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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των 

επαγγελμάτων 

(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0822), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και τα άρθρα 46, 53 παράγραφος 1 και 62 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0012/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, τη γερμανική Γερουσία, τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, τη 

γαλλική Γερουσία και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Αυστρίας, στο πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν 

συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

31ης Μαΐου 20171, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0000/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της στο Κοινοβούλιο αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 

και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Ελλείψει ειδικών διατάξεων στο 

ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση των 

απαιτήσεων για την πρόσβαση σε ένα 

νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή 

την άσκησή του, αποτελεί προνόμιο των 

κρατών μελών το δικαίωμα να 

αποφασίζουν αν και με ποιον τρόπο θα 

κατοχυρώσουν νομοθετικά ένα επάγγελμα, 

εντός των ορίων των αρχών της 

απαγόρευσης των διακρίσεων και της 

αναλογικότητας. 

(2) Ελλείψει ειδικών διατάξεων στο 

ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση των 

απαιτήσεων για την πρόσβαση σε ένα 

νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή 

την άσκησή του, τα κράτη μέλη έχουν το 

δικαίωμα να αποφασίζουν αν και με ποιον 

τρόπο θα κατοχυρώσουν νομοθετικά ένα 

επάγγελμα, εντός των ορίων των αρχών 

της απαγόρευσης των διακρίσεων και της 

αναλογικότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η νομική κατοχύρωση των επαγγελμάτων αποτελεί 

αρμοδιότητα των κρατών μελών, εφόσον δεν είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ. Η νομική 

κατοχύρωση των επαγγελμάτων αποτελεί κοινή αρμοδιότητα σύμφωνα με τη Συνθήκη και ο 

νομοθέτης της ΕΕ έχει ήδη εναρμονίσει πολλές οικονομικές δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ 

(αρχιτέκτονες, ελεγκτές, ασφαλιστικοί πράκτορες κ.λπ). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

αμοιβαίας αξιολόγησης κατέδειξαν 

έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τα 

κριτήρια τα οποία πρέπει να 

χρησιμοποιούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές 

κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας 

των απαιτήσεων που περιορίζουν την 

πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα ή την άσκησή τους, καθώς 

και ανομοιόμορφο έλεγχο αυτών των 

μέτρων σε όλα τα επίπεδα ρύθμισης. 

Συνεπώς, για να αποφευχθεί ο 

(5) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

αμοιβαίας αξιολόγησης κατέδειξαν 

έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τα 

κριτήρια τα οποία πρέπει να 

χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά την 

αξιολόγηση της αναλογικότητας των 

απαιτήσεων που περιορίζουν την 

πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα ή την άσκησή τους, καθώς 

και ανομοιόμορφο έλεγχο αυτών των 

μέτρων σε όλα τα επίπεδα ρύθμισης. 

Συνεπώς, για να αποφευχθεί ο 
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κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 

και να εξαλειφθούν οι φραγμοί όσον 

αφορά την ανάληψη και την άσκηση 

ορισμένων μισθωτών ή ανεξάρτητων 

δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να 

καθιερωθεί κοινή προσέγγιση σε επίπεδο 

Ένωσης, που θα εμποδίζει τη θέσπιση 

δυσανάλογων μέτρων. 

κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 

και να εξαλειφθούν οι φραγμοί όσον 

αφορά την ανάληψη και την άσκηση 

ορισμένων μισθωτών ή ανεξάρτητων 

δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να 

καθιερωθεί κοινή προσέγγιση σε επίπεδο 

Ένωσης, που θα εμποδίζει τη θέσπιση 

δυσανάλογων μέτρων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανακολουθίες με τον όρο «αρμόδια αρχή» της οδηγίας 

2005/36/ΕΚ, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ορίζουν τα ίδια τις αρμόδιες αρχές. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι δραστηριότητες που 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα 

πρέπει να αφορούν τα νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Η παρούσα οδηγία 

θα πρέπει να εφαρμόζεται παράλληλα με 

την οδηγία 2005/36/ΕΚ και με την 

επιφύλαξη άλλων διατάξεων που 

καθορίζονται σε χωριστή πράξη της 

Ένωσης όσον αφορά την πρόσβαση σε ένα 

συγκεκριμένο νομοθετικά κατοχυρωμένο 

επάγγελμα και την άσκησή του. 

(7) Οι δραστηριότητες που 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα 

πρέπει να αφορούν τα νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Η παρούσα οδηγία 

θα πρέπει να εφαρμόζεται παράλληλα με 

την οδηγία 2005/36/ΕΚ και με την 

επιφύλαξη άλλων διατάξεων που 

καθορίζονται σε χωριστή πράξη της 

Ένωσης όσον αφορά την πρόσβαση σε ένα 

συγκεκριμένο νομοθετικά κατοχυρωμένο 

επάγγελμα και την άσκησή του. Παρότι η 

επαγγελματική ρύθμιση των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες 

συνίστανται σε δραστηριότητες 

αξιολόγησης, διατήρησης και 

αποκατάστασης της υγείας των ασθενών, 

συνεχίζει να υπόκειται, σύμφωνα με το 

άρθρο 59 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, στην 

τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, 

θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Όσον 

αφορά την προστασία της δημόσιας 
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υγείας, θα πρέπει να τονιστεί ότι, μεταξύ 

των συμφερόντων που προστατεύει η 

Συνθήκη, η υγεία και η ζωή των 

ανθρώπων κατέχουν την πρώτη θέση, 

εναπόκειται δε στα κράτη μέλη να 

καθορίζουν το επίπεδο προστασίας της 

δημόσιας υγείας που προτίθενται να 

παρέχουν και τον τρόπο επίτευξης του 

επιπέδου αυτού. Στο πλαίσιο αυτό και με 

σεβασμό των ελάχιστων προϋποθέσεων 

εκπαίδευσης που καθορίζονται στην 

οδηγία 2005/36/ΕΚ για ορισμένα 

επαγγέλματα, τα κράτη μέλη διαθέτουν 

περιθώριο εκτίμησης στο πλαίσιο του 

οποίου μπορούν να καθορίζουν την 

ένταση της ρύθμισης των επαγγελμάτων, 

υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 

ρύθμιση δικαιολογείται από λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας και 

συμβάλλει στη διασφάλιση της 

πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, 

η οποία αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες 

δικαίωμα στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και ιδίως της πρόσβασης των πολιτών 

που βρίσκονται στο έδαφός τους σε 

ασφαλή, υψηλής ποιότητας και 

αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του συνόλου της 

πρότασης, είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στις νέες υποχρεώσεις σε τομείς πέραν των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η υγειονομική 

περίθαλψη θα συνεχίσει να υπόκειται στην τήρηση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με το άρθρο 

59 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις 
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πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή άσκησής του είναι 

εναρμονισμένες σε ενωσιακό επίπεδο, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν το 

φαινόμενο του κανονιστικού 

υπερθεματισμού, που συνίσταται στην 

αναίτια επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

ενωσιακών πράξεων ή στη θέσπιση 

υπερβολικών κανόνων, διοικητικών 

διαδικασιών, τελών ή κυρώσεων, ιδίως 

όταν επισωρεύονται σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που 

υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στις πρακτικές κανονιστικού υπερθεματισμού, οι οποίες 

επιβαρύνουν περαιτέρω τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη συχνά 

υπερρυθμίζουν ορισμένους τομείς ή επεκτείνουν τις εναρμονισμένες απαιτήσεις σε 

δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από τη σχετική πράξη της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να θίγει τους κανόνες των κρατών μελών 

που αφορούν την οργάνωση ή το 

περιεχόμενο της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και ιδίως 

δεν θα πρέπει να θίγει εκείνους τους 

κανόνες που αφορούν τη δυνατότητα των 

κρατών μελών να αναθέτουν σε 

επαγγελματικές οργανώσεις την εξουσία 

οργάνωσης ή εποπτείας της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Ωστόσο, εάν η περίοδος 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης περιλαμβάνει αμειβόμενες 

δραστηριότητες, θα πρέπει να 

διασφαλίζονται η ελεύθερη εγκατάσταση 



 

PE601.007v01-00 10/46 PR\1118861EL.docx 

EL 

και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι κανόνες που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τη 

δυνατότητα ανάθεσης αυτού του καθήκοντος σε επαγγελματικές οργανώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα 

με την πάγια νομολογία, εάν αυτές οι δραστηριότητες αμείβονται, θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

ελεύθερη εγκατάσταση ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην επαγγελματική 

κατάρτιση (υπόθεση C-313/01 Morgenbesser). 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να βασίζονται σε ένα κοινό 

ρυθμιστικό πλαίσιο βασισμένο σε σαφώς 

καθορισμένες νομικές έννοιες όσον αφορά 

τους διάφορους τρόπους νομοθετικής 

κατοχύρωσης ενός επαγγέλματος στην 

Ένωση. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους 

οποίους μπορεί να κατοχυρωθεί 

νομοθετικά ένα επάγγελμα, για παράδειγμα 

με τον περιορισμό της πρόσβασης σε μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα ή της 

άσκησής της αποκλειστικά στους κατόχους 

ενός επαγγελματικού προσόντος. Οι 

εθνικές διατάξεις μπορούν επίσης να 

ρυθμίζουν έναν από τους τρόπους άσκησης 

ενός επαγγέλματος μέσω της θέσπισης 

προϋποθέσεων για τη χρήση 

επαγγελματικών τίτλων. 

(8) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να βασίζονται σε ένα κοινό 

ρυθμιστικό πλαίσιο βασισμένο σε σαφώς 

καθορισμένες νομικές έννοιες όσον αφορά 

τους διάφορους τρόπους νομοθετικής 

κατοχύρωσης ενός επαγγέλματος στην 

Ένωση. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους 

οποίους μπορεί να κατοχυρωθεί 

νομοθετικά ένα επάγγελμα, για παράδειγμα 

με τον περιορισμό της πρόσβασης σε μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα ή της 

άσκησής της αποκλειστικά στους κατόχους 

ενός επαγγελματικού προσόντος. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν 

να εγκρίνουν εθνικές απαιτήσεις που να 

ρυθμίζουν έναν από τους τρόπους άσκησης 

ενός επαγγέλματος μέσω της θέσπισης 

προϋποθέσεων για τη χρήση 

επαγγελματικών τίτλων ή μέσω της 

επιβολής απαιτήσεων σχετικά με τα 

προσόντα μόνο στους 

αυτοαπασχολούμενους, στους μισθωτούς 

επαγγελματίες, στα διευθυντικά στελέχη ή 

στους νομικούς εκπροσώπους 

επιχειρήσεων, ιδίως όταν η 

δραστηριότητα ασκείται από 

επαγγελματικές εταιρείες. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ δίνει μόνο ένα παράδειγμα ρύθμισης ενός από τους τρόπους άσκησης 

επαγγέλματος, συγκεκριμένα τον προστατευόμενο επαγγελματικό τίτλο. Είναι συνεπώς αναγκαίο 

να διευκρινιστεί σε αιτιολογική σκέψη ότι υπάρχουν και άλλες μορφές ρύθμισης, όπως η 

επιβολή απαιτήσεων σχετικά με τα προσόντα μόνο στα διευθυντικά στελέχη ή τους νομικούς 

εκπροσώπους μιας εταιρείας, οι οποίες είναι λιγότερο περιοριστικές από τις απαιτήσεις σε όλα 

τα άτομα που ασκούν το επάγγελμα μέσω αποκλειστικών δραστηριοτήτων. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το βάρος της απόδειξης της 

αιτιολόγησης και της αναλογικότητας 

εναπόκειται στα κράτη μέλη. Οι λόγοι της 

νομοθετικής κατοχύρωσης τους οποίους 

επικαλείται ένα κράτος μέλος ως 

αιτιολόγηση θα πρέπει, επομένως, να 

συνοδεύονται από ανάλυση της 

καταλληλότητας και της αναλογικότητας 

του μέτρου που θεσπίζει το εν λόγω 

κράτος και από συγκεκριμένα στοιχεία που 

τεκμηριώνουν τα επιχειρήματά του. 

