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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά εντάσσεται στη 
διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβώνας και είχαν ως στόχο να αναδειχθεί η Ευρώπη στην πλέον 
ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο έως το έτος 2010.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς των 
υπηρεσιών. Η οδηγία προβλέπει τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που καταργεί τα 
εμπόδια στην ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών.

Αν και δεν μπορούμε να μην συμμεριστούμε την αρχή ενός τέτοιου κειμένου και ειδικότερα 
το στόχο της διοικητικής απλούστευσης, με την θεσμοθέτηση ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης 
για τους παρόχους υπηρεσιών, αξίζει ωστόσο να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι κάτι περισσότερο από μια αγορά, κάτι περισσότερο από ένας γεωγραφικός χάρτης, είναι 
μια ιστορία, μια κουλτούρα, η δε κουλτούρα δεν είναι εμπόρευμα.

Επομένως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα ορισμένων υπηρεσιών, ιδίως των 
πολιτιστικών και των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν ταυτοχρόνως 
τμήμα της οικονομίας και της κουλτούρας.
Πράγματι, είναι φορείς ταυτότητας και αξιών και από την άποψη αυτή δεν είναι δυνατόν να 
θεωρούνται καταναλωτικά αγαθά ή εμπορικές υπηρεσίες όπως οι άλλες.

Ας υπενθυμίσουμε ότι στον τομέα του πολιτισμού αρμόδια είναι τα κράτη μέλη και ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απλώς συμπληρωματική αρμοδιότητα. Επομένως, αυτή η αρχή της 
επικουρικότητας χρησιμεύει ως καθοδηγητικό νήμα για όλες τις κοινοτικές δράσεις σε αυτό 
τον τομέα.

Είναι προφανές ότι μια πρόταση που καλύπτει τομείς που διαφέρουν τόσο μεταξύ τους όσο 
τα τυχερά παιχνίδια και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αναπόφευκτα δημιουργεί 
προβλήματα όχι μόνο στο νομοθέτη και στην κοινή γνώμη, αλλά και στις διάφορες 
κατηγορίες των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών.

Άλλωστε, οι διάφορες ακροάσεις με εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες δημιούργησαν 
περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας απ’ όσες απαντήσεις έδωσαν, 
γεγονός για το οποίο επικρατεί ένα γενικό αίσθημα ανησυχίας.

Καταρχάς, επιβάλλεται να διευκρινισθεί ότι η πρόταση οδηγίας δεν ισχύει στο πλαίσιο της 
εθνικής εκπαίδευσης, ενώ πρέπει παράλληλα να υπογραμμιστεί ότι δεν εφαρμόζεται επίσης 
στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Η πολιτιστική πολυμορφία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης συγκαταλέγονται 
ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία του ευρωπαϊκού προτύπου που αναγνωρίζει η Ένωση. 
Όμως, η ένταξη των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας δημιουργεί τον κίνδυνο να παρακωλύσει  τις δεσμεύσεις της Κοινότητας και των 
κρατών υπέρ αυτής της πολυμορφίας. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές συνεισφέρουν στον 
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σχηματισμό της κοινής γνώμης και στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας των 
κρατών μελών, δικαιολογείται η διατήρηση της εθνικής πλαισίωσης.

Εκτός αυτού, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο τομεακής προσέγγισης 
σε κοινοτικό επίπεδο μέσω της οδηγίας για την Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα (οδηγία 89/552 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ). 
Αυτή η οδηγία για την Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα ανταποκρίνεται ήδη στους στόχους που 
θέτει η οδηγία για τις Υπηρεσίες, δηλαδή εγγυάται την ελεύθερη παροχή τηλεοπτικών 
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά δίνοντας την πρωτοκαθεδρία στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους καταγωγής, γεγονός που αποκλείει τη νομοθεσία της χώρας προορισμού. Αυτή η 
Αρχή της Χώρας Καταγωγής δεν εφαρμόζεται στην εν λόγω οδηγία παρά μόνο σε 
ορισμένους τομείς που αποτελούν αντικείμενο συντονισμού και περιλαμβάνει σημαντικά 
ανταλλάγματα (ιδίως τη δυνατότητα των κρατών μελών να καθιερώνουν ποσοστώσεις όσον 
αφορά την παραγωγή και τη μετάδοση).

Ασφαλώς, η οδηγία την Τηλεόραση χωρίς σύνορα δεν καλύπτει και δεν συντονίζει τα πάντα. 
Ωστόσο, η προτεραιότητα πρέπει σαφώς να δοθεί σε μια τομεακή προσέγγιση η οποία 
αρμόζει καλύτερα στις προδοκίες των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα. Η 
επανεξέταση της οδηγίας για την Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα και της οδηγίας για τα 
πνευματικά δικαιώματα σε σχέση με τις Καλωδιακές και Δορυφορικές Μεταδόσεις 
προσφέρει την ευκαιρία να επαληθευτεί εάν υφίστανται εμπόδια στην ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς στο οπτικοακουστικό τομέα.

