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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 13 Ιανουαρίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε την αρχική της πρόταση1, σκοπός της ο

ποίας ήταν η θέσπιση νομικού πλαισίου το οποίο θα εξαλείψει τα εμπόδια της ελευθερί

ας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και της ελεύθερης διακίνησης υπηρεσιών με

ταξύ των κρατών μελών, παρέχοντας, τόσο στους παρόχους όσο και στους αποδέκτες τ

ων υπηρεσιών τη νομική βεβαιότητα που χρειάζονται για να ασκήσουν τις δύο αυτές θε

μελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. Η πρόταση εξετάστηκε και συ

ζητήθηκε εκτενώς από το Συμβούλιο και τις προπαρασκευαστικές ομάδες και επιτροπέ

ς του κατά τη διάρκεια διαδοχικών Προεδριών.

2. Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωμοδότησε στις 30 Σεπτεμβρίου 20042. 

3. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 10 Φεβρουαρίου

20053.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση της πρότασης της

Επιτροπής στις 16 Φεβρουαρίου 2006.

5. Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιημένη της πρόταση στις 4 Απριλίου 2006. Η τροποπ

οιημένη πρόταση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γνώμη του Κοινοβουλίου και στις συ

ζητήσεις του Συμβουλίου.

6. Στις 29 Μαΐου 2006, το Συμβούλιο (Ανταγωνιστικότητα) κατέληξε, με αποχή του Βελγ

ίου και της Λιθουανίας, σε πολιτική συμφωνία  επί κειμένου συμβιβαστικής λύσης, προ

κειμένου να εγκρίνει την κοινή του θέση. 

7. Το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης Ε

Κ στις 24 Ιουλίου 2006.
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του σχεδίου οδηγίας είναι: 

- Η βελτίωση της βάσης για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ.

- Η δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών με την άρση των νομικ

ών και διοικητικών εμποδίων που παρακωλύουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων πα

ροχής υπηρεσιών.

- Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των αποδεκτών υπηρεσιών.

- Η καθιέρωση νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων για την αποτελεσματική διοικητική συ

νεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Η κοινή θέση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τη γνώμη του Ευρ

ωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Οι περισσότερες τροπολογίες του Συμβουλίου ε

ίχαν ήδη ενσωματωθεί στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, βασικά στοιχεία της οπ

οίας ενσωματώθηκαν στην κοινή θέση. Έτσι, ένας σημαντικός αριθμός τροπολογιών του Κοι

νοβουλίου ενσωματώνεται στην κοινή θέση αυτούσια ή εν μέρει. Η κοινή θέση περιέχει επίσ

ης ορισμένες νέες διατάξεις τις οποίες το Συμβούλιο θεωρεί ουσιαστικές για την εξασφάλιση

αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας και για τη συμβολή στην ορθή λειτουργία της εσωτ

ερικής αγοράς. 

Όλες οι τροποποιήσεις που επιφέρει με την κοινή του θέση το Συμβούλιο στην τροποποιημέν

η πρόταση της Επιτροπής έχουν γίνει δεκτές από την Επιτροπή. 
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Aνάλυση της κοινής θέσης

Γενικές διατάξεις (άρθρα 1-4)

Συγκεκριμένοι τομείς δικαίου (άρθρο 1)

Αναφορικά με το αντικείμενο της οδηγίας και τη σχέση του με συγκεκριμένους τομείς του δικαίου

(θεμελιώδη δικαιώματα, εργατική νομοθεσία, ποινική νομοθεσία, προστασία και προώθηση της πο

λιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας ή του πλουραλισμού των μέσων μαζικής επικοινωνίας), η κ

οινή θέση υιοθετεί ως επί το πλείστον τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου (7, 8, 9, 290, 291, 297, 

298, 299, συναφές μέρος της τροπολογίας 72). Προστίθεται η νέα αιτιολογική σκέψη 10 για να ορι

στούν σαφώς μερικοί γενικοί κανόνες που είναι ανεξάρτητοι από την πρόσβαση σε δραστηριότητα

παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή της. Κάποιες συντακτικές μικροαλλαγές του άρθρου 1 επιδιώκο

υν να καταστήσουν το  περιεχόμενό του σαφέστερο και δίχως αμφισημίες. 

Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (Άρθρο 2)

Στην κοινή του θέση, το Συμβούλιο ενοποίησε και κατέστησε σαφέστερο το πεδίο εφαρμογής της

οδηγίας, λαμβάνοντας κατά μέγα μέρος υπ' όψη τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατ

ά την πρώτη του ανάγνωση. Πιο συγκεκριμένα η κοινή θέση υιοθετεί το περιεχόμενο των τροπολο

γιών του κοινοβουλίου (ειδικότερα των τροπολογιών 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 20, 70, 

71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 232, 233, 252, 294, 295, 296, 300, 

302/332, 302/333, 304, 305, 306, 403 και του συναφούς μέρους των τροπολογιών 72 και 289). 

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στοιχείο α) η προσθήκη των λέξεων «μη οικονομικές» εξυπηρετεί την

αποσαφήνιση του όρου «υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος» που δεν χρησιμοποιείται πάντοτε με ο

μοιόμορφο τρόπο από τα κράτη μέλη. Άλλες αλλαγές στη διατύπωση του άρθρου 2 παρ. 2 στοιχεία

γ), στ) και θ) επιδιώκουν σαφέστερη διατύπωση αλλά και μετριασμό των διαφόρων ανησυχιών που

εξέφρασαν τα κράτη μέλη. 
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Όσον αφορά την εξαίρεση των κοινωνικών υπηρεσιών, στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ι) η κ

οινή θέση αναφέρεται στις κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνική στέγαση, την π

αιδική μέριμνα και τη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων που έχουν μονίμως ή προσωρινώς

ανάγκη, οι οποίες παρέχονται από το κράτος, από παρόχους για λογαριασμό του κράτους ή από φι

λανθρωπικές οργανώσεις αναγνωρισμένες από το κράτος. Το Συμβούλιο πρόσθεσε επίσης νέα πρό

ταση στην αιτιολογική παράγραφο 28, με την οποία τονίζεται ότι η οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τ

ην αρχή της καθολικής υπηρεσίας στις κοινωνικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

Το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να δεχθεί την τροπολογία 75, διότι η αιτιολογική σκέψη 20  ήδη ε

πεξηγεί τα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η τροπολογία 77 για την εξαίρεση των νομικών υπ

ηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνεται, δεδομένου ότι το άρθρο 3 ορίζει ήδη ότι σε περίπτωση που μια δι

άταξη της οδηγίας περί υπηρεσιών έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη άλλης κοινοτικής πράξης που

διέπει ειδικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών, υπερισχύει η διάταξη της άλλης κοινοτικής πράξης.

Σχέση της οδηγίας με άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 3)

Η κοινή θέση ακολουθεί την προσέγγιση των τροπολογιών 21, 83, 219, 307 του Κοινοβουλίου με

ορισμένες συντακτικές μικροαλλαγές για να δηλώνεται σαφώς ότι στην περίπτωση σύγκρουσης με

άλλες σχετικές κοινοτικές πράξεις, υπερισχύουν οι συγκεκριμένες διατάξεις των άλλων εκείνων πρ

άξεων. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος τέτοιων κοινοτικών πράξεων. 

Η κοινή θέση τονίζει επίσης, στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ότι η οδηγία δεν αφορά τους κανόνες το

υ ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και ιδίως δεν αφορά τις διατάξεις που μεριμνούν ώστε οι καταναλωτ

ές να χαίρουν της προστασίας που παρέχει η νομοθεσία περί καταναλωτή που ισχύει στα κράτη μέ

λη. 