(9) Το βάρος της απόδειξης της 

αιτιολόγησης και της αναλογικότητας 

εναπόκειται στα κράτη μέλη. Οι λόγοι της 

νομοθετικής κατοχύρωσης τους οποίους 

επικαλείται ένα κράτος μέλος ως 

αιτιολόγηση θα πρέπει, επομένως, να 

συνοδεύονται από ανάλυση της 

αναλογικότητας του μέτρου που θεσπίζει 

το εν λόγω κράτος μέλος και από 

συγκεκριμένα στοιχεία που τεκμηριώνουν 

τα επιχειρήματά του. Παρότι ένα κράτος 

μέλος δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι σε 

θέση να εκπονήσει συγκεκριμένη μελέτη 

ή να προσκομίσει συγκεκριμένα 

αποδεικτικά στοιχεία ή υλικό που να 

αποδεικνύει την αναλογικότητα αυτού 

του μέτρου πριν από την έγκρισή του, θα 

πρέπει εντούτοις να διενεργεί 

αντικειμενική και λεπτομερή ανάλυση 

που να μπορεί να αποδείξει, βάσει 

συγκλινόντων αποδεικτικών στοιχείων, 

ότι υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι για 

την επίτευξη των στόχων δημοσίου 

συμφέροντος, λόγω των ειδικών 

συνθηκών που επικρατούν στο εν λόγω 

κράτος μέλος. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ο τρόπος απόδειξης της αναλογικότητας των εθνικών μέτρων 

ώστε να δίνεται στα κράτη μέλη εύλογο περιθώριο εκτίμησης και να αποφεύγονται οι πρόσθετες 

επιβαρύνσεις. Παρότι δεν θα πρέπει να ζητείται από τα κράτη μέλη να προσκομίζουν 

αποδεικτικά στοιχεία υπό συγκεκριμένη μορφή, όπως μελέτες (βλ. υπόθεση C-316/07), θα 

πρέπει να παρέχουν λεπτομερή αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να μπορεί να μετρηθεί ο 

κίνδυνος, όχι βάσει εικασιών γενικής φύσης αλλά βάσει σχετικής έρευνας (βλ. υπόθεση C-

148/15 Deutsche Parkinson). 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Είναι σκόπιμο να ελέγχεται η 

αναλογικότητα των διατάξεων που 

περιορίζουν την πρόσβαση σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή την άσκησή 

τους, ανά τακτά διαστήματα και με 

συχνότητα κατάλληλη για τη 

συγκεκριμένη ρύθμιση. Η επανεξέταση της 

αναλογικότητας μιας περιοριστικής 

εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των 

νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 

δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στον 

στόχο αυτής της νομοθεσίας τη στιγμή της 

θέσπισής της, αλλά και στα αποτελέσματά 

της, τα οποία αξιολογούνται μετά τη 

θέσπισή της. Η αξιολόγηση της 

αναλογικότητας της εθνικής νομοθεσίας θα 

πρέπει να βασίζεται στις εξελίξεις που 

έχουν σημειωθεί στον σχετικό τομέα μετά 

τη θέσπιση της νομοθεσίας. 

(10) Είναι σκόπιμο να ελέγχεται η 

αναλογικότητα των απαιτήσεων που 

περιορίζουν την πρόσβαση σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή την άσκησή 

τους, με συχνότητα κατάλληλη για τη 

συγκεκριμένη ρύθμιση. Η επανεξέταση της 

αναλογικότητας μιας περιοριστικής 

εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των 

νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 

δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στον 

στόχο αυτής της νομοθεσίας τη στιγμή της 

θέσπισής της, αλλά και στα αποτελέσματά 

της, τα οποία αξιολογούνται μετά τη 

θέσπισή της. Η αξιολόγηση της 

αναλογικότητας της εθνικής νομοθεσίας θα 

πρέπει να βασίζεται στις εξελίξεις που 

έχουν σημειωθεί στον τομέα των 

νομοθετικά κατοχυρωμένων 

επαγγελμάτων μετά τη θέσπιση της 

νομοθεσίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διενεργούν τις αξιολογήσεις της 

αναλογικότητας με αντικειμενικό και 

ανεξάρτητο τρόπο, και όταν ένα επάγγελμα 

κατοχυρώνεται έμμεσα, με παραχώρηση 

της σχετικής αρμοδιότητας σε 

συγκεκριμένο επαγγελματικό φορέα. 

Ειδικότερα, παρότι η μεγαλύτερη εγγύτητα 

στις τοπικές συνθήκες και οι 

εξειδικευμένες γνώσεις των τοπικών 

αρχών, των ρυθμιστικών φορέων ή των 

επαγγελματικών οργανώσεων μπορεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις να τους καθιστούν 

καταλληλότερους να προσδιορίσουν τον 

βέλτιστο τρόπο εκπλήρωσης των στόχων 

δημόσιου συμφέροντος, υπάρχει ιδιαίτερος 

λόγος ανησυχίας σε περιπτώσεις στις 

οποίες η επιλογή πολιτικής που υιοθετείται 

από αυτές τις αρχές ή τους φορείς ευνοεί 

τους κατεστημένους φορείς εις βάρος των 

νεοεισερχομένων στην αγορά. 

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διενεργούν τις αξιολογήσεις της 

αναλογικότητας με αντικειμενικό και 

ανεξάρτητο τρόπο, και όταν ένα επάγγελμα 

κατοχυρώνεται έμμεσα, με παραχώρηση 

της σχετικής αρμοδιότητας σε 

συγκεκριμένο επαγγελματικό φορέα. Η 

αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει 

γνωμοδότηση ανεξάρτητου φορέα στο 

οποίο έχουν αναθέσει τα κράτη μέλη να 

εκδώσει αυτή την γνωμοδότηση. 
Ειδικότερα, παρότι η μεγαλύτερη εγγύτητα 

στις τοπικές συνθήκες και οι 

εξειδικευμένες γνώσεις των τοπικών 

αρχών, των ρυθμιστικών φορέων ή των 

επαγγελματικών οργανώσεων μπορεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις να τους καθιστούν 

καταλληλότερους να προσδιορίσουν τον 

βέλτιστο τρόπο εκπλήρωσης των στόχων 

δημόσιου συμφέροντος, υπάρχει ιδιαίτερος 

λόγος ανησυχίας σε περιπτώσεις στις 

οποίες η επιλογή πολιτικής που υιοθετείται 

από αυτές τις αρχές ή τους φορείς ευνοεί 

τους κατεστημένους φορείς εις βάρος των 

νεοεισερχομένων στην αγορά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να δοθούν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και θεσμική αυτονομία όταν 

αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν ανεξάρτητους φορείς για την αξιολόγηση της νομοθεσίας 

τους, χωρίς να πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργούν νέες δομές. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Όπως επιβεβαιώνεται από την 

πάγια νομολογία, θα πρέπει να 

απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω 
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ιθαγένειας ή τόπου διαμονής που 

απορρέει από εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις που περιορίζουν την ελεύθερη 

εγκατάσταση. Πριν από τη θέσπιση νέων 

νομοθετικών, κανονιστικών ή 

διοικητικών διατάξεων για τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησής τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να διασφαλίζουν ότι αυτές οι διατάξεις 

βασίζονται σε κριτήρια αντικειμενικά και 

που δεν εισάγουν διακρίσεις, τα οποία 

είναι γνωστά εκ των προτέρων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η απαγόρευση των διακρίσεων, όπως ήδη απαιτείται από 

την πάγια νομολογία και από το άρθρο 59 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Όταν η ανάληψη και η άσκηση 

ορισμένων μισθωτών ή μη μισθωτών 

δραστηριοτήτων εξαρτάται από την 

προϋπόθεση της συμμόρφωσης με 

ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με 

ειδικά επαγγελματικά προσόντα, και οι 

οποίες καθορίζονται άμεσα ή έμμεσα από 

τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να 

διασφαλίζεται ότι αυτές οι διατάξεις 

δικαιολογούνται με βάση στόχους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως αυτούς που 

προβλέπονται στη Συνθήκη, δηλαδή τη 

δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια και τη 

δημόσια υγεία, ή επιτακτικούς λόγους 

γενικού συμφέροντος, που αναγνωρίζονται 

ως τέτοιοι από τη νομολογία του 

Δικαστηρίου της ΕΕ. Είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι οι στόχοι δημόσιου 

συμφέροντος προσδιορίζονται δεόντως, 

(12) Όταν η ανάληψη και η άσκηση 

μισθωτών ή μη μισθωτών δραστηριοτήτων 

εξαρτάται από την προϋπόθεση της 

συμμόρφωσης με ορισμένες απαιτήσεις 

που σχετίζονται με ειδικά επαγγελματικά 

προσόντα, και οι οποίες καθορίζονται 

άμεσα ή έμμεσα από τα κράτη μέλη, είναι 

απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι αυτές οι 

απαιτήσεις δικαιολογούνται με βάση 

στόχους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

αυτούς που προβλέπονται στη Συνθήκη, 

δηλαδή τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 

ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, ή 

επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, 

που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από τη 

νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ. Είναι 

επίσης απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι 

στους επιτακτικούς λόγους γενικού 

συμφέροντος που αναγνωρίζονται από το 
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ώστε να καθοριστεί η ένταση της 

κανονιστικής ρύθμισης. Για παράδειγμα, 

για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 

προστασίας της δημόσιας υγείας, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα 

περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για να 

αποφασίζουν το επίπεδο προστασίας που 

επιθυμούν να παράσχουν στη δημόσια 

υγεία και τον τρόπο με τον οποίο θα 

επιτευχθεί αυτή η προστασία. Είναι 

επίσης απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι 

στους επιτακτικούς λόγους γενικού 

συμφέροντος που αναγνωρίζονται από το 

Δικαστήριο της ΕΕ συγκαταλέγονται η 

διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής 

ισορροπίας του συστήματος κοινωνικών 

ασφαλίσεων, η προστασία των 

καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών 

και των εργαζομένων, η διασφάλιση της 

ορθής απονομής της δικαιοσύνης, η 

δικαιοσύνη των εμπορικών συναλλαγών, η 

καταπολέμηση της απάτης και η πρόληψη 

της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, 

η οδική ασφάλεια, η προστασία του 

περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του 

αστικού περιβάλλοντος, η υγεία των ζώων, 

η διανοητική ιδιοκτησία, και η διασφάλιση 

και διατήρηση της εθνικής ιστορικής και 

καλλιτεχνικής κληρονομιάς, των στόχων 

κοινωνικής πολιτικής και των στόχων 

πολιτιστικής πολιτικής. Σύμφωνα με την 

πάγια νομολογία, οι αμιγώς οικονομικοί 

λόγοι που έχουν ουσιαστικά 

προστατευτικούς στόχους, καθώς και οι 

αμιγώς διοικητικοί λόγοι, όπως η 

διενέργεια ελέγχων ή η συγκέντρωση 

στατιστικών στοιχείων, δεν μπορούν να 

αποτελούν επιτακτικούς λόγους γενικού 

συμφέροντος. 

