
AD\565442EL.doc PE 350.237v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2004/0001(COD)

27.4.2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
(COM(2004) 0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jorgo Chatzimarkakis



PE 350.237v02-00 2/35 AD\565442EL.doc

EL

PA_Leg



AD\565442EL.doc 3/35 PE 350.237v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σήμερα ο τομέας των υπηρεσιών στην Κοινότητα αντιστοιχεί σε σχεδόν 70% του ΑΕγχΠ και 
τη μεγίστη πλειονότητα των θέσεων εργασίας. Ταυτοχρόνως αποτελεί τομέα με τεράστιες 
δυνατότητες αυξήσεως που επιτυγχάνει επίσης τους στόχους της ατζέντας της Λισσαβώνας. 
Κατά συνέπεια εκφράζει κανείς τη λύπη του διότι σήμερα, ολόκληρη δεκαετία μετά την 
προβλεπόμενη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πόρρω απέχουμε από την ολοκλήρωση 
μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς των υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαπιστώνουν συχνά 
ότι στην πρόσβασή τους στις αγορές σε άλλα κράτη μέλη τίθενται φραγμοί από πολυσύνθετες 
και συχνά ακατανόητες διατυπώσεις, επικάλυψη απαιτήσεων και δυσανάλογους 
περιορισμούς από τα κράτη μέλη. Εταιρείες καινοτομίας - ιδίως μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις - διαπιστώνουν περιορισμούς στις δυνατότητές τους να επεκταθούν. Από την 
πλευρά τους οι καταναλωτές υφίστανται υψηλές τιμές και έλλειψη πραγματικής δυνατότητας 
επιλογής.

Η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για τον τομέα των υπηρεσιών σημαίνει περισσότερη 
ευκαμψία της οικονομίας, προώθηση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία ευημερίας και 
θέσεων εργασίας.

Ενώ μερικοί τομείς των υπηρεσιών (τηλεπικοινωνίες, οπτικοακουστικές και 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ.) καλύπτονται ήδη από ειδικού περιεχομένου οδηγίες, οι 
απομένοντες είναι τόσο ποικίλοι και τόσο δυναμικού χαρακτήρα ώστε δεν μπορούν να 
ορισθούν κατά εξειδικευμένον τρόπο. Ως εκ τούτου η επιλογή μιας οδηγίας πλαισίου ως 
νομικού μέσου είναι η ορθή. Όμως η ετερογένεια και το εξ αυτής ευρύτατο πεδίο της 
προτεινόμενης οδηγίας πλαισίου δημιουργούν επίσης προβλήματα ορισμού, ασάφειας όσον 
αφορά το πεδίο εφαρμογής, ανεπιθύμητων παρενεργειών σε ελάσσονες τομείς καθώς και των 
αναπόφευκτων αναγκών για ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις εφαρμογής των κανόνων. Προς 
όφελος της ορθής νομοθεσίας αλλά και του τρόπου λειτουργίας της προτεινόμενης οδηγίας 
είναι σημαντικό οι ως άνω ορισμοί και οριοθετήσεις να είναι όσον το δυνατόν σαφείς.

Θεμέλιο για την πρόταση είναι η αρχή της χώρας καταγωγής, όπου ένα προϊόν (στην 
παρούσα περίπτωση μία υπηρεσία) που παρέχεται κατά νόμον σε ένα κράτος μέλος δεν θα 
υπόκειται σε περιορισμούς από άλλο κράτος μέλος στον βαθμό όπου τούτο θα οδηγούσε σε 
αδικαιολόγητο φραγμό εμπορίου. Η αρχή αυτή είναι πρωταρχικής σημασίας για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και πρέπει κατά συνέπειαν να ορίζεται σαφώς από την 
οδηγία, το οποίο επί του παρόντος δεν συμβαίνει.. Η αρχή δεν πρέπει να χάνει την αξία της 
μέσω παρεκκλίσεων και τούτο παρά το ευρύ πεδίο που καλύπτει η πρόταση. Περιττό να 
αναφέρει κανείς ότι τούτο απαιτεί διοικητική συνεργασία στην πράξη μεταξύ των αρχών των 
κρατών μελών για να εξασφαλίζεται εποπτεία στην πράξη και προστασία των καταναλωτών. 
Ταυτοχρόνως πρέπει να αποφεύγονται επαχθείς υποχρεώσεις επί των παρόχων υπηρεσιών. Η 
Κοινότητα έχει ήδη λάβει πολλά μέτρα για να διευκολύνει τη διοικητική συνεργασία 
υπεράνω συνόρων και να μειώσει τον όγκο της γραφειοκρατίας (π.χ. με την προώθηση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) και η πρόταση περιέχει πρόσθετες πρωτοβουλίες 
με στόχο να καταστεί η δημόσια διοίκηση απλούστερη και αποτελεσματικότερη. Ο 
συντάκτης σας χαιρετίζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα μπορούσε όμως να γίνει κάτι 
περισσότερο με τη θέσπιση αφενός εναρμονισμένων ευρωπαϊκών εντύπων για βεβαιώσεις και 
πιστοποιητικά και αφετέρου βάσεων δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ οι οποίες να περιέχουν 
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πληροφορίες περί των εγκατεστημένων παρόχων υπηρεσιών και να επιτρέπουν ούτως στις 
αρχές να επιτυγχάνουν μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καλύτερον έλεγχο.

Βάσει της οδηγίας ουδέν κράτος μέλος μπορεί να εξαναγκασθεί σε υπαγωγή τομέων σε 
καθεστώς ελεύθερης αγοράς ή σε ιδιωτικοποίηση προσθέτων υπηρεσιών του δημοσίου.

Μολονότι ούτως έχουν τα πράγματα, έχουν υπάρξει παρεξηγήσεις όσον αφορά τον αντίκτυπο 
της υπαγωγής σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς στα δικαιώματα των εργαζομένων και σε 
ευαίσθητους τομείς όπως είναι οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία. Θα άξιζε επομένως 
να αποσαφηνισθεί τι δεν είναι και τι δεν πράττει το προτεινόμενο μέτρο.

Ο συντάκτης σας προτείνει ρήτρα που καθιστά σαφές ότι η οδηγία δεν επηρεάζει μέτρα που 
λαμβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας ή κρατών μελών για να προωθηθεί η πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία και να εξασφαλισθεί προάσπιση του πλουραλισμού.

Εν πρώτοις η προτεινόμενη οδηγία δεν μειώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων ούτε κατ' 
άλλον τρόπο διευκολύνει το κοινωνικό ντάμπινγκ. Οιαδήποτε απόσπαση εργαζομένων σε 
άλλο κράτος μέλος πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις αυτού του κράτους μέλους 
περιλαμβανομένων των κανόνων περί ελαχίστων αμοιβών, ωρών εργασίας και διακοπών.

Κατά δεύτερον η προτεινόμενη οδηγία δεν εμποδίζει το κράτος μέλος που λαμβάνει την 
υπηρεσία να ορίζει και επιβάλλει τα δικά του σχετικά πρότυπα. Θα μπορεί πάντα να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και να ζητεί όλες τις σχετικές πληροφορίες είτε από την εταιρεία που 
έχει αποσπάσει εργαζομένους σε αυτό είτε από τις σχετικές αρχές στο κράτος μέλος 
προελεύσεως. Ο συντάκτης σας χαιρετίζει την προσέγγιση του Δικαστηρίου των ΕΚ για 
ευρύτατη περιεκτικότητα όσον αφορά τις σαφώς καθορισμένες εξαιρέσεις. Συνιστά 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. 

Τέλος θεωρούμε ότι η αρχή της χώρας καταγωγής θα ισχύει για τις διαδικασίες αδειοδότησης 
μιας υπηρεσίας στο κράτος που λαμβάνει την υπηρεσία, αλλ' ότι ο έλεγχος του τρόπου με τον 
οποίον παρέχεται μία υπηρεσία θα συνεχίσει να διέπεται από τους νόμους του κράτους που 
λαμβάνει την υπηρεσία.