Ορισμοί (άρθρο 4)

Η κοινή θέση υιοθετεί τις τροπολογίες 1-3, 5-6, 11, 23-26, 93-94, και 97-98 με ορισμένες συντακτι

κές μικροαλλαγές, 39, 84, 88 έως 90, 95 και 308 κατ' αρχήν, πλην όμως επαναδιατυπωμένες για να

συμβαδίζει το κείμενο με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία ή με το πεδίο εφαρμογής της οδηγία

ς. 
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Επιπροσθέτως, η κοινή θέση συμπληρώνει τις αιτιολογικές παραγράφους 37 και 40 και προσθέτει ν

έα αιτιολογική παράγραφο 38. Το Συμβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες 4, 85 και 86 τις σχετικές

με τους ορισμούς «υπηρεσία» και «υποχρεώσεις κοινής ωφελείας». Η τροπολογία 96 για τον ορισμ

ό του «εργαζομένου» θεωρείται περιττή λόγω επανακαθορισμού του πεδίου εφαρμογής, και συνεπ

ώς δεν ενσωματώνεται στην κοινή θέση. Η τροπολογία 92 η σχετική με την έννοια της «αρμόδιας

αρχής»  και η τροπολογία 87 για την έννοια του «παρόχου» δεν γίνονται δεκτές για  λόγους συνοχ

ής με άλλα συναφή κοινοτικά νομοθετήματα. Τέλος, η κοινή θέση αφήνει έξω την τροπολογία 22 

με την οποία διαγράφεται ο κατάλογος υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγία

ς και αναφέρονται στην αιτιολογική παράγραφο 33, η οποία και αποκαθίσταται με μερικές συντακτ

ικές μικροαλλαγές ώστε να υποδηλώνεται η τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής. 

Διοικητική απλούστευση (άρθρα 5-8) 

Η κοινή θέση υιοθετεί κατά μέγα μέρος τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (27, 29-

30, 31, 32, 33, 99, συναφή μέρη των τροπολογιών 100, 104, 105-106 και 108-111, 309). Στο άρθρ

ο 6 παράγραφος 1, το Συμβούλιο, χρησιμοποιώντας την πρόθεση «μέσω» αντί της πρόθεσης «σε», 

επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι ο ρόλος των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης μπορεί να περιορίζ

εται στη λειτουργία τους ως ενδιαμέσων μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και των αρμοδίων αρχών. 

Η κοινή θέση ορίζει ότι τα ευρωπαϊκά  έντυπα θα εκπονηθούν με τη διαδικασία επιτροπολογίας, πρ

οσθέτει δε μια νέα αιτιολογική παράγραφο 45, στην οποία προτείνονται ορισμένες παράμετροι που

μπορούν να λαμβάνουν υπ' όψη τα κράτη μέλη όταν εξετάζουν την ανάγκη απλούστευσης των δια

δικασιών και διατυπώσεων. 

Το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να δεχθεί ορισμένες τροπολογίες που θεωρούνται ασύμφωνες με τ

ην προσέγγιση του Συμβουλίου, όπως η τροπολογία 102 διότι η προεγγραφή στο ενιαίο κέντρο εξυ

πηρέτησης θα ήταν ένα άσκοπο διοικητικό εμπόδιο, ή η τροπολογία 103 διότι το ευρωπαϊκό κέντρ

ο εξυπηρέτησης θα ήταν ένας περιττός διοικητικός μηχανισμός που αντίκειται στην αρχή της επικο

υρικότητας.
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Η τροπολογία 310 δεν υιοθετήθηκε διότι  η αναφορά στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης προ

ς την οδηγία 96/71/ΕΚ, η οποία δεν θίγεται από την παρούσα οδηγία, θεωρείται ακατάλληλη. 

Η κοινή θέση αφήνει έξω την τροπολογία 107 διότι αίρει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών με

ηλεκτρονικά μέσα, η οποία συνιστά βασικό εργαλείο της διοικητικής απλούστευσης, την τροπολογ

ία 111 με εξαίρεση το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, ή την τροπολογία 32 διότι οι ηλεκτρονικές

διαδικασίες αποτελούν ουσιαστικό μέσο διοικητικής απλούστευσης και μπορούν επίσης να χρησιμ

οποιηθούν για πρωτότυπα έγγραφα, καθώς η απόδειξη της γνησιότητας μπορεί να πιστοποιηθεί και

ηλεκτρονικά.