Δικαστήριο της ΕΕ συγκαταλέγονται οι 

ακόλουθοι: η διαφύλαξη της 

χρηματοοικονομικής ισορροπίας του 

συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, η 

προστασία των καταναλωτών, των 

αποδεκτών υπηρεσιών και των 

εργαζομένων, η διασφάλιση της ορθής 

απονομής της δικαιοσύνης, η διασφάλιση 

της δικαιοσύνης των εμπορικών 

συναλλαγών, η καταπολέμηση της απάτης 

και η πρόληψη της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, η οδική ασφάλεια, η 

διασφάλιση της ποιότητας της 

βιοτεχνίας, η έρευνα και η ανάπτυξη, η 

προστασία του περιβάλλοντος, 

περιλαμβανομένου του αστικού 

περιβάλλοντος, η υγεία των ζώων, η 

διανοητική ιδιοκτησία, και η διασφάλιση 

και διατήρηση της εθνικής ιστορικής και 

καλλιτεχνικής κληρονομιάς, των στόχων 

κοινωνικής πολιτικής και των στόχων 

πολιτιστικής πολιτικής. Σύμφωνα με την 

πάγια νομολογία, οι αμιγώς οικονομικοί 

λόγοι, όπως η προώθηση της εθνικής 

οικονομίας εις βάρος των θεμελιωδών 

ελευθεριών, καθώς και οι αμιγώς 

διοικητικοί λόγοι, όπως η διενέργεια 

ελέγχων ή η συγκέντρωση στατιστικών 

στοιχείων, δεν μπορούν να αποτελούν 

επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος. 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι 

στόχοι δημόσιου συμφέροντος 

προσδιορίζονται δεόντως, ώστε να 

καθοριστεί το κατάλληλο επίπεδο της 

κανονιστικής ρύθμισης. Για παράδειγμα, 

όταν οι κίνδυνοι για τον στόχο δημοσίου 

συμφέροντος αυξάνονται, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να διαθέτουν περιθώριο 

εκτίμησης στο πλαίσιο του οποίου θα 

μπορούν να καθορίζουν τον βαθμό 

προστασίας που προτίθενται να παρέχουν 

και, εάν είναι αναγκαίο, να ενισχύουν τη 

ρύθμιση. Το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος 

επιβάλλει λιγότερο αυστηρούς κανόνες 

από κάποιο άλλο κράτος μέλος δεν 

συνεπάγεται ότι οι κανόνες του 

τελευταίου είναι δυσανάλογοι και 

συνεπώς ασύμβατοι με το δίκαιο της ΕΕ. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος των επιτακτικών λόγων θα πρέπει να συμπληρωθεί από δύο πρόσθετους λόγους, 

όπως έχουν προσδιοριστεί από το ΔΕΕ. Επιπλέον, δεδομένου ότι η αρχή της αναλογικότητας 

είναι αμφίδρομη, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα και να ενισχύουν τη ρύθμισή τους όποτε αυξάνεται ο κίνδυνος για τον στόχο 

δημοσίου συμφέροντος. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται 

να κατοχυρώσει νομοθετικά ένα 

επάγγελμα ή να τροποποιήσει ισχύοντες 

κανόνες, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 

φύση των κινδύνων που σχετίζονται με 

τους επιδιωκόμενους στόχους δημόσιου 

συμφέροντος, και ιδίως των κινδύνων για 

τους καταναλωτές, τους επαγγελματίες ή 

τρίτους. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη ότι, στο πεδίο των επαγγελματικών 

υπηρεσιών, υπάρχει συνήθως ασυμμετρία 

πληροφόρησης μεταξύ των καταναλωτών 

και των επαγγελματιών. Οι επαγγελματίες 

επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο τεχνικών 

γνώσεων, τις οποίες μπορεί να μην 

διαθέτουν οι καταναλωτές, οι οποίοι κατά 

συνέπεια δυσκολεύονται να κρίνουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών που τους 

παρέχονται. 

(13) Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται 

να κατοχυρώσει νομοθετικά ένα 

επάγγελμα ή να τροποποιήσει ισχύοντες 

κανόνες, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 

φύση των κινδύνων που σχετίζονται με 

τους επιδιωκόμενους στόχους δημόσιου 

συμφέροντος, και ιδίως των κινδύνων για 

τους καταναλωτές, τους επαγγελματίες ή 

τρίτους. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη ότι, στο πεδίο των επαγγελματικών 

υπηρεσιών, υπάρχει συνήθως ασυμμετρία 

πληροφόρησης μεταξύ των καταναλωτών 

και των επαγγελματιών. Οι επαγγελματίες 

επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο τεχνικών 

γνώσεων, τις οποίες μπορεί να μην 

διαθέτουν οι καταναλωτές, οι οποίοι κατά 

συνέπεια δυσκολεύονται να κρίνουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών που τους 

παρέχονται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόζουν τα κριτήρια αναλογικότητας 

που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 

όταν θεσπίζουν νέες ή τροποποιούν 

υφιστάμενες νομοθετικές, κανονιστικές ή 

διοικητικές διατάξεις στον βαθμό που τα 

εν λόγω κριτήρια σχετίζονται με 

συγκεκριμένο επάγγελμα. Ο βαθμός της 

αξιολόγησης θα πρέπει να είναι 

αναλογικός προς τη φύση, το περιεχόμενο 

και τον αντίκτυπο της θεσπιζόμενης 

διάταξης και θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη το σύνολο του ρυθμιστικού 



 

PR\1118861EL.docx 17/46 PE601.007v01-00 

 EL 

πλαισίου για ένα συγκεκριμένο νομικά 

κατοχυρωμένο επάγγελμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για να εκπληρωθεί η απαίτηση της 

αναλογικότητας, το μέτρο θα πρέπει να 

είναι κατάλληλο για τη διασφάλιση της 

επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου. Ένα 

μέτρο θα πρέπει να θεωρείται κατάλληλο 

για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

στόχου μόνον εάν αντικατοπτρίζει 

πραγματικά την προσπάθεια επίτευξης του 

εν λόγω στόχου με συνεπή και 

συστηματικό τρόπο, για παράδειγμα όταν 

παρόμοιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με 

ορισμένες δραστηριότητες 

αντιμετωπίζονται με συγκρίσιμο τρόπο και 

όταν τυχόν εξαιρέσεις στους σχετικούς 

περιορισμούς εφαρμόζονται λαμβανομένου 

υπόψη του δηλωθέντος στόχου. Επιπλέον, 

το εθνικό μέτρο θα πρέπει να συμβάλλει 

στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου 

και, επομένως, όταν δεν έχει καμία 

επίπτωση στη βάση της αιτιολόγησής του 

δεν θα πρέπει να θεωρείται κατάλληλο. 

(14) Για να εκπληρωθεί η απαίτηση της 

αναλογικότητας, το μέτρο θα πρέπει να 

είναι κατάλληλο για τη διασφάλιση της 

επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου. Ένα 

μέτρο θα πρέπει να θεωρείται κατάλληλο 

για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

στόχου μόνον εάν αντικατοπτρίζει 

πραγματικά την προσπάθεια επίτευξης του 

εν λόγω στόχου με συνεπή και 

συστηματικό τρόπο, για παράδειγμα όταν 

παρόμοιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με 

ορισμένες δραστηριότητες 

αντιμετωπίζονται με συγκρίσιμο τρόπο και 

όταν τυχόν εξαιρέσεις στους σχετικούς 

περιορισμούς εφαρμόζονται λαμβανομένου 

υπόψη του δηλωθέντος στόχου. Επιπλέον, 

το εθνικό μέτρο θα πρέπει να συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην επίτευξη του 

επιδιωκόμενου στόχου και, επομένως, όταν 

δεν έχει καμία επίπτωση στη βάση της 

αιτιολόγησής του δεν θα πρέπει να 

θεωρείται κατάλληλο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Όταν ένα κράτος μέλος (17) Η παρούσα οδηγία προάγει την 
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κατοχυρώνει νομοθετικά ένα επάγγελμα, 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός 

ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται να 

μειώνουν την ασυμμετρία πληροφόρησης 

μεταξύ των καταναλωτών και των 

επαγγελματιών. Δεδομένης της ταχύτητας 

των τεχνολογικών αλλαγών και της 

επιστημονικής προόδου, οι 

επικαιροποιήσεις των απαιτήσεων 

πρόσβασης μπορεί να είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για ορισμένα επαγγέλματα. 

επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. 
Όταν ένα κράτος μέλος κατοχυρώνει 

νομοθετικά ένα επάγγελμα, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι 

τεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται είτε να 

μειώνουν είτε να αυξάνουν την 

ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ των 

καταναλωτών και των επαγγελματιών. 

Δεδομένης της ταχύτητας των 

τεχνολογικών αλλαγών και της 

επιστημονικής προόδου, οι 

επικαιροποιήσεις των απαιτήσεων 

πρόσβασης μπορεί να είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για ορισμένα επαγγέλματα. Σε 

περίπτωση που οι τεχνολογικές εξελίξεις 

ενέχουν υψηλό κίνδυνο για τους στόχους 

δημοσίου συμφέροντος, εναπόκειται στα 

κράτη μέλη, όποτε κρίνεται αναγκαίο, να 

προβλέπουν αυστηρότερες ρυθμίσεις που 

να ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες να 

συμβαδίζουν με την τεχνολογική και 

επιστημονική πρόοδο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ανάγκη νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων όχι μόνο μπορεί να μην είναι 

μικρότερη σε περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών, αλλά μπορεί επίσης να απορρέει από τους 

κινδύνους των νεοεμφανιζόμενων τεχνολογιών που απαιτούν περαιτέρω κατάρτιση, ανάλογα με 

τη φύση της δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον οικονομικό 

αντίκτυπο του μέτρου, 

συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης 

κόστους-οφέλους, ιδίως σε ό,τι αφορά τον 

βαθμό ανταγωνισμού στην αγορά και την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

καθώς και τον αντίκτυπο στο δικαίωμα 

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ισορροπία 

μεταξύ της ελευθερίας επιλογής ενός 

επαγγέλματος, της άσκησης του 

δικαιώματος εγκατάστασης και της 

παροχής υπηρεσιών αφενός, και της 

προστασίας των στόχων δημοσίου 

συμφέροντος αφετέρου, με ιδιαίτερη 
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εργασίας και στην ελεύθερη κυκλοφορία 

των προσώπων και των υπηρεσιών εντός 

της Ένωσης. Βάσει αυτής της ανάλυσης, 

τα κράτη μέλη πρέπει να εξακριβώνουν, 

ειδικότερα, αν ο βαθμός περιορισμού της 

πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα ή της άσκησης αυτών των 

επαγγελμάτων στην Ένωση είναι 

αναλογικός με τη σημασία των 

επιδιωκόμενων στόχων και των 

προσδοκώμενων οφελών. 