Για να είναι αυτή η προσέγγιση εφαρμόσιμη σε όλα τα κράτη μέλη και όλους τους τομείς, μία 
δυνατή προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η σταδιακή θέση εν ισχύι της αρχής της χώρας 
καταγωγής σε ορισμένα ευαίσθητα θέματα με σαφώς καθορισμένες λήξεις προθεσμιών για να 
καταστεί δυνατόν να θεσπισθούν γεροί μηχανισμοί διοικητικής συνεργασίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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) Μία ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών 
είναι ουσιαστικής σημασίας για βελτίωση 
της αύξησης της οικονομίας και της 
απασχόλησης στην ΕΕ. Επί του παρόντος 
πολλοί και πολλών ειδών φραγμοί στην 
εσωτερική αγορά εμποδίζουν πολλές 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ιδίως 
μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, 
από του να αναπτυχθούν υπεράνω συνόρων 
των κρατών μελών και να επωφεληθούν 
πλήρως από την εσωτερική αγορά. Τούτο 
υπονομεύει την σε παγκόσμια κλίμακα 
ανταγωνιστικότητα όχι μόνον των 
παρόχων υπηρεσιών από την ΕΕ αλλά 
επίσης και του τομέα της μεταποίησης, ο 
οποίος εξαρτάται διαρκώς περισσότερο 
από την παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας. Πέραν τούτων μία αγορά χωρίς 
διακρίσεις, όπου τα κράτη μέλη έχουν 
υποχρεώσεις να αίρουν περιορισμούς στη 
χρήση των διασυνοριακών υπηρεσιών σε 
συνδυασμό με μεγαλύτερες απαιτήσεις επί 
των παρόχων υπηρεσιών για διαφάνεια και 
παροχή πληροφοριών θα παρέχει στους 
Ευρωπαίους καταναλωτές καλλίτερες 
υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές χωρίς να 
θίγει ταυτοχρόνως τα δικαιώματά τους ως 
χρηστών υπηρεσιών.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Πρέπει να αναγνωρισθεί η σημασία του 
ρόλου των επαγγελματικών οργάνων και 
των επαγγελματικών ενώσεων για τη 
ρύθμιση των δραστηριοτήτων παροχής 
υπηρεσιών και την κατάρτιση 
επαγγελματικών κανόνων.

(7) Πρέπει να αναγνωρισθεί η σημασία του 
ρόλου των επαγγελματικών οργάνων και 
των επαγγελματικών ενώσεων για τη 
ρύθμιση των δραστηριοτήτων παροχής 
υπηρεσιών και την κατάρτιση 
επαγγελματικών κανόνων, αλλά ταυτόχρονα 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ο ρόλος αυτός δεν πρέπει να συνεπάγεται 
εμπόδια για αυξημένο ανταγωνισμό εκ 
μέρους περισσοτέρων φορέων 
εκμετάλλευσης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η οδηγία αποβλέπει στην ουσία σε αύξηση του 
ανταγωνισμού, παρόλο που αναγνωρίζονται ειδικές καταστάσεις.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Η οδηγία δεν αφορά τη 
χρηματοδότηση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος και δεν 
εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις ενισχύσεων 
των κρατών μελών, συγκεκριμένα στο 
πεδίο της υγείας και των κοινωνικών 
υπηρεσιών και στον οπτικοακουστικό και 
πολιτιστικό τομέα, οι οποίοι καλύπτονται 
από τους κανόνες ανταγωνισμού όπως 
ορίζονται στον Τίτλο VΙ Κεφάλαιο 1 της 
Συνθήκης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα)

(7β) Σε μιαν Ευρώπη που θέλει να επιτύχει 
ανταγωνιστικότητα, είναι ανάγκη να 
δημιουργηθούν ευκαιρίες για δια βίου 
κατάρτιση στον ιδιωτικό τομέα και να 
αποφευχθούν τα εμπόδια στο θέμα αυτό.

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, χρειάζεται να προωθηθεί 
ενεργά η διά βίου κατάρτιση των επαγγελματιών.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7γ (νέα)

(7γ) Όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας, η παρούσα οδηγία καλύπτει 
μόνο τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, ήτοι τις υπηρεσίες 
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οικονομικής φύσεως. Επιπλέον, ορισμένες 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, όπως στον τομέα των 
μεταφορών, δεν περιλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η οδηγία 
δεν θίγει την ελευθερία των κρατών μελών 
να καθορίσουν, τηρώντας πάντοτε το 
κοινοτικό δίκαιο, ποιες θεωρούν ότι είναι 
οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, να προσδιορίσουν πώς θα 
οργανώνονται και θα χρηματοδοτούνται οι 
υπηρεσίες αυτές και να θεσπίσουν τις 
ειδικές υποχρεώσεις στις οποίες 
υπόκεινται. Η οδηγία δεν εξετάζει το θέμα 
της συνέχειας στη Λευκή  Βίβλο της 
Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας. 

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες υπηρεσίες.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες μεταφορών 
έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δέσμης 
συγκεκριμένων κοινοτικών μέσων στον 
τομέα αυτό, οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να 
αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που 
διέπονται από άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις 
βάσει του άρθρου 71 ή του άρθρου 80, 
παράγραφος 2, της συνθήκης. Αντίθετα, η 
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από 
συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις στον 
τομέα των μεταφορών, όπως στις 
υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων ή
μεταφοράς αποθανόντων.

(12) Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες μεταφορών 
έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δέσμης 
συγκεκριμένων κοινοτικών μέσων στον 
τομέα αυτό, οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να 
αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Αντίθετα, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται στις υπηρεσίες 
μεταφοράς χρημάτων και μεταφοράς 
αποθανόντων καθόσον στο συγκεκριμένο 
πεδίο έχουν διαπιστωθεί προβλήματα της 
εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ποίων ειδών μεταφορές είναι εκτός πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Μία 
απλή διατύπωση του είδους "στο βαθμό που διέπονται από άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις" δεν 
είναι ακριβής. Επειδή δεν είναι επιθυμία της Επιτροπής να περιλάβει τον τομέα των μεταφορών 
ως σύνολο, είναι λογικότερο να τον αποκλείσει ως σύνολο. Άλως ο εν λόγω τομέας θα διέπεται 
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από ασκόπως σύνθετους κανόνες με τις μεταφορές κάτω των 3,5 τόννων να εμπίπτουν στην 
εφαρμογή της ανά χείρας οδηγίας και τις μεταφορές άνω των 3,5 τόννων να εμπίπτουν στη 
μεταφορά άλλων κοινοτικών διατάξεων, το οποίο θα μπορούσε με τη σειρά του να οδηγήσει σε 
αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τροπολογία 7
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 
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.

(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 
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.

Η οδηγία δεν θίγει κανένα από τα 
υπάρχοντα αυτά κείμενα ούτε τη 
δυνατότητα της Κοινότητας να αναθεωρεί 
τα κείμενα αυτά και να τροποποιεί το πεδίο 
εφαρμογής τους ή το επίπεδο κοινοτικής 
εναρμόνισης.

Αιτιολόγηση 
Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν θίγει ούτε τις υφιστάμενες 
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οδηγίες και κανονισμούς ούτε τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις τους.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

(16a) Η οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης σε 
επαγγέλματα και δραστηριότητες οι οποίες 
συνδέονται διαρκώς ή κατά διαστήματα με 
την άσκηση δημόσιας εξουσίας σε ένα 
κράτος μέλος και γι’ αυτό το λόγο 
εμπίπτουν στη διάταξη εξαίρεσης του 
άρθρου 45 της Συνθήκης.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

(19a) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων καθοριστικό για τη διάκριση 
μεταξύ της επίκλησης της ελευθερίας της 
παροχής υπηρεσιών και της επίκλησης της 
ελευθερίας εγκατάστασης είναι το κατά 
πόσον ο συμμετέχων στην αγορά είναι 
εγκατεστημένος ή όχι στο κράτος μέλος 
στο οποίο παρέχει τη σχετική υπηρεσία. 
Εφόσον είναι εγκατεστημένος στο κράτος 
μέλος στο οποίο παρέχει την υπηρεσία, 
τότε πρόκειται για επίκληση της 
ελευθερίας εγκατάστασης, εφόσον 
αντιθέτως δεν είναι εγκατεστημένος ο 
μετέχων στην αγορά στο κράτος μέλος στο 
οποίο παραλαμβάνεται η υπηρεσία τότε 
αυτός είναι διασυνοριακός πάροχος 
υπηρεσίας ο οποίος ασκεί την ελευθερία 
της παροχής υπηρεσιών. 

