äηr Äη καταστροφ Äηr, και η οποÄια παρ Äεχει στον
αποστολ Äεα, ενδεχοµ Äενωr εφ Äοσον το ζητ Äησει, απ Äοδειξη
τηr κατ Äαθεσηr του ταχυδροµικο Äυ αντικειµ Äενου και/ Äη
τηr παρ Äαδοσ Äηr του στον παραλ Äηπτη·

10. αποστολ Äη µε δηλωµ Äενη αξÄια: η υπηρεσÄια που συνÄιστα-
ται στην ασφ Äαλιση του ταχυδροµικο Äυ αντικειµ Äενου για
την αξÄια που δηλ Äωνεται απ Äο τον αποστολ Äεα, σε περÄι-
πτωση απ Äωλειαr, κλοπ Äηr Äη καταστροφ Äηr·

11. διασυνοριακ Äο ταχυδροµεÄιο: το ταχυδροµεÄιο απ Äο Äη προr
Äαλλο κρ Äατοr µ Äελοr Äη απ Äο Äη προr τρÄιτη χ Äωρα·

12. ανταλλαγ Äη εγγρ Äαφων: παροχ Äη των µ Äεσων, συµπεριλαµ-
βανοµ Äενηr τηr προµ Äηθειαr απ Äο τρÄιτο ad hoc εγκαταστ Äα-
σεων και µεταφορ Äαr, τα οποÄια επιτρ Äεπουν την αυτοπα-
ρ Äαδοση δι’ αµοιβαÄιαr ανταλλαγ Äηr ταχυδροµικ Äων αντι-
κειµ Äενων µεταξ Äυ χρηστ Äων που εÄιναι συνδροµητ Äεr τηr
υπηρεσÄιαr αυτ Äηr·

13. φορ Äεαr παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr: ο δηµ Äοσιοr Äη
ιδιωτικ Äοr φορ Äεαr που παρ Äεχει καθολικ Äη ταχυδροµικ Äη
υπηρεσÄια Äη µ Äεροr αυτ Äηr εντ Äοr εν Äοr κρ Äατουr µ Äελουr, και
του οποÄιου η ταυτ Äοτητα Äεχει κοινοποιηθεÄι στην
Επιτροπ Äη σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 4·

14. Äαδεια: κ Äαθε πρ Äαξη διαλαµβ Äανουσα δικαι Äωµατα και
υποχρε Äωσειr που προσιδι Äαζουν στον τοµ Äεα των ταχυ-
δροµικ Äων υπηρεσι Äων και επιτρ Äεπουσα σε επιχειρ Äησειr
να παρ Äεχουν ταχυδροµικ Äεr υπηρεσÄιεr και, ενδεχοµ Äενωr,
να εγκαθιστο Äυν και/ Äη να εκµεταλλε Äυονται ταχυδροµικ Äα
δÄικτυα για την παροχ Äη τ Äετοιων υπηρεσι Äων, η οποÄια Äεχει
τη µορφ Äη ε Äιτε «γενικ Äηr» εÄιτε «ειδικ Äηr» Äαδειαr, Äοπωr
αυτ Äεr ορÄιζονται κατωτ Äερω:

— «γενικ Äη Äαδεια»: κ Äαθε Äαδεια, ανεξ Äαρτητα απ Äο το αν
δι Äεπεται απ Äο ρυθµÄισειr « Äαδειαr κατ Äα κατηγορÄια» Äη
απ Äο γενικ Äη νοµοθετικ Äη ρ Äυθµιση και ανεξ Äαρτητα απ Äο
το αν οι ρυθµÄισειr αυτ Äεr απαιτο Äυν εγγραφ Äη σε
µητρ Äωο Äη δ Äηλωση, η οποÄια δεν επιβ Äαλλει στην ενδια-
φερ Äοµενη επιχεÄιρηση την υποχρ Äεωση να διαθ Äετει
ρητ Äη απ Äοφαση τηr εθνικ Äηr κανονιστικ Äηr αρχ Äηr
προκειµ Äενου να ασκ Äησει τα εκ τηr αδεÄιαr δικαι Äω-
µατα.
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— «ειδικ Äη Äαδεια»: κ Äαθε χορηγο Äυµενη απ Äο εθνικ Äη κανο-
νιστικ Äη αρχ Äη Äαδεια µε την οποÄια παρ Äεχονται ειδικ Äα
δικαι Äωµατα σε επιχε Äιρηση, Äη η οποÄια εξαρτ Äα την
Äασκηση των δραστηριοτ Äητων τηr εν λ Äογω επιχεÄιρη-
σηr απ Äο ειδικ Äεr υποχρε Äωσειr που συµπληρ Äωνονουν
τη γενικ Äη Äαδεια, αν Äαλογα µε την περÄιπτωση, χωρÄιr η
επιχε Äιρηση να δικαιο Äυται να ασκεÄι τα συναφ Äη δικαι-
Äωµατα πριν να διαθ Äετει την απ Äοφαση τηr εθνικ Äηr
κανονιστικ Äηr αρχ Äηr·

15. καταληκτικ Äα τ Äελη: η αµοιβ Äη των φορ Äεων παροχ Äηr καθο-
λικ Äηr υπηρεσÄιαr για τη διανοµ Äη τηr εισερχ Äοµενηr διασυ-
νοριακ Äηr αλληλογραφÄιαr που αποτελεÄιται απ Äο ταχυδρο-
µικ Äα αντικεÄιµενα τα οποÄια αποστ Äελλονται απ Äο Äαλλο
κρ Äατοr µ Äελοr Äη απ Äο τρÄιτη χ Äωρα·

16. αποστολ Äεαr: φυσικ Äο Äη νοµικ Äο πρ Äοσωπο, απ Äο το οποÄιο
προ Äερχονται τα ταχυδροµικ Äα αντικεÄιµενα·

17. χρ Äηστηr: κ Äαθε φυσικ Äο Äη νοµικ Äο πρ Äοσωπο στο οποÄιο
παρ Äεχεται καθολικ Äη υπηρεσÄια, ωr αποστολ Äεα Äη παρα-
λ Äηπτη·

18. εθνικ Äη κανονιστικ Äη αρχ Äη: σε κ Äαθε κρ Äατοr µ Äελοr, το
Äοργανο Äη τα Äοργανα στα οποÄια το κρ Äατοr µ Äελοr
αναθ Äετει, µεταξ Äυ Äαλλων, τα ρυθµιστικ Äα καθ Äηκοντα που
εµπÄιπτουν στην παρο Äυσα οδηγÄια·

19. βασικ Äεr απαιτ Äησειr: γενικοÄι λ Äογοι µη οικονοµικ Äηr
φ Äυσηr, οι οποÄιοι µπορο Äυν να οδηγ Äησουν Äενα κρ Äατοr
µ Äελοr στην επιβολ Äη Äορων σχετικ Äα µε την παροχ Äη ταχυ-
δροµικ Äων υπηρεσι Äων. Οι λ Äογοι αυτοÄι ε Äιναι η εµπιστευτι-
κ Äοτητα τηr αλληλογραφÄιαr, η ασφ Äαλεια του δικτ Äυου σε
Äο,τι αφορ Äα τη µεταφορ Äα επικÄινδυνων εµπορευµ Äατων
και, σε αιτιολογηµ Äενεr περιπτ Äωσειr, η προστασÄια των
δεδοµ Äενων, η προστασÄια του περιβ Äαλλοντοr και η χωρο-
ταξÄια.

Η προστασÄια των δεδοµ Äενων µπορεÄι να περιλαµβ Äανει
την προστασÄια των δεδοµ Äενων προσωπικο Äυ χρακτ Äηρα,
την εµπιστευτικ Äοτητα των διαβιβαζ Äοµενων Äη αποθη-
κευ Äοµενων πληροφορι Äων και την προστασÄια τηr ιδιωτι-
κ Äηr ζω Äηr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 2

Καθολικ Äη υπηρεσÄια

ÄΑρθρο 3

1. Τα κρ Äατη µ Äελη µεριµνο Äυν Äωστε οι χρ Äηστεr να
απολα Äυουν του δικαι Äωµατοr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, που
αντιστοιχεÄι στην προσφορ Äα ταχυδροµικ Äων υπηρεσι Äων
συγκεκριµ Äενηr ποι Äοτηταr µονÄιµωr σε Äολα τα σηµεÄια τηr
επικρ Äατειαr, σε τιµ Äεr προσιτ Äεr για Äολουr τουr χρ Äηστεr.