προσοχή στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Επί τη βάσει αυτή, τα κράτη 

μέλη πρέπει να εξακριβώνουν, ειδικότερα, 

αν η έκταση της διάταξης για τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησης αυτών των επαγγελμάτων είναι 

αναλογική με τη σημασία των 

επιδιωκόμενων στόχων και των 

προσδοκώμενων οφελών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων δεν έχει προσδιοριστεί από το δικαστήριο ως ένα από τα 

κριτήρια αναλογικότητας. Επιπλέον, η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

«εξέταση των οικονομικών αναγκών» η οποία θα εξαρτά την πρόσβαση στην αγορά από την 

εκπλήρωση ορισμένων οικονομικών κριτηρίων, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται από το ΔΕΕ. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προβαίνουν σε σύγκριση μεταξύ του 

σχεδιαζόμενου εθνικού μέτρου και των 

εναλλακτικών και λιγότερο περιοριστικών 

λύσεων που θα επέτρεπαν την επίτευξη του 

ίδιου στόχου, αλλά θα επέβαλλαν 

λιγότερους περιορισμούς. Όταν τα μέτρα 

δικαιολογούνται με βάση την προστασία 

των καταναλωτών και όταν οι 

εντοπισθέντες κίνδυνοι περιορίζονται στη 

σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του 

καταναλωτή χωρίς να επηρεάζουν 

αρνητικά τρίτους, ο στόχος θα μπορούσε 

να επιτευχθεί με λιγότερο περιοριστικά 

μέσα από τον περιορισμό της πρόσβασης 

σε δραστηριότητες, όπως η προστασία του 

επαγγελματικού τίτλου ή η εγγραφή σε 

επαγγελματικό μητρώο. Η ρύθμιση μέσω 

αποκλειστικών δραστηριοτήτων θα πρέπει 

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προβαίνουν σε σύγκριση μεταξύ του 

σχεδιαζόμενου εθνικού μέτρου και των 

εναλλακτικών και λιγότερο περιοριστικών 

λύσεων που θα επέτρεπαν την επίτευξη του 

ίδιου στόχου, αλλά θα επέβαλλαν 

λιγότερους περιορισμούς. Όταν τα μέτρα 

δικαιολογούνται με βάση την προστασία 

των καταναλωτών και όταν οι 

εντοπισθέντες κίνδυνοι περιορίζονται στη 

σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του 

καταναλωτή χωρίς να επηρεάζουν 

αρνητικά τρίτους, ο στόχος θα πρέπει να 

επιτευχθεί με λιγότερο περιοριστικά μέσα 

από τον περιορισμό της πρόσβασης σε 

δραστηριότητες. Για παράδειγμα, όταν οι 

καταναλωτές μπορούν ευλόγως να 

προβούν σε επιλογή μεταξύ της χρήσης ή 

μη των υπηρεσιών ειδικευμένων 
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να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις 

όπου τα μέτρα στοχεύουν στην πρόληψη 

του κινδύνου να πληγούν σοβαρά στόχοι 

δημόσιου συμφέροντος. 

επαγγελματιών, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται λιγότερο περιοριστικά 

μέτρα, όπως η προστασία του 

επαγγελματικού τίτλου ή η εγγραφή σε 

επαγγελματικό μητρώο. Το ενδεχόμενο 

ρύθμισης μέσω αποκλειστικών 

δραστηριοτήτων και προστατευόμενου 

επαγγελματικού τίτλου θα πρέπει να 

εξετάζεται όταν τα μέτρα στοχεύουν στην 

πρόληψη του κινδύνου να πληγούν σοβαρά 

στόχοι δημόσιου συμφέροντος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η χρήση των διαφόρων μορφών ρύθμισης, αρχής γενομένης 

από την λιγότερο περιοριστική μορφή, όπως ο προστατευόμενος τίτλος, μόνο στις περιπτώσεις 

που οι καταναλωτές μπορούν ευλόγως να προβούν σε επιλογή, έως την αυστηρότερη μορφή, 

που συνδυάζει τις αποκλειστικές δραστηριότητες και τον προστατευόμενο επαγγελματικό τίτλο 

σε περίπτωση κινδύνου να πληγούν σοβαρά στόχοι δημοσίου συμφέροντος. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να 

διενεργούν συνολική αξιολόγηση των 

περιστάσεων υπό τις οποίες θεσπίζεται και 

εφαρμόζεται το περιοριστικό μέτρο και να 

εξετάζουν ειδικότερα το σωρευτικό 

αποτέλεσμα της επιβολής επιπλέον 

απαιτήσεων πέραν του ειδικού 

επαγγελματικού προσόντος. Η ανάληψη 

και άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων 

μπορεί να εξαρτάται από τη συμμόρφωση 

με ορισμένες διατάξεις, όπως κανόνες που 

σχετίζονται με την οργάνωση του 

επαγγέλματος, υποχρεωτική εγγραφή σε 

επαγγελματικό φορέα, επαγγελματική 

δεοντολογία, εποπτεία και ευθύνη. 

Επομένως, κατά την αξιολόγηση του 

σωρευτικού αποτελέσματος των μέτρων, 

οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διενεργούν ολοκληρωμένη αξιολόγηση 

των περιστάσεων υπό τις οποίες θεσπίζεται 

και εφαρμόζεται η απαίτηση και να 

εξετάζουν ειδικότερα το συνδυασμένο 

αποτέλεσμα της επιβολής επιπλέον 

απαιτήσεων πέραν του ειδικού 

επαγγελματικού προσόντος. Η ανάληψη 

και άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων 

μπορεί να εξαρτάται από τη συμμόρφωση 

με αρκετές απαιτήσεις, όπως κανόνες που 

σχετίζονται με την οργάνωση του 

επαγγέλματος, υποχρεωτική εγγραφή σε 

επαγγελματικό φορέα, επαγγελματική 

δεοντολογία, εποπτεία και ευθύνη. 

Επομένως, κατά την αξιολόγηση του 

αποτελέσματος των μέτρων, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες 
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λαμβάνουν υπόψη και άλλες ισχύουσες 

απαιτήσεις, όπως είναι π.χ. η συνεχής 

επαγγελματική εξέλιξη, η υποχρεωτική 

εγγραφή σε επιμελητήριο, τα συστήματα 

καταχώρισης ή αδειοδότησης, οι 

ποσοτικοί περιορισμοί, οι ειδικές 

απαιτήσεις νομικής μορφής και οι 

απαιτήσεις εταιρικής συμμετοχής, οι 

εδαφικοί περιορισμοί, οι περιορισμοί που 

αφορούν δραστηριότητες πολλαπλών 

ειδικοτήτων και οι κανόνες περί 

ασυμβίβαστου, οι απαιτήσεις σε σχέση με 

την ασφαλιστική κάλυψη καθώς και οι 

απαιτήσεις γλωσσικών γνώσεων, στον 

βαθμό που είναι αναγκαίες για την άσκηση 

του επαγγέλματος. Ένα μέτρο που έχει 

θεσπιστεί από ένα κράτος μέλος δεν 

μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητο για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου εάν 

ουσιαστικά επαναλαμβάνει απαιτήσεις 

που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο 

άλλων κανόνων ή διαδικασιών. 

τις ισχύουσες απαιτήσεις, μεταξύ άλλων 

τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, την 

υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήριο, τα 

συστήματα καταχώρισης ή αδειοδότησης, 

τους ποσοτικούς περιορισμούς, τις ειδικές 

απαιτήσεις νομικής μορφής και τις 

απαιτήσεις εταιρικής συμμετοχής, τους 

εδαφικούς περιορισμούς, τους 

περιορισμούς που αφορούν 

δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων 

και τους κανόνες περί ασυμβίβαστου, τις 

απαιτήσεις σε σχέση με την ασφαλιστική 

κάλυψη καθώς και τις απαιτήσεις 

γλωσσικών γνώσεων, στον βαθμό που 

είναι αναγκαίες για την άσκηση του 

επαγγέλματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το τμήμα της αιτιολογικής σκέψης που διαγράφεται μετακινείται στην αιτιολογική σκέψη 20α. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Η θέσπιση πρόσθετων 

απαιτήσεων μπορεί να ενδείκνυται για 

την επίτευξη των στόχων δημοσίου 

συμφέροντος. Απλώς και μόνο το γεγονός 

ότι το μεμονωμένο ή το συνδυασμένο 

αποτέλεσμά τους θα πρέπει να 

αξιολογείται δεν συνεπάγεται ότι οι εν 

λόγω απαιτήσεις είναι εκ πρώτης όψεως 

δυσανάλογες. Για παράδειγμα, η 

υποχρέωση συνεχούς επαγγελματικής 

εξέλιξης μπορεί να συμβάλλει στη 
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διασφάλιση ότι οι επαγγελματίες 

συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στους 

αντίστοιχους τομείς τους, με την 

προϋπόθεση ότι δεν θεσπίζονται 

δυσανάλογοι όροι που εισάγουν 

διακρίσεις εις βάρος των 

νεοεισερχομένων. Επιπλέον, η 

υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήριο θα 

πρέπει να θεωρείται σκόπιμη στις 

περιπτώσεις που το κράτος αναθέτει σε 

επαγγελματικές οργανώσεις τη 

διασφάλιση των σχετικών στόχων 

δημοσίου συμφέροντος, για παράδειγμα 

κατά την εποπτεία της νόμιμης άσκησης 

του επαγγέλματος ή την οργάνωση ή την 

εποπτεία της συνεχούς επαγγελματικής 

κατάρτισης· όταν η ανεξαρτησία ενός 

επαγγέλματος δεν μπορεί να διασφαλιστεί 

επαρκώς με άλλα μέσα, τα κράτη μέλη 

μπορούν να εξετάζουν το ενδεχόμενο 

εφαρμογής διασφαλίσεων, όπως ο 

περιορισμός της εταιρικής συμμετοχής 

ατόμων εκτός του επαγγέλματος ή η 

πρόβλεψη ότι η πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου πρέπει να κατέχεται 

από άτομα που ασκούν το επάγγελμα, με 

την προϋπόθεση ότι αυτές οι 

διασφαλίσεις δεν υπερβαίνουν τα 

αναγκαία όρια για την προστασία του 

στόχου δημοσίου συμφέροντος. Σε 

περίπτωση που η θέσπιση πρόσθετων 

απαιτήσεων επαναλαμβάνει απαιτήσεις 

που έχουν ήδη θεσπιστεί από ένα κράτος 

μέλος στο πλαίσιο άλλων κανόνων ή 

διαδικασιών, αυτές οι απαιτήσεις δεν 

μπορούν να θεωρούνται αναλογικές για 

την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν απαιτήσεις επί 

της πρόσβασης σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως η εγγραφή σε επαγγελματικές οργανώσεις, η 

συνεχής κατάρτιση κ.λπ, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για την επίτευξη του στόχου 

δημοσίου συμφέροντος και θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές, εκτός και αν είναι δυσανάλογες. 