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 27α (νέα)

(27α) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου, η δημόσια υγεία, η 
προστασία των καταναλωτών, η υγεία των 
ζώων και το περιβάλλον ως στόχοι 
συνιστούν επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος ο οποίος μπορεί να 
δικαιολογήσει την εφαρμογή συστημάτων 
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αδειοδοτήσεως και άλλους περιορισμούς 
που είναι εφαρμόσιμοι στην περίθαλψη ή 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά οιαδήποτε 
τέτοια αδειοδότηση ή περιορισμός δεν 
μπορεί να εισάγει διακρίσεις όσον αφορά 
τη χώρα καταγωγής του αιτούντος ή να 
διατυπώνεται κατά τρόπο που να εμποδίζει 
τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του 
κράτους μέλους και πρέπει να πληροί 
πάντοτε τα κριτήρια της αναγκαιότητας 
και της αναλογικότητας.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 28

(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 εχέγγυα 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 

(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 εχέγγυα 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.
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στην παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες όσον αφορά τη χορήγηση αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων εξετάζονται ήδη στο 
κοινοτικό πλαίσιο που αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων και 
συναφείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Η δέσμη Telecom εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Τούτο πρέπει να ισχύει επίσης για τη χορήγηση αναλογικών 
ραδιοσυχνοτήτων.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 29

(29) Οι επιτακτικοί λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος στους οποίους αναφέρονται 
ορισμένες διατάξεις εναρμόνισης της 
παρούσας οδηγίας είναι εκείνοι που 
αναγνωρίζονται από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου επί των άρθρων 43 και 49 της 
συνθήκης, ιδίως η προστασία των 
καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών, 
των εργαζομένων ή του αστικού 
περιβάλλοντος.

(29) Οι επιτακτικοί λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος στους οποίους αναφέρονται 
ορισμένες διατάξεις εναρμόνισης της 
παρούσας οδηγίας είναι εκείνοι που 
αναγνωρίζονται από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου και σχετίζονται συγκεκριμένα 
με τη δημόσια πολιτική, τη δημόσια 
ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική 
και την πολιτιστική πολιτική, την 
προστασία των καταναλωτών, των 
αποδεκτών υπηρεσιών, των εργαζομένων, το 
περιβάλλον, περιλαμβανομένου του αστικού 
περιβάλλοντος, την υγεία των ζώων, την 
πνευματική ιδιοκτησία και τη διατήρηση 
της ιστορικής και καλλιτεχνικής 
κληρονομιάς.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει πλήρης αναφορά στη νομολογία του Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων 
της κοινωνικής και της πολιτιστικής πολιτικής.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

(33 α) Το αποτέλεσμα της διεργασίας 
αμοιβαίας αξιολόγησης θα διαφέρει 
συναρτήσει της φύσεως των 
δραστηριοτήτων και του σχετικού 
δημοσίου συμφέροντος. Συγκεκριμένα και 
σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου 
απαιτήσεις που υπόκεινται σε αυτή την 
αμοιβαία αξιολόγηση θα μπορούσαν να 
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δικαιολογούνται πλήρως εάν επιδιώκουν 
στόχους δημοσίας υγείας ή κοινωνικής 
πολιτικής.

Τροπολογία 14
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 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.

(34) Μεταξύ των περιορισμών που πρέπει 
να εξεταστούν συγκαταλέγονται 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.

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα «must carry» καλύπτονται ήδη από την οδηγία 2002/22/ΕΚ (καθολική 
υπηρεσία). Δεδομένου ότι τα συστήματα «must carry» εξυπηρετούν τη διασφάλιση της 
πολιτιστικής πολυμορφίας και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης δεν πρέπει να θίγονται 
από την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 35

(35) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό 
που οι σχετικές δραστηριότητες είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό και επομένως 
δεν υφίσταται υποχρέωση των κρατών 
μελών να καταργήσουν υφιστάμενα 
μονοπώλια, ιδίως όσον αφορά τις 
λαχειοφόρους αγορές, ή να 

(35) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό 
που οι σχετικές δραστηριότητες είναι 
ανοικτές στον ανταγωνισμό και επομένως 
δεν υφίσταται υποχρέωση των κρατών 
μελών να ελευθερώσουν τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος, να 
ιδιωτικοποιήσουν τους φορείς που 
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ιδιωτικοποιήσουν ορισμένους τομείς. παρέχουν υπηρεσίες αυτού του είδους ή να 
καταργήσουν υφιστάμενα μονοπώλια για 
άλλες δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά 
τις λαχειοφόρους αγορές και ορισμένες 
υπηρεσίες διανομής.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες υπηρεσίες.

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 38α (νέα)

(38α) Η ευθύνη ελέγχου των αρμοδίων 
υπηρεσιών του κράτους μέλους καταγωγής 
δεν υποχρεώνει τις υπηρεσίες του κράτους 
καταγωγής να διενεργούν οι ίδιες εποπτείες 
και ελέγχους στην επικράτεια του κράτους 
υποδοχής. Αυτοί οι έλεγχοι και εποπτείες 
διενεργούνται από τις υπηρεσίες του 
κράτους υποδοχής σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις της αμοιβαίας υπηρεσιακής 
αρωγής και των εταιρικών σχέσεων που 
έχουν θεσπισθεί μ’ αυτήν την οδηγία 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών των 
επιμέρους κρατών. 

Αιτιολόγηση

Στοχεύει στην αποσαφήνιση.

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

(41 α) Ο αποκλεισμός από την αρχή της 
χώρας καταγωγής για θέματα που 
καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των κρατών 
μελών όπου παρέχεται η υπηρεσία να 
προσδιορίζουν την ύπαρξη σχέσεως 
απασχολήσεως και τη διάκριση μεταξύ 
αυτοαπασχολουμένων και μισθωτών, 
περιλαμβανομένων και των 
"ψευτοαυτοαπασχολουμένων". Επ' αυτού 
σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου 
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το ουσιώδες χαρακτηριστικό μιας σχέσεως 
απασχολήσεως κατά την έννοια του 
άρθρου 39 της Συνθήκης είναι το ότι για 
ορισμένη χρονική περίοδο κάποιος παρέχει 
υπηρεσίες για λογαριασμό και υπό την 
καθοδήγηση κάποιου άλλου και εις 
αντάλλαγμα αμείβεται· οιαδήποτε 
δραστηριότητα στην οποία επιδίδεται 
κάποιος εκτός σχέσεως υποταγής πρέπει 
να ταξινομείται ως δραστηριότητα 
αυτοαπασχολήσεως για τις ανάγκες των 
άρθρων 43 και 49 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη αποσαφηνίζει το πεδίο της παρέκκλισης στο άρθρο 17, παρ. 5 που 
αφορά την απόσπαση εργαζομένων.

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 47α (νέα)

(47a) Η εφαρμογή της αρχής της χώρας 
καταγωγής στον τομέα των υπηρεσιών 
υγείας πρέπει να υπόκειται σε περιορισμό
εάν μη τι άλλο διότι για πολλές υπηρεσίες 
υγείας είναι αναγκαία εγκατάσταση στο 
κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία, και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί 
αυτή η υπηρεσία να υπόκειται στην αρχή 
του κράτους καταγωγής. Περαιτέρω 
υφίστανται σε διασυνοριακές παροχές 
υπηρεσιών υγείας σημαντικές γενικές 
εξαιρέσεις από την αρχή του κράτους 
καταγωγής, π.χ. όσον αφορά τα 
επαγγελματικά προσόντα ή τους κανόνες 
υγιεινής. Επιπροσθέτως και δεδομένης της 
σημασίας της προστασίας της δημόσιας 
ασφάλειας τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν τη δυνατότητα να μπορούν 
να παρεμβαίνουν κατά περίπτωση. 