2. Προr το Äυτο, τα κρ Äατη µ Äελη µεριµνο Äυν Äωστε η πυκν Äο-
τητα των σηµεÄιων επαφ Äηr και των σηµεÄιων πρ Äοσβασηr να
λαµβ Äανει υπ’ Äοψη τιr αν Äαγκεr των χρηστ Äων.

3. Τα κρ Äατη µ Äελη µεριµνο Äυν Äωστε ο παρ Äεχων Äη οι φορεÄιr
παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr να εγγυ Äωνται καθ’ Äολεr τιr
εργ Äασιµεr ηµ Äερεr, τουλ Äαχιστον π Äεντε ηµ Äερεr την εβδοµ Äαδα,
πλην εξαιρετικ Äων περιστ Äασεων Äη γεωγραφικ Äων συνθηκ Äων οι

οποÄιεr αξιολογο Äυνται ωr τ Äετοιεr απ Äο τιr εθνικ Äεr κανονιστι-
κ Äεr αρχ Äεr, τουλ Äαχιστον:

— µια συλλογ Äη,

— µια διανοµ Äη κατ’ οÄικον για κ Äαθε φυσικ Äο Äη νοµικ Äο
πρ Äοσωπο Äη, κατ Äα παρ Äεκκλιση και υπ Äο τιr προÏυποθ Äεσειr
που θ Äετει η κανονιστικ Äη αρχ Äη, σε προσ Äηκουσεr εγκατα-
στ Äασειr.

Τυχ Äον εξαιρετικ Äεr περιστ Äασειr Äη παρεκκλÄισειr που αναγνω-
ρÄιζονται απ Äο µÄια εθνικ Äη κανονιστικ Äη αρχ Äη σ Äυµφωνα µε την
παρο Äυσα παρ Äαγραφο πρ Äεπει να κοινοποιο Äυνται στην
Επιτροπ Äη και σε Äολεr τιr εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr αρχ Äεr.

4. Κ Äαθε κρ Äατοr µ Äελοr θεσπÄιζει τα αναγκαÄια µ Äετρα, Äωστε
η καθολικ Äη υπηρεσÄια να περιλαµβ Äανει τουλ Äαχιστον την
παροχ Äη των ακ Äολουθων υπηρεσι Äων:

— τη συλλογ Äη, τη µεταφορ Äα, τη διαλογ Äη και τη διανοµ Äη
των ταχυδροµικ Äων αντικειµ Äενων β Äαρουr Äεωr 2 kg,

— τη συλλογ Äη, τη µεταφορ Äα, τη διαλογ Äη και τη διανοµ Äη
των ταχυδροµικ Äων δεµ Äατων β Äαρουr Äεωr 10 kg,

— τιr υπηρεσÄιεr των συστηµ Äενων και των αποστολ Äων µε
δηλωµ Äενη αξÄια.

5. Οι εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr αρχ Äεr µπορο Äυν να αυξ Äησουν
το Äοριο β Äαρουr Äοσον αφορ Äα την κ Äαλυψη τηr καθολικ Äηr
υπηρεσÄιαr για ταχυδροµικ Äα δ Äεµατα, µ Äεχριr εν Äοr β Äαρουr που
δεν υπερβαÄινει τα 20 kg, και µπορο Äυν να θεσπÄισουν ειδικ Äεr
ρυθµÄισειr για την κατ’ οÄικον διανοµ Äη τ Äετοιων δεµ Äατων.

Ανεξ Äαρτητα απ Äο το Äοριο β Äαρουr Äοσον αφορ Äα την κ Äαλυψη
τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr για ταχυδροµικ Äα δ Äεµατα, το οποÄιο
καθορÄιζει Äενα κρ Äατοr µ Äελοr, τα κρ Äατη µ Äελη εξασφαλÄιζουν
τη διανοµ Äη εντ Äοr τηr επικρ Äατει Äαr τουr των ταχυδροµικ Äων
δεµ Äατων που παραλαµβ Äανονται απ Äο Äαλλα κρ Äατη µ Äελη και
ζυγÄιζουν µ Äεχρι 20 kg.

6. Οι ελ Äαχιστεr και µ Äεγιστεr διατ Äασειr των εν λ Äογω ταχυ-
δροµικ Äων αντικειµ Äενων εÄιναι εκεÄινεr που καθορÄιζονται απ Äο
τη σ Äυµβαση και το διακανονισµ Äο τηr παγκ Äοσµιαr ταχυδρο-
µικ Äηr Äενωσηr για τα ταχυδροµικ Äα δ Äεµατα.

7. Η καθολικ Äη υπηρεσÄια που ορÄιζεται στο παρ Äον Äαρθρο,
περιλαµβ Äανει τ Äοσο εθνικ Äεr Äοσο και διασυνοριακ Äεr υπηρε-
σÄιεr.

ÄΑρθρο 4

Κ Äαθε κρ Äατοr µ Äελοr εγγυ Äαται Äοτι οι διατ Äαξειr τηr καθολικ Äηr
υπηρεσÄιαr θα εξασφαλÄιζονται και ενηµερ Äωνει την Επιτροπ Äη
σχετικ Äα µε τα µ Äετρα που Äελαβε για την εκπλ Äηρωση αυτ Äηr
τηr υποχρ Äεωσηr και, συγκεκριµ Äενα, για την ταυτ Äοτητα
του/των φορ Äεα/ων παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr. Κ Äαθε
κρ Äατοr µ Äελοr καθορÄιζει και δηµοσιε Äυει, τηρουµ Äενου του
κοινοτικο Äυ δικαÄιου, τα δικαι Äωµατα και τιr υποχρε Äωσειr του
φορ Äεα παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr.

ÄΑρθρο 5

1. Κ Äαθε κρ Äατοr µ Äελοr µεριµν Äα Äωστε η παροχ Äη τηr καθο-
λικ Äηr υπηρεσÄιαr να ανταποκρÄινεται στιr ακ Äολουθεr απαιτ Äη-
σειr:

— να προσφ Äερει υπηρεσÄια που πληροÄι τιr βασικ Äεr απαιτ Äη-
σειr,
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— να προσφ Äερει στουr χρ Äηστεr, κ Äατω απ Äο αν Äαλογεr
συνθ Äηκεr, την Äιδια υπηρεσÄια,

— να παρ Äεχεται χωρÄιr οιεσδ Äηποτε διακρÄισειr, ιδιαÄιτερα
διακρÄισειr οφειλ Äοµενεr σε πολιτικο Äυr, θρησκευτικο Äυr Äη
ιδεολογικο Äυr λ Äογουr,

— να µη διακ Äοπτεται Äη σταµατ Äα, πλην ανωτ Äεραr βÄιαr,

— να εξελÄισσεται αν Äαλογα µε το τεχνικ Äο, οικονοµικ Äο και
κοινωνικ Äο περιβ Äαλλον και τιr αν Äαγκεr των χρηστ Äων.

2. Οι διατ Äαξειr τηr παραγρ Äαφου 1 δεν εµποδÄιζουν τα
µ Äετρα που λαµβ Äανουν τα κρ Äατη µ Äελη σ Äυµφωνα µε τιr απαι-
τ Äησειr που Äαπτονται τηr δηµ Äοσιου συµφ Äεροντοr και
αναγνωρÄιζονται απ Äο τη συνθ Äηκη, και ιδ Äιωr απ Äο τα Äαρθρα 36
και 56 αυτ Äηr, και οι οποÄιεr αφορο Äυν ειδικ Äοτερα τη δηµ Äοσια
ηθικ Äη, τη δηµ Äοσια ασφ Äαλεια, συµπεριλαµβανοµ Äενων των
ερευν Äων για εγκλ Äηµατα, και τη δηµ Äοσια τ Äαξη.

ÄΑρθρο 6

Τα κρ Äατη µ Äελη φροντÄιζουν Äωστε οι φορεÄιr παροχ Äηr καθολι-
κ Äηr υπηρεσÄιαr να προσφ Äερουν τακτικ Äα στουr χρ Äηστεr
αρκο Äυντωr ακριβεÄιr και ενηµερωµ Äενεr πληροφορÄιεr για τα
χαρακτηριστικ Äα των προσφερ Äοµενων καθολικ Äων υπηρε-
σι Äων, κυρÄιωr ωr προr τουr γενικο Äυr Äορουr πρ Äοσβασηr στιr
υπηρεσÄιεr, καθ Äωr και τιr τιµ Äεr και τιr ποιοτικ Äεr προδια-
γραφ Äεr. Οι πληροφορÄιεr αυτ Äεr δηµοσιε Äυονται δε Äοντωr.