Ελεύθερη εγκατάσταση των παρόχων (άρθρα 9-15)  

Η κοινή θέση υιοθετεί τις τροπολογίες 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112-113, 115 και 117, 118-

122, 124-127, 128 και 129, μέρος των τροπολογιών 30 και 130, 131-133 και 136-137, 138, 140, 

141, 142 και 143, 144-145, 146, 147-149, 150 και 242. Κάποιες συντακτικές μικροαλλαγές θεωρήθ

ηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις απαραίτητες χάριν σαφήνειας, κατά τη γνώμη δε του Συμβουλίου δ

εν θίγουν την ουσία των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Στο άρθρο 14 παρ. 6 προστίθεται ότι η απαγόρευση διαβούλευσης με ανταγωνιστικούς φορείς δεν

αφορά την διαβούλευση με το ευρύ κοινό, σύμφωνα δε με το άρθρο 14 παρ. 7 ένα κράτος μέλος δ

ύναται να απαιτεί είτε ασφάλιση είτε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρότι δεν υπάρχει τέτοια υπ

οχρέωση για τους παρόχους τους εγκατεστημένους στο εν λόγω κράτος μέλος. 

Η κοινή θέση δεν υιοθετεί τις τροπολογίες 134 και 28, διότι η σιωπηρή έγκριση (ελλείψει απάντησ

ης των αρχών) έχει νευραλγική σημασία για την διευκόλυνση της ελεύθερης εγκατάστασης, ούτε τ

ην τροπολογία 135 διότι θα δημιουργούσε πρόσθετη επιβάρυνση για τους αιτούντες και θα δυσχέρ

αινε την άσκηση ενδίκων μέσων. Στο άρθρο 13 η κοινή θέση επιφέρει κάποιες αλλαγές των παραγ

ράφων 3 και 4 και της αιτιολογικής σκέψης 63 για τη σιωπηρή έγκριση, επιτρέποντας ειδικότερα στ

α κράτη μέλη να εφαρμόζουν παράταση της διαδικασίας όταν το



10003/4/06 REV 4 ADD 1 ΣΙΚ/αγ 8
DG C I EL

δικαιολογεί η πολυπλοκότητα του θέματος και υπό τον όρον ότι ο αιτών έχει ενημερωθεί δεόντως

για την παράταση και τους λόγους της. Με αυτό επιδιώκεται να γίνουν διαφανή  τα συστήματα αδε

ιοδότησης και να έχουν οι οικονομικοί φορείς την προσήκουσα πρόσβαση σε αυτά, ταυτόχρονα όμ

ως να μην στερούνται οι εθνικές διοικήσεις κάποιας διακριτικής ευχέρειας. Στην αιτιολογική παράγ

ραφο 63 γίνεται μια προσθήκη που εξηγεί ότι η δυνατότητα που έχουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν

διαφορετικούς κανόνες για τις διαδικασίες έγκρισης όταν το δικαιολογούν επιτακτικοί λόγοι δημοσ

ίου συμφέροντος μπορεί να συμπεριλαμβάνει κανόνες που προβλέπουν ότι, αν δεν υπάρξει απάντη

ση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα και ότι η σιωπηλή αυτή απ

όρριψη μπορεί να προσβληθεί ενδίκως. 

Στο άρθρο 15 παρ. 4, η κοινή θέση επιφέρει ορισμένες αλλαγές όσον αφορά την εφαρμογή της δια

δικασίας αξιολόγησης στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με σκοπό να καταστεί σ

αφές ότι ο προβλεπόμενος μηχανισμός αξιολόγησης δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση της απο

στολής που ανατίθεται στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και να ληφθούν υπ' όψ

η οι ενδοιασμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προτιμά να εξαιρεθούν τελείως οι υπηρεσίες γ

ενικού οικονομικού ενδιαφέροντος από τη διαδικασία αξιολόγησης. Η κοινή θέση περιλαμβάνει στ

ο άρθρο 15 παράγραφοι 6 και 7 μια διατύπωση που επιδιώκει να ελαφρυνθεί ο φόρτος των κρατών

μελών ως εκ των υποχρεώσεων που επιβάλλει το άρθρο αυτό και να ληφθούν υπ' όψη οι ενδοιασμ