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

(57 α) Επειδή οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους προσωρινώς 
εργαζομένους καλύπτονται από το άρθρο 
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3(9) της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι προσωρινώς 
εργαζόμενοι εξαιρούνται από την εφαρμογή 
της αρχής της χώρας καταγωγής στην 
παρούσα οδηγία. Πέραν τούτων 
εξαιρούνται οι προϋποθέσεις για την 
εκμίσθωση εργαζομένων, 
περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων για 
τη διάθεση εργαζομένων από εταιρείες 
προσωρινής απασχόλησης υπό την έννοια 
ότι οι περιορισμοί ή απαγορεύσεις που 
καθορίζει το κράτος μέλος υποδοχής 
μπορεί να ισχύουν μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τη χρήση εκμισθωμένων 
εργαζομένων, περιορισμούς ως προς τη 
μεγίστη διάρκεια της προσωρινής 
απασχολήσεως κλπ.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη αποσαφηνίζει το πεδίο των διατάξεων όσον αφορά την απόσπαση 
εργαζομένων.

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

(59 α) Η απαγόρευση του να απαιτείται η 
υποβολή δηλώσεως στις αρχές του 
κράτους μέλους όπου παρέχεται η 
υπηρεσία απλώς δεν επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να απαιτούν συστηματικές εκ των 
προτέρων δηλώσεις σε εκάστη περίπτωση 
αποσπάσεως εργαζομένου και δεν τα 
εμποδίζει από του να απαιτούν από τους 
παρόχους υπηρεσιών να υποβάλλουν 
δηλώσεις ή να συμπληρώνουν έντυπα που 
σχετίζονται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
απασχολήσεως, όπως είναι έντυπα που 
σχετίζονται με συνεισφορές σε ταμεία που 
ασχολούνται με την πληρωμή διακοπών 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι δηλώσεις 
μπορούν να γίνουν αφού έχει αρχίσει να 
παρέχεται η υπηρεσία. 

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 59 β (νέα)
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(59 β) Η παρούσα οδηγία δεν επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να απαιτούν από τους 
παρόχους υπηρεσιών που αποσπούν 
εργαζομένους στην επικράτειά τους να 
αποστέλλουν συστηματικά όλα τα έγγραφα 
απασχολήσεως που συνήθως τηρούν στον 
τόπο της έδρας της εταιρείας στην 
επικράτειά τους και να τα τηρούν σε 
αυτήν· η παρούσα οδηγία όμως δεν ισχύει 
για έγγραφα τα οποία κατά τη συνήθη ροή 
της εργασίας συντάσσονται και τηρούνται 
στον τόπο εργασίας, όπως είναι οι 
καταστάσεις ωρών εργασίας ούτε 
εμποδίζει τις αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής από του να απαιτούν από τον 
πάροχο υπηρεσιών αμέσως να υποβάλει 
έγγραφα στην περίπτωση επιθεωρήσεως ή 
ελέγχου ή από του να επιβάλλουν αυτή την 
απαίτηση σε περιπτώσεις μη 
συμμορφώσεως.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να καθίσταται σαφές ότι το άρθρο 24(2) δεν εμποδίζει το κράτος μέλος υποδοχής 
να υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών ή τους εργαζομένους του να παρουσιάζουν το ταχύτερο 
δυνατόν τα έγγραφα με τις πληροφορίες μνεία των οποίων γίνεται από το άρθρο 24(2)(α) έως 
(στ) εάν τους ζητηθεί αυτό από την αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής.

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 60 α (νέα)

(60 α) Οι σχετικές με την απόσπαση 
εργαζομένων απαιτήσεις ισχύουν επίσης 
στην απόσπαση υπηκόων τρίτων κρατών.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθίσταται σαφές ότι οι απαιτήσεις που αφορούν την απόσπαση 
εργαζομένων ισχύουν επίσης και στην περίπτωση αποσπάσεως υπηκόων τρίτου κράτους.

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 66α (νέα)

(66α) Προϋπόθεση για συνεργασία στην 
πράξη μεταξύ των κρατών μελών είναι η 
καλή λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
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πληροφοριών, όπως το IDA, προκειμένου 
να έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τη 
δυνατότητα να προσδιορίζουν με ευκολία 
τους εκάστοτε συνομιλητές τους στα άλλα 
κράτη μέλη και να επικοινωνούν με αυτούς 
αποτελεσματικά καθώς επίσης και να 
ανταλλάσσουν έγγραφα και αποδεικτικά 
στοιχεία με ταχύτητα και αξιοπιστία. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή ενισχύουν 
μέτρα, ιδίως συμφωνίες και κανονισμούς 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την δημιουργία 
ενός νομικού πλαισίου για την αναγνώριση 
και εκτέλεση διοικητικών υποθέσεων.

Αιτιολόγηση

Για την λειτουργία της οδηγίας είναι απαραίτητο όπως είναι άμεσα δυνατή η εκτέλεση 
ενδεχόμενων κυρώσεων των αρχών που εποπτεύουν την αγορά επιτηδευμάτων και εργασίας, 
ακόμα και όταν οι παραβάτες δεν βρίσκονται στην επικράτεια της αρχής που επιβάλει τις 
κυρώσεις.

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 71 α (νέα)

(71 α) Η Κοινότητα μπορεί ιδίως να 
λαμβάνει νομικά μέτρα τα οποία να 
υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται στην πράξη επί των 
διοικητικών πτυχών της διασυνοριακής 
ανταλλαγής πληροφοριών και του ελέγχου. 
Η Κοινότητα μπορεί να λαμβάνει μέτρα 
προς αποφυγή αλληλεπικαλύψεων στους 
ελέγχους ή την εποπτεία καθώς και την 
τεκμηρίωση.

Τροπολογία 25
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 παρούσα οδηγία δεν ισχύει στην 
ελευθέρωση των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος που ανατίθενται 
αποκλειστικά σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
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φορείς ούτε στην ιδιωτικοποίηση 
δημόσιων φορέων που παρέχουν 
υπηρεσίες. Επίσης δεν θίγει τις κοινοτικές 
διατάξεις περί ανταγωνισμού και παροχής 
ενισχύσεων. 
Η παρούσα οδηγία δεν εξετάζει ούτε την 
κατάργηση των μονοπωλίων παροχής 
υπηρεσιών ούτε τις ενισχύσεις που 
χορηγούν τα κράτη μέλη οι οποίες 
καλύπτονται από τους κανόνες του 
ανταγωνισμού που θεσπίζει η Συνθήκη.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο 
για την προστασία και την υποστήριξη της 
πολιτιστικής ή της γλωσσικής 
πολυμορφίας και της πολυφωνίας των 
μέσων ενημέρωσης. 

Τροπολογία 26
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

α) στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, 
στοιχείο β) της οδηγίας 2002/65/ΕΚ·

α) στις τραπεζικές δραστηριότητες, τα 
δάνεια, τις ασφαλίσεις, τις επαγγελματικές 
και ατομικές συντάξεις, τις επενδύσεις και 
τις υπηρεσίες πληρωμών·

Αιτιολόγηση

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να ορίζεται με σαφήνεια τι περιλαμβάνει ο όρος "χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες".

Τροπολογία 27
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) στις υπηρεσίες μεταφορών στο βαθμό 
που ρυθμίζονται από άλλα κοινοτικά μέσα 
τα οποία έχουν ως βάση το άρθρο 71 ή το 
άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

(γ) στις υπηρεσίες μεταφορών πλην της 
μεταφοράς αποθανόντων και της 
μεταφοράς χρημάτων, με την προϋπόθεση 
ότι τηρούνται πάντοτε οι εθνικές 
προδιαγραφές όσον αφορά ασφάλεια και 
υγιεινή.