Τα κρ Äατη µ Äελη ανακοιν Äωνουν στην Επιτροπ Äη, εντ Äοr δ Äωδεκα
µην Äων απ Äο την ηµεροµηνÄια θ Äεσηr σε ισχ Äυ τηr παρο Äυσαr
οδηγÄιαr, τον τρ Äοπο µε τον οποÄιο διατÄιθενται οι πληροφορÄιεr
που πρ Äεπει να δηµοσιε Äυονται κατ’ εφαρµογ Äη τηr παραγρ Äα-
φου 1. Οποιαδ Äηποτε µεταγεν Äεστερη τροποποÄιηση κοινοποι-
ε Äιται στην Επιτροπ Äη το συντοµ Äοτερο.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 3

Εναρµ Äονιση των υπηρεσι Äων που µπορο Äυν ν’ ανατ Äιθενται
κατ’ αποκλειστικ Äοτητα

ÄΑρθρο 7

1. Στο µ Äετρο που εÄιναι αναγκαÄιο για τη διατ Äηρηση τηr
καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, οι υπηρεσÄιεr που µπορο Äυν να ανατÄι-
θενται αποκλειστικ Äα απ Äο κ Äαθε κρ Äατοr µ Äελοr στον φορ Äεα
παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr ε Äιναι η συλλογ Äη, η διαλογ Äη,
η µεταφορ Äα και η διανοµ Äη των αντικειµ Äενων αλληλογρα-
φÄιαr εσωτερικο Äυ, ε Äιτε µε ταχ Äυτερη διανοµ Äη ε Äιτε Äοχι, των
οποÄιων η τιµ Äη ε Äιναι µικρ Äοτερη απ Äο το πενταπλ Äασιο του
δηµοσÄιου τ Äελουr εν Äοr αντικειµ Äενου αλληλογραφÄιαr τηr
πρ Äωτηr βαθµÄιδαr β Äαρουr τηr ταχ Äυτερηr τυποποιηµ Äενηr
κατηγορÄιαr, αν υπ Äαρχει, εφ Äοσον το β Äαροr τουr δεν υπερ-
βαÄινει τα 350 g. Εξαιρ Äεσειr ωr προr τουr περιορισµο Äυr
β Äαρουr και τιµ Äηr ε Äιναι δυνατ Äον να επιτρ Äεπονται στην περÄι-
πτωση που παρ Äεχονται δωρε Äαν ταχυδροµικ Äεr υπηρεσÄιεr σε
Äατοµα τυφλ Äα Äη µε σοβαρ Äα προβλ Äηµατα Äορασηr.

2. Στο µ Äετρο που εÄιναι αναγκαÄιο για τη διατ Äηρηση τηr
καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, η διασυνοριακ Äη αλληλογραφÄια και το
διαφηµιστικ Äο ταχυδροµεÄιο µπορο Äυν να συνεχÄισουν να

ανατÄιθενται κατ’ αποκλειστικ Äοτητα εντ Äοr των ορÄιων τιµ Äηr
και β Äαρουr που προβλ Äεπονται στην παρ Äαγραφο 1.

3. Ωr περαιτ Äερω β Äηµα προr την ολοκλ Äηρωση τηr εσωτερι-
κ Äηr αγορ Äαr ταχυδροµικ Äων υπηρεσι Äων, το αργ Äοτερο την 1η
ΙανουαρÄιου 2000 και µε την επιφ Äυλαξη των αρµοδιοτ Äητων
τηr Επιτροπ Äηr, το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο και το Συµβο Äυ-
λιο αποφασÄιζουν σχετικ Äα µε την περαιτ Äερω σταδιακ Äη και
ελεγχ Äοµενη ελευθ Äερωση τηr αγορ Äαr των ταχυδροµικ Äων
υπηρεσι Äων, µε στ Äοχο ιδÄιωr την ελευθ Äερωση του διασυνορια-
κο Äυ και του διαφηµιστικο Äυ ταχυδροµεÄιου, καθ Äωr και την
περαιτ Äερω αναθε Äωρηση των ορÄιων τιµ Äων και β Äαρουr, µε
ισχ Äυ απ Äο την 1η ΙανουαρÄιου 2003, λαµβ Äανονταr υπ Äοψη τιr
µ Äεχρι τ Äοτε εξελÄιξειr, ιδιαÄιτερα οικονοµικο Äυ, κοινωνικο Äυ και
τεχνολογικο Äυ χαρακτ Äηρα, καθ Äωr επÄισηr και την οικονοµικ Äη
ισορροπÄια του Äη των φορ Äεων παροχ Äηr τηr καθολικ Äηr υπηρε-
σÄιαr, µε την περαιτ Äερω επιδÄιωξη των στ Äοχων τηr παρο Äυσαr
οδηγÄιαr.

Οι αποφ Äασειr αυτ Äεr λαµβ Äανονται β Äασει προτ Äασεωr τηr
Επιτροπ Äηr, η οποÄια θα υποβληθεÄι εντ Äοr του 1998 µετ Äα απ Äο
ανασκ Äοπηση του τοµ Äεα. Οσ Äακιr τουr ζητηθεÄι απ Äο την
Επιτροπ Äη, τα κρ Äατη µ Äελη παρ Äεχουν τιr πληροφορÄιεr που
απαιτο Äυνται για µια ολοκληρωµ Äενη ανασκ Äοπηση.

4. Η ανταλλαγ Äη εγγρ Äαφων δεν ανατÄιθεται κατ’ αποκλει-
στικ Äοτητα.

ÄΑρθρο 8

Οι διατ Äαξειr του Äαρθρου 7 δεν θÄιγουν το δικαÄιωµα των
κρατ Äων µελ Äων να οργαν Äωνουν την τοποθ Äετηση γραµµατοκι-
βωτÄιων σε δηµ Äοσιο χ Äωρο, την Äεκδοση γραµµατοσ Äηµων και
την υπηρεσÄια συστηµ Äενων η οποÄια χρησιµοποιε Äιται στο
πλαÄισιο δικαστικ Äων Äη διοικητικ Äων διαδικασι Äων σ Äυµφωνα
µε την εθνικ Äη τουr νοµοθεσÄια.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 4

ÄΟροι για την παροχ Äη µη αποκλειστικ Äων υπηρεσι Äων και την
πρ Äοσβαση στο δ Äικτυο

ÄΑρθρο 9

1. Για τιr µη αποκλειστικ Äεr υπηρεσÄιεr, οι οποÄιεr ε Äιναι
εκτ Äοr του πεδÄιου τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr Äοπωr ορÄιζεται
στο Äαρθρο 3, τα κρ Äατη µ Äελη µπορο Äυν να χρησιµοποιο Äυν
γενικ Äεr Äαδειεr στο µ Äετρο που απαιτε Äιται προκειµ Äενου να
εξασφαλισθεÄι η συµµ Äορφωση µε τιr βασικ Äεr απαιτ Äησειr.

2. Για τιr µη αποκλειστικ Äεr υπηρεσÄιεr που εµπÄιπτουν στο
πεδÄιο τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr Äοπωr ορÄιζεται στο Äαρθρο 3,
τα κρ Äατη µ Äελη δ Äυνανται να εφαρµ Äοζουν διαδικασÄιεr χορ Äη-
γησηr Äαδειαr, συµπεριλαµβανοµ Äενων των ειδικ Äων αδει Äων,
στο βαθµ Äο που εÄιναι αναγκαÄιοr στο µ Äετρο που απαιτε Äιται
προκειµ Äενου να εξασφαλισθεÄι η συµµ Äορφωση µε τιr βασικ Äεr
απαιτ Äησειr και να διασφαλισθεÄι η καθολικ Äη υπηρεσÄια.