Η παρούσα μορφή της οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και δεν σέβεται επαρκώς την αρμοδιότητα των κρατών μελών 
στους τομείς όπου η Ένωση θεωρείται ότι δεν έχει παρά επικουρική αρμοδιότητα.
Απέναντι σε όλα αυτά τα ερωτήματα και τις αβεβαιότητες, επιβάλλεται να ζητηθεί να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 
και ιδίως οι υπηρεσίες τηλεοπτικών μεταδόσεων, οι ραδιοφωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
κινηματογράφου και τύπου. Η εφαρμογή του παρόντος κειμένου στις εν λόγω υπηρεσίες θα 
μας οδηγούσε σε μια αποκλειστικά οικονομική λογική όπου οι απαιτήσεις της αγοράς θα 
είχαν την πρωτοκαθεδρία απέναντι στις αρχές της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και 
της πολιτιστικής πολυμορφίας τις οποίες η Ένωση υπερασπίζεται στο σχέδιο της διεθνούς 
Σύμβασης για την πολιτιστική πολυμορφία, για το οποίο γίνονται αυτήν την περίοδο 
διαπραγματεύσεις στην UNESCO.
Ο ίδιος στόχος αναφέρεται και αναγνωρίζεται στη Συνθήκη που θεσπίζει Σύνταγμα για την 
Ευρώπη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που 
παρουσιάζει, ο οπτικοακουστικός τομέας 
πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας. Με την οδηγία 
89/552/ΕΟΚ1 έχει θεσπισθεί μια ρύθμιση 
ειδική για τον εν λόγω τομέα. Λόγω της 
συνάφειας θα έπρεπε να συμπεριληφθούν 
και τα προγράμματα της ραδιοφωνίας και 
οι υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφόρησης που διέπονται από τις 
οδηγίες, 95/46/ΕΚ2 και 97/66/ΕΚ3. Οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να υπαχθούν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ 
με την ευκαιρία της αναθεώρησης της 
οδηγίας αυτής.
1 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης 
Οκτωβρίου 1989 για το συντονισμό ορισμένων 
νομικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών όσον αφορά την τηλεόραση (ΕΕ L 298 της 
17.10.1989, σελ. 23). Τροποποιήθηκε με την οδηγία 
97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σελ. 60).
2 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για 
την προστασία φυσικών προσώπων κατά την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (ΕΕ L 
281 της 23.11. 1995, σελ. 31).
3 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 για 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την 
προστασία του ιδιωτικού βίου στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 24 της 30.01.1998, σελ. 1).

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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(3) Ενώ οι υπηρεσίες αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
ανάπτυξης και αντιστοιχούν στο 70% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των 
θέσεων εργασίας στα περισσότερα κράτη 
μέλη, αυτός ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς επιδρά αρνητικά στην 
ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της και 
ιδίως στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 
και εμποδίζει τους καταναλωτές να έχουν 
πρόσβαση σε ευρεία επιλογή υπηρεσιών σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
τονίσει ότι η εξάλειψη των νομικών 
εμποδίων για την καθιέρωση μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς αποτελεί 
προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου 
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβώνας να καταστεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική και 
δυναμική οικονομία που βασίζεται στη
γνώση παγκοσμίως έως το 2010. Η εξάλειψη 
αυτών των εμποδίων έχει ζωτική σημασία 
για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, 
ιδίως από την άποψη της απασχόλησης και 
των επενδύσεων.

(3) Ενώ οι υπηρεσίες αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
ανάπτυξης και αντιστοιχούν στο 70% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των 
θέσεων εργασίας στα περισσότερα κράτη 
μέλη, οι τομείς του πολιτισμού, της 
παιδείας και των μέσων ενημέρωσης 
αντιπροσωπεύουν, από πλευράς 
δημιουργίας πλούτου και θέσεων 
απασχόλησης, σημαντικό τμήμα του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, οι δε 
ιδιαιτερότητές τους πρέπει να 
διαφυλαχτούν.
Ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς 
επιδρά αρνητικά στην ευρωπαϊκή οικονομία 
στο σύνολό της και ιδίως στην 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και εμποδίζει 
τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε 
ευρεία επιλογή υπηρεσιών σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Το ζητούμενο δεν 
είναι μόνο να υπάρχουν ανταγωνιστικές 
τιμές, αλλά και οι τιμές αυτές να 
αντιστοιχούν σε αυξημένα ευρωπαϊκά 
ποιοτικά πρότυπα. Ελλείψει αυτού, το 
οικονομικό ντάμπινγκ θα είχε ως συνέπεια 
ένα κοινωνικο-πολιτισμικό ντάμπινγκ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν τονίσει ότι η εξάλειψη των 
νομικών εμποδίων για την καθιέρωση μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς αποτελεί 
προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβώνας να καταστεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική και 
δυναμική οικονομία που βασίζεται στη 
γνώση παγκοσμίως έως το 2010. Η εξάλειψη 
αυτών των εμποδίων έχει ζωτική σημασία 
για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, 
ιδίως από την άποψη της απασχόλησης και 
των επενδύσεων.