Είναι συνεπώς αναγκαίο να αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις θα ήταν σκόπιμη η θέσπιση 

αυτών των απαιτήσεων. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20β) Σύμφωνα με την οδηγία 

2005/36/ΕΚ, τα κράτη μέλη έχουν το 

δικαίωμα να απαιτούν από τους 

παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να 

παρέχουν υπηρεσίες σε προσωρινή βάση 

να παρέχουν στις αρχές ορισμένες 

πληροφορίες μέσω γραπτής δήλωσης η 

οποία υποβάλλεται πριν από την πρώτη 

παροχή υπηρεσιών και να ανανεώνουν 

αυτή τη δήλωση σε ετήσια βάση. Η 

οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει διοικητική 

συνεργασία όταν ένα κράτος μέλος έχει 

δεόντως δικαιολογημένες αμφιβολίες ως 

προς τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που 

έχουν υποβληθεί. Δεδομένου ότι, για τα 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 

συνήθως απαιτούνται υποχρεωτικός 

τίτλος και αυστηρότερες διασφαλίσεις, ο 

κίνδυνος καταστρατήγησης των 

ισχυόντων κανόνων σχετικά με τις 

συνθήκες εργασίας είναι περιορισμένος. 

Οι κανόνες που αφορούν τους παρόχους 

υπηρεσιών, από τους οποίους μπορεί ήδη 

να έχει απαιτηθεί η υποβολή δήλωσης και 

εγγράφων σύμφωνα με την οδηγία 

2005/36/ΕΚ, καθώς και τους 

εργαζομένους που ασκούν τη 

δραστηριότητά τους υπό την ευθύνη 

τους, συνιστούν πρόσθετη επιβάρυνση για 

τους παρόχους αυτούς και θα πρέπει 

συνεπώς να εφαρμόζονται μόνο εάν οι 

κανόνες αυτοί είναι αναλογικοί σε σχέση 

με τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

Or. en 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Είναι σημαντικό για την ορθή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να 

εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη παρέχουν 

πληροφόρηση στους πολίτες, στις 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις ή σε άλλους 

σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς πριν 

από τη θέσπιση νέων μέτρων για τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησης αυτών των επαγγελμάτων, και ότι 

τους παρέχουν την ευκαιρία να εκφράζουν 

τις απόψεις τους. 

(21) Είναι σημαντικό για την ορθή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να 

εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη παρέχουν 

πληροφόρηση στους πολίτες, στις 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις ή σε άλλους 

αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς κατά 

τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση 

υφιστάμενων απαιτήσεων για τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησης αυτών, και ότι τους παρέχουν τη 

δυνατότητα να δημοσιοποιούν τις απόψεις 

τους. Όταν είναι απαραίτητο, τα κράτη 

μέλη ενθαρρύνονται να προβαίνουν σε 

ευρύτερη δημόσια διαβούλευση 

προκειμένου να συγκεντρώσουν επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία για τον σχεδιασμό 

μεταρρυθμίσεων των επαγγελματικών 

υπηρεσιών, ιδίως σε περιπτώσεις 

μεταρρυθμίσεων με σημαντικότερο 

αντίκτυπο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διεξαγωγή ευρύτερων διαβουλεύσεων έχει καθοριστική σημασία για τη χάραξη 

στοιχειοθετημένης πολιτικής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να 

καθορίζουν πώς θα οργανωθεί αυτή η διαβούλευση, χωρίς να προκρίνεται συγκεκριμένη 

μέθοδος (όπως διαδικτυακή διαβούλευση ή ακροάσεις) ή χρονοδιάγραμμα. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του 

άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 

την αποτελεσματική έννομη προστασία 

στους τομείς που καλύπτονται από το 

ενωσιακό δίκαιο. Ως εκ τούτου, τα εθνικά 

δικαστήρια θα πρέπει να μπορούν να 

αξιολογούν την αναλογικότητα των 

διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 

προκειμένου να διασφαλίζουν για κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής ενώπιον 

δικαστηρίου κατά περιορισμών στην 

ελευθερία επιλογής επαγγέλματος, στην 

άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης 

και στην παροχή υπηρεσιών. Εναπόκειται 

στο αιτούν δικαστήριο να κρίνει κατά 

πόσον οι περιορισμοί υπερβαίνουν τα 

αναγκαία όρια για την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων στόχων, σε σχέση με όλες 

τις ισχύουσες ρυθμίσεις και τους λόγους 

ρύθμισης που επικαλείται ένα κράτος 

μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο δικαστικός έλεγχος είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία του ελέγχου αναλογικότητας και 

επιτρέπει στους πολίτες και στις εταιρείες να απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους, 

λαμβανομένης ιδίως υπόψη της υπερβολικής συνολικής διάρκειας των διαδικασιών επί 

παραβάσει. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Για να διευκολύνει την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών, κάθε κράτος μέλος 

θα πρέπει να ενθαρρύνει τις σχετικές 

αρμόδιες αρχές να κοινοποιούν στα άλλα 

κράτη μέλη επαρκείς και τακτικά 

επικαιροποιούμενες πληροφορίες σχετικά 

με τη νομοθετική κατοχύρωση 

επαγγελμάτων. 

(22) Για τους σκοπούς της ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών, τα κράτη μέλη 

πρέπει να ενθαρρύνονται να κοινοποιούν 

στα άλλα κράτη μέλη επαρκείς και τακτικά 

επικαιροποιούμενες πληροφορίες σχετικά 

με τη νομοθετική κατοχύρωση 

επαγγελμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

τις επιπτώσεις αυτής της νομοθετικής 
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κατοχύρωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκολύνει αυτή την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 

κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να 

προαχθούν οι αξιολογήσεις 

αναλογικότητας με βάση συγκρίσιμα 

κριτήρια, είναι σημαντικό οι πληροφορίες 

που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη να 

είναι εύκολα προσβάσιμες στη βάση 

δεδομένων για τα νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα, ώστε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις. 

(23) Για να υπάρξει μεγαλύτερη 

διαφάνεια και να προαχθούν οι 

αξιολογήσεις αναλογικότητας με βάση 

συγκρίσιμα κριτήρια, οι λόγοι που 

προβάλλουν τα κράτη μέλη βάσει των 

οποίων θεωρούν ότι οι διατάξεις δεν 

εισάγουν διακρίσεις και ότι είναι 

δικαιολογημένες και αναλογικές θα 

πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι στη 

βάση δεδομένων για τα νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα, ώστε τα 

κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους στην 

Επιτροπή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αν και θα πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η Επιτροπή 

στον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών πρέπει να συγκεντρώνει και να αναλύει τα 

δεδομένα που λαμβάνει από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφευχθούν οι 

παράλληλοι διάλογοι και οι άσκοπες διμερείς αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία προβλέπει κανόνες Η παρούσα οδηγία προβλέπει κανόνες 
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σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για τη 

διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας 

πριν από τη θέσπιση νέων νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για 

τον περιορισμό της πρόσβασης σε 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή 

της άσκησής τους, ή την τροποποίηση των 

υφιστάμενων διατάξεων, με σκοπό να 

διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για τη 

διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας 

κατά τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση 

υφιστάμενων νομοθετικών, κανονιστικών 

ή διοικητικών διατάξεων για τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησής τους, με σκοπό να διασφαλίσει 

την ορθή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Συντακτική τροποποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κείμενο που θα εγκριθεί σε εθνικό 

επίπεδο συμμορφώνεται με την αρχή της αναλογικότητας και να αποφευχθεί ο προσδιορισμός 

χρονικού διαστήματος πριν από την έγκριση εντός του οποίου θα πρέπει να πραγματοποιείται η 

αξιολόγηση. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που 

συνίστανται σε δραστηριότητες 

αξιολόγησης, διατήρησης ή 

αποκατάστασης της υγείας των ασθενών 

ανεξάρτητα από το αν παρέχονται σε 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, όπως ορίζονται στην υπόθεση C-57/12, εξαιρούνται 

από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα όταν οι προσπάθειες εστιάζονται σε άλλους τομείς. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν 

θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη 

νομοθετική κατοχύρωση ενός δεδομένου 

επαγγέλματος σε χωριστή πράξη της 

Ένωσης, οι αντίστοιχες διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. 

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν 

θεσπιστεί ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη 

νομοθετική κατοχύρωση ενός δεδομένου 

επαγγέλματος σε χωριστή πράξη της 

Ένωσης, οι αντίστοιχες διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Συντακτική τροποποίηση για την ενοποίηση της χρησιμοποιούμενης ορολογίας με παράλληλη 

διατήρηση της νομικής διατύπωσης ανάμεσα στην παρούσα οδηγία και σε άλλες συγκεκριμένες 

πράξεις της ΕΕ, σύμφωνα με τη λογική του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων 

μέτρων 

Εκ των προτέρων αξιολόγηση και 

παρακολούθηση 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

πριν από τη θέσπιση νέων νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για 

τον περιορισμό της πρόσβασης σε 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή 

1. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

αξιολόγηση σύμφωνα με τους κανόνες 

που ορίζονται στην παρούσα οδηγία κατά 

τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση των 

υφιστάμενων νομοθετικών, κανονιστικών 
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της άσκησής τους, ή την τροποποίηση των 

υφιστάμενων διατάξεων, οι σχετικές 

αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν 

αξιολόγηση της αναλογικότητάς τους 

σύμφωνα με τους κανόνες που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

ή διοικητικών διατάξεων για τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησής τους. Τούτο εφαρμόζεται μόνο 

στις ουσιώδεις κανονιστικές αποφάσεις 

που αφορούν νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε διάταξη που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από 

λεπτομερή δήλωση που καθιστά δυνατή 

την εκτίμηση της συμμόρφωσης με την 

αρχή της αναλογικότητας. 