Η χορ Äηγηση αδει Äων µπορεÄι:

— κατ Äα περÄιπτωση, να εξαρτ Äαται απ Äο υποχρε Äωσειr παρο-
χ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr,

— να επιβ Äαλλει εν αν Äαγκη απαιτ Äησειr σχετικ Äα µε την ποι Äο-
τητα, τη διαθεσιµ Äοτητα και τιr επιδ Äοσειr των σχετικ Äων
υπηρεσι Äων,
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— να εξαρτ Äαται απ Äο την υποχρ Äεωση να µη θÄιγοντια τα
αποκλειστικ Äα Äη ειδικ Äα δικαι Äωµατα που Äεχουν χορηγηθεÄι
στον φορ Äεα παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr για τιr β Äασει
του Äαρθρου 7 παρ Äαγραφοι 1 και 2 ανατιθ Äεµενεr κατ’
αποκλειστικ Äοτητα ταχυδροµικ Äεr υπηρεσÄιεr.

3. Οι διαδικασÄιεr που περιγρ Äαφονται στιr παραγρ Äαφουr 1
και 2 πρ Äεπει να εÄιναι διαφανεÄιr, αµερ Äοληπτεr, αναλογικ Äεr
και να βασÄιζονται σε αντικειµενικ Äα κριτ Äηρια. Τα κρ Äατη
µ Äελη πρ Äεπει να µεριµνο Äυν Äωστε να ανακοιν Äωνονται στον
αιτο Äυντα οι λ Äογοι για τουr οποÄιουr δεν χορηγ Äηθηκε, εν Äολω
Äη εν µ Äερει, η τυχ Äον ζητηθεÄισα Äαδεια και πρ Äεπει να καθιερ Äω-
σουν διαδικασÄια προσφυγ Äηr.

4. Προκειµ Äενου να διασφαλισθεÄι η παροχ Äη τηr καθολικ Äηr
υπηρεσÄιαr, Äοταν Äενα κρ Äατοr µ Äελοr αποφασÄιζει Äοτι οι
υποχρε Äωσειr παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, Äοπωr προβλ Äε-
πονται απ Äο την παρο Äυσα οδηγÄια, συνιστο Äυν δυσαν Äαλογο
οικονοµικ Äο β Äαροr για τον φορ Äεα παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρε-
σÄιαr, µπορεÄι να ιδρ Äυει Äενα ταµεÄιο αποζηµι Äωσεων, που το
διαχειρÄιζεται ειδικ Äα για το σκοπ Äο αυτ Äο φορ Äεαr ανεξ Äαρτητοr
απ Äο τον Äη τουr δικαιο Äυχουr. Στην περÄιπτωση αυτ Äη, το
κρ Äατοr µ Äελοr µπορεÄι να θ Äετει ωr προÏυπ Äοθεση χορ Äηγησηr
των αδει Äων την οικονοµικ Äη συνεισφορ Äα σ’ αυτ Äο το ταµεÄιο.
Το κρ Äατοr µ Äελοr πρ Äεπει να εξασφαλÄιζει Äοτι κατ Äα τη
σ Äυσταση του ταµεÄιου αποζηµι Äωσεων και τον καθορισµ Äο
τουr Äυψουr των χρηµατικ Äων συνεισφορ Äων τηρο Äυνται οι
αρχ Äεr τηr διαφ Äανειαr, τηr Äισηr µεταχεÄιρισηr και τηr αναλο-
γικ Äοτηταr. Μ Äονο οι υπηρεσÄιεr που αναφ Äερονται στο Äαρθρο
3 τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr µπορο Äυν να χρηµατοδοτηθο Äυν µε
τον τρ Äοπο αυτ Äο.

5. Τα κρ Äατη µ Äελη µπορο Äυν να προβλ Äεπουν σ Äυστηµα
αναγν Äωρισηr του διαφηµιστικο Äυ ταχυδροµεÄιου, το οποÄιο να
επιτρ Äεπει τον Äελεγχο των σχετικ Äων υπηρεσι Äων, Äοπου Äεχουν
ελευθερωθεÄι.

ÄΑρθρο 10

1. Το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο και το Συµβο Äυλιο, Äεπειτα
απ Äο πρ Äοταση τηr Επιτροπ Äηr και β Äασει του Äαρθρου 57, παρ Äα-
γραφοr 2 και του Äαρθρου 66 και του Äαρθρου 100 Α τηr
συνθ Äηκηr, θεσπÄιζουν τα αναγκαÄια µ Äετρα εναρµ Äονισηr των
διαδικασι Äων που προβλ Äεπονται στο Äαρθρο 9 για την εµπο-
ρικ Äη προσφορ Äα προr το κοιν Äο των µη αποκλειστικ Äων ταχυ-
δροµικ Äων υπηρεσι Äων.

2. Τα µ Äετρα εναρµ Äονισηr που αναφ Äερονται στην παρ Äα-
γραφο 1 αφορο Äυν κυρÄιωr τα κριτ Äηρια τα οποÄια οφεÄιλει να
πληροÄι ο ταχυδροµικ Äοr φορ Äεαr, τιr διαδικασÄιεr που οφεÄιλει
να ακολουθεÄι, τουr τρ Äοπουr δηµοσÄιευσηr αυτ Äων των κριτη-
ρ Äιων και διαδικασι Äων, καθ Äωr και τιr διαδικασÄιεr
προσφυγ Äηr.

ÄΑρθρο 11

Το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο και το Συµβο Äυλιο, Äεπειτα απ Äο
πρ Äοταση τηr Επιτροπ Äηr και β Äασει του Äαρθρου 57, παρ Äαγρα-
φοr 2, του Äαρθρου 66 και του Äαρθρου 100 Α τηr συνθ Äηκηr,
θεσπÄιζουν τα αναγκαÄια µ Äετρα εναρµ Äονισηr των Äορων που
εξασφαλÄιζουν στουr χρ Äηστεr και τον φορ Äεα παροχ Äηr καθο-

λικ Äηr υπηρεσÄιαr την πρ Äοσβαση στο δηµ Äοσιο ταχυδροµικ Äο
δÄικτυο υπ Äο συνθ Äηκεr διαφ Äανειαr και ισ Äοτηταr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 5

Αρχ Äεr τιµολ Äογησηr και διαφ Äανεια των λογαριασµ Äων

ÄΑρθρο 12

Τα κρ Äατη µ Äελη µεριµνο Äυν Äωστε τα τιµολ Äογια καθεµÄιαr απ Äο
τιr υπηρεσÄιεr που περιλαµβ Äανονται στην παροχ Äη τηr καθο-
λικ Äηr υπηρεσÄιαr να πληρο Äυν τιr ακ Äολουθεr αρχ Äεr:

— οι τιµ Äεr πρ Äεπει να εÄιναι προσιτ Äεr και να επιτρ Äεπουν την
πρ Äοσβαση του συν Äολου των χρηστ Äων στιr προσφερ Äοµε-
νεr υπηρεσÄιεr,

— οι τιµ Äεr πρ Äεπει να αντικατοπτρÄιζουν το κ Äοστοr· τα
κρ Äατη µ Äελη µπορο Äυν να αποφασÄιζουν Äοτι θα ισχ Äυει
ενιαÄιο τιµολ Äογιο σε ολ Äοκληρη την επικρ Äατει Äα τουr,

— η εφαρµογ Äη ενιαÄιου τιµολογÄιου δεν αποκλεÄιει το δικαÄι-
ωµα του (των) παρ Äεχοντοr(-ων) την καθολικ Äη υπηρεσÄια
να συν Äαπτει(-ουν) µε ορισµ Äενουr πελ Äατεr µεµονωµ Äενεr
συµφωνÄιεr σε Äο,τι αφορ Äα τιr τιµ Äεr,

— τα τιµολ Äογια πρ Äεπει να εÄιναι διαφαν Äη και χωρÄιr διακρÄι-
σειr.

ÄΑρθρο 13

1. Προκειµ Äενου να εξασφαλισθεÄι η διασυνοριακ Äη παροχ Äη
τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, τα κρ Äατη µ Äελη ενθαρ Äυνουν τουr
εθνικο Äυr τουr φορεÄιr παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr να µερι-
µνο Äυν Äωστε στιr συµφωνÄιεr τουr Äοσον αφορ Äα τα κρατικ Äα
τ Äελη για το διακοινοτικ Äο διασυνοριακ Äο ταχυδροµεÄιο, να
τηρο Äυνται οι ακ Äολουθεr αρχ Äεr:

— τα καταληκτικ Äα τ Äελη πρ Äεπει να καθορÄιζονται σε συν Äαρ-
τηση µε τιr δαπ Äανεr διεκπεραÄιωσηr και διανοµ Äηr τηr
εισερχ Äοµενηr διασυνοριακ Äηr αλληλογραφÄιαr,

— τα επÄιπεδα τηr αµοιβ Äηr πρ Äεπει να συνδ Äεονται µε την
ποι Äοτητα τηr παρεχ Äοµενηr υπηρεσÄιαr,

— τα καταληκτικ Äα τ Äελη πρ Äεπει να εÄιναι διαφαν Äη και να
µην εισ Äαγουν διακρÄισειr.