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να υπενθυμιστεί η σημασία των υπηρεσιών που συνδέονται με τον πολιτισμό, την 
παιδεία και τα μέσα ενημέρωσης. 
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα 
γενικό νομικό πλαίσιο το οποίο θα καλύψει 
μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών ενώ παράλληλα 
θα λαμβάνει υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κάθε τύπου δραστηριότητας 
ή επαγγέλματος και το αντίστοιχο 
κανονιστικό σύστημα. Το εν λόγω πλαίσιο 
βασίζεται σε μια δυναμική και επιλεκτική 
προσέγγιση η οποία συνίσταται στην κατά 
προτεραιότητα εξάλειψη των εμποδίων 
εκείνων που μπορούν εύκολα να αρθούν και, 
όσον αφορά τα υπόλοιπα εμπόδια, στην 
έναρξη μιας διαδικασίας αξιολόγησης, 
διαβούλευσης και εναρμόνισης για ειδικά 
ζητήματα, η οποία θα δώσει στα εθνικά 
συστήματα που διέπουν τις δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών τη δυνατότητα να 
εκσυγχρονιστούν κατά τρόπο προοδευτικό 
και συντονισμένο, πράγμα που πρέπει να 
συμβεί ώστε μέχρι το 2010 να εγκαθιδρυθεί 
μια πραγματική εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών. Πρέπει να προβλεφθεί 
ισορροπημένος συνδυασμός μέτρων για τη 
στοχοθετημένη εναρμόνιση, τη διοικητική 
συνεργασία, την αρχή της χώρας καταγωγής 
και την παρότρυνση για κατάρτιση κωδίκων 
δεοντολογίας για ορισμένα θέματα. Ο εν 
λόγω συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών 
πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό βαθμό 
νομικής ολοκλήρωσης στην Κοινότητα και 
υψηλό επίπεδο προστασίας για θέματα 
γενικού ενδιαφέροντος, ιδίως όσον αφορά 
την προστασία των καταναλωτών, που έχει 
ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών 
μελών.

(6) Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα 
γενικό νομικό πλαίσιο το οποίο θα καλύψει 
μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών ενώ παράλληλα
θα λαμβάνει υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κάθε τύπου δραστηριότητας 
ή επαγγέλματος και το αντίστοιχο 
κανονιστικό σύστημα. Από αυτή την 
άποψη, οι πολιτισμικές υπηρεσίες και τα 
προϊόντα δεν αποτελούν εμπορεύματα ή 
καταναλωτικά αγαθά όπως τα άλλα και 
πρέπει επομένως, λόγω του διττού τους 
χαρακτήρα ως οικονομικών και 
πολιτιστικών αγαθών, να υπόκεινται σε 
ιδιαίτερες συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η αγορά δεν μπορεί να ρυθμίζει τα 
πάντα και ότι επιβάλλεται ιδίως να 
εξασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης. Το γενικό νομικό πλαίσιο 
που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία 
βασίζεται σε μια δυναμική και επιλεκτική 
προσέγγιση η οποία συνίσταται στην κατά 
προτεραιότητα εξάλειψη των εμποδίων 
εκείνων που μπορούν εύκολα να αρθούν και, 
όσον αφορά τα υπόλοιπα εμπόδια, στην 
έναρξη μιας διαδικασίας αξιολόγησης, 
διαβούλευσης και εναρμόνισης για ειδικά 
ζητήματα, η οποία θα δώσει στα εθνικά 
συστήματα που διέπουν τις δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών τη δυνατότητα να 
εκσυγχρονιστούν κατά τρόπο προοδευτικό 
και συντονισμένο, πράγμα που πρέπει να 
συμβεί ώστε μέχρι το 2010 να εγκαθιδρυθεί 
μια πραγματική εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών. Πρέπει να προβλεφθεί 
ισορροπημένος συνδυασμός μέτρων για τη 
στοχοθετημένη εναρμόνιση, τη διοικητική 
συνεργασία, την αρχή της χώρας καταγωγής 
και την παρότρυνση για κατάρτιση κωδίκων 
δεοντολογίας για ορισμένα θέματα. Ο εν 
λόγω συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών 
πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό βαθμό 
νομικής ολοκλήρωσης στην Κοινότητα και 
υψηλό επίπεδο προστασίας για θέματα 
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γενικού ενδιαφέροντος, ιδίως όσον αφορά 
την προστασία των καταναλωτών, που έχει 
ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών 
μελών.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε πρόσφατα στο ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 
2004 που αφορά τη προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, αυτή την 
ιδιαιτερότητα των πολιτισμικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Η οδηγία αυτή δεν έχει καμία 
επίπτωση στη θέση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στο πλαίσιο 
διαπραγματεύσεων για το εμπόριο με 
υπηρεσίες εντός διεθνών οργανισμών, 
ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας GATS.

Αιτιολόγηση

Και με την εξαίρεση του οπτικοακουστικού τομέα από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν 
πρέπει να προκύψει καμία αλλαγή στη διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας GATS, ιδίως από τον ίδιο τον ορισμό 
του οπτικοακουστικού τομέα.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή 
στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα 
κράτη μέλη μεταξύ άλλων στον 
κινηματογράφο, στο θέατρο, στον τύπο και 
στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξειδικεύει και αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
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Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

