Η αγορά των internet cafe στην Ελλάδα - Netcafe.gr
Η φωνή σου μπορεί να ακουστεί στην Ευρώπη!

Αντιγράφοντας από το site της europa.eu
Τι είναι η Διαδικασία 98/34 ?
....Η διαδικασία κοινοποίησης που καθορίζεται με την οδηγία 98/34/ΕΚ είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης,
πρόληψης και διαλόγου. Είναι στην υπηρεσία της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή στην υπηρεσία σας, διότι μπορεί
να σας επιτρέψει να προβλέψετε και να προλάβετε τη δημιουργία φραγμών στις συναλλαγές που μπορούν να
επηρεάσουν τις δραστηριότητές σας, τις δραστηριότητες των πελατών σας ή εκείνες των μελών σας....
Οι παρακάτω ερωτήσεις απαντώνται στο link: Διαδικασία 98/34 : ένα εργαλείο στην υπηρεσία σας
1) Πώς να έχετε πρόσβαση στα κοινοποιημένα σχέδια; 2) Πώς να αντιδράτε αν τα σχέδια αυτά μπορούν να
δημιουργήσουν προβλήματα στην άσκηση των δραστηριοτήτων σας;
3) Μπορεί ένα σχέδιο που υποβάλλεται στη διαδικασία της διαβούλευσης να σας δημιουργήσει προβλήματα ή
να εμποδίσει τις εμπορικές σας σχέσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Πώς να έχετε πρόσβαση στα κοινοποιημένα σχέδια;
Τα κοινοποιημένα σχέδια μεταφράζονται κατ’ αρχήν σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας. Στη συνέχεια
τίθενται στη διάθεσή σας στο δικτυακό τόπο Europa μέσω μιας βάσης δεδομένων που ονομάζεται TRIS
(Technical Regulations Information System).
Η πρόσβαση στο σύστημα TRIS, το οποίο ενημερώνεται καθημερινά, είναι δωρεάν, και δεν απαιτεί ιδιαίτερη
διαδικασία. Σας επιτρέπει να ενημερώνεστε σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών που
μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να έχουν επιπτώσεις στις δραστηριότητές σας. Για να διευκολυνθούν οι
αναζητήσεις σας, τα κοινοποιημένα σχέδια είναι ταξινομημένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες και
υποκατηγορίες, ανάλογα με το αντικείμενό τους και τον αντίστοιχο τομέα δραστηριότητας.

Πώς να αντιδράτε αν τα σχέδια αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην άσκηση των
δραστηριοτήτων σας;

Σε αυτή την περίπτωση μη διστάσετε να μεταφέρετε τη γνώμη σας ή να γνωστοποιήσετε τα παράπονά σας
στην Επιτροπή ή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σας. Η αντίδρασή σας μπορεί να είναι
αποφασιστική. Η διαδικασία 98/34 είναι πράγματι διαφανής και επιτρέπει στην Επιτροπή καθώς και σε όλα τα
κράτη μέλη να τοποθετηθούν, με ίσους όρους, στα κοινοποιημένα σχέδια. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η
συμμόρφωση αυτών των κειμένων με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.
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Μπορεί ένα σχέδιο που υποβάλλεται στη διαδικασία της διαβούλευσης να σας δημιουργήσει
προβλήματα ή να εμποδίσει τις εμπορικές σας σχέσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Μπορείτε ήδη από σήμερα να απευθυνθείτε στο σύστημά μας αυτόματης ειδοποίησης, κάνοντας εγγραφή σε
μία ή περισσότερες κατηγορίες κοινοποιήσεων. Το TRIS θα σας ειδοποιεί αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μόλις ένα νέο κοινοποιημένο κείμενο ληφθεί στην επιλεγμένη κατηγορία ή στις επιλεγμένες
κατηγορίες.

Oι παράγοντες στο πλαίσιο της διαδικασίας 98/34 (Ποιός είναι υπεύθυνος για το αντικείμενο μας)

Σημείο Επαφής
Γενική διεύθυνση για τις επιχειρήσεις
DG ENTR/C/3
BREY 8/98
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Φαξ: (32-2) 296 08 51, (32-2) 299 57 25
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Entr-Notif-Infractions@ec.europa.eu
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