οί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που προχωρεί ακόμη περισσότερο διαγράφοντας την υποχρέωσ

η κοινοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η κοινή θέση διαγράφει από την παράγραφο 6 την φράση "εφ' 

όσον οι νέες απαιτήσεις υπαγορεύονται από νέες συνθήκες". Στην παράγραφο 7, η κοινή θέση προ

σθέτει, χάριν ασφαλείας δικαίου, μια πρόταση με την οποία εξηγεί ότι η κοινοποίηση σύμφωνα με

την οδηγία 98/34/ΕΚ θα  πληροί ταυτόχρονα και την υποχρέωση κοινοποίησης δυνάμει της παρού

σας οδηγίας. 

Το Συμβούλιο άφησε έξω τις τροπολογίες 116 και 209 διότι η υποχρέωση αξιολόγησης και υποβολ

ής εκθέσεων όσον αφορά τα συστήματα αδειοδότησης είναι μέτρο βασικό για την ευκολότερη  πρό

σβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους. Η κοινή θέση όμως ορίζει σ

ε νέα αιτιολογική παράγραφο 58 ότι η υποχρέωση υποβολής έκθεσης αφορά μόνον την ύπαρξη τω

ν συστημάτων χορήγησης άδειας και όχι τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδε

ιας. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί την τροπολογία 114 διότι φρονεί ότι θα προσδώσει αοριστ

ία στο κείμενο. 
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Η τροπολογία 120 προτείνει νέα αιτιολογική παράγραφο 61, η οποία ενσωματώθηκε στην κοινή θέ

ση για να διευκρινίζεται ότι η απαίτηση περί μη αλληλεπικάλυψης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να  

εφαρμόζουν το κάθε ένα τις προϋποθέσεις του, αλλά απλώς τους ζητά να λαμβάνουν υπ' όψη τυχό

ν ισοδύναμες προϋποθέσεις που ήδη πληροί ο πάροχος σε άλλο κράτος μέλος. Πέραν αυτού, η κοι

νή θέση ακολουθεί κατ' ουσίαν την τροπολογία 121 αλλά με διαφορετική διατύπωση.

Η κοινή θέση, ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνει την τροπολογία 122, διότι εάν οι αποφάσεις για χορή

γηση άδειας εξαιρούνταν από την υποχρέωση αιτιολόγησης, η άσκηση ενδίκων μέσων κατά διοικη

τικών αποφάσεων, ιδίως υπέρ τρίτων, θα καθίστατο λιγότερο αποτελεσματική αν μη και ουσιαστικ

ά αδύνατη. Παρομοίως, η κοινή θέση δεν υιοθετεί την τροπολογία 151, διότι η διαγραφή των υποχ

ρεώσεων κοινοποίησης θα επηρέαζε σοβαρά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και συναφείς παρεκκλίσεις (άρθρα 16-18) 

Όσον αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 16), η κοινή θέση υιοθετεί πλήρως τις τροπο

λογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (45 έως 47, 152 και 293/αναθ.4). Προστίθεται νέα αιτιολογι

κή σκέψη 82 που διευκρινίζει τα της εφαρμογής των κανόνων των κρατών μελών στους όρους απα

σχόλησης. Αναφορικά με τις πρόσθετες παρεκκλίσεις από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο

17), η κοινή θέση υιοθετεί τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου (53, 48, 50, 51, 54, 161, 162, 163, 

165, 169, 170, 171, 172, 173, 174 και 175, 400, 404) με μια μικροαλλαγή στην παράγραφο 12 τη σ

χετική με τις αποστολές αποβλήτων. Το άρθρο 18 της αρχικής πρότασης το σχετικό με τις μεταβατι

κές διατάξεις διεγράφη σε ευθυγράμμιση με την αντίστοιχη τροπολογία του Κοινοβουλίου. 