(12 α) Επιβάλλεται επίσης να εξαιρεθούν 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 
ιδίως δε οι υπηρεσίες τηλεοπτικών 
μεταδόσεων όπως ορίζονται από την 
οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
3ης Οκτωβρίου 19891 σχετικά με την 
τηλεόραση χωρίς σύνορα,  οι ραδιοφωνικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κινηματογράφου 
και οι υπηρεσίες τύπου. Πράγματι, οι εν 
λόγω υπηρεσίες διαδραματίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στο σχηματισμό της 
πολιτιστικής ταυτότητας και στη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης των 
χωρών της Ευρώπης. Ωστόσο, η 
προστασία και προώθηση της πολιτιστικής 
πολυμορφίας και της πολυφωνίας απαιτούν 
ειδικά μέτρα που πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές 
καταστάσεις και τις εθνικές ιδιομορφίες. 
Εκτός αυτού, η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη 
τις πολιτιστικές πτυχές στη δράση της 
βάσει των διατάξεων της συνθήκης 
ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
ιδίως προκειμένου να σέβεται και να 
προωθεί τη πολυμορφία των πολιτισμών  
της. Επομένως, σε πνεύμα σεβασμού της 
αρχής της επικουρικότητας και των 
κανόνων του κοινοτικού δικαίου, η 
πλαισίωση των οπτικοακουστικών 
υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
παραμέτρους πολιτιστικής και κοινωνικής 
σημασίας, οι οποίες καθιστούν 
ακατάλληλη την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας.
__________________
1 ΕΕ L 298 της 17.10.1989 σελ. 23. Οδηγία 
που τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 202 της 
30.07.1997, σελ. 60)
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία συντονισμού με την τροπολογία στο άρθρο 2, που αποβλέπει στον αποκλεισμό των 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τύπου από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

(12α) Από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
πρέπει να εξαιρεθούν και τα τυχερά 
παιχνίδια για τα οποία χρειάζεται 
προκαταβολή χρημάτων, όπως τα λαχεία 
και τα στοιχήματα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στο συντονισμό με την τροπολογία στο άρθρο 2 που προβλέπει την 
εξαίρεση των τυχερών παιχνιδιών για τα οποία χρειάζεται προκαταβολή χρημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των λαχείων και των στοιχημάτων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 
Ο ευαίσθητος τομέας των τυχερών παιγνίων χρίζει προσέγγισης που άπτεται με τη δημόσια τάξη 
και τον κοινωνικό τομέα, η οποία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με την οδηγία για τις υπηρεσίες. 
Εξάλλου, τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια διατίθενται κατά κύριο λόγο για τον αθλητισμό.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Οι δραστηριότητες του τομέα των 
υπηρεσιών έχουν ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο σημαντικού μέρους του 
κοινοτικού κεκτημένου, ιδίως όσον αφορά 
τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 
τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, τις 
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας 
και τις υπηρεσίες όσον αφορά τα ταξίδια και 
τις οργανωμένες εκδρομές. Εξάλλου, οι 
δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιών 
καλύπτονται επίσης από άλλες ρυθμίσεις 
που δεν αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες, 
όπως στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία 
συμπληρώνει το κοινοτικό κεκτημένο. Εάν 

Οι δραστηριότητες του τομέα των 
υπηρεσιών έχουν ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο σημαντικού μέρους του 
κοινοτικού κεκτημένου, ιδίως όσον αφορά 
τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 
τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας και τις 
υπηρεσίες όσον αφορά τα ταξίδια και τις 
οργανωμένες εκδρομές. Εξάλλου, οι 
δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιών 
καλύπτονται επίσης από άλλες ρυθμίσεις 
που δεν αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες, 
όπως στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία 
συμπληρώνει το κοινοτικό κεκτημένο. Εάν 
μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών 
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μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών 
καλύπτεται ήδη από ένα ή περισσότερα 
κοινοτικά νομοθετικά κείμενα, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται από κοινού με αυτά και 
οι απαιτήσεις της οδηγίας ισχύουν εκ 
παραλλήλου με τις απαιτήσεις τους. Πρέπει 
να προβλεφθούν παρεκκλίσεις και άλλες 
διατάξεις που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να αποφεύγονται 
ασυμβίβαστες καταστάσεις και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια με αυτά τα 
κοινοτικά νομοθετικά κείμενα.

