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Ο∆ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 19ηr Μα�ου 1998

περ� των αγωγ�ν παραλε�ψεωr στον τοµ�α τηr προστασ�αr των συµφερ�ντων των
καταναλωτ�ν

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr το �ρθρο 100 Α,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (2),

Αποφασ�ζονταr σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α του �ρθρου 189
Β τηr συνθ�κηr (3),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι ορισµ�νεr οδηγ�εr περιλαµβαν�µενεr στον κατ�-
λογο ο οπο�οr προσαρτ�ται στην παρο�σα οδηγ�α
ορ�ζουν καν�νεr περ� προστασ�αr των συµφερ�ντων
των καταναλωτ�ν·

(2) �τι οι µηχανισµο� που υπ�ρχουν σ�µερα, τ�σο σε
εθνικ� �σο και κοινοτικ� επ�πεδο, για την εξασφ�-
λιση τηr τ�ρησηr αυτ�ν των οδηγι�ν, δεν επιτρ�πουν
π�ντοτε τον �γκαιρο τερµατισµ� των παραβ�σεων
που θ�γουν τα συλλογικ� συµφ�ροντα των κατα-
ναλωτ�ν· �τι ωr συλλογικ� νοο�νται τα συµφ�ροντα
που δεν περιλαµβ�νουν την απλ� σ�ρευση των συµ-
φερ�ντων των ατ�µων που εθ�γησαν απ� συγκεκρι-
µ�νη παρ�βαση· �τι τα ανωτ�ρω δεν θ�γουν την
�σκηση επιµ�ρουr αγωγ�ν απ� �τοµα που �χουν
θιγε� απ� συγκεκριµ�νη παρ�βαση·

(3) �τι, �σον αφορ� την επιδιωκ�µενη πα�ση πρακτικ�ν
αθεµ�των δυν�µει των εφαρµοστ�ων εθνικ�ν διατ�-
ξεων, η αποτελεσµατικ�τητα των εθνικ�ν µ�τρων
που µεταφ�ρουν τιr ανωτ�ρω οδηγ�εr συµπεριλαµβα-
νοµ�νων και των προστατευτικ�ν µ�τρων τα οπο�α
υπερβα�νουν αυτ� που απαιτο�ν οι εν λ�γω οδηγ�εr,
εφ�σον συµβαδ�ζουν µε τη συνθ�κη και επιτρ�πονται
απ� τιr οδηγ�εr αυτ�r, µπορε� να εξουδετερ�νεται
�ταν οι πρακτικ�r αυτ�r παρ�γουν αποτελ�σµατα σε
κρ�τοr µ�λοr δι�φορο τηr προελε�σε�r τουr·

(4) �τι οι δυσκολ�εr αυτ�r µπορο�ν να θ�ξουν την
ε�ρυθµη λειτουργ�α τηr εσωτερικ�r αγορ�r, επειδ�
αρκε� να µετατεθε� η πηγ� µιαr παρ�νοµηr πρα-

κτικ�r σε �λλη χ�ρα για να εκφ�γει οιουδ�ποτε
νοµικο� καταναγκασµο�· �τι το γεγον�r αυτ� συνι-
στ� στρ�βλωση του ανταγωνισµο�·

(5) �τι οι δυσκολ�εr αυτ�r µπορε� να κλον�σουν την εµπι-
στοσ�νη των καταναλωτ�ν στην εσωτερικ� αγορ�
και να περιορ�σουν το πεδ�ο δρ�σεωr των οργαν�-
σεων εκπροσ�πησηr των συλλογικ�ν συµφερ�ντων
των καταναλωτ�ν � των ανεξ�ρτητων δηµ�σιων
οργανισµ�ν των αρµ�διων για την προστασ�α των
συλλογικ�ν συµφερ�ντων των καταναλωτ�ν, οι
οπο�οι βλ�πτονται απ� µια πρακτικ� παραβι�ζουσα
το κοινοτικ� δ�καιο·