Οι τροπολογίες 164, 167 και 168 θεωρούνται άνευ αντικειμένου ύστερα από τις τροποποιήσεις του

άρθρου 16. Το Συμβούλιο δεν αποδέχθηκε την τροπολογία 176, επειδή οι παρεκκλίσεις κατά περίπ

τωση σε ό,τι αφορά την άσκηση επαγγελμάτων υγείας, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια τάξη περιτ

τεύουν, αφού οι υπηρεσίες υγείας εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής και δεδομένης της νέας δι

ατύπωσης του άρθρου 16. 
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Δικαιώματα των αποδεκτών των υπηρεσιών (άρθρα 19-21)  

Όσον αφορά τα δικαιώματα των αποδεκτών των υπηρεσιών, η κοινή θέση υιοθετεί κατά μέγα μέρο

ς τις αντίστοιχες τροπολογίες του Κοινοβουλίου (178, 180, 247, 55 εν μέρει) με μικροαλλαγές ή πρ

οσθήκες. 

Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να δεχθεί την προσθήκη της λέξης 'αποκλειστικά' (τροπο

λογία 177) στη ρήτρα περί απαγόρευσης των διακρίσεων του άρθρου 20, διότι με την προσθήκη αυ

τή μπορεί να συναχθεί ότι, όταν βασίζονται σε άλλους λόγους, οι δυσμενείς διακρίσεις επιτρέποντ

αι. Η τροπολογία 179 που προβλέπει νέο άρθρο 22α δεν μπορεί να γίνει δεκτή μια και το κεφάλαιο

για τη διοικητική απλούστευση περιλαμβάνει αρκετές λεπτομέρειες για τον ρόλο των ενιαίων κέντ

ρων εξυπηρέτησης. Όσον αφορά την επιστροφή εξόδων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που πα

ρέχεται σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 23 της αρχικής πρότασης), η κοινή θέση υιοθετεί τις τροπολ

ογίες 56 έως 62 και 180/247, διαγράφοντας το άρθρο 23 και τις αντίστοιχες αιτιολογικές παραγράφ

ους. 

Όσον αφορά τις διατάξεις για την απόσπαση εργαζομένων και την απόσπαση υπηκόων τρίτων χωρ

ών (άρθρα 24 και 25 της αρχικής πρότασης), η κοινή θέση ακολουθεί την προσέγγιση του Κοινοβο

υλίου (τροπολογίες 181, 182/248, 63-64, 183/249 και 65-66) και διαγράφει τα άρθρα 24 και 25 της

αρχικής πρότασης. 

Ποιότητα των υπηρεσιών (άρθρα 22-27)

Αναφορικά με τις διατάξεις που άπτονται της ποιότητας των υπηρεσιών, η κοινή θέση ακολουθεί ω

ς επί το πλείστον την προσέγγιση του Κοινοβουλίου (τροπολογίες 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 

195, 196). Χάριν σαφήνειας, το άρθρο 22 συγκεντρώνει όλες τις  προδιαγραφές περί πληροφοριών

που προβλέπουν άλλα μέρη της οδηγίας. Το άρθρο 23 της κοινής θέσης επιβεβαιώνει ότι η ασφάλι

ση επαγγελματικής ευθύνης δεν είναι υποχρεωτική.  Η διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας της αγο

ράς δεν έχει συμπεριληφθεί, διότι εφ` όσον η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης δεν είναι πλέον υ

ποχρεωτική, η αναγκαιότητά της εξέλιπε.  
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Η κοινή θέση δεν ενσωματώνει τις τροπολογίες 184 και 186 διότι θα δημιουργούσαν περιττή επιβά

ρυνση για τους παρόχους υπηρεσιών. Ούτε η τροπολογία 191 γίνεται δεκτή, διότι οι πληροφορίες

οι σχετικές με τις εγγυήσεις μετά την πώληση πρέπει να παρέχονται στους αποδέκτες από τους παρ

όχους υπηρεσιών. Η τροπολογία 192 δεν μπορεί να γίνει δεκτή διότι θα πρέπει να αναφέρεται ρητά

ο σύνδεσμος με την λοιπή κοινοτική νομοθεσία  περί εγγυήσεων μετά την πώληση. Η κοινή θέση α

φήνει έξω τις τροπολογίες 193 και 210 διότι, όπως πιστεύει το Συμβούλιο, η υποχρέωση να αξιολο

γούνται οι περιορισμοί στις δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων και να υποβάλλεται σχετική έ

κθεση συνιστά βασικό μέτρο για την ευκολότερη πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσι

ών και την άσκησή τους.  