καλύπτεται ήδη από ένα ή περισσότερα
κοινοτικά νομοθετικά κείμενα, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται από κοινού με αυτά και 
οι απαιτήσεις της οδηγίας ισχύουν εκ 
παραλλήλου με τις απαιτήσεις τους. Πρέπει 
να προβλεφθούν παρεκκλίσεις και άλλες 
διατάξεις που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να αποφεύγονται 
ασυμβίβαστες καταστάσεις και να 
εξασφαλίζεται ότι η παρούσα οδηγία δεν 
παραβιάζει κανένα από τα υφιστάμενα 
κείμενα και δεν στερεί την Κοινότητα από 
τη δυνατότητα να τα αναθεωρήσει και να 
τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής τους ή 
το επίπεδο κοινοτικής εναρμόνισης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις αποτελούν ήδη αντικείμενο του κοινοτικού 
κεκτημένου, είναι απαραίτητο στον τομέα αυτό να δοθεί προτεραιότητα στην τομεακή 
προσέγγιση. Επιβάλλεται επίσης να διευκρινισθεί ότι η οδηγία αυτή δεν επηρεάζει ούτε τις 
υφιστάμενες οδηγίες και διατάξεις ούτε τις τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να τους γίνουν 
στο μέλλον.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13α) Η τροπολογία αυτή συνάδει και δεν 
αντιβαίνει καμία από τις διατάξεις της 
οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, ιδίως τις διατάξεις 
που προβλέπουν πότε ένας ραδιοφωνικός 
σταθμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε 
ένα κράτος μέλος, διατάξεις που 
εφαρμόζονται πλήρως. Επιπλέον, η οδηγία 
αυτή δεν προδικάζει την πιθανή 
αναθεώρηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ των διατάξεων της εξεταζόμενης οδηγίας και του 
ισχύοντος κοινοτικού δικαίου προκειμένου να οριστεί σαφώς ότι, προκειμένου για την 
ελευθερία εγκατάστασης, η οδηγία 89/552/ΕΟΚ περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις που ισχύουν 
ως προς το θέμα αυτό, και ότι δεν εφαρμόζεται συμπληρωματικά η οδηγία για τις υπηρεσίες.
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Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η έννοια της «υπηρεσίας» καλύπτει 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που 
εξελίσσεται διαρκώς, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται: υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, όπως είναι οι υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης 
και διαχείρισης, οι υπηρεσίες πιστοποίησης 
και δοκιμής, συντήρησης και ασφάλειας των 
γραφείων, οι υπηρεσίες διαφήμισης και 
προσλήψεων, περιλαμβανομένων των 
γραφείων προσωρινής απασχόλησης, καθώς 
επίσης και οι υπηρεσίες εμπορικών 
πρακτόρων. Η έννοια της «υπηρεσίας» 
καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες που 
παρέχονται συγχρόνως σε επιχειρήσεις και 
σε καταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες 
νομικών ή φορολογικών συμβούλων, οι 
υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα, όπως 
υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων ή 
κατασκευαστικών εταιρειών, 
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών 
αρχιτεκτόνων, ή ακόμα οι μεταφορές, οι 
διανομές, η οργάνωση εκδηλώσεων ή η 
ενοικίαση αυτοκινήτων, τα ταξιδιωτικά 
γραφεία και οι υπηρεσίες ασφάλειας. 
Η έννοια της υπηρεσίας καλύπτει ακόμη τις 
υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, όπως 
είναι οι υπηρεσίες στον τομέα του 
τουρισμού, περιλαμβανομένων των 
ξεναγών, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 
οι υπηρεσίες αναψυχής, τα αθλητικά 
κέντρα και τα πάρκα αναψυχής, οι 
υπηρεσίες που συνδέονται με την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή οι 
υπηρεσίες στο σπίτι, π.χ. παροχή βοήθειας 
σε ηλικιωμένα άτομα. Αυτές οι 
δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες για τις οποίες ο πάροχος 
χρειάζεται να είναι κοντά στον αποδέκτη, 
υπηρεσίες που συνεπάγονται τη μετακίνηση 
του παρόχου ή του αποδέκτη, καθώς και 
υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν 

(14) Η έννοια της «υπηρεσίας» καλύπτει 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που 
εξελίσσεται διαρκώς, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται: υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, όπως είναι οι υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης 
και διαχείρισης, οι υπηρεσίες πιστοποίησης 
και δοκιμής, συντήρησης και ασφάλειας των 
γραφείων, οι υπηρεσίες διαφήμισης και 
προσλήψεων, περιλαμβανομένων των 
γραφείων προσωρινής απασχόλησης, καθώς 
επίσης και οι υπηρεσίες εμπορικών 
πρακτόρων. Η έννοια της «υπηρεσίας» 
καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες που 
παρέχονται συγχρόνως σε επιχειρήσεις και 
σε καταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες 
νομικών ή φορολογικών συμβούλων, οι 
υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα, όπως 
υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων ή 
κατασκευαστικών εταιρειών, 
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών 
αρχιτεκτόνων, ή ακόμα οι μεταφορές, οι 
διανομές, η οργάνωση εκδηλώσεων ή η 
ενοικίαση αυτοκινήτων, τα ταξιδιωτικά 
γραφεία και οι υπηρεσίες ασφάλειας. 
Η έννοια της υπηρεσίας καλύπτει ακόμη τις 
υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, όπως 
είναι οι υπηρεσίες στον τομέα του 
τουρισμού, περιλαμβανομένων των 
ξεναγών, οι υπηρεσίες αναψυχής και τα 
πάρκα αναψυχής, οι υπηρεσίες που 
συνδέονται με την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη ή οι υπηρεσίες στο σπίτι, π.χ. 
παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα. 
Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες για τις οποίες ο 
πάροχος χρειάζεται να είναι κοντά στον 
αποδέκτη, υπηρεσίες που συνεπάγονται τη 
μετακίνηση του παρόχου ή του αποδέκτη, 
καθώς και υπηρεσίες που μπορούν να 
παρασχεθούν από απόσταση ή μέσω του 
Διαδικτύου.
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από απόσταση ή μέσω του Διαδικτύου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αναφέρει αθλητικά κέντρα και 
πάντως να εξαιρεθούν οι αθλητικοί εκείνοι τομείς των οποίων τα σωματεία επιδιώκουν 
στόχους γενικού συμφέροντος, εξασφαλίζοντας κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο στην 
κοινωνία όπως ορίζεται και από τη Συνθήκη για το Σύνταγμα της Ευρώπης, άρθρο ΙΙΙ-282: Η 
Ένωση συμβάλλει στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητές του, τις δομές του που στηρίζονται στον εθελοντισμό και την 
κοινωνική και εκπαιδευτική λειτουργία του.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Το κριτήριο της αμοιβής δεν ισχύει 
στην περίπτωση δραστηριοτήτων που 
παρέχονται από το κράτος χωρίς οικονομικά 
ανταλλάγματα στο πλαίσιο της αποστολής 
του στον κοινωνικό, πολιτιστικό, 
εκπαιδευτικό και δικαστικό τομέα. Αυτές οι 
δραστηριότητες δεν καλύπτονται από τον 
ορισμό του άρθρου 50 της συνθήκης και 
κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(16) Το κριτήριο της αμοιβής δεν ισχύει 
στην περίπτωση δραστηριοτήτων που 
παρέχονται από το κράτος χωρίς οικονομικά 
ανταλλάγματα στο πλαίσιο της αποστολής 
του στον κοινωνικό, πολιτιστικό, 
εκπαιδευτικό, όπως τα μαθήματα που 
παραδίδονται στο πλαίσιο του συστήματος 
εθνικής εκπαίδευσης, τόσο σε δημόσια όσο 
και σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
και δικαστικό τομέα. Αυτές οι 
δραστηριότητες δεν καλύπτονται από τον 
ορισμό του άρθρου 50 της συνθήκης και 
κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, τα μαθήματα που γίνονται στο πλαίσιο του 
συστήματος της δημόσιας εκπαίδευσης δεν αποτελούν υπηρεσίες. Προσέθεσε συγκεκριμένα ότι 
«η φύση της δραστηριότητας αυτής δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι μαθητές ή οι γονείς 
τους υποχρεούνται ορισμένες φορές να καταβάλλουν κάποιες δαπάνες ή δίδακτρα, με σκοπό να 
συμβάλλουν σε κάποιο βαθμό στο κόστος λειτουργίας του συστήματος» (Υποθέσεις Humble και 
Wirth: C-263/86 και- C-109/92).