2. Κάθε απαίτηση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από 

λεπτομερή δήλωση που καθιστά δυνατή 

την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις 

αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων 

και της αναλογικότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η απαγόρευση των διακρίσεων, όπως ήδη απαιτείται από 

την πάγια νομολογία και από το άρθρο 59 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι λόγοι βάσει των οποίων μια 

διάταξη θεωρείται δικαιολογημένη, 

αναγκαία και αναλογική τεκμηριώνονται 

με ποιοτικά και, όπου είναι εφικτό, 

ποσοτικά στοιχεία. 

3. Οι λόγοι βάσει των οποίων μια 

διάταξη θεωρείται δικαιολογημένη, 

αναλογική και ότι δεν δημιουργεί 

διακρίσεις τεκμηριώνονται με ποιοτικά 

και, όπου είναι εφικτό, ποσοτικά στοιχεία, 

λαμβανομένου υπόψη του εύλογου 

περιθωρίου εκτίμησης που διαθέτουν τα 
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κράτη μέλη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη εύλογο περιθώριο εκτίμησης ως προς τα αποδεικτικά 

μέσα και παράλληλα να τηρείται η απαίτηση παροχής λεπτομερών αποδεικτικών στοιχείων, 

τεκμηριωμένων με ποσοτικά στοιχεία (ανάλυση των αντικειμενικών αιτίων του προβλήματος) 

και, όπου είναι εφικτό, με ποιοτικά στοιχεία (χρήση μετρήσιμων δεδομένων για την 

ποσοτικοποίηση των προβλημάτων και των επιπτώσεων), όπως ήδη ζητείται στην υπόθεση C-

148/15 Deutsche Parkinson και στο πρωτόκολλο για την επικουρικότητα και την 

αναλογικότητα των ενωσιακών πράξεων. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη ελέγχουν την 

αναλογικότητα των νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 

που περιορίζουν την πρόσβαση σε 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή 

την άσκησή τους ανά τακτά διαστήματα 

και με συχνότητα κατάλληλη για τη 

συγκεκριμένη ρύθμιση, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τυχόν εξελίξεις που έχουν 

προκύψει μετά τη θέσπιση του υπό 

εξέταση μέτρου. 

4. Τα κράτη μέλη ελέγχουν την 

συμμόρφωση των νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 

που περιορίζουν την πρόσβαση σε 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή 

την άσκησή τους με τους κανόνες που 

θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία ανά 

τακτά διαστήματα και με συχνότητα 

κατάλληλη για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν 

εξελίξεις που έχουν προκύψει μετά τη 

θέσπιση της υπό εξέταση απαίτησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 

αξιολόγηση της αναλογικότητας που 

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 

αξιολόγηση που αναφέρεται στην 
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αναφέρεται στην παράγραφο 1 διενεργείται 

με αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο, 

μεταξύ άλλων και με τη συμμετοχή 

ανεξάρτητων φορέων ελέγχου. 

παράγραφο 1 διενεργείται με αντικειμενικό 

και ανεξάρτητο τρόπο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερη ευελιξία όταν αποφασίζουν ποιοι φορείς 

ελέγχου θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ιδίως στην περίπτωση των δημοσίων φορέων. Ως εκ 

τούτου, η δυνατότητα διαβούλευσης με ανεξάρτητους φορείς αποσαφηνίζεται σε αιτιολογική 

σκέψη. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Απαγόρευση των διακρίσεων 

 Κατά τη θέσπιση νέων ή την 

τροποποίηση των υφιστάμενων 

νομοθετικών, κανονιστικών ή 

διοικητικών διατάξεων για τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησής τους, τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι αυτές οι διατάξεις δεν 

εισάγουν διακρίσεις άμεσα ή έμμεσα 

βάσει ιθαγένειας ή τόπου διαμονής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την υπόθεση C-55/94 Gebhard, το πρώτο βήμα κατά την αξιολόγηση ενός εθνικού 

μέτρου είναι να ελεγχθεί κατά πόσο εισάγει διακρίσεις. Η υποχρέωση αυτή αποτυπώνεται 

επίσης στο άρθρο 59 παράγραφος 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 

διατάξεις για τον περιορισμό της 

πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα ή της άσκησής τους τις 

οποίες σκοπεύουν να θεσπίσουν και οι 

τροποποιήσεις τις οποίες σκοπεύουν να 

επιφέρουν σε υφιστάμενες διατάξεις 

δικαιολογούνται βάσει στόχων δημόσιου 

συμφέροντος. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 

διατάξεις για τον περιορισμό της 

πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα ή της άσκησής τους τις 

οποίες θεσπίζουν και οι τροποποιήσεις τις 

οποίες επιφέρουν σε υφιστάμενες διατάξεις 

δικαιολογούνται βάσει στόχων δημόσιου 

συμφέροντος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι σχετικές αρμόδιες αρχές 

εξετάζουν, ειδικότερα, αν αυτές οι 

διατάξεις δικαιολογούνται αντικειμενικά 

βάσει του στόχου της διασφάλισης της 

δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή 

της δημόσιας υγείας, ή βάσει επιτακτικών 

λόγων δημόσιου συμφέροντος, όπως η 

διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής 

ισορροπίας του συστήματος κοινωνικών 

ασφαλίσεων, η προστασία των 

καταναλωτών, των αποδεκτών των 

υπηρεσιών και των εργαζομένων, η 

διασφάλιση της ορθής απονομής της 

δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη των εμπορικών 

συναλλαγών, η καταπολέμηση της απάτης 

και η πρόληψη της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, η οδική ασφάλεια, η 

προστασία του περιβάλλοντος, 

περιλαμβανομένου του αστικού 

περιβάλλοντος, η υγεία των ζώων, η 

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν, 

ειδικότερα, αν αυτές οι διατάξεις 

δικαιολογούνται αντικειμενικά βάσει του 

στόχου της διασφάλισης της δημόσιας 

τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της 

δημόσιας υγείας, ή βάσει επιτακτικών 

λόγων δημόσιου συμφέροντος, όπως η 

διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής 

ισορροπίας του συστήματος κοινωνικών 

ασφαλίσεων, η προστασία των 

καταναλωτών, των αποδεκτών των 

υπηρεσιών και των εργαζομένων, η 

διασφάλιση της ορθής απονομής της 

δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη των εμπορικών 

συναλλαγών, η καταπολέμηση της απάτης 

και η πρόληψη της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, η ασφάλεια των 

μεταφορών, η διασφάλιση της ποιότητας 

της βιοτεχνίας, η έρευνα και η ανάπτυξη, 
η προστασία του περιβάλλοντος, 
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διανοητική ιδιοκτησία, η διασφάλιση και 

διατήρηση της εθνικής ιστορικής και 

καλλιτεχνικής κληρονομιάς, οι στόχοι 

κοινωνικής πολιτικής και οι στόχοι 

πολιτιστικής πολιτικής. 

περιλαμβανομένου του αστικού 

περιβάλλοντος, η υγεία των ζώων, η 

διανοητική ιδιοκτησία, η διασφάλιση και 

διατήρηση της εθνικής ιστορικής και 

καλλιτεχνικής κληρονομιάς, οι στόχοι 

κοινωνικής πολιτικής και οι στόχοι 

πολιτιστικής πολιτικής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διευκολυνθεί το καθήκον προσδιορισμού των επιτακτικών λόγων εκ μέρους 

των κρατών μελών, είναι αναγκαίο να προστεθούν η ποιότητα της βιοτεχνίας, όπως 

αναγνωρίζεται στην υπόθεση C-215/01 Schnitzer, καθώς και η έρευνα και η ανάπτυξη, όπως 

καθορίζονται στην υπόθεση C-39/04 Laboratoires Fournier. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι λόγοι αμιγώς οικονομικής 

φύσης που έχουν ουσιαστικά 

προστατευτικό στόχο ή αποτέλεσμα ή οι 

αμιγώς διοικητικοί λόγοι δεν αποτελούν 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος που δικαιολογούν τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησής τους. 

3. Οι λόγοι αμιγώς οικονομικής 

φύσης ή οι αμιγώς διοικητικοί λόγοι δεν 

αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος που δικαιολογούν τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησής τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι λόγοι αμιγώς οικονομικής φύσης αποσαφηνίζονται πλέον στην αντίστοιχη αιτιολογική 

σκέψη, σύμφωνα με τα πορίσματα του ΔΕΕ στην υπόθεση C-201/15. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Πριν από τη θέσπιση νέων 

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 

διατάξεων για τον περιορισμό της 

πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα ή της άσκησής τους, ή την 

τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων, 

τα κράτη μέλη αξιολογούν αν αυτές οι 

διατάξεις είναι αναγκαίες και κατάλληλες 

για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

στόχου και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία 

όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

1. Κατά τη θέσπιση νέων 

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 

διατάξεων για τον περιορισμό της 

πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα ή της άσκησής τους, ή την 

τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αυτές οι 

διατάξεις είναι κατάλληλες για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και 

δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη του στόχου αυτού. Ο βαθμός της 

αξιολόγησης είναι αναλογικός προς τη 

φύση, το περιεχόμενο και τον αντίκτυπο 

της θεσπιζόμενης διάταξης, δεδομένων 

όλων των ισχυουσών ρυθμίσεων, και 

λαμβάνει υπόψη το εύλογο περιθώριο 

εκτίμησης των κρατών μελών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ένταση της αξιολόγησης της αναλογικότητας θα πρέπει να προσαρμοστεί στο περιεχόμενο 

των νέων διατάξεων και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο, 

χωρίς να εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση ορισμένες τροπολογίες. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την αξιολόγηση της 

αναγκαιότητας και της αναλογικότητας 

των διατάξεων, οι σχετικές αρμόδιες 

αρχές εξετάζουν ειδικότερα: 

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά 

περίπτωση: 

Or. en 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) τις επιστημονικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις που ενδέχεται να μειώνουν την 

ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ 

επαγγελματιών και καταναλωτών· 

η) τις επιστημονικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις που ενδέχεται να μειώνουν ή να 

αυξάνουν την ασυμμετρία πληροφόρησης 

μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανάλογα με τη σχετική δραστηριότητα, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η επιστημονική 

πρόοδος δεν μπορεί μόνο να μειώσει αλλά και να αυξήσει την ασυμμετρία πληροφόρησης, 

οπότε θα απαιτηθεί συμπληρωματική κατάρτιση ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να 

χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει τις νέες τεχνολογίες. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) τον οικονομικό αντίκτυπο του 

μέτρου, κυρίως σε σχέση με τον βαθμό 

ανταγωνισμού στην αγορά και την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

καθώς και τον αντίκτυπο στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων και των 

υπηρεσιών εντός της Ένωσης· 

θ) την ισορροπία μεταξύ της 

ελευθερίας επιλογής ενός επαγγέλματος, 

της άσκησης του δικαιώματος 

εγκατάστασης και της παροχής 

υπηρεσιών αφενός, και της προστασίας 

των στόχων δημοσίου συμφέροντος 

αφετέρου, με ιδιαίτερη προσοχή στην 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο οικονομικός αντίκτυπος δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από 

το ΔΕΕ για την αξιολόγηση της αναλογικότητας ενός μέτρου. Αντίθετα, στόχος είναι να δοθεί 

έμφαση στην εξισορρόπηση των περιορισμών των θεμελιωδών ελευθεριών και της προστασίας 

του θεμιτού στόχου δημοσίου συμφέροντος (βλ. υπόθεση C-99/16). 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) το σωρευτικό αποτέλεσμα των 

περιορισμών τόσο στην πρόσβαση στο 

επάγγελμα όσο και στην άσκησή του, και 

ιδιαίτερα με ποιον τρόπο καθεμία από 

αυτές τις απαιτήσεις συμβάλλει στην 

επίτευξη του ίδιου στόχου δημόσιου 

συμφέροντος και αν είναι πραγματικά 

αναγκαία προς τούτο. 