Τροπολογία 28
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) στις ενεργειακές υπηρεσίες στο βαθμό 
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που ρυθμίζονται από άλλα κοινοτικά μέσα·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγεται η νομική αβεβαιότητα, οι δραστηριότητες που καλύπτονται από 
τις οδηγίες για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια δεν πρέπει να εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γα) (νέο)

(γa) στις δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τα τυχερά παιχνίδια·

Αιτιολόγηση

Τα τυχερά παιχνίδια δεν αποτελούν αρμοδιότητα της ΕΕ και δεν πρέπει να καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γα) (νέο)

(γβ) στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας·

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και οι υπηρεσίες κοινού οικονομικού συμφέροντος πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο οδηγίας πλαισίου που θα καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές και θα 
διασφαλίζει τη δημόσια χρηματοδότησή τους. Υπηρεσίες όπως η περίθαλψη, ο πολιτισμός, οι 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, οι κοινωνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες εκπαίδευσης πρέπει να 
εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γδ) (νέο)

(γδ) στις δραστηριότητες που καλύπτει το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και οι οποίες 
συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την 
άσκηση της δημόσιας εξουσίας·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει  να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οι δραστηριότητες 
που εμπίπτουν στο άρθρο 45 της Συνθήκης που προβλέπει ότι δεν υπόκεινται στην ελευθερία 
εγκατάστασης οι δραστηριότητες που συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας και ότι 
ρυθμίζονται, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, από τα κράτη.
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Τροπολογία 32
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γε) (νέο)

(γε) στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος.

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και οι υπηρεσίες κοινού οικονομικού συμφέροντος πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο οδηγίας πλαισίου που θα καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές και θα 
διασφαλίζει τη δημόσια χρηματοδότησή τους. Υπηρεσίες όπως η περίθαλψη, ο πολιτισμός, οι 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, οι κοινωνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες εκπαίδευσης πρέπει να 
εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας. 

Τροπολογία 33
Άρθρο 2, παράγραφος 3

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στον 
τομέα της φορολογίας, με εξαίρεση τα 
άρθρα 14 και 16, στο βαθμό που οι 
περιορισμοί που προβλέπονται από αυτά 
δεν ρυθμίζονται από κοινοτικό μέσο 
φορολογικής εναρμόνισης.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στον 
τομέα της φορολογίας.

Αιτιολόγηση

Από την προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 2, παρ. 3 προκύπτει ότι η Επιτροπή θεωρεί τη 
φορολόγηση ως φραγμό στην ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών. Δεν συμφωνώ με την αρχική 
αυτή ιδέα και, αντίθετα, είμαι πεπεισμένος ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός αποτελεί 
σημαντική ώθηση για την ανάπτυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών. Η 
προτεινόμενη διατύπωση θα είχε ως αποτέλεσμα να έχει μόνο η χώρα καταγωγής δικαίωμα 
επιβολής φόρου. Για το λόγο αυτό η φορολογία πρέπει να εξαιρεθεί συνολικά. 

Τροπολογία 34
Άρθρο 3, εδάφιο 2

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

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει άλλα 
εφαρμοστέα κοινοτικά μέσα που διέπουν 
συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία, υπό τη σημερινή μορφή της, εφαρμόζεται στην πλειονότητα της αλυσίδας των 
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δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το φυσικό αέριο (παροχή, διανομή, κατασκευή και 
λειτουργία των υποδομών καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών). 
Κατά συνέπεια, έχει ζωτική σημασία η οδηγία να λαμβάνει υπόψη και να συνδυάζεται με τις 
προϋπάρχουσες ειδικές ρυθμίσεις της ΕΕ που εφαρμόζονται στον ενεργειακό τομέα και οι 
οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής επεξεργασίας, με βάση τις ιδιαιτερότητες του 
τομέα αυτού και διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ όλων των συμφερόντων. 

Έχει ουσιαστική σημασία να δίδεται προτεραιότητα στις ειδικές ρυθμίσεις των τομεακών 
οδηγιών. 

Τροπολογία 35
Άρθρο 3,  παράγραφος 2α (νέα)

Κοινοτικές πράξεις δικαίου που ρυθμίζουν 
για ειδικούς τομείς ή επαγγέλματα τη 
θέσπιση της ελευθερίας εγκατάστασης και 
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά 
υπερέχουν αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 36
Άρθρο 3α (νέο)

Άρθρο 3a
Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
ερμηνεύεται έτσι ώστε να θεωρείται ότι 
θίγεται με οιονδήποτε τρόπο η άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά 
αναγνωρίζονται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να περιστέλλει τη νομική διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ή της ελευθερίας συλλογικής δράσης. 

Τροπολογία 37
Άρθρο 4, παράγραφος 10

10) ως «νοσοκομειακή περίθαλψη» νοείται 
η ιατρική περίθαλψη που μπορεί να 
παρασχεθεί μόνο στο πλαίσιο ιατρικής 
εγκατάστασης και η οποία απαιτεί, 
κατ΄ αρχήν, την παραμονή του 
περιθαλπομένου εντός αυτής της 
εγκατάστασης· η επωνυμία, η οργάνωση 
και ο τρόπος χρηματοδότησης της εν λόγω 
ιατρικής εγκατάστασης είναι άνευ 
σημασίας για τους σκοπούς 

διαγράφεται
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χαρακτηρισμού της εν λόγω περίθαλψης·

Αιτιολόγηση

Στη νοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει να γίνει αναφορά μόνο σε σχέση με τις αξιώσεις 
επιστροφής (άρθρο 23)

Τροπολογία 38
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 46 της 
οδηγίας ../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στο 
άρθρο 45, παράγραφος 3 της οδηγίας 
../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 46 της 
οδηγίας ../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων, στο άρθρο 45, παράγραφος 3 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών1 και του άρθρου 3 παρ. 2 της 
οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 1998 για τη διευκόλυνση της 
μόνιμης άσκησης του δικηγορικού 
επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο 
εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο 
επαγγελματικός τίτλος2

-----------

(1) EE L 134, 30.4.2004, σελ. 114, όπως 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  
1874/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 326, 
29.10.2004, σελ. 17).

(2) ΕΕ L 77, 14.3.1998, σελ. 36, τροποποιήθηκε 
με την πράξη προσχώρησης του 2003.

Αιτιολόγηση

Με αυτήν τη διευκρίνιση καταγράφονται και περιγράφονται ακριβέστερα οι εξαιρέσεις.

Τροπολογία 39
Άρθρο 5, παράγραφος 3α (νέο)
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3α. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν, όπου 
τούτο ενδείκνυται, εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά έντυπα που θα χρησιμεύουν ως 
ισοδύναμα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή 
οιουδήποτε άλλου εγγράφου σε σχέση με 
την εγκατάσταση.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη εναρμονισμένου ευρωπαϊκού εντύπου είναι ουσιώδους σημασίας για τη συνεργασία 
μεταξύ αρχών εποπτείας στη χώρα καταγωγής και τη χώρα υποδοχής. Δεδομένου όμως ότι οι 
διαδικασίες διαφέρουν πολύ μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών και ότι 
στόχος δεν είναι η εναρμόνισή τους, η ανάπτυξη εναρμονισμένου ευρωπαϊκού εντύπου θα ήταν 
εφικτή μόνον σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 40
Άρθρο 6, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, οι 
πάροχοι υπηρεσιών να μπορούν να 
διεκπεραιώσουν σε ένα σημείο επαφής 
αποκαλούμενο «ενιαίο κέντρο 
εξυπηρέτησης» τις ακόλουθες διαδικασίες 
και διατυπώσεις:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, οι 
πάροχοι υπηρεσιών να μπορούν να 
διεκπεραιώσουν σε ένα σημείο επαφής είτε 
στο κράτος καταγωγής του είτε στο κράτος 
μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία, όποιο 
επιλέγει ο πάροχος υπηρεσιών, σημείο 
αποκαλούμενο «ενιαίο κέντρο 
εξυπηρέτησης», τις ακόλουθες διαδικασίες 
και διατυπώσεις:

Τροπολογία 41
Άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)

Ο ορισμός ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης 
στα εκάστοτε κράτη μέλη δεν θίγει την 
εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν θίγει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών.