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 28
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(28) Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη 
δραστηριότητα διατίθεται περιορισμένος 
αριθμός αδειών, π.χ. για τη χορήγηση 
αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων ή για την 
εκμετάλλευση υδροηλεκτρικής υποδομής, 
πρέπει να προβλέπεται μια διαδικασία 
επιλογής μεταξύ περισσότερων υποψηφίων, 
με γνώμονα τη βελτίωση, μέσω του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, της ποιότητας 
των υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
χρήστες και των όρων βάσει των οποίων 
προσφέρονται. Η διαδικασία αυτή πρέπει να 
παρέχει εχέγγεια διαφάνειας και 
ουδετερότητας και η άδεια δεν πρέπει να 
χορηγείται για πολύ μεγάλη διάρκεια ούτε 
να ανανεώνεται αυτόματα ούτε να παρέχει 
πλεονεκτήματα στον πάροχο των υπηρεσιών 
μετά τη λήξη ισχύος της. Συγκεκριμένα, η 
διάρκεια της άδειας πρέπει να οριστεί κατά 
τρόπον ώστε να μην περιορίζει και να μην 
εμποδίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό πέραν 
του σημείου που είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλισθεί η απόσβεση των επενδύσεων 
και η εύλογη απόδοση επί του επενδυμένου 
κεφαλαίου. Οι περιπτώσεις όπου ο αριθμός 
των αδειών είναι περιορισμένος για λόγους 
άλλους που δεν έχουν σχέση με τη 
σπανιότητα των φυσικών πόρων ή τις 
τεχνικές δυνατότητες υπόκεινται σε κάθε 
περίπτωση στις άλλες διατάξεις για το 
καθεστώς αδειοδότησης που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία.

(28) Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη 
δραστηριότητα διατίθεται περιορισμένος 
αριθμός αδειών, π.χ. για την εκμετάλλευση 
υδροηλεκτρικής υποδομής, πρέπει να 
προβλέπεται μια διαδικασία επιλογής
μεταξύ περισσότερων υποψηφίων, με 
γνώμονα τη βελτίωση, μέσω του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, της ποιότητας των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
χρήστες και των όρων βάσει των οποίων 
προσφέρονται. Η διαδικασία αυτή πρέπει να 
παρέχει εχέγγεια διαφάνειας και 
ουδετερότητας και η άδεια δεν πρέπει να 
χορηγείται για πολύ μεγάλη διάρκεια ούτε 
να ανανεώνεται αυτόματα ούτε να παρέχει 
πλεονεκτήματα στον πάροχο των υπηρεσιών 
μετά τη λήξη ισχύος της. Συγκεκριμένα, η 
διάρκεια της άδειας πρέπει να οριστεί κατά 
τρόπον ώστε να μην περιορίζει και να μην 
εμποδίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό πέραν 
του σημείου που είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλισθεί η απόσβεση των επενδύσεων 
και η εύλογη απόδοση επί του επενδυμένου 
κεφαλαίου. Οι περιπτώσεις όπου ο αριθμός 
των αδειών είναι περιορισμένος για λόγους 
άλλους που δεν έχουν σχέση με τη 
σπανιότητα των φυσικών πόρων ή τις 
τεχνικές δυνατότητες υπόκεινται σε κάθε 
περίπτωση στις άλλες διατάξεις για το 
καθεστώς αδειοδότησης που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συντονισμού με το άρθρο 2 που αποβλέπει στον αποκλεισμό των 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 34

(34) Μεταξύ των περιορισμών που πρέπει 
να εξεταστούν συγκαταλέγονται, για 
παράδειγμα, τα εθνικά καθεστώτα τα οποία, 
για λόγους που δεν έχουν σχέση με τα 

(34) Μεταξύ των περιορισμών που πρέπει 
να εξεταστούν συγκαταλέγονται, για 
παράδειγμα, τα εθνικά καθεστώτα τα οποία, 
για λόγους που δεν έχουν σχέση με τα 
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επαγγελματικά προσόντα, περιορίζουν την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες, π.χ. τυχερά 
παιχνίδια, σε συγκεκριμένους παρόχους 
υπηρεσιών. Ομοίως, πρέπει να εξεταστούν 
απαιτήσεις όπως τα συστήματα που 
προβλέπουν υποχρέωση διανομής («must 
carry») που εφαρμόζονται για τους 
παρόχους υπηρεσιών καλωδιακής 
τηλεόρασης, βάσει των οποίων ένας 
ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών 
υποχρεώνεται να παρέχει πρόσβαση σε 
ορισμένες υπηρεσίες συγκεκριμένων 
παρόχων και οι οποίες περιορίζουν την 
ελευθερία επιλογής τους, τις δυνατότητες 
πρόσβασης σε προγράμματα και την 
επιλογή των τελικών αποδεκτών.