(6) �τι οι εν λ�γω πρακτικ�r συχν� εκτε�νονται και
π�ραν των συν�ρων µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν· �τι,
συνεπ�r, ε�ναι επε�γον να προσεγγ�σουν σε ορισµ�νο
βαθµ� οι εθνικ�r διατ�ξειr που επιτρ�πουν να διατα-
χθε� ο τερµατισµ�r των προαναφερθεισ�ν παρ�-
νοµων πρακτικ�ν ανεξ�ρτητα απ� την χ�ρα �που η
παρ�νοµη πρακτικ� παρ�γει τα αποτελ�σµατ� τηr·
�τι, �σον αφορ� τη δικαιοδοσ�α, δεν θ�γονται οι
καν�νεr του ιδιωτικο� διεθνο�r δικα�ου και των συµ-
β�σεων που ισχ�ουν µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν ο�τε
η τ�ρηση των εκ τηr συνθ�κηr γενικ�ν υποχρε�σεων
των κρατ�ν µελ�ν και δη των συνδεοµ�νων µε την
οµαλ� λειτουργ�α τηr εσωτερικ�r αγορ�r·

(7) �τι ο στ�χοr τηr προτειν�µενηr δρ�σηr µπορε� να
επιτευχθε� µ�νο απ� την Κοιν�τητα· �τι εναπ�κειται
συνεπ�r σ’ αυτ�ν να ενεργ�σει·

(8) �τι το �ρθρο 3 Β τρ�το εδ�φιο τηr συνθ�κηr επιβ�λ-
λει στην Κοιν�τητα να µην υπερβα�νει τα αναγκα�α
�ρια για την επ�τευξη των στ�χων τηr συνθ�κηr· �τι,
κατ’ εφαρµογ�ν του �ρθρου αυτο�, πρ�πει να λαµβ�-
νονται κατ� το δυνατ�ν υπ�ψη τα ιδια�τερα
χαρακτηριστικ� των εθνικ�ν νοµικ�ν συστηµ�των,
παρεχοµ�νηr στα κρ�τη µ�λη τηr δυνατ�τηταr να
επιλ�γουν µεταξ� διαφορετικ�ν λ�σεων που δ�νουν
ισοδ�ναµα αποτελ�σµατα· �τι τα δικαστ�ρια � οι
διοικητικ�r αρχ�r που ε�ναι αρµ�δια επ� των διαδικα-
σι�ν που αναφ�ρονται στο �ρθρο 2 τηr παρο�σαr
οδηγ�αr θα πρ�πει να δικαιο�νται να εξετ�ζουν τα
αποτελ�σµατα προηγο�µενων αποφ�σεων·

(9) �τι µια απ� τιr εναλλακτικ�r λ�σειr θα πρ�πει να
εν�χει την απα�τηση να ασκο�νται τα δικαι�µατα
που ορ�ζονται στην παρο�σα οδηγ�α απ� �ναν �

(1) ΕΕ C 107 τηr 13. 4. 1996, σ. 3 και
ΕΕ C 80 τηr 13. 3. 1997, σ. 10.

(2) ΕΕ C 30 τηr 30. 1. 1997, σ. 112.
(3) Γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 14ηr Νοεµβρ�ου 1996

(ΕΕ C 362 τηr 2. 12. 1996, σ. 236), κοιν� θ�ση του Συµβουλ�ου
τηr 30�r Οκτωβρ�ου 1997 (ΕΕ C 389 τηr 22. 12. 1997, σ. 51) και
απ�φαση του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 12ηr Μαρτ�ου 1998
(ΕΕ C 104 τηr 6. 4. 1998). Απ�φαση του Συµβουλ�ου τηr 23ηr
Απριλ�ου 1998.
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περισσ�τερουr ανεξ�ρτητουr δηµ�σιουr οργανισµο�r,
ειδικ� επιφορτισµ�νουr µε την προστασ�α των συλ-
λογικ�ν συµφερ�ντων των καταναλωτ�ν· �τι µια
�λλη επιλογ� θα πρ�πει να προβλ�πει την �σκηση
αυτ�ν των δικαιωµ�των απ� οργαν�σειr που �χουν
στ�χο την προστασ�α των συλλογικ�ν συµφερ�ντων
των καταναλωτ�ν, σ�µφωνα µε τα κριτ�ρια που
καθορ�ζει η εθνικ� νοµοθεσ�α·