Τροπολογία 42
Άρθρο 7.1, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) απαιτήσεις όσον αφορά τους παρόχους 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους και ιδίως εκείνες που αφορούν 

(α) απαιτήσεις όσον αφορά τους παρόχους 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους και ιδίως εκείνες που αφορούν 
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διαδικασίες και διατυπώσεις που πρέπει να 
ολοκληρωθούν για την πρόσβαση στις 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την 
άσκησή τους·

τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργασιακά 
και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τα 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και 
των καταναλωτών, καθώς και τις 
απαιτήσεις που αφορούν τις διαδικασίες 
και διατυπώσεις που πρέπει να 
ολοκληρωθούν για την πρόσβαση στις 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την 
άσκησή τους·

Αιτιολόγηση

Το ενιαίο σημείο επαφής πρέπει να παρέχει την ενημέρωση αυτή για να διασφαλίζεται ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, την κοινωνική 
νομοθεσία, τους κανόνες για το περιβάλλον και τα συστήματα προστασίας των καταναλωτών. 

Τροπολογία 43
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Η παράγραφος 1 δεν αφορά τις 
επιθεωρήσεις του τόπου παροχής της 
υπηρεσίας ή του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται από τον πάροχο ή την υλική 
εξέταση των ικανοτήτων του παρόχου.

2. Η παράγραφος 1 δεν αφορά τις 
επιθεωρήσεις του τόπου παροχής της 
υπηρεσίας ή του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται από τον πάροχο ή την υλική 
εξέταση των ικανοτήτων του παρόχου, αλλά 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες αυτές επιθεώρησης και 
πιστοποίησης είναι απλές, σαφείς και δεν 
εισάγουν διακρίσεις.

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης πρέπει να μην αποτελούν άχθος για τον πάροχο 
υπηρεσιών και να μη χρησιμοποιούνται ως μέθοδος διακρίσεων εις βάρος παρόχων υπηρεσιών 
από άλλο κράτος μέλος. 

Τροπολογία 44
Άρθρο 9, παράγραφος 1 (α)

(α) το σύστημα αδειοδότησης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος του παρόχου της 
υπηρεσίας·

(α) το σύστημα αδειοδότησης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος του παρόχου της 
υπηρεσίας εν συγκρίσει προς τους 
εγχωρίους παρόχους και αντίστοιχα 
συστήματα αδειοδότησης από την χώρα 
καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών 
γίνονται δεκτά.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφέστερο ότι στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού επί 
ίσοις όροις για εγχωρίους και ξένους παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία 45
Άρθρο 10, παράγραφος 5

Η άδεια πρέπει να χορηγείται από τη στιγμή 
που ολοκληρώνεται η εξέταση των 
προϋποθέσεων αδειοδότησης και 
διαπιστώνεται ότι οι προϋποθέσεις αυτές 
πληρούνται.

Η άδεια πρέπει να χορηγείται από τη στιγμή 
που ολοκληρώνεται η εξέταση των 
προϋποθέσεων αδειοδότησης και 
διαπιστώνεται ότι οι προϋποθέσεις αυτές 
πληρούνται και μπορεί να αφαιρεθεί αλλά 
μόνον από την αρχή που τη χορήγησε.

Τροπολογία 46
Άρθρο 16, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Το πρώτο εδάφιο αφορά τις εθνικές 
διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και με 
την άσκησή της και ιδίως εκείνες που 
ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του παρόχου, 
την ποιότητα ή το περιεχόμενο της 
υπηρεσίας, τη διαφήμιση, τις συμβάσεις 
και την ευθύνη του παρόχου. 

Οι διατάξεις αυτής της οδηγίας ισχύουν για 
την αδειοδότηση όσον αφορά την 
πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής 
υπηρεσιών και την άσκησή της. Οι 
παρεχόμενες στην χώρα υποδοχής 
υπηρεσίες συνεχίζουν να υπόκεινται στους 
κανονισμούς και την εποπτεία της χώρας 
υποδοχής όσον αφορά θέματα δημοσίας 
υγείας, ασφαλείας και διασφάλισης στον 
βαθμό που οι ως άνω κανονισμοί και 
εποπτεία χαρακτηρίζονται από 
αναλογικότητα.

Τροπολογία 47
Άρθρο 16, παράγραφος 3, εισαγωγή

3.  Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να 
εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα 
υπηρεσιών ή άσκηση μιας δραστηριότητας 
υπηρεσιών στην επικράτειά τους από 
απαιτήσεις που συνιστούν διάκριση 
βασιζόμενες άμεσα ή έμμεσα στην 
ιθαγένεια ή την έδρα.

3. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους 
που άπτονται του συντονισμένου τομέα, να 

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους που 
άπτονται του συντονισμένου τομέα, να 
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περιορίζουν την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών σε πάροχο ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, 
ιδίως επιβάλλοντας τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

περιορίζουν την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών σε πάροχο ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος.

Ως εκ τούτου απαγορεύονται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Τροπολογία 48
Άρθρο 16α (νέο)

Άρθρο 16a
Εφαρμογή της οδηγίας των υπηρεσιών σε 
δύο φάσεις
(1)  Εξαιρουμένων των διατάξεων που 
ορίζονται στο παρόν τμήμα, η αρχή της 
χώρας καταγωγής θα τεθεί σε ισχύ σε δύο 
φάσεις.
(2)  Για υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με 
νεοεγγεγραμμένα και μη νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, ισχύει το 
άρθρο 45 της παρούσας οδηγίας.
(3)  Για υπηρεσίες που υπόκεινται σε 
αυστηρότερη ρύθμιση στα κράτη μέλη, επί 
παραδείγματι επειδή απαιτούνται 
πολυετείς εκπαιδεύσεις ή ειδικές εξετάσεις 
ή πιστοποιητικά για εθνικούς παρόχους για 
την αδειοδότηση και την άσκηση, το 
Συμβούλιο μπορεί να συμφωνήσει το 
αργότερο έως την ημερομηνία κατά την 
οποία τίθεται εν ισχύι η παρούσα οδηγία να 
θεσπίσει δύο μεταβατικές περιόδους 5 
ετών (Ομάδα Α) και 10 ετών (Ομάδα Β) 
αντιστοίχως, εντός των οποίων η οδηγία 
πρέπει να τεθεί σε ισχύ η οδηγία και για 
αυτές τις δραστηριότητες υπηρεσιών.
(4)  Το Συμβούλιο διαιρεί τις 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών των 
οποίων μνεία γίνεται στην παράγραφο 3 σε 
δύο ομάδες (Α και Β). Για τις 
δραστηριότητες υπηρεσιών της ομάδας Α 
(ελαφρώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα) η 
μεταβατική περίοδος δεν υπερβαίνει την 
πενταετία και για τις δραστηριότητες 
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υπηρεσιών της ομάδας Β δεν υπερβαίνει τη 
δεκαετία από τη λήξη της προθεσμίας που 
ορίζεται στο άρθρο 45.
Εάν το Συμβούλιο δεν ορίσει τις ομάδες 
των παραγράφων 3 και 4 πριν από την 
ημερομηνία της οποίας μνεία γίνεται στο 
άρθρο 45, δεν θα υπάρξουν μεταβατικές 
περίοδοι.

Τροπολογία 49
Άρθρο 17, παράγραφοι 2 έως 4

(2) στις υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 2, 
σημείο 5) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

(2) στις υπηρεσίες μεταφοράς, διανομής 
και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο 5) της 
οδηγίας 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(3) στις υπηρεσίες διανομής φυσικού 
αερίου που αναφέρονται στο άρθρο 2, 
σημείο 5) της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

(3) (3) στις υπηρεσίες μεταφοράς, διανομής, 
παροχής, αποθήκευσης και ΥΦΑ φυσικού 
αερίου που αναφέρονται στην οδηγία 
2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

(4) στις υπηρεσίες διανομής ύδατος· (4) στις υπηρεσίες άντλησης, διανομής, 
παροχής και επεξεργασίας ύδατος·

Αιτιολόγηση
Οι τροπολογίες αποβλέπουν στη διευκρίνιση όσον αφορά τους τομείς που εξαιρούνται από την 
αρχή της χώρας καταγωγής.

