ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN
ΜΕΛΩN

ΑΡΘΡΟ 28
Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών, καθώς και όλα τα µέτρα ισοδυνάµου
αποτελέσµατος, απαγορεύονται µεταξύ των κρατών µελών.

ΑΡΘΡΟ 29
Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εξαγωγών καθώς και όλα τα µέτρα ισοδυνάµου
αποτελέσµατος απαγορεύονται µεταξύ των κρατών µελών.

ΑΡΘΡΟ 30
Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 δεν αντιτίθενται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισµούς
εισαγωγών, εξαγωγών ή διαµετακοµίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δηµοσίας ηθικής,
δηµοσίας τάξεως, δηµοσίας ασφαλείας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων
και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν
καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιοµηχανικής και εµπορικής
ιδιοκτησίας. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισµοί αυτοί δεν δύνανται πάντως να αποτελούν ούτε
µέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυµµένο περιορισµό στο εµπόριο µεταξύ των
κρατών µελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 49

Στο πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων, οι περιορισµοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο
εσωτερικό της Κοινότητας απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών µελών
που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος της Κοινότητας άλλο από εκείνο του αποδέκτου της
παροχής.
Το Συµβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, δύναται µε ειδική πλειοψηφία να επεκτείνει το
ευεργέτηµα των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και σε υπηκόους τρίτου κράτους που
παρέχουν υπηρεσίες και είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της Κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 50
Κατά την έννοια της παρούσας συνθήκης, ως υπηρεσίες νοούνται οι παροχές που κατά κανόνα
προσφέρονται αντί αµοιβής, εφόσον δεν διέπονται από τις διατάξεις τις σχετικές µε την
ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των κεφαλαίων και των προσώπων.
Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν ιδίως:
α) βιοµηχανικές δραστηριότητες
β) εµπορικές δραστηριότητες
γ) βιοτεχνικές δραστηριότητες
δ) δραστηριότητες των ελευθέρων επαγγελµάτων.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου που αφορά το δικαίωµα εγκαταστάσεως,
εκείνος που παρέχει υπηρεσία δύναται για την εκτέλεση αυτής να ασκήσει προσωρινά τη
δραστηριότητά του στο κράτος όπου παρέχεται η υπηρεσία µε τους ίδιους όρους που το
κράτος αυτό επιβάλλει στους δικούς του υπηκόους.

ΤΙΤΛΟΣ VΙ: KΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 81
1.

Είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά και απαγορεύονται όλες οι συµφωνίες µεταξύ

επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρµονισµένη πρακτική,
που δύνανται να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών και που έχουν ως αντικείµενο
ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός
της κοινής αγοράς και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται:
α) στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων
συναλλαγής
β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής
αναπτύξεως ή των επενδύσεων
γ) στην κατανοµή των αγορών ή των πηγών εφοδιασµού
δ) στην εφαρµογή ανίσων όρων επί ισοδυνάµων παροχών, έναντι των εµπορικώς
συναλλασσοµένων, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε µειονεκτική θέση στον
ανταγωνισµό
ε) στην εξάρτηση της συνάψεως συµβάσεων από την αποδοχή, εκ µέρους των
συναλλασσοµένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύµφωνα µε τις εµπορικές
συνήθειες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών.
2. Οι απαγορευόµενες δυνάµει του παρόντος άρθρου συµφωνίες ή αποφάσεις είναι
αυτοδικαίως άκυρες.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να κηρυχθούν ανεφάρµοστες:
- σε κάθε συµφωνία ή κατηγορία συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων,
- σε κάθε απόφαση ή κατηγορία αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων, και

- σε κάθε εναρµονισµένη πρακτική ή κατηγορία εναρµονισµένων πρακτικών,
η οποία συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην
προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους
καταναλωτές δίκαιο τµήµα από το όφελος που προκύπτει, και η οποία:
α) δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις περιορισµούς µη απαραίτητους για την
επίτευξη των στόχων αυτών και
β) δεν παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισµού επί
σηµαντικού τµήµατος των σχετικών προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 82
Είναι ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και απαγορεύεται, κατά το µέτρο που δύναται να
επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, η καταχρηστική εκµετάλλευση από µία ή
περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της κοινής αγοράς ή
σηµαντικού τµήµατός της.
Η κατάχρηση αυτή δύναται να συνίσταται ιδίως:
α) στην άµεση ή έµµεση επιβολή µη δικαίων τιµών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων
συναλλαγής
β) στον περιορισµό της παραγωγής, της διαθέσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως επί ζηµία
των καταναλωτών
γ) στην εφαρµογή ανίσων όρων επί ισοδυνάµων παροχών έναντι των εµπορικώς
συναλλασσοµένων, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε µειονεκτική θέση στον
ανταγωνισµό
δ) στην εξάρτηση της συνάψεως συµβάσεων από την αποδοχή, εκ µέρους των
συναλλασσοµένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύµφωνα µε τις εµπορικές
συνήθειες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών.

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 151
1.

Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών και σέβεται

την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή
πολιτιστική κληρονοµιά.
2.

Η δράση της Κοινότητας αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ κρατών

µελών και, αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση τους στους
ακόλουους τοµείς:
- βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισµού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών
λαών,
- διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ευρωπαϊκής σηµασίας,
- µη εµπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές,
- καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία, συµπεριλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού
τοµέα.
3.

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους

αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στον πολιτιστικό τοµέα, και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της
Ευρώπης.
4.

Η Κοινότητα όταν αναλαµβάνει δράσεις δυνάµει άλλων διατάξεων της παρούσας

συνθήκης, λαµβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας ειδικότερα στο
σεβασµό και στην προώθηση της πολυµορφίας των πολιτισµών της.
5. Για να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο:
- αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και µετά από διαβούλευση µε την
Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρµονίζει τις
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε
οµοφωνία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του άρθρου 251,

- αποφασίζοντας οµόφωνα προτάσει της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 295
Η παρούσα συνθήκη δεν προδικάζει µε κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη
µέλη.