2. Η εφαρµογ Äη των αρχ Äων µπορεÄι να συνοδε Äυεται απ Äο
µεταβατικ Äεr ρυθµÄισειr, οι οποÄιεr αποσκοπο Äυν στην
αποφυγ Äη αδικαιολ Äογητων διαταραχ Äων των αγορ Äων Äη δυσµε-
ν Äων επιπτ Äωσεων στουr οικονοµικο Äυr παρ Äαγοντεr, υπ Äο τον
Äορο Äοτι υφÄισταται συµφωνÄια µεταξ Äυ των οικονοµικ Äων
παραγ Äοντων του κρ Äατουr αποστολ Äηr και του κρ Äατουr παρα-
λαβ Äηr· οι ρυθµÄισειr αυτ Äεr θα πρ Äεπει, ωστ Äοσο, να περιορÄιζο-
νται στο ελ Äαχιστο µ Äετρο που εÄιναι απαραÄιτητο για την
επÄιτευξη των στ Äοχων αυτ Äων.

ÄΑρθρο 14

1. Τα κρ Äατη µ Äελη λαµβ Äανουν τα αναγκαÄια µ Äετρα Äωστε,
εντ Äοr δ Äυο ετ Äων απ Äο την ηµεροµηνÄια θ Äεσηr σε ισχ Äυ τηr
παρο Äυσαr οδηγÄιαr, να εξασφαλιστεÄι Äοτι τα λογιστικ Äα βιβλÄια
των φορ Äεων παροχ Äηr τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr τηρο Äυνται
σ Äυµφωνα µε τιr διατ Äαξειr του παρ Äοντοr Äαρθρου.
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2. Οι φορεÄιr παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, τηρο Äυν στην
εσωτερικ Äη τουr λογιστικ Äη χωριστο Äυr λογαριασµο Äυr τουλ Äα-
χιστον για κ Äαθε υπηρεσÄια του κατ’ αποκλειστικ Äοτητα
ανατιθ Äεµενου τοµ Äεα, αφεν Äοr, και για τιr µη αποκλειστικ Äεr
υπηρεσÄιεr αφετ Äερου. Στουr λογαριασµο Äυr για τιr µη
αποκλειστικ Äεr υπηρεσÄιεr πρ Äεπει να γÄινεται σαφ Äηr δι Äακριση
µεταξ Äυ υπηρεσι Äων που εÄιναι µ Äεροr τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr
και υπηρεσι Äων που δεν εÄιναι. Αυτ Äα τα εσωτερικ Äα λογιστικ Äα
συστ Äηµατα λειτουργο Äυν β Äασει συνεπ Äωr εφαρµοζοµ Äενων και
αντικειµενικ Äα ε Äυλογων κοστολογικ Äων αρχ Äων.

3. Με την επιφ Äυλαξη τηr παραγρ Äαφου 4, τα λογιστικ Äα
συστ Äηµατα που αναφ Äερονται στην παρ Äαγραφο 2 καταλογÄι-
ζουν στοιχεÄια κ Äοστουr σε καθεµÄια απ Äο τιr αποκλειστικ Äεr
και τιr µη αποκλειστικ Äεr υπηρεσÄιεr ωr εξ Äηr:

α) τα στοιχεÄια κ Äοστουr που µπορο Äυν να αποδοθο Äυν Äαµεσα
σε µÄια συγκεκριµ Äενη υπηρεσÄια καταλογÄιζονται σε αυτ Äην·

β) τα κοιν Äα στοιχεÄια κ Äοστουr, δηλαδ Äη εκεÄινα που δεν
µπορο Äυν να αποδοθο Äυν Äαµεσα σε µÄια συγκεκριµ Äενη
υπηρεσÄια, καταλογÄιζονται ωr εξ Äηr:

i) Äοταν εÄιναι δυνατ Äον, τα κοιν Äα στοιχεÄια κ Äοστουr κατα-
λογÄιζονται β Äασει Äαµεσηr αν Äαλυσηr τηr προ Äελευσηr
του Äιδιου του κ Äοστουr,

ii) Äοταν η Äαµεση αν Äαλυση δεν εÄιναι δυνατ Äη, οι κατηγο-
ρÄιεr κοινο Äυ κ Äοστουr καταλογÄιζονται β Äασει Äεµµεσου
συσχετισµο Äυ µε Äαλλη κατηγορÄια κ Äοστουr Äη οµ Äαδαr
κατηγορι Äων κ Äοστουr για την οποÄια υπ Äαρχει η δυνα-
τ Äοτητα Äαµεσηr απ Äοδοσηr Äη καταλογισµο Äυ· ο Äεµµεσοr
συσχετισµ Äοr βασÄιζεται σε συγκρÄισιµεr δοµ Äεr
κ Äοστουr,

iii) Äοταν δεν µπορο Äυν να ληφθο Äυν ο Äυτε Äαµεσα ο Äυτε
Äεµµεσα µ Äετρα καταλογισµο Äυ του κ Äοστουr, τ Äοτε η
κατηγορÄια κ Äοστουr καταλογÄιζεται β Äασει γενικ Äηr
κλεÄιδαr υπολογιζ Äοµενηr µε τη χρ Äηση του λ Äογου Äολων
των δαπαν Äων που Äαµεσα Äη Äεµµεσα αποδÄιδονται Äη
καταλογÄιζονται, αφεν Äοr προr καθεµÄια απ Äο τιr
αποκλειστικ Äεr υπηρεσÄιεr, και αφετ Äερου προr τιr
Äαλλεr υπηρεσÄιεr.

4. ÄΑλλα κοστολογικ Äα συστ Äηµατα µπορο Äυν να εφαρµ Äο-
ζονται µ Äονο ε Äαν ε Äιναι συµβατ Äα µε την παρ Äαγραφο 2 και
Äεχουν εγκριθεÄι απ Äο την εθνικ Äη κανονιστικ Äη αρχ Äη. Η
Επιτροπ Äη ενηµερ Äωνεται πριν απ Äο την εφαρµογ Äη τουr.

5. Οι εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr αρχ Äεr µεριµνο Äυν Äωστε η
συµµ Äορφωση µε Äενα απ Äο τα λογιστικ Äα συστ Äηµατα τα περι-
γραφ Äοµενα στιr παραγρ Äαφουr 3 και 4 να επαληθε Äυεται απ Äο
Äενα αρµ Äοδιο Äοργανο ανεξ Äαρτητο του φορ Äεα παροχ Äηr τηr
καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr. Τα κρ Äατη µ Äελη εξασφαλÄιζουν την
περιοδικ Äη δηµοσÄιευση δ Äηλωσηr ωr προr τη συµµ Äορφωση.

6. Η εθνικ Äη κανονιστικ Äη αρχ Äη τηρεÄι διαθ Äεσιµεr επαρκ Äωr
λεπτοµερεÄιr πληροφορÄιεr ωr προr τα κοστολογικ Äα συστ Äη-
µατα που εφαρµ Äοζει κ Äαθε φορ Äεαr παροχ Äηr καθολικ Äηr
υπηρεσÄιαr και υποβ Äαλλει τιr πληροφορÄιεr αυτ Äεr στην
Επιτροπ Äη κατ Äοπιν αιτ Äησεωr.

7. Εφ Äοσον ζητηθο Äυν, τ Äιθενται εµπιστευτικ Äα στη δι Äαθεση
τηr εθνικ Äηr κανονιστικ Äηr αρχ Äηr και τηr Επιτροπ Äηr λεπτοµε-

ρε Äιr λογιστικ Äεr πληροφορÄιεr που προκ Äυπτουν απ Äο τα συστ Äη-
µατα αυτ Äα.