Διοικητική συνεργασία (άρθρα 28-36)  

Η κοινή θέση υιοθετεί αυτούσιες ή κατά το πνεύμα τις αντίστοιχες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κ

οινοβουλίου (και ειδικότερα τις τροπολογίες 68-69, 197-198, 200-203), αλλά με κάποια αναδιάταξ

η, η οποία κατέστη αναγκαία κατόπιν της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου για την ελεύθερη παροχή

υπηρεσιών.

Πρόγραμμα σύγκλισης και τελικές διατάξεις (άρθρα 37-46)  

Η κοινή θέση ενσωματώνει με κάποιες φραστικές μικροαλλαγές τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου

(και ειδικότερα τις τροπολογίες 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213). Προστίθεται νέα αιτιολ

ογική σκέψη 114 για να περιγραφεί ο σκοπός των κωδίκων δεοντολογίας. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που εισάγει η κοινή θέση στο άρθρο 39 παράγραφος 5, είναι η διαδικασία

κατά την οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για τις εθνικές απαιτήσεις των ο

ποίων η εφαρμογή ενδέχεται να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 16, παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο

και του άρθρου 16, παράγραφος 3. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις απαιτήσεις αυτές στα άλλα κράτη μέ

λη, παρέχοντας αναλύσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή τους στα πλαίσια της οδη

γίας. Το Συμβούλιο φρονεί ότι η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της όλης ισο

ρροπίας του συμφωνηθέντος κειμένου, δημιουργεί ένα αποτελεσματικό
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σύστημα παρακολούθησης της εθνικής νομοθεσίας που ενδέχεται να συνιστά  εμπόδιο στην

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Παρόλο που σε ορισμένες περιστάσεις η υποχρέωση αυτή μπο

ρεί αρχικά να επιβαρύνει τις εθνικές διοικήσεις, ωστόσο, θα ελαχιστοποιήσει τη διοικητική ε

πιβάρυνση και το κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών και, βοηθώντας τα κράτη μέλη να εν

τοπίσουν τα υφιστάμενα εμπόδια, θα διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας. 

Στο άρθρο 40, η κοινή θέση θεσπίζει κανονιστική επιτροπή . Η κοινή θέση προσθέτει ένα νέο

άρθρο 43 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο άρθρο 44 παράγρα

φος 1, η κοινή θέση υιοθετεί την τροπολογία του Κοινοβουλίου και επεκτείνει το χρονικό διά

στημα εφαρμογής στα 3 χρόνια. Η κοινή θέση περιλαμβάνει επίσης νέα αιτιολογική παράγρα

φο που προτρέπει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν πίνακες που θα δείχνουν τις αντιστοιχίες με

ταξύ των διατάξεων της οδηγίας και των μέτρων συμμόρφωσης με αυτές. 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η κοινή του θέση -αποτέλεσμα εκτεταμένης προπαρασκευαστικής

εργασίας και διαπραγματεύσεων από το 2004 και εντεύθεν- η οποία έχει την αμέριστη υποστ

ήριξη της Επιτροπής, συμβαδίζει επαρκέστατα με τους σκοπούς της πρότασης οδηγίας. Ως εκ

τούτου, η κοινή θέση επιδιώκει την κατάρτιση σαφούς νομοθετικού πλαισίου που θα ενισχύσ

ει, προκειμένου για τους παρόχους και τους αποδέκτες υπηρεσιών, την ασφάλεια δικαίου και

τη δυνατότητα να ασκούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες τις εμπεδωμένες στη Συνθήκη.

Το Συμβούλιο έλαβε δεόντως υπ' όψη τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνω

ση και την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής. Παρατηρεί ότι υπάρχει αξιοσημείωτη σύγ

κλιση απόψεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, ιδίως όσον αφορά τις θεμελιώδεις διατ

άξεις του σχεδίου οδηγίας. Η σύγκλιση αυτή αποτυπώνεται επαρκέστατα στην κοινή θέση. 

________________________
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