(10) �τι τα κρ�τη µ�λη θα πρ�πει να µπορο�ν να επιλ�-
γουν µεταξ� των εναλλακτικ�ν λ�σεων � να τιr συν-
δυ�ζουν, καθορ�ζονταr σε εθνικ� επ�πεδο τουr οργα-
νισµο�r �/και τιr οργαν�σειr που θα ε�ναι αρµ�διοι
για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr·

(11) �τι, για την αντιµετ�πιση των ενδοκοινοτικ�ν παρα-
β�σεων, θα πρ�πει να ισχ�σει η αρχ� τηr αµοιβα�αr
αναγν�ρισηr των εν λ�γω οργανισµ�ν �/και
οργαν�σεων· �τι τα κρ�τη µ�λη, κατ’ α�τηση των
εθνικ�ν φορ�ων, θα πρ�πει να γνωστοποιο�ν στην
Επιτροπ� το �νοµα και το σκοπ� των εθνικ�ν
φορ�ων που νοµιµοποιο�νται να εγε�ρουν αγωγ� στη
χ�ρα τουr σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr παρο�σαr
οδηγ�αr·

(12) �τι η Επιτροπ� ε�ναι αρµ�δια για τη δηµοσ�ευση
καταλ�γου αυτ�ν των νοµιµοποιουµ�νων φορ�ων
στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των· �τι, �ωr �του δηµοσιευθε� δ�λωση περ� του
αντιθ�του, τεκµα�ρεται �τι ο νοµιµοποιο�µενοr
φορ�αr �χει νοµικ� ικαν�τητα εφ�σον το �νοµ� του
περιλαµβ�νεται στον κατ�λογο αυτ�·

(13) �τι τα κρ�τη µ�λη θα πρ�πει να �χουν τη δυνατ�τητα
να απαιτο�ν απ� τον σκοπε�οντα να ασκ�σει αγωγ�
παραλε�ψεωr την προηγο�µενη διεξαγωγ� διαβο�-
λευσηr, προκειµ�νου να δοθε� στον εναγ�µενο η
δυνατ�τητα να θ�σει τ�ρµα στη σχετικ� παρ�βαση·
�τι τα κρ�τη µ�λη θα πρ�πει να �χουν τη δυνατ�τητα
να ζητο�ν να γ�νεται η προηγο�µενη διαβο�λευση σε
συνεργασ�α µε ανεξ�ρτητο δηµ�σιο οργανισµ� ορι-
ζ�µενο υπ’ αυτ�ν·

(14) �τι �σα κρ�τη µ�λη ορ�σουν προηγο�µενη διαβο�-
λευση θα πρ�πει να τ�σσουν προθεσµ�α δ�ο εβδο-
µ�δων αφ�του ληφθε� η α�τηση διεξαγωγ�r διαβο�-
λευσηr, προβλ�πονταr �τι, ε�ν εντ�r αυτ�r δεν πα�-
σει η παρ�βαση, ο αιτ�ν δικαιο�ται να ασκ�σει,
χωρ�r �λλη καθυστ�ρηση, αγωγ� στο αρµ�διο
δικαστ�ριο � διοικητικ� αρχ�·

(15) �τι η Επιτροπ� ε�ναι σκ�πιµο να υποβ�λλει εκθ�σειr
σχετικ� µε τη λειτουργ�α τηr παρο�σαr οδηγ�αr, και
ιδ�ωr �σον αφορ� το πεδ�ο εφαρµογ�r τηr και τη
διεξαγωγ� προηγο�µενηr διαβο�λευσηr·

(16) �τι η εφαρµογ� τηr παρο�σαr οδηγ�αr δεν θα πρ�πει
να θ�γει την εφαρµογ� των κοινοτικ�ν καν�νων περ�
ανταγωνισµο�,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

�ρθρο 1

Πεδ�ο εφαρµογ�r

1. Στ�χοr τηr παρο�σαr οδηγ�αr ε�ναι η προσ�γγιση των
νοµοθετικ�ν, κανονιστικ�ν και διοικητικ�ν διατ�ξεων των
κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε τιr αγωγ�r παραλε�ψεωr που
αναφ�ρονται στο �ρθρο 2 και αποσκοπο�ν στην προστασ�α
των συλλογικ�ν συµφερ�ντων των καταναλωτ�ν που περι-
λαµβ�νονται στιr οδηγ�εr οι οπο�εr απαριθµο�νται στο
παρ�ρτηµα, προκειµ�νου να εξασφαλισθε� η ε�ρυθµη λει-
τουργ�α τηr εσωτερικ�r αγορ�r.

2. Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr, ωr παρ�βαση
νοε�ται κ�θε εν�ργεια αντ�θετη προr τιr οδηγ�εr που απα-
ριθµο�νται στο παρ�ρτηµα, �πωr �χουν µεταφερθε� στην
εσωτερικ� �ννοµη τ�ξη των κρατ�ν µελ�ν, η οπο�α θ�γει τα
συλλογικ� συµφ�ροντα που αναφ�ρονται στην παρ�γραφο
1.

�ρθρο 2

Αγωγ�r παραλε�ψεωr

1. Τα κρ�τη µ�λη ορ�ζουν τα δικαστ�ρια � τιr διοικητι-
κ�r αρχ�r που ε�ναι αρµ�διεr επ� διαδικασι�ν κινουµ�νων
απ� νοµιµοποιο�µενουr φορε�r, κατ� την �ννοια του �ρ-
θρου 3, µε τιr οπο�εr επιδι�κεται:

α) να διαταχθε�, µε την δ�ουσα ταχ�τητα και, �ταν ενδε�-
κνυται, µε τη διαδικασ�α των ασφαλιστικ�ν µ�τρων, η
πα�ση � η απαγ�ρευση οποιασδ�ποτε παρ�βασηr·

β) �ταν αυτ� ενδε�κνυται, η λ�ψη µ�τρων, �πωr η
κατ�λληλη δηµοσ�ευση του συν�λου � µ�ρουr τηr απ�-
φασηr, �/και η δηµοσ�ευση επανορθωτικ�r δ�λωσηr
�στε να εκλε�ψουν τα συνεχιζ�µενα αποτελ�σµατα τηr
παρ�βασηr·

γ) εφ�σον επιτρ�πεται απ� το νοµικ� σ�στηµα του συγκε-
κριµ�νου κρ�τουr µ�λουr, να διαταχθε� ο ηττηθε�r ενα-
γ�µενοr να καταβ�λει προr το ∆ηµ�σιο Ταµε�ο �
οιονδ�ποτε οριζ�µενο ωr δικαιο�χο απ� την εθνικ�
νοµοθεσ�α, σε περ�πτωση µη τ�ρησηr τηr απ�φασηr
µετ� τη λ�ξη τηr προθεσµ�αr που �χουν τ�ξει τα
δικαστ�ρια � οι αρµ�διεr διοικητικ�r αρχ�r, συγκεκρι-
µ�νο ποσ� αν� ηµ�ρα καθυστ�ρησηr � κ�θε �λλο ποσ�
που προβλ�πεται απ� την εθνικ� νοµοθεσ�α για την
εξασφ�λιση τηr τ�ρησηr των αποφ�σεων.

2. Η παρο�σα οδηγ�α δεν θ�γει τουr καν�νεr του ιδιωτι-
κο� διεθνο�r δικα�ου περ� του εφαρµοστ�ου δικα�ου, κατ�
τουr οπο�ουr εφαρµ�ζεται ε�τε το δ�καιο του κρ�τουr
µ�λουr προ�λευσηr τηr παρ�βασηr, ε�τε το δ�καιο του κρ�-
τουr µ�λουr �που επ�λθαν τα αποτελ�σµατ� τηr.

�ρθρο 3

Vορε�r νοµιµοποιο�µενοι προr �γερση αγωγ�r

Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr, ωr «νοµιµοποιο�-
µενοι φορε�r» νοο�νται οι οργανισµο� � οργαν�σειr που
�χουν δε�ντωr συσταθε� σ�µφωνα µε τη νοµοθεσ�α κρ�τουr
µ�λουr και �χουν �ννοµο συµφ�ρον να επιβ�λλουν την
τ�ρηση των διατ�ξεων που αναφ�ρονται στο �ρθρο 1, και
συγκεκριµ�να:
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α) �ναr � περισσσ�τεροι ανεξ�ρτητοι δηµ�σιοι οργανισµο�,
επιφορτισµ�νοι ειδικ� µε την προστασ�α των συµφε-
ρ�ντων που αναφ�ρονται στο �ρθρο 1, στα κρ�τη µ�λη
�που υπ�ρχουν τ�τοιοι οργανισµο� και/�

β) οι οργαν�σειr των οπο�ων ο σκοπ�r συν�σταται στην
προστασ�α των συµφερ�ντων που αναφ�ρονται στο
�ρθρο 1, σ�µφωνα µε τα κριτ�ρια που θεσπ�ζει η εθνικ�
νοµοθεσ�α.

�ρθρο 4

Ενδοκοινοτικ�r παραβ�σειr

1. Κ�θε κρ�τοr µ�λοr λαµβ�νει τα αναγκα�α µ�τρα �στε,
σε περ�πτωση παραβ�σεωr που διαπρ�χθηκε στην επικρ�-
τει� του, κ�θε νοµιµοποιο�µενοr φορ�αr απ� �λλο κρ�τοr
µ�λοr, �ταν θ�γονται τα συµφ�ροντα τα οπο�α προστατε�ει,
να µπορε� να προσφε�γει στο δικαστ�ριο � τη διοικητικ�
αρχ� που προβλ�πεται στο �ρθρο 2, επιδεικν�ονταr τον
κατ�λογο που προβλ�πεται στην παρ�γραφο 3. Τα δικαστ�-
ρια � οι διοικητικ�r αρχ�r δ�χονται τον κατ�λογο αυτ� ωr
απ�δειξη τηr νοµικ�r ικαν�τηταr του νοµιµοποιο�µενου
φορ�α, επιφυλαττ�µενεr του δικαι�µατ�r τουr να εξετ�σουν
κατ� π�σον ο σκοπ�r του φορ�α δικαιολογε� την �γερση
αγωγ�r στη συγκεκριµ�νη περ�πτωση.

2. Για τουr σκοπο�r τηr αντιµετ�πισηr των ενδοκοινο-
τικ�ν παραβ�σεων και µε την επιφ�λαξη των δικαιωµ�των
που αναγνωρ�ζει η εθνικ� νοµοθεσ�α σε �λλουr φορε�r, τα
κρ�τη µ�λη, κατ’ α�τηση των οικε�ων νοµιµοποιο�µενων
φορ�ων, γνωστοποιο�ν στην Επιτροπ� �τι οι εν λ�γω
φορε�r νοµιµοποιο�νται να εγε�ρουν αγωγ� σ�µφωνα µε το
�ρθρο 2. Τα κρ�τη µ�λη γνωστοποιο�ν επ�σηr στην Επι-
τροπ� το �νοµα και το σκοπ� αυτ�ν των φορ�ων.

3. Η Επιτροπ� καταρτ�ζει κατ�λογο των νοµιµοποιο�-
µενων φορ�ων που αναφ�ρονται στην παρ�γραφο 2, προσ-
διορ�ζονταr το σκοπ� τουr. Ο κατ�λογοr αυτ�r, δηµοσιε�ε-
ται στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των·
οι τροποποι�σειr αυτο� του καταλ�γου δηµοσιε�ονται
αµελλητ�, εν� ο ενηµερωµ�νοr κατ�λογοr δηµοσιε�εται αν�
εξ�µηνο.

�ρθρο 5

Προηγο�µενη διαβο�λευση

1. Τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να εισ�γουν � να διατηρο�ν
εν ισχ�ι διατ�ξειr σ�µφωνα µε τιr οπο�εr ο δι�δικοr που
σκοπε�ει να ασκ�σει αγωγ� παραλε�ψεωr, πριν κιν�σει τη
διαδικασ�α αυτ�, πρ�πει οπωσδ�ποτε να επιδι�ξει την
πα�ση τηr παραβ�σεωr κατ�πιν διαβουλε�σεωr ε�τε µε τον
εναγ�µενο, ε�τε µε τον εναγ�µενο και µε κ�ποιον νοµιµο-
ποιο�µενο φορ�α, κατ� την �ννοια του �ρθρου 3 στοιχε�ο
α), του κρ�τουr µ�λουr στο οπο�ο θα ασκηθε� η αγωγ�.
Εναπ�κειται στο κρ�τοr µ�λοr να αποφασ�σει κατ� π�σον
ο επισπε�δων δι�δικοr πρ�πει να προβε� σε διαβο�λευση µε
τον νοµιµοποιο�µενο φορ�α. Ε�ν η πα�ση τηr παρ�βασηr