8. ÄΟταν Äενα κρ Äατοr µ Äελοr δεν Äεχει αναθ Äεσει κατ’
αποκλειστικ Äοτητα καµÄια απ Äο τιr υπηρεσÄιεr που εÄιναι
δυνατ Äο να ανατεθο Äυν κατ’ αποκλειστικ Äοτητα δυν Äαµει του
Äαρθρου 7 και δεν Äεχει συστ Äησει ταµεÄιο αποζηµÄιωσηr για
την παροχ Äη καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr Äοπωr επιτρ Äεπει το Äαρθρο 9
παρ Äαγραφοr 4, και εφ Äοσον η εθνικ Äη κανονιστικ Äη αρχ Äη Äεχει
πεισθεÄι Äοτι καν Äεναr απ Äο τουr φορεÄιr παροχ Äηr καθολικ Äηr
υπηρεσÄιαr που Äεχουν οριστεÄι στο εν λ Äογω κρ Äατοr µ Äελοr δεν
επιδοτεÄιται, συγκεκαλυµµ Äενα Äη µε Äαλλο τρ Äοπο, απ Äο το
κρ Äατοr, η εθνικ Äη κανονιστικ Äη αρχ Äη µπροεÄι να αποφασÄισει
να µην εφαρµ Äοσει τιr απαιτ Äησειr των παραγρ Äαφων 2, 3, 4, 5,
6 και 7 του παρ Äοντοr Äαρθρου. Η εθνικ Äη κανονιστικ Äη αρχ Äη
ενηµερ Äωνει την Επιτροπ Äη για κ Äαθε τ Äετοια απ Äοφαση.

ÄΑρθρο 15

Οι λογαριασµοÄι Äολων των φορ Äεων παροχ Äηr καθολικ Äηr
υπηρεσÄιαr καταρτÄιζονται, υποβ Äαλλονται σε Äελεγχο απ Äο
ανεξ Äαρτητο ελεγκτ Äη και δηµοσιε Äυονται σ Äυµφωνα µε τη
σχετικ Äη κοινοτικ Äη και εθνικ Äη νοµοθεσÄια που εφαρµ Äοζεται
στιr εµπορικ Äεr επιχειρ Äησειr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 6

Ποι Äοτητα των παρεχοµ Äενων υπηρεσι Äων

ÄΑρθρο 16

Τα κρ Äατη µ Äελη µεριµνο Äυν για τον καθορισµ Äο και τη δηµοσÄι-
ευση προδιαγραφ Äων Äοσον αφορ Äα την ποι Äοτητα τηr καθο-
λικ Äηr υπηρεσÄιαr, Äωστε να εξασφαλÄιζεται καθολικ Äη υπηρεσÄια
καλ Äηr ποι Äοτηταr.

Οι ποιοτικ Äεr προδιαγραφ Äεr αφορο Äυν ιδιαÄιτερα τιr προθε-
σµÄιεr διεκπεραÄιωσηr, την κανονικ Äοτητα και την αξιοπιστÄια
των υπηρεσι Äων.

Οι προδιαγραφ Äεr αυτ Äεr καθορÄιζονται απ Äο:

— τα κρ Äατη µ Äελη, για τιr εθνικ Äεr υπηρεσÄιεr,

— το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο και το Συµβο Äυλιο για τιr
ενδοκοινοτικ Äεr διασυνοριακ Äεr υπηρεσÄιεr (βλ Äεπε παρ Äαρ-
τηµα). Η µελλοντικ Äη προσαρµογ Äη αυτ Äων των προδιαγρα-
φ Äων στην τεχνικ Äη πρ Äοοδο Äη την εξ Äελιξη τηr αγορ Äαr
πραγµατοποιε Äιται σ Äυµφωνα µε τη διαδικασÄια του
Äαρθρου 20.

Ο Äελεγχοr των επιδ Äοσεων πρ Äεπει να γÄινεται τουλ Äαχιστον
µÄια φορ Äα ετησÄιωr κατ Äα τρ Äοπο ανεξ Äαρτητο, απ Äο εξωτερικο Äυr
οργανισµο Äυr που δεν συνδ Äεονται καθ Äολου µε τουr φορεÄιr
παροχ Äηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr, υπ Äο τυποποιηµ Äενεr συνθ Äηκεr
που ορÄιζονται µε τη διαδικασÄια του Äαρθρου 21. Τα αποτελ Äε-
σµατα του ελ Äεγχου αποτελο Äυν αντικεÄιµενο εκθ Äεσεων που
δηµοσιε Äυονται τουλ Äαχιστον µÄια φορ Äα ετησÄιωr.



¬ ¬EL ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικ Äων Κοινοτ Äητων L 15/2321. 1. 98

ÄΑρθρο 17

Τα κρ Äατη µ Äελη θεσπÄιζουν ποιοτικ Äεr προδιαγραφ Äεr για την
εθνικ Äη αλληλογραφÄια και διασφαλÄιζουν τη συµβατ Äοτητα
αυτ Äων µε εκεÄινεr που ισχ Äυουν για τιr ενδοκοινοτικ Äεr διασυ-
νοριακ Äεr υπηρεσÄιεr.

Τα κρ Äατη µ Äελη κοινοποιο Äυν τιr ποιοτικ Äεr προδιαγραφ Äεr για
τιr εθνικ Äεr τουr υπηρεσÄιεr στην Επιτροπ Äη, η οποÄια και τιr
δηµοσιε Äυει µε τον Äιδιο τρ Äοπο Äοπωr και τιr προδιαγραφ Äεr για
τιr ενδοκοινοτικ Äεr διασυνοριακ Äεr υπηρεσÄιεr που αναφ Äε-
ρονται στο Äαρθρο 18.

Οι εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr αρχ Äεr µεριµνο Äυν Äωστε ο ανεξ Äαρτη-
τοr Äελεγχοr των επιδ Äοσεων να διενεργεÄιται σ Äυµφωνα µε το
τελευταÄιο εδ Äαφιο του Äαρθρου 16, τα αποτελ Äεσµατα να εÄιναι
αιτιολογηµ Äενα και να αναλαµβ Äανεται διορθωτικ Äη δρ Äαση
Äοπου εÄιναι αναγκαÄιο.

ÄΑρθρο 18

1. Σ Äυµφωνα µε τιr διατ Äαξειr που προβλ Äεπονται στο Äαρθρο
16, οι ποιοτικ Äεr προδιαγραφ Äεr των ενδοκοινοτικ Äων διασυνο-
ριακ Äων υπηρεσι Äων ορÄιζονται στο παρ Äαρτηµα.

2. ÄΟταν ο Äεκαστοr χαρακτ Äηραr τηr υποδοµ Äηr Äη των
γεωγραφικ Äων συνθηκ Äων το επιβ Äαλλει, οι εθνικ Äεr κανονιστι-
κ Äεr αρχ Äεr µπορο Äυν να θεσπÄιζουν εξαιρ Äεσειr απ Äο τουr ποιοτι-
κο Äυr στ Äοχουr που προβλ Äεπονται στο παρ Äαρτηµα. ÄΟταν οι
εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr αρχ Äεr καθορÄιζουν παρ Äοµοιεr εξαιρ Äε-
σειr, τιr κοινοποιο Äυν π Äαραυτα στην Επιτροπ Äη. Η Επιτροπ Äη
υποβ Äαλλει ετ Äησια Äεκθεση των κοινοποι Äησεων, που Äελαβε
κατ Äα τουr προηγο Äυµενουr 12 µ Äηνεr, στην επιτροπ Äη του
Äαρθρου 21 προr ενηµ Äερωσ Äη τηr.

3. Η Επιτροπ Äη δηµοσιε Äυει στην ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των
ΕυρωπαÏικ Äων Κοινοτ Äητων τυχ Äον τροποποι Äησειr των ποιοτι-
κ Äων προδιαγραφ Äων των ενδοκοινοτικ Äων διασυνοριακ Äων
υπηρεσι Äων και µεριµν Äα για τον τακτικ Äο ανεξ Äαρτητο Äελεγχο
και τη δηµοσÄιευση των επιδ Äοσεων που πιστοποιο Äυν την
τ Äηρηση των προδιαγραφ Äων και την πρ Äοοδο που επιτε Äυ-
χθηκε. Οι εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr αρχ Äεr εξασφαλÄιζουν την
αν Äαληψη διοθρωτικ Äηr δρ Äασηr Äοπου εÄιναι αναγκαÄιο.

