
EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων17.11.2000 L 290/27

Ο∆ΗΓΙΑ 2000/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Νοεµβρίου 2000

για τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτη και τρίτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι οδηγίες του Συµβουλίου, 85/611/ΕΟΚ (4), 92/49/
ΕΟΚ (5), 92/96/ΕΟΚ (6) και 93/22/ΕΟΚ (7) επιτρέπουν την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και
ορισµένων άλλων αρχών ή οργανισµών εντός ενός κράτους
µέλους ή µεταξύ κρατών µελών. Οι εν λόγω οδηγίες επιτρέ-
πουν επίσης τη σύναψη από τα κράτη µέλη, συµφωνιών
συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών
µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών.

(2) Για λόγους συνοχής µε την οδηγία 98/33/ΕΚ (8), αυτή η
άδεια σύναψης συµφωνιών για την ανταλλαγή πληροφοριών
µε τρίτες χώρες θα πρέπει να επεκταθεί κατά τρόπο που να
περιλαµβάνει και την ανταλλαγή πληροφοριών µε ορισµένες
άλλες αρχές ή οργανισµούς των χωρών αυτών, µε την επιφύ-
λαξη ότι οι κοινοποιούµενες πληροφορίες καλύπτονται από
προσήκουσες εγγυήσεις επαγγελµατικού απόρρητου.

(3) Οι οδηγίες 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/
22/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 50 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, η παράγραφος 4 αντι-
καθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«4. Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες συνερ-
γασίας, που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις
αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς και µε αρχές ή όργανα
τρίτων χωρών όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7,
µόνον εφόσον οι χορηγούµενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον
αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον
ισοδύναµες µε αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Αυτή
η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση
των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών ή οργάνων.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, µπο-
ρούν να κοινολογηθούν µόνο µετά από ρητή συµφωνία των
αρµόδιων αρχών που τις διαβίβασαν και, ενδεχοµένως, µόνο για
τους σκοπούς για τους οποίους συµφώνησαν οι αρχές αυτές.»

Άρθρο 2

Στο άρθρο 16 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ, στο άρθρο 15 της οδηγίας
92/96/ΕΟΚ και στο άρθρο 25 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, η παρά-
γραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«3. Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες συνερ-
γασίας, που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις
αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς και µε αρχές ή όργανα
τρίτων χωρών όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 5 και 5α,
µόνον εφόσον οι χορηγούµενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον
αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον
ισοδύναµες µε αυτές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Αυτή
η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση
των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών ή οργάνων.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, µπο-
ρούν να κοινολογηθούν µόνο µετά από ρητή συµφωνία των
αρµόδιων αρχών που τις διαβίβασαν και, ενδεχοµένως, µόνο για
τους σκοπούς για τους οποίους συµφώνησαν αυτές οι αρχές.»

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 17 Νοεµβρίου 2002.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρο-
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς
αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

(1) ΕΕ C 116 Ε της 26.4.2000, σ. 61.
(2) ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ. 1.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2000 (δεν

δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα), και απόφαση του
Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000.

(4) ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 168 της 18.7.1995, σ. 7).

(5) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 95/26/ΕΚ.

(6) ΕΕ L 360 της 9.12.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 95/26/ΕΚ.

(7) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22).

(8) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 29.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FONTAINE

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. FABIUS