δεν επιτευχθε� εντ�r δ�ο εβδοµ�δων µετ� την υποβολ� του
αιτ�µατοr προr διαβο�λευση, ο ενδιαφερ�µενοr µπορε� �νευ
ετ�ρου να ασκ�σει αγωγ� παραλε�ψεωr.

2. Οι ρυθµ�σειr για την προηγο�µενη διαβο�λευση που
θεσπ�ζονται απ� τα κρ�τη µ�λη κοινοποιο�νται στην Επι-
τροπ� και δηµοσιε�ονται στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

�ρθρο 6

Εκθ�σειr

1. Αν� τριετ�α και για πρ�τη φορ� π�ντε �τη µετ� την
�ναρξη ισχ�οr τηr παρο�σαr οδηγ�αr, το αργ�τερο, η Επι-
τροπ� υποβ�λλει στο Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο και το Συµ-
βο�λιο �κθεση σχετικ� µε την εφαρµογ� τηr παρο�σαr
οδηγ�αr.

2. Στην πρ�τη �κθεσ� τηr η Επιτροπ� εξετ�ζει ιδ�ωr:

 το πεδ�ο εφαρµογ�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr �σον αφορ�
την προστασ�α των συλλογικ�ν συµφερ�ντων
προσ�πων που ασκο�ν εµπορικ�, βιοµηχανικ�, βιοτε-
χνικ� � ελε�θερη επαγγελµατικ� δραστηρι�τητα,

 το πεδ�ο εφαρµογ�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr, �πωr καθο-
ρ�ζεται απ� τιr οδηγ�εr που απαριθµο�νται στο
παρ�ρτηµα,

 ε�ν η προηγο�µενη διαβο�λευση του �ρθρου 5 συν�-
βαλε στην αποτελεσµατικ� προστασ�α των κατα-
ναλωτ�ν.

�ταν ενδε�κνυται, η �κθεση αυτ� συνοδε�εται απ� προτ�-
σειr για την τροποπο�ηση τηr παρο�σαr οδηγ�αr.

�ρθρο 7

∆υνατ�τητα ευρ�τερηr δρ�σηr

Η παρο�σα οδηγ�α δεν εµποδ�ζει τα κρ�τη µ�λη να ει-
σ�γουν � να διατηρ�σουν διατ�ξειr που αποσκοπο�ν να
εξασφαλ�σουν ευρ�τερα δικαι�µατα για την �γερση αγωγ�r
σε εθνικ� επ�πεδο, στουr νοµιµοποιο�µενουr φορε�r καθ�r
και σε π�ντα ενδιαφερ�µενο.

�ρθρο 8

Εφαρµογ�

1. Τα κρ�τη µ�λη θεσπ�ζουν τιr νοµοθετικ�r, κανονιστι-
κ�r και διοικητικ�r διατ�ξειr που ε�ναι αναγκα�εr για να
συµµορφωθο�ν προr την παρο�σα οδηγ�α το αργ�τερο 30
µ�νεr µετ� την �ναρξη ισχ�οr τηr. Αµ�σωr ενηµερ�νουν την
Επιτροπ� σχετικ�.

Οι διατ�ξειr αυτ�r, �ταν θεσπ�ζονται απ� τα κρ�τη µ�λη,
αναφ�ρονται στην παρο�σα οδηγ�α � συνοδε�ονται απ�
παρ�µοια αναφορ� κατ� την επ�σηµη δηµοσ�ευσ� τουr. Οι
λεπτοµ�ρειεr τηr αναφορ�r αυτ�r καθορ�ζονται απ� τα
κρ�τη µ�λη.
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2. Τα κρ�τη µ�λη ανακοιν�νουν στην Επιτροπ� τιr δια-
τ�ξειr εσωτερικο� δικα�ου τιr οπο�εr θεσπ�ζουν στον τοµ�α
που δι�πεται απ� την παρο�σα οδηγ�α.