Στην πρόταση, η παρέκκλιση από την αρχή της χώρας καταγωγής αφορά μόνο τη διανομή του 
αερίου. Δεν υπάρχει αντικειμενική αιτιολόγηση για την περιορισμένη αυτή παρέκκλιση : η 
οδηγία 2003/55/ΕΚ που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με το φυσικό 
αέριο στην ΕΕ, περιλαμβάνει τη μεταφορά, διανομή, παροχή και αποθήκευση του φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με το άρθρο της 1. Κατά συνέπεια, καλό θα είναι να επεκταθεί η αρχική 
παρέκκλιση στις προαναφερθείσες δραστηριότητες που συνδέονται με το αέριο έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζονται ισότιμα και να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη ύπαρξη δύο διαφορετικών 
νομικών καθεστώτων.

Τροπολογία 50
Άρθρο 17, στοιχείο (6α) (νέο)

(6a) στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα κατά την άσκηση 
καθηκόντων δημόσιας εξουσίας ή 
παρεπόμενων πράξεων άρρηκτα 
συνδεδεμένων με τη δημόσια εξουσία·
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι η γενική παρέκκλιση από την αρχή της χώρας καταγωγής αφορά τα 
νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα κατά την άσκηση καθηκόντων δημόσιας εξουσίας 
καθώς επίσης και το σύνολο των πράξεων που δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τη δημόσια 
εξουσία.

Τροπολογία 51
Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) στις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στα οποία 
ο παίκτης στοιχηματίζει νομισματική αξία, 
περιλαμβανομένων των λαχειοφόρων 
αγορών και των συναλλαγών στοιχημάτων·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν λόγοι να εξαιρεθούν τα τυχερά παιχνίδια.

Τροπολογία 52
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άδεια 
για την οικονομική κάλυψη, από το δικό 
τους σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, 
νοσοκομειακής περίθαλψης η οποία έχει 
παρασχεθεί σε άλλο κράτος μέλος να μην 
απορρίπτεται, όταν η περίθαλψη αυτή 
περιλαμβάνεται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία στο κράτος μέλος 
ασφάλισης και η περίθαλψη αυτή δεν 
μπορεί να παρασχεθεί στον ασθενή μέσα σε 
προθεσμία αποδεκτή από ιατρική σκοπιά, 
λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης της 
υγείας του ασθενούς και της πιθανής 
εξέλιξης της ασθένειάς του.

2. Η άδεια για την απαίτηση 
νοσοκομειακής περίθαλψης χορηγείται 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και το άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Στην 
έννοια της νοσοκομειακής περίθαλψης 
εμπίπτουν όλες οι ιατρικές θεραπείες οι 
οποίες παρέχονται σε νοσοκομείο στο 
κράτος μέλος στο οποίο ο ασθενής είναι 
ασφαλισμένος· ο χαρακτηρισμός, η 
οργάνωση και ο τρόπος χρηματοδότησης 
αυτής της υποδομής είναι άνευ σημασίας 
για την κατάταξη της περίθαλψης ως 
νοσοκομειακής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση
Κατ' αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ότι κατά την ανάληψη των δαπανών θεραπείας στο 
νοσοκομείο ισχύουν τα κριτήρια του κράτους καταγωγής.

Τροπολογία 53
Άρθρο 24, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Ωστόσο, το κράτος μέλος απόσπασης δεν 
μπορεί να επιβάλει στον πάροχο ούτε στον 
εργαζόμενο που έχει αυτός αποσπάσει, για 

Ωστόσο, το κράτος μέλος απόσπασης δεν 
μπορεί να επιβάλει στον πάροχο ούτε στον 
εργαζόμενο που έχει αυτός αποσπάσει, για 
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κάθε ζήτημα που καλύπτει το άρθρο 17, 
σημείο 5, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

υποχρεώσεις που υπερβαίνουν τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

α) την υποχρέωση να εξασφαλίσει άδεια 
από τις αρμόδιες αρχές του ή να εγγραφεί 
σε αυτές τις αρχές ή οποιαδήποτε άλλη 
αντίστοιχη υποχρέωση·
β) την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, 
εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν 
δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι οποίες 
μπορούν να διατηρηθούν έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2008·
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.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 96/71/ΕΚ έχει αποδειχθεί ικανοποιητική στην πράξη και ως εκ τούτου πρέπει να 
συνεχίσει να ισχύει. Πέραν τούτου και για να μην αναμειγνύεται η παραπομπή σε υφιστάμενες 
διατάξεις με νέες υποχρεώσεις για την τήρηση και την παροχή τεκμηριώσεως έχει νόημα να 
καθίστανται σαφή τα έγγραφα που πρέπει να εκδοθούν και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
πρέπει να παρασχεθούν στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου.

Τροπολογία 54
Άρθρο 24, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, το κράτος μέλος καταγωγής 
μεριμνά ώστε ο πάροχος υπηρεσιών να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
είναι σε θέση να γνωστοποιήσει στις 
αρμόδιες αρχές του καθώς και στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους απόσπασης, έως 
και δυο χρόνια μετά τη λήξη της 
απόσπασης, τις ακόλουθες πληροφορίες:

2. Ο πάροχος φέρει επ' αυτού αποδεικτικά 
στοιχεία της ταυτότητάς του και 
αντίγραφα των αδειών που απαιτούνται για 
την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
και έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές 
της χώρας καταγωγής. Τα ως άνω έγγραφα 
πρέπει να τα φέρει πάντοτε καθ' όλην την 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. Ο 
πάροχος παρουσιάζει τα ως άνω έγγραφα 
στις αρμόδιες αρχές της χώρας υποδοχής 
όποτε κληθεί να το πράξει. Το κράτος 
μέλος καταγωγής μεριμνά ώστε ο πάροχος 
υπηρεσιών να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να είναι σε θέση να 
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γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές του 
καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους απόσπασης, έως και δυο χρόνια μετά 
τη λήξη της απόσπασης, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) την ταυτότητα του αποσπασμένου 
εργαζομένου·

α) την ταυτότητα του αποσπασμένου 
εργαζομένου·

β) την ιδιότητα και τα καθήκοντα που του 
έχουν αποδοθεί·

β) την ιδιότητα και τα καθήκοντα που του 
έχουν αποδοθεί·

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του αποδέκτη· γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του αποδέκτη·

δ) τον τόπο της απόσπασης· δ) τον τόπο της απόσπασης·
ε) την ημερομηνία έναρξης και λήξης της 
απόσπασης·

ε) την φερόμενη ως ημερομηνία έναρξης 
και την ημερομηνία λήξης (εφόσον είναι 
γνωστή) της απόσπασης·

στ) τους όρους απασχόλησης και εργασίας 
που ισχύουν για τον αποσπασμένο 
εργαζόμενο.

στ) τους όρους απασχόλησης και εργασίας 
που ισχύουν για τον αποσπασμένο 
εργαζόμενο.

Αιτιολόγηση

Εάν του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, ο πάροχος πρέπει να 
μπορεί να παρουσιάζει την ελαχίστη τεκμηρίωση, ήτοι αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας και τις 
σχετικές άδειες, εάν άδειες απαιτούνται. Η λοιπή τεκμηρίωση της οποίας γίνεται μνεία πρέπει 
να ανταλλάσσεται ηλεκτρονικά (π.χ. από τις υπηρεσίες IDA ή άλλες υπηρεσίες από την 
ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση) μεταξύ δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών κατόπιν 
αιτήματος· κατά συνέπεια ο πάροχος δεν πρέπει να υποχρεούται να την φέρει πάντοτε επ' αυτού.

Η ημερομηνία λήξης μπορεί κατά την έναρξη της απόσπασης να μην είναι γνωστή ή να είναι 
αόριστη.

Τροπολογία 55
Άρθρο 25, παράγραφος 2

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τη δυνατότητα 
των κρατών μελών να επιβάλουν υποχρέωση 
θεώρησης διαβατηρίου σε υπηκόους τρίτων 
χωρών που δεν απολαμβάνουν το καθεστώς 
αμοιβαίας ισοδυναμίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 της σύμβασης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Σένγκεν.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τη δυνατότητα 
των κρατών μελών να επιβάλουν υποχρέωση 
θεώρησης διαβατηρίου σε υπηκόους τρίτων 
χωρών που δεν απολαμβάνουν το καθεστώς 
αμοιβαίας ισοδυναμίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 της σύμβασης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Σένγκεν, αλλά δεν θα 
πρέπει να την αρνούνται αδικαιολόγητα σε 
υπαλλήλους επιχειρήσεων 
εγκατεστημένους σε άλλο μέρος της ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Είναι δαπανηρό και χρονοβόρο για μια επιχείρηση που θέλει να φέρει στην ΕΕ άτομα που 
προέρχονται από τρίτες χώρες να αποκτά χωριστές θεωρήσεις εργασίας και άδειες διαμονής για 
κάθε χώρα στην οποία αποσπά τον εργαζόμενο. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι πολίτες 
τρίτων χωρών να μην αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητους περιορισμούς όταν βρίσκονται σε 
απόσπαση σε ή από χώρα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Σένγκεν. 