επαγγελματικά προσόντα, περιορίζουν την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες, π.χ. τυχερά 
παιχνίδια, σε συγκεκριμένους παρόχους 
υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες υποχρέωσης διανομής (« must carry ») αποτελούν ήδη αντικείμενο της οδηγίας 
2002/22 ΕΚ (καθολική υπηρεσία). Στο βαθμό που οι κανόνες αυτοί χρησιμεύουν στην 
προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας ή της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, δεν πρέπει 
να επηρεαστούν από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 43α (νέα)

(43α) Δεν ενδείκνυται να εφαρμοστεί η 
αρχή της χώρας προέλευσης στον τομέα 
της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διότι 
θα στερούσε τη χώρα παροχής της 
εκπαίδευσης από κάθε δυνατότητα ελέγχου 
επί των παρεχομένων υπηρεσιών σε έναν 
τομέα που συνεχίζει να εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των ιδίων των κρατών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί η ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να διασφαλιστεί ότι η 
χώρα όπου λαμβάνεται θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εάν ο πάροχος της υπηρεσίας σέβεται 
ή όχι τους νόμους της χώρας προέλευσης, μια και η χώρα προέλευσης θα έχει ελάχιστα κίνητρα 
αλλά και προφανείς δυσκολίες στη διενέργεια αυτών των ελέγχων.
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Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 47

(47) Θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη 
μέλη η δυνατότητα να λαμβάνουν κατ’ 
εξαίρεση μέτρα που αποκλίνουν από την 
αρχή της χώρας καταγωγής σε σχέση με 
πάροχο που είναι εγκαταστημένος σε άλλο 
κράτος μέλος σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
και για ορισμένους λόγους, όπως είναι η 
ασφάλεια των υπηρεσιών. Η δυνατότητα 
αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όπου 
υφίσταται κοινοτική εναρμόνιση. Εξάλλου, 
η δυνατότητα αυτή δεν επιτρέπει τη λήψη 
περιοριστικών μέτρων στους τομείς όπου 
άλλες οδηγίες απαγορεύουν κάθε 
παρέκκλιση από την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, όπως η οδηγία 1999/93/EΚ 
ή η οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία 
των υπηρεσιών που βασίζονται ή 
συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό 
όρους, ούτε επιτρέπει την επέκταση ή τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων παρέκκλισης 
που προβλέπονται σε άλλες οδηγίες, όπως 
στην οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών 
δραστηριοτήτων ή στην οδηγία 
2000/31/EΚ.

(47) Θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη 
μέλη η δυνατότητα να λαμβάνουν κατ’ 
εξαίρεση μέτρα που αποκλίνουν από την 
αρχή της χώρας καταγωγής σε σχέση με 
πάροχο που είναι εγκαταστημένος σε άλλο 
κράτος μέλος σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
και για ορισμένους λόγους, όπως είναι η 
ασφάλεια των υπηρεσιών. Η δυνατότητα 
αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όπου 
υφίσταται κοινοτική εναρμόνιση. Εξάλλου, 
η δυνατότητα αυτή δεν επιτρέπει τη λήψη 
περιοριστικών μέτρων στους τομείς όπου 
άλλες οδηγίες απαγορεύουν κάθε 
παρέκκλιση από την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, όπως η οδηγία 1999/93/EΚ 
ή η οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία 
των υπηρεσιών που βασίζονται ή 
συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό 
όρους, ούτε επιτρέπει την επέκταση ή τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων παρέκκλισης 
που προβλέπονται σε άλλες οδηγίες, όπως 
στην οδηγία 2000/31/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να παρεμποδίζεται καταρχήν κάθε ενδεχόμενη τομεακή εξέλιξη με την 
αναφορά σε μια γενική αρχή η οποία δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 72

(72) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται κυρίως στο Χάρτη των 

(72) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται κυρίως στο Χάρτη των 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στα άρθρα 8, 15, 21 και 
47.

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στα άρθρα 8, 15, 21, 22
και 47.

Αιτιολόγηση
Το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει: «Η 
Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία»

Τροπολογία 17
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις γενικές 
διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της 
ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων 
υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις γενικές 
διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της 
ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων 
υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών.