ÄΑρθρο 19

Τα κρ Äατη µ Äελη µεριµνο Äυν για την καθι Äερωση διαφαν Äων,
απλ Äων και αν Äεξοδων διαδικασι Äων για την εξ Äεταση των
παραπ Äονων των χρηστ Äων, ιδ Äιωr σε περιπτ Äωσειr απ Äωλειαr,
κλοπ Äηr, φθορ Äαr Äη µη τ Äηρησηr των ποιοτικ Äων προδιαγραφ Äων
τηr υπηρεσÄιαr.

Τα κρ Äατη µ Äελη λαµβ Äανουν µ Äετρα Äωστε να εξασφαλισθεÄι Äοτι
αυτ Äεr οι διαδικασÄιεr επιτρ Äεπουν να επιλ Äυονται οι διαφορ Äεr
δικαÄιωr και ταχ Äεωr, προβλ Äεπονταr, Äοπου δικαιολογεÄιται,
την Äυπαρξη συστ Äηµατοr επιστροφ Äηr χρηµ Äατων Äη/και αποζη-
µÄιωσηr.

Με την επιφ Äυλαξη των λοιπ Äων δυνατοτ Äητων προσφυγ Äηr που
προβλ Äεπει η εθνικ Äη και η κοινοτικ Äη νοµοθεσÄια, τα κρ Äατη
µ Äελη µεριµνο Äυν Äωστε οι χρ Äηστεr, ενεργ Äωνταr µεµονωµ Äενα Äη,
εφ Äοσον αυτ Äο προβλ Äεπεται απ Äο το εθνικ Äο δÄικαιο, σε συνδυα-
σµ Äο µε τουr οργανισµο Äυr που εκπροσωπο Äυν τα συµφ Äεροντα

των χρηστ Äων Äη/και των καταναλωτ Äων, να δ Äυνανται να
υποβ Äαλουν στην αρµ Äοδια εθνικ Äη αρχ Äη τιr περιπτ Äωσειr Äοπου
τα παρ Äαπονα των χρηστ Äων προr τον φορ Äεα παροχ Äηr τηr
καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr δεν ε Äιχαν ικανοποιητικ Äο αποτ Äελεσµα.

Σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 16, τα κρ Äατη µ Äελη µεριµνο Äυν Äωστε οι
φορεÄιr παροχ Äηr τηr καθολικ Äηr υπηρεσÄιαr να δηµοσιε Äυουν,
µαζÄι µε την ετ Äησια Äεκθεση ελ Äεγχου των επιδ Äοσεων, πληρο-
φορÄιεr σχετικ Äα µε τον αριθµ Äο των παραπ Äονων και τη
δοθεÄισα συν Äεχεια.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 7

Εναρµ Äονιση των τεχνικ Äων προτ Äυπων

ÄΑρθρο 20

Η εναρµ Äονιση των τεχνικ Äων προτ Äυπων συνεχÄιζεται σε
συν Äαρτηση κυρÄιωr µε το συµφ Äερον των χρηστ Äων.

Η κατ Äαρτιση των τεχνικ Äων προτ Äυπων που εφαρµ Äοζονται
στον τοµ Äεα των ταχυδροµεÄιων ανατÄιθεται στην ευρωπαÏικ Äη
επιτροπ Äη τυποποÄιησηr β Äασει εντολ Äων, σ Äυµφωνα µε τιr
αρχ Äεr που περι Äεχονται στην οδηγÄια 83/189/ΕΟΚ, τηr 28ηr
ΜαρτÄιου 1983, περÄι θεσπÄισεωr διαδικασÄιαr για την παροχ Äη
πληροφορι Äων στον τοµ Äεα των τεχνικ Äων προδιαγραφ Äων και
κανονισµ Äων (1).

Οι εργασÄιεr αυτ Äεr διενεργο Äυνται λαµβ Äανονταr υπ’ Äοψη τα
µ Äετρα που Äεχουν θεσπιστεÄι σε διεθν Äεr επÄιπεδο, ιδ Äιωr απ Äο
την Παγκ Äοσµια Ταχυδροµικ Äη ÄΕνωση.

Τα ισχ Äυοντα πρ Äοτυπα δηµοσιε Äυονται µÄια φορ Äα ετησÄιωr
ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικ Äων Κοινοτ Äητων.

Τα κρ Äατη µ Äελη µεριµνο Äυν Äωστε οι φορεÄιr παροχ Äηr καθολι-
κ Äηr υπηρεσÄιαr να αναφ Äερονται στα πρ Äοτυπα που Äεχουν
δηµοσιευθεÄι στην ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα Äοταν αυτ Äο κρÄινεται
απαραÄιτητο για το συµφ Äερον των χρηστ Äων και ειδικ Äοτερα
Äοταν παρ Äεχουν τιr πληροφορÄιεr που αναφ Äερονται στο Äαρθρο
6.

Η επιτροπ Äη που προβλ Äεπεται στο Äαρθρο 21 ενηµερ Äωνεται
για τιr συζητ Äησειr στουr κ Äολπουr τηr τηr ευρωπαÏικ Äηr
επιτροπ Äηr τυποποÄιησηr, καθ Äωr και για την πρ Äοοδο που
επιτελεÄι η τελευταÄια σ’ αυτ Äον τον τοµ Äεα.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 8

Η επιτροπ Äη

ÄΑρθρο 21

Η Επιτροπ Äη επικουρεÄιται απ Äο επιτροπ Äη την οποÄια αποτε-
λο Äυν αντιπρ Äοσωποι των κρατ Äων µελ Äων και τηr οποÄιαr προε-
δρε Äυει αντιπρ Äοσωποr τηr Επιτροπ Äηr. Η επιτροπ Äη καταρτÄιζει
τον εσωτερικ Äο τηr κανονισµ Äο.

(1) ΕΕ L 109 τηr 26. 4. 1983, σ. 8· οδηγÄια Äοπωr τροποποι Äηθηκε τελευ-
ταÄια απ Äο την απ Äοφαση 96/139/ΕΚ τηr Επιτροπ Äηr (ΕΕ L 32 τηr 10.
2. 1996, σ. 31).
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Ο αντιπρ Äοσωποr τηr Επιτροπ Äηr υποβ Äαλλει στην επιτροπ Äη
σχ Äεδιο των µ Äετρων που πρ Äοκειται να ληφθο Äυν. Η επιτροπ Äη
διατυπ Äωνει τη γν Äωµη τηr για το σχ Äεδιο αυτ Äο µ Äεσα σε προθε-
σµÄια που µπορεÄι να ορÄισει ο πρ Äοεδροr αν Äαλογα µε τον επεÄι-
γοντα χαρακτ Äηρα του θ Äεµατοr. Η γν Äωµη εκδÄιδεται µε την
πλειοψηφÄια που προβλ Äεπεται στο Äαρθρο 148 παρ Äαγραφοr 2
τηr συνθ Äηκηr για την Äεκδοση των αποφ Äασεων που καλεÄιται
να λ Äαβει το Συµβο Äυλιο β Äασει προτ Äασεωr τηr Επιτροπ Äηr.
Κατ Äα την ψηφοφορÄια στην επιτροπ Äη, οι ψ Äηφοι των αντιπρο-
σ Äωπων των κρατ Äων µελ Äων σταθµÄιζονται σ Äυµφωνα µε το
προαναφερ Äοµενο Äαρθρο. Ο πρ Äοεδροr δεν λαµβ Äανει µ Äεροr
στην ψηφοφορÄια.

Η Επιτροπ Äη θεσπÄιζει τα σχεδιαζ Äοµενα µ Äετρα Äοταν εÄιναι
σ Äυµφωνα µε τη γν Äωµη τηr επιτροπ Äηr.

ÄΟταν τα σχεδιαζ Äοµενα µ Äετρα δεν εÄιναι σ Äυµφωνα µε τη
γν Äωµη τηr επιτροπ Äηr, Äη ελλεÄιψει γν Äωµηr, η Επιτροπ Äη
υποβ Äαλλει χωρÄιr καθυστ Äερηση στο Συµβο Äυλιο πρ Äοταση
σχετικ Äα µε τα µ Äετρα που πρ Äεπει να ληφθο Äυν.

Το Συµβο Äυλιο αποφασÄιζει µε ειδικ Äη πλειοψηφÄια.