�ρθρο 9

�ναρξη ισχ�οr

Η παρο�σα οδηγ�α αρχ�ζει να ισχ�ει την εικοστ� ηµ�ρα
απ� τη δηµοσ�ευσ� τηr στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

�ρθρο 10

Αποδ�κτεr

Η παρο�σα οδηγ�α απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Βρυξ�λλεr, 19 Μα�ου 1998.

Για το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

J. M GIL-ROBLES

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

G. BROWN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 (*)

1. Οδηγ�α 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 10ηr Σεπτεµβρ�ου 1984, για την προσ�γγιση των νοµοθετικ�ν,
κανονιστικ�ν και διοικητικ�ν διατ�ξεων των κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε την παραπλανητικ� διαφ�µιση (ΕΕ L
250 τηr 19. 9. 1984, σ. 17).

2. Οδηγ�α 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 20�r ∆εκεµβρ�ου 1985, για την προστασ�α των καταναλωτ�ν κατ� τη
σ�ναψη συµβ�σεων εκτ�r εµπορικο� καταστ�µατοr (ΕΕ L 372 τηr 31. 12. 1985, σ. 31).

3. Οδηγ�α 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 22αr ∆εκεµβρ�ου 1986, για την προσ�γγιση των νοµοθετικ�ν,
κανονιστικ�ν και διοικητικ�ν διατ�ξεων των κρατ�ν µελ�ν που δι�πουν την καταναλωτικ� π�στη, (ΕΕ L 42
τηr 12. 2. 1987, σ. 48), �πωr τροποποι�θηκε τελευτα�α απ� την οδηγ�α 98/7/ΕΚ (ΕΕ L 101 τηr 1. 4. 1998, σ. 17).

4. Οδηγ�α 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 3ηr Οκτωβρ�ου 1989, για το συντονισµ� ορισµ�νων νοµοθετικ�ν,
κανονιστικ�ν και διοικητικ�ν διατ�ξεων των κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε την �σκηση τηλεοπτικ�ν
δραστηριοτ�των: �ρθρα 10 �ωr 21 (ΕΕ L 298 τηr 17. 10. 1989, σ. 23, �πωr τροποποι�θηκε απ� την οδηγ�α
97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202 τηr 30. 7. 1997, σ. 60).

5. Οδηγ�α 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 13ηr Ιουν�ου 1990, για τα οργανωµ�να ταξ�δια και οργανωµ�νεr
διακοπ�r και περιηγ�σειr (ΕΕ L 158 τηr 23. 6. 1990, σ. 59).

6. Οδηγ�α 92/28/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 31ηr Μαρτ�ου 1992, για τη διαφ�µιση των φαρµ�κων που
προορ�ζονται για ανθρ�πουr (ΕΕ L 113 τηr 30. 4. 1992, σ. 13).

7. Οδηγ�α 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 5ηr Απριλ�ου 1993, σχετικ� µε τιr καταχρηστικ�r ρ�τρεr των
συµβ�σεων που συν�πτονται µε καταναλωτ�r (ΕΕ L 95 τηr 21. 4. 1993, σ. 29).

8. Οδηγ�α 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου και του Συµβουλ�ου, τηr 26ηr Οκτωβρ�ου 1994, περ� τηr
προστασ�αr των αγοραστ�ν ωr προr ορισµ�νεr πλευρ�r των συµβ�σεων που αφορο�ν την απ�κτηση
δικαι�µατοr χρ�σηr ακιν�των υπ� καθεστ�r χρονοµεριστικ�r µ�σθωσηr (ΕΕ L 280 τηr 29. 10. 1994, σ. 83).

9. Οδηγ�α 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου και του Συµβουλ�ου, τηr 20�r Μα�ου 1997, για την προστασ�α
των καταναλωτ�ν κατ� τιr εξ αποστ�σεωr συµβ�σειr (ΕΕ L 144 τηr 4. 6. 1997, σ. 19).

(*) Οι οδηγ�εr αριθ. 1, 6, 7 και 9 περι�χουν ειδικ�r διατ�ξειr για τιr αγωγ�r παραλε�ψεωr