Η οδηγία αυτή δεν αφορά ούτε την 
ελευθέρωση των υπηρεσιών κοινού 
οικονομικού συμφέροντος και τα ιδρύματα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που τις 
παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα, ούτε την 
ιδιωτικοποίηση ιδρυμάτων δημοσίου 
δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες.
Η οδηγία δεν αφορά ούτε την κατάργηση 
των μονοπωλίων παροχής υπηρεσιών ούτε 
τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα 
κράτη μέλη, οι οποίες εμπίπτουν στις 
γενικές διατάξεις περί ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφο 1α (νέα)

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα μέτρα 
που λαμβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο ή σε 
εθνικό επίπεδο με σεβασμό του κοινοτικού 
δικαίου για την προώθηση της 
πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας 
και την υπεράσπιση της πολυφωνίας και 
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της ελευθερίας του τύπου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για να γίνουν σεβαστές οι αρμοδιότητες των κρατών μελών 
στην πολιτιστική και οπτικοακουστική πολιτική τους. Εξασφαλίζει επιπλέον τη συμμόρφωση με 
ανάλογες διατάξεις που υπάρχουν στο άρθρο 1, παράγραφος 6  της οδηγίας 2003/31/ΕΚ 
(οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) και στο άρθρο 1, παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(οδηγία-πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες επικοινωνιών).

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο β α) (νέο)

β α) στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής, 
διανομής και μετάδοσής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ηχητικής 
ραδιομετάδοσης, των υπηρεσιών 
κινηματογράφου, των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, των εταιριών συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων και των 
υπηρεσιών έκδοσης και διανομής του 
γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου.

Αιτιολόγηση

Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες αποτελούν ήδη αντικείμενο μιας ειδικής προσέγγισης σε 
κλίμακα ΕΕ μέσω της οδηγίας για την Τηλεόραση χωρίς σύνορα. Η οδηγία για τις Υπηρεσίες θα 
μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εφαρμογή εθνικών κανόνων, ιδίως για υποχρεώσεις 
που αφορούν το περιεχόμενο ή διέπουν τα θέματα ιδιοκτησίας και συγκέντρωσης των μέσων 
ενημέρωσης, προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας, κανόνες 
«must carry» και κανόνες για τους χρόνους μετάδοσης. Εάν υπαχθούν οι οπτικοακουστικές και 
πολιτιστικές υπηρεσίες στους γενικούς κανόνες της οδηγίας, θα αντιβαίνει στην αρχή της 
επικουρικότητας και στις θέσεις που υποστηρίζονται στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στην 
UNESCO. 

Τροπολογία 20
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο β α) (νέο)

β α) τυχερά παιχνίδια στα οποία οι παίκτες 
στοιχηματίζουν, συμπεριλαμβανομένων 
των λαχείων και των συναλλαγών που 



AD\565137EL.doc 19/21 PE 353.526v03-00

EL

αφορούν στοιχήματα·

Αιτιολόγηση

Ο ευαίσθητος τομέας των τυχερών παιγνίων χρειάζεται ρυθμιστική και κοινωνική 
αντιμετώπιση, η οποία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Εξάλλου, τα 
έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια διατίθενται κατά κύριο λόγο για τον αθλητισμό.

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, παράγραφος 2

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων 
άλλων κοινοτικών μέσων σχετικά με τις 
υπηρεσίες που διέπουν.

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θίγει
την εφαρμογή των διατάξεων άλλων 
κοινοτικών μέσων σχετικά με τις υπηρεσίες 
που διέπουν. Σε περίπτωση σύγκρουσης με 
άλλα τομεακά κοινοτικά νομοθετήματα, 
εκείνα υπερέχουν.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «δεν αποκλείει» που χρησιμοποιείται από την Επιτροπή δεν αρκεί για να 
εξασφαλίσει η υπεροχή επί της παρούσας οδηγίας των άλλων κοινοτικών νομοθετημάτων που 
αφορούν αυτόν τον τομέα όπως η οδηγία για την Τηλεόραση χωρίς σύνορα ή η οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα.

Τροπολογία 22
Άρθρο 17, σημείο 7α) (νέο)

7α) στην ανώτατη εκπαίδευση·

Αιτιολόγηση

Με την εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης, η χώρα που δέχεται ένα πανεπιστημιακό 
κέντρο δεν θα είχε κανένα έλεγχο στις πανεπιστημιακές σπουδές που παρέχονται στην 
επικράτειά της σε ένα τομέα που εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα. Επιπλέον, πρέπει να 
προστατεύονται τα δικαιώματα των φοιτητών αφού μετά την εγγραφή τους θα ήταν πολύ 
δύσκολο γι’ αυτούς να αλλάξουν «πάροχο υπηρεσιών» σε περίπτωση κακής ποιότητας 
σπουδών.

Τροπολογία 23
Άρθρο 18, παράγραφος 1, εδάφιο β)
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β) στις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στα οποία 
ο παίκτης στοιχηματίζει νομισματική αξία, 
περιλαμβανομένων των λαχειοφόρων 
αγορών και των συναλλαγών στοιχημάτων·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με βάση το άρθρο 2, τα τυχερά παιχνίδια που περιλαμβάνουν στοιχήματα πρέπει να εξαιρεθούν 
και έτσι καθίσταται περιττή η παραπομπή στο άρθρο 18.

Τροπολογία 24
Άρθρο 40, παράγραφος 1, εδάφιο β)

β) για τις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στα οποία 
ο παίκτης στοιχηματίζει νομισματική αξία, 
περιλαμβανομένων των λαχειοφόρων 
αγορών και των συναλλαγών στοιχημάτων, 
με βάση την έκθεση της Επιτροπής και 
μετά από ευρεία διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με βάση το άρθρο 2, τα τυχερά παιχνίδια  που περιλαμβάνουν στοιχήματα πρέπει να 
εξαιρεθούν και έτσι καθίσταται περιττή η παραπομπή στο άρθρο 40, παράγραφος 1 β).
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