ια) το αποτέλεσμα νέων ή 

τροποποιημένων διατάξεων, όταν 

συνδυάζονται με άλλες διατάξεις που 

περιορίζουν την πρόσβαση στο επάγγελμα 

ή την άσκησή του, και ιδιαίτερα με ποιον 

τρόπο καθεμία από αυτές τις απαιτήσεις 

συμβάλλει στην επίτευξη του ίδιου στόχου 

δημόσιου συμφέροντος και αν είναι 

πραγματικά αναγκαία προς τούτο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διευκρίνιση τεχνικής φύσης προκειμένου να καλυφθούν οι περιορισμοί της πρόσβασης στα 

επαγγέλματα ή της άσκησής τους με ολοκληρωμένο τρόπο. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

2 στοιχείο ι), όταν τα μέτρα 

δικαιολογούνται με βάση την προστασία 

των καταναλωτών και όταν οι 

εντοπισθέντες κίνδυνοι περιορίζονται στη 

σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του 

καταναλωτή χωρίς να επηρεάζουν 

αρνητικά τρίτους, οι σχετικές αρμόδιες 

αρχές αξιολογούν ειδικότερα αν ο στόχος 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

προστασίας του επαγγελματικού τίτλου 

χωρίς περιορισμό της πρόσβασης στις 

δραστηριότητες. 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

2 στοιχείο ι), όταν τα μέτρα 

δικαιολογούνται με βάση την προστασία 

των καταναλωτών και όταν οι 

εντοπισθέντες κίνδυνοι περιορίζονται στη 

σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του 

καταναλωτή χωρίς να επηρεάζουν 

αρνητικά τρίτους, τα κράτη μέλη 

αξιολογούν ειδικότερα αν ο στόχος μπορεί 

να επιτευχθεί με λιγότερο περιοριστικά 

μέτρα από τον περιορισμό της πρόσβασης 

στις δραστηριότητες. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν όχι μόνο τον 

προστατευόμενο τίτλο αλλά και άλλα λιγότερο περιοριστικά μέτρα που κρίνουν αναγκαία. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

2 στοιχείο ια), οι σχετικές αρμόδιες αρχές 

αξιολογούν ειδικότερα το σωρευτικό 

αποτέλεσμα της επιβολής οποιωνδήποτε 

από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

2 στοιχείο ια), τα κράτη μέλη αξιολογούν 

όλες τις ισχύουσες ρυθμίσεις και 
ειδικότερα το αποτέλεσμα της νέας ή 

τροποποιημένης απαίτησης σε 

συνδυασμό με τις ακόλουθες απαιτήσεις, 

εξυπακουομένου ότι μπορεί να υπάρχουν 

τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

αποτελέσματα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα δεν μπορούν να αξιολογούνται μεμονωμένα και 

ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συγκεκριμένο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο στο σύνολό 

του. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αποκλειστικές δραστηριότητες, 

παράλληλα με προστατευόμενο 

επαγγελματικό τίτλο· 

α) αποκλειστικές δραστηριότητες, 

προστατευόμενος επαγγελματικός τίτλος 

ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ρύθμισης 

ενός από τους τρόπους άσκησης ενός 

επαγγέλματος 

Or. en 
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Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) απαιτήσεις συνεχούς 

επαγγελματικής εξέλιξης· 

β) υποχρέωση συνεχούς 

επαγγελματικής εξέλιξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) απαιτήσεις σχετικά με την 

ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα μέσα 

προσωπικής ή συλλογικής προστασίας 

όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη· 

θ) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα κράτη μέλη αξιολογούν επίσης 

την αναλογικότητα των διοικητικών 

απαιτήσεων και των μέτρων ελέγχου όσον 

αφορά τη διασυνοριακή παροχή 

υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών των 

οποίων η πρόσβαση ή η άσκηση 

ρυθμίζεται ή από οποιοδήποτε πρόσωπο 

που παρέχει τέτοια υπηρεσία υπό την 

ευθύνη αυτού του παρόχου. 

 Τούτο αφορά ιδίως τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 
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 α)  την υποχρέωση να λαμβάνει άδεια, 

συμπεριλαμβανομένης ειδικής 

επαγγελματικής ταυτότητας, ή να 

καταχωρείται από τις αρμόδιες αρχές ή 

να ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη 

ισοδύναμη απαίτηση· 

 β)  την υποχρέωση να υποβάλλει 

δήλωση πλην της δήλωσης που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2005/36/ΕΚ· 

 γ)  την υποχρέωση να διαθέτει 

αντιπρόσωπο στο έδαφός του. 

 δ)  την υποχρέωση να τηρεί και να 

φυλάσσει έγγραφα σχετικά με την 

κοινωνική ασφάλιση στο έδαφός του ή 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

ισχύουν στο έδαφός του. 

 Ειδικότερα, τα κράτη μέλη αξιολογούν 

κατά πόσο οι πληροφορίες και τα 

έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 

2005/36/ΕΚ παράλληλα με τη δυνατότητα 

συγκέντρωσης λεπτομερέστερων 

στοιχείων μέσω διοικητικής συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών μέσω του 

συστήματος πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά επαρκούν και κατά 

πόσο υπάρχει κίνδυνος καταστρατήγησης 

των ισχυόντων κανόνων από τους 

παρόχους υπηρεσιών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν, όταν είναι αναγκαίο και σύμφωνα με την οδηγία 

2005/36/ΕΚ, να προβλέπουν απαιτήσεις υποβολής δήλωσης και άλλες διοικητικές διατυπώσεις, 

αυτές οι απαιτήσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε δυσανάλογη επιβάρυνση των παρόχων 

υπηρεσιών, να παρεμποδίζουν ή να καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν, με τα 

κατάλληλα μέσα, τους πολίτες, τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών, τις 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις και τους 

σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, εκτός 

των μελών του επαγγέλματος, πριν από τη 

θέσπιση νέων νομοθετικών, κανονιστικών 

ή διοικητικών διατάξεων για τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή της 

άσκησής τους, ή την τροποποίηση των 

υφιστάμενων διατάξεων, και τους 

παρέχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις 

απόψεις τους. 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν, με τα 

κατάλληλα μέσα, τους πολίτες, τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών, τις 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις και τους 

σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, κατά 

τη θέσπιση νέων νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για 

τον περιορισμό της πρόσβασης σε 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή 

της άσκησής τους, ή την τροποποίηση των 

υφιστάμενων διατάξεων, και τους 

παρέχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις 

απόψεις τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση ενημέρωσης θα πρέπει να ισχύει σε ισότιμη βάση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικείου επαγγέλματος. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Δικαστικός έλεγχος 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

εθνικό δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα 

δικαστικού ελέγχου σε σχέση με τις 

νομοθετικές, τις κανονιστικές ή τις 

διοικητικές διατάξεις για τον περιορισμό 

της πρόσβασης σε νομικώς 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας ή την άσκησή τους. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν πλήρως από 

επαρκείς και αναλογικούς κανόνες, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι νεοεγκριθέντες κανόνες 

πρέπει να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, ενώ οι εθνικοί δικαστές, στους οποίους ανατίθεται η 

εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες σχετικά με τους λόγους θέσπισης της νέας ρύθμισης. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τους σκοπούς της 

αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας, πριν από τη θέσπιση νέων 

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 

διατάξεων για τον περιορισμό της 

πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα ή της άσκησής τους, ή την 

τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων, 

τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 

ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες 

αρχές άλλων κρατών μελών για θέματα 

που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 

όπως ο συγκεκριμένος τρόπος νομοθετικής 

κατοχύρωσης ενός επαγγέλματος ή τα 

αποτελέσματα της νομοθετικής 

κατοχύρωσης που έχουν διαπιστωθεί σε 

παρόμοιους τομείς δραστηριοτήτων, σε 

τακτική βάση ή, όταν κρίνεται σκόπιμο, σε 

βάση ad hoc. 

1. Για τους σκοπούς της 

αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας, κατά τη θέσπιση νέων 

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 

διατάξεων για τον περιορισμό της 

πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα ή της άσκησής τους, ή την 

τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων, 

τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 

ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη 

μέλη για θέματα που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία, όπως ο συγκεκριμένος 

τρόπος νομοθετικής κατοχύρωσης ενός 

επαγγέλματος ή τα αποτελέσματα της 

νομοθετικής κατοχύρωσης που έχουν 

διαπιστωθεί σε παρόμοιους τομείς 

δραστηριοτήτων, σε τακτική βάση ή, όταν 

κρίνεται σκόπιμο, σε βάση ad hoc. 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 − παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι λόγοι βάσει των οποίων 

θεωρείται ότι οι διατάξεις, που 

αξιολογούνται σύμφωνα με την παρούσα 

1. Οι λόγοι βάσει των οποίων 

θεωρείται ότι οι διατάξεις, που 

αξιολογούνται σύμφωνα με την παρούσα 
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οδηγία, είναι δικαιολογημένες, αναγκαίες 

και αναλογικές, και οι οποίοι 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 59 παράγραφοι 5 και 6 της 

οδηγίας 2005/36/ΕΚ, καταγράφονται από 

τις σχετικές αρμόδιες αρχές στη βάση 

δεδομένων για τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα 

επαγγέλματα, που αναφέρεται στο άρθρο 

59 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, 

και στη συνέχεια δημοσιοποιούνται από 

την Επιτροπή. 