Τροπολογία 56
Άρθρο 26, παράγραφος 1, εδάφιο ε)

ε) σε ό,τι αφορά τα νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, κάθε 
επαγγελματικό σύλλογο ή συναφή 
οργανισμό στον οποίο είναι εγγεγραμμένος 
ο πάροχος υπηρεσιών, και τον 
επαγγελματικό τίτλο και το κράτος μέλος 
στο οποίο χορηγήθηκε·

ε) σε ό,τι αφορά τα νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, κάθε 
επαγγελματικό σύλλογο ή συναφή 
οργανισμό στον οποίο είναι εγγεγραμμένος 
ο πάροχος υπηρεσιών, τον αριθμό εγγραφής 
και τον επαγγελματικό τίτλο και το κράτος 
μέλος στο οποίο χορηγήθηκε·

Τροπολογία 57
Άρθρο 26, παράγραφος 1, εδάφιο (ζα) (νέο)

(ζα) σε περίπτωση υποχρέωσης για 
σύναψη ασφάλειας επαγγελματικής 
ευθύνης ή παρόμοια εγγύηση, τις 
πληροφορίες που ορίζει το Άρθρο 27(1) και 
ιδίως τα στοιχεία του ασφαλιστή ή του 
εγγυητή, την επαγγελματική και 
γεωγραφική κάλυψη καθώς και 
αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν υπάρχει 
καθυστέρηση πληρωμής των οφειλομένων 
στον ασφαλιστή ποσών.

Τροπολογία 58
Άρθρο 26, παράγραφος 4α (νέα)

4a. Για τη διασφάλιση μιας 
αποτελεσματικής εποπτείας και μιας 
αποτελεσματικής προστασίας των 
καταναλωτών πρέπει επιπλέον να 
εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη και μέτρα 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (E-
governement), όπως έχει ήδη προταθεί από 
την Επιτροπή.
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Η εγγραφή όλων των διασυνοριακών 
παρόχων υπηρεσιών πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενιαίου 
εντύπου που έχει εκπονηθεί από την 
Επιτροπή, το οποίο έντυπο ισχύει σε όλη 
την Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Για τον καλύτερο έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών πρέπει να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών. Συγχρόνως είναι αναγκαίο στο πνεύμα της κατάργησης της 
γραφειοκρατίας, να διαμορφωθούν οι διατυπώσεις όσο το δυνατόν απλούστερα και κατά 
σύγχρονο τρόπο.

Τροπολογία 59
Άρθρο 27, παράγραφος 5

5. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
παραγράφου 1 η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
42, παράγραφος 2, να καταρτίσει έναν 
κατάλογο υπηρεσιών που εμφανίζουν τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και να καθορίσει κοινά 
κριτήρια για τον προσδιορισμό του 
κατάλληλου χαρακτήρα της ασφάλειας ή 
των εγγυήσεων που αναφέρονται στην εν 
λόγω παράγραφο, με βάση τη φύση και την 
έκταση του κινδύνου.

5. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
παραγράφου 1 η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42, 
παράγραφος 2, καταρτίζει έναν κατάλογο 
υπηρεσιών που εμφανίζουν τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και να καθορίσει κοινά 
κριτήρια για τον προσδιορισμό του 
κατάλληλου χαρακτήρα της ασφάλειας ή 
των εγγυήσεων που αναφέρονται στην εν 
λόγω παράγραφο, με βάση τη φύση και την 
έκταση του κινδύνου.

Τροπολογία 60
Άρθρο 35, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2

Μόλις λαμβάνουν γνώση της παράνομης 
συμπεριφοράς ενός παρόχου ή 
συγκεκριμένων περιστατικών που μπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σε κράτος 
μέλος, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση το 
κράτος μέλος καταγωγής.

Μόλις λαμβάνουν γνώση της παράνομης 
συμπεριφοράς ενός παρόχου ή 
συγκεκριμένων περιστατικών που μπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σε κράτος 
μέλος, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση το 
κράτος μέλος καταγωγής καθώς και το 
κράτος μέλος αποσπάσεως.

Αιτιολόγηση

Την αρμοδιότητα ελέγχου πρέπει να την έχει το κράτος μέλος αποσπάσεως, λόγω του ότι μόνο 
αυτό έχει πραγματικό κίνητρο να ασκεί τον εν λόγω έλεγχο.
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Τροπολογία 61
Άρθρο 36, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Μετά από αίτηση του κράτους μέλους 
καταγωγής, οι αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβαίνουν
στους απαραίτητους ελέγχους, επιθεωρήσεις 
και έρευνες επιτόπου για να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου από το 
κράτος μέλος καταγωγής. Παρεμβαίνουν 
εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που 
τους έχουν ανατεθεί στο δικό τους κράτος 
μέλος.

2. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προβαίνουν κατόπιν 
αιτήσεως του κράτους μέλους καταγωγής 
στους απαραίτητους ελέγχους, επιθεωρήσεις 
και έρευνες επιτόπου για να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου. 
Παρεμβαίνουν εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων που έχουν ανάλογες αρχές 
στο κράτος μέλος καταγωγής.

Αιτιολόγηση

Την αρμοδιότητα ελέγχου πρέπει να την έχει το κράτος μέλος αποσπάσεως, λόγω του ότι μόνο 
αυτό έχει πραγματικό κίνητρο να ασκεί τον εν λόγω έλεγχο.

Τροπολογία 62
Άρθρο 37, παράγραφος 2

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ζητά από το κράτος μέλος 
καταγωγής να λάβει μέτρα κατά του 
παρόχου της υπηρεσίας παρέχοντας κάθε 
κατάλληλη πληροφορία για την επίμαχη 
υπηρεσία και δηλώνοντας τα πραγματικά 
περιστατικά της υπόθεσης.

2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ζητά από το κράτος μέλος 
καταγωγής να γνωμοδοτήσει άμεσα 
παρέχοντας κάθε κατάλληλη πληροφορία 
για την επίμαχη υπηρεσία και δηλώνοντας 
τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Το κράτος μέλος καταγωγής ελέγχει χωρίς 
καθυστέρηση εάν ο πάροχος ασκεί νόμιμα 
τις δραστηριότητές του καθώς και τα 
περιστατικά εξαιτίας των οποίων 
υποβλήθηκε η αίτηση. Γνωστοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση στο κράτος μέλος που 
υπέβαλε την αίτηση τα μέτρα που έλαβε ή 
σκοπεύει να λάβει ή, ενδεχομένως, τους 
λόγους για τους οποίους δεν έλαβε μέτρα.

Το κράτος μέλος καταγωγής ελέγχει χωρίς 
καθυστέρηση εάν ο πάροχος ασκεί νόμιμα 
τις δραστηριότητές του καθώς και τα 
περιστατικά εξαιτίας των οποίων 
υποβλήθηκε η αίτηση. Γνωστοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση στο κράτος μέλος που 
υπέβαλε την αίτηση τα μέτρα που θα 
λαμβάνονταν στο κράτος μέλος καταγωγής 
σε μια τέτοια περίπτωση ή που σκοπεύει να 
λάβει ή, ενδεχομένως, τους λόγους για τους 
οποίους δεν θα λαμβάνονταν μέτρα.

Αιτιολόγηση

Την αρμοδιότητα ελέγχου πρέπει να την έχει το κράτος μέλος αποσπάσεως, λόγω του ότι μόνο 
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αυτό έχει πραγματικό κίνητρο να ασκεί τον εν λόγω έλεγχο.
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