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8. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 86/664/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την καθιέρωση 

διαδικασίας διαβουλεύσεων και συνεργασίας στον τουριστικό τομέα. 
(ΕΕ L. 384 31/12/1986, 0052-0053) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235, 
την πρόταση της Επιτροπής1, 
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2, 
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής3, 
 
Εκτιμώντας: 
ότι, κατά το άρθρο 2 της συνθήκης, σκοπός της Κοινότητας είναι ιδίως η προώθηση της 

αρμονικής ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλη την Κοινότητα, της συνεχούς και 
ισόρροπης οικονομικής επέκτασης και των στενοτέρων σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών της; ότι ο 
τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών· 

ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 για την κοινοτική πολιτική τουρισμού4 
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα των διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σε 
θέματα τουρισμού· 

ότι οι διαβουλεύσεις και ο συντονισμός αποτελούν χρήσιμα μέσα για την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής με σκοπό την επίτευξη των στόχων της συνθήκης· 

ότι είναι σημαντικό κάθε κράτος μέλος να επιτρέπει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να 
ωφεληθούν από την εμπειρία που έχει αποκτήσει στον τουριστικό τομέα· 

ότι, ενόψει των διαβουλεύσεων που θα πραγματοποιηθούν στον τουριστικό τομέα, είναι σκόπιμο 
να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής· 

ότι οι διαβουλεύσεις αυτές δεν πρέπει να επικαλύπτονται με τις εργασίες άλλων οργάνων της 
Κοινότητας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Άρθρο 1 

Στα πλαίσια της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνιστάται συμβουλευτική επιτροπή 
τουρισμού, στο εξής αποκαλούμενη “επιτροπή”. Αποτελείται από μέλη τα οποία ορίζει κάθε κράτος 
μέλος. 

Άρθρο 2 

Έργο της συμβουλευτικής επιτροπής είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, των 
διαβουλεύσεων και, ενδεχομένως, η συνεργασία στον τομέα του τουρισμού και ιδίως της παροχής 
υπηρεσιών προς τους περιηγητές. 

Άρθρο 3 

Για τους σκοπούς του άρθρου 2, κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει μία φορά το χρόνο στην Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκθεση των σημαντικότερων μέτρων που έλαβε και, ει δυνατόν, των 

                                                        
1. ΕΕ αριθ. C 114 της 14.5.1986, σ. 11. 
2. Γνώμη που διατυπώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1986 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). 
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μέτρων που σχεδιάζει να λάβει στον τομέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών, εφόσον αυτά ενδέχεται 
να έχουν επιπτώσεις σε ταξιδιώτες από άλλα κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά. 

Άρθρο 4 

1. Η συμβουλευτική επιτροπή συνέρχεται μία φορά το χρόνο και ανταλλάσσει απόψεις βάσει των 
εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 ώστε να διευκολυνθεί, αν χρειαστεί, η μελλοντική 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 2. 

2. Η συμβουλευτική επιτροπή εξετάζει επίσης, αιτήσει της Επιτροπής ή κράτους μέλους, κάθε 
θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για περισσότερα κράτη μέλη. 

3. Η συμβουλευτική επιτροπή συμβουλεύει επίσης την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για κάθε θέμα για το οποίο η Επιτροπή ζητά τη γνώμη της. 

4. Οι πληροφορίες και οι διαβουλεύσεις που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση 
καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο. 

Άρθρο 5 

Η συμβουλευτική επιτροπή προεδρεύεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Η Επιτροπή παρέχει στην επιτροπή υπηρεσίες γραμματείας. 
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1986. 
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