οδηγία, είναι δικαιολογημένες, αναλογικές 

και δεν εισάγουν διακρίσεις, και οι οποίοι 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 59 παράγραφος 5 της οδηγίας 

2005/36/ΕΚ, καταγράφονται από τα κράτη 

μέλη στη βάση δεδομένων για τα 

νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, που 

αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, και στη συνέχεια 

δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή, 

εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος 

προβάλει αντιρρήσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 − παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη και τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 

υποβάλλουν παρατηρήσεις στην Επιτροπή 

ή στο κράτος μέλος που έχει κοινοποιήσει 

τις διατάξεις. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

υποβάλλουν παρατηρήσεις στην Επιτροπή 

σχετικά με τις διατάξεις και τους λόγους 

βάσει των οποίων θεωρούνται 

δικαιολογημένες, αναλογικές και ότι δεν 

εισάγουν διακρίσεις. Οι εν λόγω 

παρατηρήσεις λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη από την Επιτροπή στη συνοπτική 

της έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 59 

παράγραφος 8 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 59 της 

οδηγίας 2005/36/ΕΚ και για τη διασφάλιση κεντρικού ρόλου για την Επιτροπή στην αξιολόγηση 

των νεοεγκριθέντων μέτρων παράλληλα με την αποφυγή διμερών διαφορών μεταξύ των κρατών 

μελών. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

I. Εισαγωγή 

Η αρχή της αναλογικότητας έχει αναγνωριστεί ως θεμελιώδης αρχή του δικαίου της ΕΕ από 

τις Συνθήκες καθώς και από το ΔΕΕ το οποίο έχει καθορίσει τα συγκεκριμένα κριτήρια για 

την εφαρμογή της. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οποιαδήποτε νομοθετική 

κατοχύρωση των επαγγελμάτων θα πρέπει να είναι αναλογική και κατάλληλη για τον 

επιδιωκόμενο στόχο.  

Το 2013, η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα υιοθέτησε επίσης την αρχή αυτή 

απαιτώντας από τις εθνικές αρχές να αξιολογήσουν την αναλογικότητα της ισχύουσας 

νομοθεσίας τους και να υποβάλουν σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή. Η πρόταση της 

Επιτροπής και οι τροποποιήσεις σε αυτήν που προτείνονται από τον εισηγητή θα πρέπει να 

εξεταστούν στο πλαίσιο αυτό. Στόχος της Επιτροπής είναι να θεσπίσει κοινό πλαίσιο για τη 

διεξαγωγή των ελέγχων αναλογικότητας όταν θεσπίζεται νέα νομοθετική κατοχύρωση των 

επαγγελμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη 

αξιολογούν την αναλογικότητα των ρυθμίσεών τους με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο. 

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτές τις προσπάθειες εμβάθυνσης της 

ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και θεωρεί ότι η πρόταση δεν θα πρέπει να αποτελεί μέσο απλής 

«απορρύθμισης». Η προστιθέμενη αξία της νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων θα 

πρέπει να αναγνωριστεί και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η έξυπνη νομοθεσία 

μπορεί να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη μέλη και στο σύνολο της ΕΕ.  

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει μια σειρά βελτιώσεων στην πρόταση 

της Επιτροπής ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανάδειξή της σε μέσο έξυπνης νομοθεσίας στο 

πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. 

 

II. Η θέση του εισηγητή 

1. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας με την εξαίρεση των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης 

Ο εισηγητής προτείνει την εξαίρεση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όπως 

ορίζονται στην υπόθεση C-57/12, από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, υπενθυμίζοντας 

συγχρόνως ότι συνεχίζουν όμως να υπόκεινται στην υποχρέωση αξιολόγησης της 

αναλογικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας πρότασης, είναι αναγκαίο να 

εστιαστούν οι προσπάθειες στους υπόλοιπους τομείς δραστηριοτήτων. 

2. Αντιμετώπιση των πρακτικών κανονιστικού υπερθεματισμού 

Παρότι μια σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων έχει ήδη εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ, 

συχνά τα κράτη μέλη επιβάλλουν περιττές απαιτήσεις που δεν προβλέπονται από το σχετικό 
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δίκαιο της ΕΕ. Ο εισηγητής προτείνει τη σαφή αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών 

κανονιστικού υπερθεματισμού στο πλαίσιο των οποίων οι κανόνες της ΕΕ για τα νομικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για την επιβολή 

αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

3. Καθορισμός εύλογου περιθωρίου εκτίμησης για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη 

θεσμική και τη διαδικαστική αυτονομία τους 

Παρότι η νομική κατοχύρωση των επαγγελμάτων αποτελεί κοινή αρμοδιότητα σύμφωνα με 

τα άρθρα 4, 46, 53 παράγραφος 1 και 62 της ΣΛΕΕ, είναι σημαντικό να δοθεί στα κράτη μέλη 

εύλογο περιθώριο εκτίμησης κατά την πραγματοποίηση κανονιστικών επιλογών. Ως εκ 

τούτου, ο εισηγητής προτείνει την κατάργηση της υποχρέωσης διαβούλευσης με ανεξάρτητο 

φορέα ελέγχου, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση στην περίπτωση που πρέπει να δημιουργηθούν νέοι φορείς. Αντίθετα, 

αποσαφηνίζεται ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα επιλέξουν να 

ζητήσουν τη γνώμη ανεξάρτητου φορέα.  

Όσον αφορά τη διαδικαστική αυτονομία, ο εισηγητής προτείνει να δοθεί στα κράτη μέλη 

εύλογο περιθώριο εκτίμησης επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να απαιτούνται ειδικές 

μελέτες ή υλικά. Οι φορείς λήψης αποφάσεων θα πρέπει να μπορούν να συγκεντρώνουν 

αποδεικτικά στοιχεία με οποιοδήποτε μέσο (ακροάσεις, διαβουλεύσεις κτλ). Ωστόσο, 

σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παρέχουν λεπτομερή αποδεικτικά στοιχεία (υπόθεση C-148/15). 

4. Απαγόρευση των διακρίσεων 

Παρότι η τήρηση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου 

διαμονής απαιτείται από την πάγια νομολογία και από το άρθρο 59 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, 

η αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει αναφορά σε αυτήν. Ως εκ τούτου, ο 

εισηγητής προτείνει τη συμπερίληψή της ως πρόσθετου σταδίου της αξιολόγησης εκ μέρους 

των εθνικών αρχών. 
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5. Συμπλήρωση του καταλόγου επιτακτικών λόγων  

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στον κατάλογο επιτακτικών λόγων γενικού συμφέροντος 

αντανακλούν απλώς τη νομολογία του ΔΕΕ.  Ο εισηγητής προτείνει να συμπληρωθεί ο 

κατάλογος με δύο συμπληρωματικούς λόγους, όπως έχουν καθοριστεί από το ΔΕΕ, 

συγκεκριμένα τη διασφάλιση της ποιότητας της βιοτεχνίας, καθώς και την έρευνα και την 

ανάπτυξη, δεδομένου ότι επαγγέλματα όπως οι βιοτέχνες, οι ερευνητές και οι δάσκαλοι 

επιφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και στην οικονομία της ΕΕ στο 

σύνολό της. Επιπλέον, ανάλογα με το δημόσιο συμφέρον που πρέπει να προστατευθεί και 

τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό, ο εισηγητής εκτιμά ότι είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και να ενισχύουν 

τη νομοθεσία τους εάν υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος. 

6. Αποσαφήνιση των κριτηρίων του ελέγχου αναλογικότητας 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν διάφορες 

απαιτήσεις επί της πρόσβασης σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως η εγγραφή σε επαγγελματικές 

οργανώσεις, η συνεχής κατάρτιση κ.λπ, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για την 

επίτευξη του στόχου δημοσίου συμφέροντος και θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές, εκτός και 

αν είναι δυσανάλογες. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει αρκετές διευκρινίσεις που 

επισημαίνουν σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η επιβολή αυτών των απαιτήσεων. Επιπλέον, 

ο εισηγητής εκτιμά ότι, παρότι θα πρέπει να προωθείται η τεχνολογική και επιστημονική 

πρόοδος και σε πολλές περιπτώσεις οι επαναστατικές τεχνολογίες προϋποθέτουν τον 

εκσυγχρονισμό των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων προκειμένου να μειωθεί ο 

κίνδυνος για τους καταναλωτές, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτές οι εξελίξεις μπορεί να 

απαιτήσουν συμπληρωματική κατάρτιση για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Επιπροσθέτως, ο εισηγητής θεωρεί ότι, αντί της εστίασης στον οικονομικό αντίκτυπο ως 

κριτήριο αξιολόγησης της αναλογικότητας των μέτρων, θα πρέπει να επιδιώκεται η 

ισορροπία μεταξύ των περιορισμών που επιβάλλονται σε μια θεμελιώδη ελευθερία και του 

στόχου δημοσίου συμφέροντος. Τέλος, ο εισηγητής εκτιμά ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 

νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ήδη οφείλουν να πληρούν υψηλότερα πρότυπα 

ποιότητας επαγγελματικής ανεξαρτησίας, διά βίου εκπαίδευσης ή διά βίου μάθησης. Κατά 

συνέπεια, αυτά τα επαγγέλματα θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε αμιγώς αναλογικά 

μέτρα εκ μέρους των κρατών μελών, όταν παρέχουν υπηρεσίες. 

7. Παροχή στους πολίτες και στις εταιρείες της δυνατότητας επιβολής των δικαιωμάτων 

τους μέσω της πρόβλεψης δικαστικού ελέγχου 

Η εφαρμογή καθεαυτήν της πρωτοβουλίας της Επιτροπής θέτει ερωτήματα και δεν είναι 

σαφές κατά πόσο απαιτείται συγκεκριμένη δράση εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος προσβάλλει 

μια συγκεκριμένη διάταξη ή αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει να προβλεφθεί 

ο δικαστικός έλεγχος των απαιτήσεων που διέπουν την πρόσβαση σε επαγγέλματα ή την 

άσκησή τους σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. 

8. Ευρύτερες δημόσιες διαβουλεύσεις 
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Ο εισηγητής θεωρεί ότι η υποχρέωση ενημέρωσης, η οποία προβλέπεται στην αρχική 

πρόταση, δεν είναι επαρκής και δεν αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και 

συγκεκριμένα τα μέλη του επαγγέλματος. Προτείνεται συνεπώς να ενημερώνονται εξίσου 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και, επιπλέον, να προβλεφθεί η δυνατότητα ευρύτερων δημοσίων 

διαβουλεύσεων. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις αποτελούν ουσιώδες μέρος της χάραξης 

διαφανούς και στοιχειοθετημένης πολιτικής.  

9. Αποσαφήνιση του σκοπού ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 

Ο εισηγητής προτείνει να διευκρινιστεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών 

μελών σχετικά με τις κανονιστικές προσεγγίσεις τους πρέπει να αποσκοπεί μόνο στη λήψη 

ενημερωμένων αποφάσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι μια συγκεκριμένη εθνική 

ρυθμιστική προσέγγιση μπορεί ή πρέπει αυτόματα να μεταφέρεται στο δίκαιο άλλου κράτους 

μέλους. Αντίθετα, τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν εάν θα θεσπίσουν ρυθμίσεις 

σύμφωνα με το δικό τους ρυθμιστικό πλαίσιο. 

10. Διαφάνεια και ενισχυμένος ρόλος της Επιτροπής στη συγκέντρωση των 

πληροφοριών 

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενισχυμένη διαφάνεια της αρχικής 

πρότασης, ωστόσο προτείνει έναν κεντρικό ρόλο για την Επιτροπή όσον αφορά την 

παραλαβή των παρατηρήσεων των εθνικών αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν οι άσκοπες 

διμερείς αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών μελών. 

 