Ε Äαν το Συµβο Äυλιο δεν αποφασÄισει εντ Äοr τρι Äων µην Äων
αφ Äοτου επελ Äηφθη, τα προτειν Äοµενα µ Äετρα θεσπÄιζονται απ Äο
την Επιτροπ Äη.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 9

Η εθνικ Äη κανονιστικ Äη αρχ Äη

ÄΑρθρο 22

Κ Äαθε κρ Äατοr µ Äελοr ορÄιζει µια Äη περισσ Äοτερεr εθνικ Äεr κανο-
νιστικ Äεr αρχ Äεr για τον τοµ Äεα των ταχυδροµεÄιων, νοµικ Äωr
και λειτουργικ Äωr ανεξ Äαρτητεr απ Äο τουr ταχυδροµικο Äυr
φορεÄιr εκµετ Äαλλευσηr.

Τα κρ Äατη µ Äελη γνωστοποιο Äυν στην Επιτροπ Äη τιr εθνικ Äεr
κανονιστικ Äεr αρχ Äεr που ορÄιζουν προr εκπλ Äηρωση των καθη-
κ Äοντων που απορρ Äεουν απ Äο την παρο Äυσα οδηγÄια.

Οι εθνικ Äεr κανονιστικ Äεr αρχ Äεr µεριµνο Äυν ιδ Äιωr για τη
διασφ Äαλιση τηr τ Äηρησηr των υποχρε Äωσεων που απορρ Äεουν
απ Äο την παρο Äυσα οδηγÄια. ∆ Äυνανται επÄισηr να επιφορτι-
σθο Äυν µε τη διασφ Äαλιση τηr τ Äηρησηr των καν Äονων ανταγω-
νισµο Äυ στον τοµ Äεα των ταχυδροµεÄιων.

ΚΕVΑΛΑΙΟ 10

Τελικ Äεr διατ Äαξειr

ÄΑρθρο 23

Τηρουµ Äενου του Äαρθρου 7 παρ Äαγραφοr 3, τρÄια χρ Äονια µετ Äα
την ηµεροµηνÄια θ Äεσηr σε ισχ Äυ τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr, και

το αργ Äοτερο µ Äεχρι την 31η ∆εκεµβρÄιου 2000, η Επιτροπ Äη θα
υποβ Äαλει στο ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο και το Συµβο Äυλιο
Äεκθεση σχετικ Äα µε την εφαρµογ Äη τηr οδηγÄιαr, Äοπου θα περι-
λαµβ Äανονται οι αναγκαÄιεr πληροφορÄιεr σχετικ Äα µε τιr
εξελÄιξειr του τοµ Äεα, και ιδ Äιωr Äοσον αφορ Äα τιr οικονοµικ Äεr
και κοινωνικ Äεr πτυχ Äεr, τιr πτυχ Äεr τιr σχετικ Äεr µε την
απασχ Äοληση και τιr τεχνολογικ Äεr πτυχ Äεr καθ Äωr και την
ποι Äοτητα των παρεχ Äοµενων υπηρεσι Äων.

Η Äεκθεση αυτ Äη θα συνοδε Äυεται ενδεχοµ Äενωr απ Äο προτ Äασειr
προr το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο και το Συµβο Äυλιο.

ÄΑρθρο 24

Τα κρ Äατη µ Äελη θ Äετουν σε ισχ Äυ τιr νοµοθετικ Äεr, κανονιστι-
κ Äεr και διοικητικ Äεr διατ Äαξειr που εÄιναι αναγκαÄιεr για τη
συµµ Äορφωση προr την παρο Äυσα οδηγÄια, το αργ Äοτερο 12
µ Äηνεr µετ Äα την Äεναρξη ισχ Äυοr. Ενηµερ Äωνουν αµ Äεσωr
σχετικ Äα την Επιτροπ Äη.

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

ÄΑρθρο 25

Η παρο Äυσα οδηγÄια τÄιθεται σε ισχ Äυ την εικοστ Äη ηµ Äερα απ Äο
την δηµοσÄιευσ Äη τηr στην ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏι-
κ Äων Κοινοτ Äητων.

ÄΑρθρο 26

1. Η παρο Äυσα οδηγÄια δεν παρεµποδÄιζει τα κρ Äατη µ Äελη να
διατηρο Äυν Äη να λαµβ Äανουν µ Äετρα πιο φιλελε Äυθερα απ Äο τα
προβλεπ Äοµενα σε αυτ Äην. Τα εν λ Äογω µ Äετρα πρ Äεπει να εÄιναι
συµβατ Äα µε τη συνθ Äηκη.

2. Τα µ Äετρα τα οποÄια λαµβ Äανονται απ Äο τα κρ Äατη µ Äελη
προr εφαρµογ Äη τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr µπορο Äυν να διατη-
ρο Äυνται εφ Äοσον εÄιναι συµβατ Äα µε τη συνθ Äηκη, σε περÄι-
πτωση λ Äηξεωr τηr ισχ Äυοr τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr.

ÄΑρθρο 27

Η παρο Äυσα οδηγÄια, µε την εξαÄιρεση του Äαρθρου 26, εφαρµ Äο-
ζεται ωr την 31 ∆εκεµβρÄιου 2004, εκτ Äοr ε Äαν αποφασισθεÄι
διαφορετικ Äα σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 7 παρ Äαγραφοr 3.

ÄΑρθρο 28

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

Βρυξ Äελλεr, 15 ∆εκεµβρÄιου 1997.

Για το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο

Ο Πρ Äοεδροr
J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβο Äυλιο

Ο Πρ Äοεδροr
J.-C. JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποιοτικ Äεr προδιαγραφ Äεr για το ενδοκοινοτικ Äο διασυνοριακ Äο ταχυδροµε Äιο

Οι ποιοτικ Äεr προδιαγραφ Äεr για το ενδοκοινοτικ Äο διασυνοριακ Äο ταχυδροµεÄιο σε κ Äαθε χ Äωρα ορÄιζονται σε
σχ Äεση µε τη δι Äαρκεια διεκπεραÄιωσηr ταχυδροµικ Äων αποστολ Äων τηr ταχ Äυτερηr τυποποιηµ Äενηr κατηγορÄιαr,
υπολογιζ Äοµενηr απ’ Äακρου ειr Äακρον (*), σ Äυµφωνα µε τον τ Äυπο D + n, Äοπου D η ηµεροµηνÄια κατ Äα-
θεσηr (**) και n ο αριθµ Äοr εργ Äασιµων ηµερ Äων που παρεµβ Äαλλονται αν Äαµεσα σ’ αυτ Äην την ηµεροµηνÄια και
την ηµεροµηνÄια παρ Äαδοσηr στον παραλ Äηπτη.

Ποιοτικ Äεr προδιαγραφ Äεr για το ενδοκοινοτικ Äο διασυνοριακ Äο ταχυδροµεÄιο

∆ι Äαρκεια Στ Äοχοr

D + 3 85 % των αποστολ Äων

D + 5 97 % των αποστολ Äων

Οι προδιαγραφ Äεr πρ Äεπει να πληρο Äυνται Äοχι µ Äονο για το σ Äυνολο τηr ενδοκοινοτικ Äηr κÄινησηr αλλ Äα και για
κ Äαθε διµερ Äη ρο Äη µεταξ Äυ δ Äυο κρατ Äων µελ Äων.

(*) Η «δι Äαρκεια διεκπεραÄιωσηr υπολογιζ Äοµενη απ’ Äακρου ειr Äακρον» εÄιναι το χρονικ Äο δι Äαστηµα που παρεµβ Äαλλεται αν Äαµε-
σα στο σηµεÄιο πρ Äοσβασηr στο δÄικτυο και στο σηµεÄιο παρ Äαδοσηr στον παραλ Äηπτη.

(**) Ωr ηµεροµηνÄια κατ Äαθεσηr λαµβ Äανεται η Äιδια η ηµεροµηνÄια τηr κατ Äαθεσηr του ταχυδροµικο Äυ αντικειµ Äενου, αν αυτ Äο κα-
τατεθεÄι πριν απ Äο την τελευταÄια αναγραφ Äοµενη Äωρα συλλογ Äηr για το συγκεκριµ Äενο σηµεÄιο πρ Äοσβασηr στο δÄικτυο. Αν το
αντικεÄιµενο κατατεθεÄι µετ Äα απ Äο αυτ Äο το χρονικ Äο Äοριο, τ Äοτε ωr ηµεροµηνÄια κατ Äαθεσηr λαµβ Äανεται η εποµ Äενη ηµ Äερα
συλλογ Äηr.


